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Pentru cine 
bat clopotele?

De ce Rusia și-a concentrat tru-
pele la granița cu Ucraina? Ce au 
de gând Putin și echipa lui? Este 
iminentă o invazie a Ucrainei? O 
altă formă de agresiune? Expri-
mă oare textul publicat recent de 
Surkov – cel în care se spune că 
sensul existenței Rusiei ca stat 
este extinderea ei permanen-
tă, „подлинный экзистенциал 
нашего исторического бытия“ – 
strategia ulterioară a Kremlinului 
în regiune?

Toate aceste întrebări care alar-
mează acum Occidentul și mai ales 
pe vecinii Rusiei nu pot avea un 
răspuns univoc. Cel puțin nu în 
afara Kremlinului. 

4  

S o c i e t a t e

Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

4°

LUNI

20/12/2021

Vânt 7 m/s

 97%

MARȚI

-2°

MIERCURI

-1°

VINERI

7°

SÂMBĂTĂ

0°

DUMINICĂ

-4°

JOI

1°

Când dăunează 
singurătatea 

H a r t a  l u m i i

(94)

Singurătatea poate ademeni pe oricine, nu ține 
cont de sex, vârstă, statut social, educație sau 
regiune. Îi afectează la fel pe bogați și pe săraci, 
pe șomeri și pe pensionari. 

Ne-ar plăcea să ajungem 
în UE, mai devreme

Toate soluțiile trec prin NATO
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Veteranii hărțuiți 
cu dosare
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Deputații vor să pună capăt 
abuzurilor de pe piața de creditare
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De unde apare și cum 
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R. Moldova urmărește să adere 
la UE și Rusia a fost pusă 
la curent cu privire la aceasta

R. Moldova aspiră să adere la 
Uniunea Europeană „într-o zi” și 
a comunicat Moscovei că aceasta 
este alegerea sa, declară președinta 
Maia Sandu într-un interviu pentru 
Reuters, în care a precizat că auto-
ritățile de la Chișinău vor insista 
pe această opțiune și speră ca și 
alte țări să respecte această alegere. 
Comentariile sale conțin cele mai 
fără de echivoc afirmații făcute până 
acum cu privire la cursul pro-occi-
dental al R. Moldova, o țară care a 
obținut independența în 1991, după 
destrămarea URSS și unde pro-rușii 
și pro-europenii luptă până acum 
pentru a obține controlul direcției 
de politică externă, apreciază agen-
ția britanică de știri. 

Maia Sandu, privită ca un sim-
bol al schimbării, după ce PAS-ul 
său a obținut o victorie detașată în 
alegerile parlamentare anticipate 
din 11 iulie, afirmă însă că Rusia 
pune anumite piedici R. Moldova, 
folosind prețurile mari la gazele 
naturale. 

De asemenea, șefa statului 
spune că mizează pe ajutorul Oc-
cidentului pentru prinderea in-
fractorilor care poartă vina pentru 
„furtul miliardului” sau „spălă-
toria rusească”, dar au rămas în 
liberate și acum se ascund în țări 
din Europa.

„Ne-ar plăcea să ajungem acolo 
(în Uniunea Europeană – n.red.), 
preferabil mai devreme decât mai 
târziu”, a declarat Maia Sandu 
pentru Reuters. 

Maia Sandu a calificat noul con-
tract pe cinci ani semnat de gu-
vernul de la Chișinău cu Gazprom 
drept „rezonabil”, menționând 
totodată că Moscova le-a acordat 
„prețuri preferențiale” aliaților 
săi apropiați. Pe lângă asta, Maia 
Sandu a anunțat că Guvernul de 
la Chișinău va contesta solicitarea 
Gazprom, care pretinde la plata 
unor datorii istorice în valoare de 
709 milioane de dolari. „Când pre-
țul gazului a crescut atât de mult, 
Gazprom a început să vorbească 
despre unele datorii despre care 
susține că datează din 1994 (...) 
Bineînțeles că acest lucru a fost 
folosit în negocieri. Noi credem 
că datoria trebuie să fie mult mai 
mică”, a subliniat ea.

În altă ordine de idei, șefa sta-
tului s-a arătat îngrijorată de acu-
mularea de trupe ruse la granița 
cu Ucraina, dar a precizat că nu ar 
exista semne de activitate sporită 
a Rusiei în regiunea separatistă 
Transnistria. 

Reuters mai notează că, acum, 
controlul președintei R. Moldova 
asupra Guvernului și Parlamentu-

lui oferă țării cea mai bună șansă 
pe care a avut-o vreodată de a pre-
lua statul din mâinile unor elite 
corupte. În acest sens, R.Moldova 
a solicitat deja Interpolului să-i ca-
ute pentru extrădare pe unii dintre 
cei mai bogați oameni din țară, 
acuzați că au participat la opera-
țiunea de devalizare a sistemului 
bancar în perioada 2014-2015.

„Contăm pe sprijin internațio-
nal, pentru că cei mai mari escroci 
care au furat de la poporul nostru 
au părăsit țara”, a accentuat Maia 
Sandu, cu referire în particular 
la fostul lider al PDM, Vladimir 
Plahotniuc, care se află probabil 
în Turcia.

Menționăm, în acest context, că 
înalte oficialități au reiterat deja 
sprijinul pentru Guvernul de la 
Chișinău, aflat sub presiunea livră-
rilor de gaz în R. Moldova. Astfel, 
președinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, a denunțat 
miercuri, în cadrul unui discurs în 
Parlamentul European, o „încerca-
re fățișă” a Moscovei de a intimida 
Guvernul reformist de la Chișinău. 
„Trebuie să ne protejăm societățile 
și democrațiile de acest tip de joc 
de putere geopolitic cinic”, a mai 
declarat Ursula von der Leyen, 
citată de Agerpres.

Valeriu CAȚER

Concurs pentru 
cei mai harnici 
poștașii

În cadrul campaniei de abonare pentru anul 2022, „Gazeta 
de Chișinău” anunță  organizarea unui concurs pentru poștași 
și responsabilii de abonare din cadrul Centrelor de poștă. 

Concursul va fi organizat în funcție de amplasarea geogra-
fică a Centrului de poștă/Oficiului poștal în care este angajat 
poștașul/responsabilul: Zona Nord (raioanele Briceni, Oc-
nița, Dondușeni, Edineț, Soroca, Drochia, Râșcani, Florești, 
Bălți, Sângerei, Telenești, Rezina, Șoldănești), Zona Centru 
(raioanele Orhei, Călărași, Ungheni, Nisporeni, Hâncești, Chi-
șinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi) și Zona Sud 
(raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă, Cimișlia, Comrat, Leova, 
Cantemir, Cahul, Ceadâr-Lunga, Taraclia). Astfel, participanții 
vor concura doar cu colegii lor din zona corespunzătoare.

În urma concursului, separat pentru fiecare zonă, Centrele 
de poștă (o persoană responsabilă de abonare din Centrul de 
poștă), care vor realiza un rezultat mediu – de minim 5 abo-
namente (de 6 și 12 luni, orice indice) la ziarul „Gazeta de 
Chișinău” pentru anul 2022 per oficiu poștal din subordine, 
vor beneficia de un premiu bănesc garantat în mărime de 2000 
de lei. Primele trei, care vor înregistra cel mai bun rezultat 
mediu pe republică, suplimentar vor fi premiate cu câte 3000 
de lei fiecare.  

De asemenea, separat pentru fiecare zonă, redacția va oferi 
premii bănești poștașilor care vor perfecta cele mai multe abo-
namente (nu mai puțin de 10 abonamente de 6 și 12 luni, orice 
indice) la ziarul „Gazeta de Chișinău” pentru anul 2022: locul 
I – 4000 de lei; locul II – 3000 de lei; locul III – 2000 de lei.   

Persoanele interesate să participe la concurs vor completa 
un formular pe care îl vor expedia până la data de 31 ianu-
arie 2022 la adresa redacției „Gazeta de Chișinău”: mun. 
Chișinău, str. Mihai Viteazul 2a, of. 23, MD 2004, pe poșta 
electronică a publicației: gazetadechisinau@gmail.com sau 
la numărul de telefon al redacției: 069307730 (Viber sau 
WhatsApp).

Redacția
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Reuters: „Trio-ul Asociat” 
a făcut lobby pentru aderare

„A venit timpul să spunem lucrurilor pe nume. Sub stindardul 
pragmatismului stau ascunse cinismul, ipocrizia și corupția. 
Când l-am întrebat pe tata ce ar dori să transmit din partea 
sa, el mi-a zis: spune-le ca nimeni să nu îndrăznească să pună 
semn de egalitate între Rusia și regimul lui Putin. 

Rusia e parte a Europei, iar noi tindem să facem parte din 
ea; dorim, de asemenea, ca Europa să nu se dezmintă, să-și 
urmeze principiile care se regăsesc în chiar inima ei.”

Daria Navalnîi, din discursul la ceremonia 
de înmânare a Premiului Saharov 2021, bbc.com

D
I
X
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T

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii 
Europene și cei ai instituțiilor europene au 
recunoscut miercuri, 15 decembrie, inițiativa 
trio-ului asociat Georgia, Republica Moldova 
și Ucraina de a consolida cooperarea lor. O 
declarație comună a fost adoptată la finalul 
summit-ului Parteneriatului Estic, care s-a 
desfășurat la Bruxelles. Președinta R. Moldova, 
Maia Sandu, omologul său ucrainean, Volodimir 
Zelensky, și prim-ministrul Georgiei au semnat 
și o declarație separată, ocazie pentru Reuters 
de a scrie că cele trei țări asociate au făcut lobby 
pentru a li se permite să înceapă negocierile de 
aderare la Uniunea Europeană. 

La rândul său, președinte-
le Klaus Iohannis a declarat că 
România își dorește aderarea la 
Uniunea Europeană a R. Moldova 
și că la nivelul Uniunii trebuie să 
se facă o claritate în legătură cu 
acest subiect. 

„În concordanță cu principiul 
diferențierii și cu cel al incluziunii, 

UE recunoaște inițiativa trioului 
de parteneri asociați, Georgia, Re-
publica Moldova și Ucraina, de a 
consolida cooperarea cu UE și ia 
act de coordonarea sporită între 
aceștia cu privire la chestiuni de 
interes comun legate de punerea 
în aplicare a acordurilor de aso-
ciere și a zonelor de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare, pre-
cum și cu privire la cooperarea 
în cadrul Parteneriatului estic”, 
se arată în declarația comună a 
summit-ului de la Bruxelles, fără 
a se face însă o referire clară la 
un eventual calendar de aderare.

Klaus Iohannis: 
Să se facă o claritate

Într-un discurs pe care l-a ținut 

în cadrul summit-ului, președinta 
Maia Sandu a declarat însă că nu 
este un secret pentru nimeni că 
ambiția autorităților de la Chi-
șinău este ca, într-o bună zi, să 
aducă R. Moldova în UE. 

„Parteneriatul Estic este o 
oportunitate pentru noi de a 
consolida și aprofunda alegerea 
noastră europeană și suntem gata 
să muncim din greu pentru a de-
păși cadrul actual”, a promis șefa 
statului.

„Sunt foarte multe chestiuni 
care trebuie rezolvate de Moldova 
în Moldova. În același timp, în 
cadrul Uniunii trebuie să existe o 
claritate strategică, vrem sau nu 
vrem ca Moldova să devină stat 
membru. România își dorește 
acest lucru, am spus-o de nenumă-

rate ori și putem să-i ajutăm să-și 
depășească, să-și pună în practică 
reformele, să-și îmbunătățească 
performanța economică. Și vom 
face toate aceste lucruri”, a de-
clarat la rândul său președintele 
Românei, Klaus Iohannis, citat 
de Digi24. 

Acord de sprijin al UE de 
60 de milioane de euro 
pentru R. Moldova

Reuters punctează că „Sum-
mit-ul de o zi al Parteneriatul 
Estic de la Bruxelles evidențiază 
succesul limitat pe care UE l-a 
obținut în relația sa cu cele șase 
republici ex-sovietice invitate, în 
timp ce Rusia consideră că toate 
cele șase se află în curtea sa, acolo 

Valeriu CAȚER

unde are cele mai mari interese 
de securitate. Dintre cele șase, 
Georgia, Moldova și Ucraina sunt 
implicate în dispute teritoriale 
cu Moscova. Liderii Armeniei și 
Azerbaidjanului participă la sum-
mit, dar nu caută aderarea la UE”. 

Totodată, la Bruxelles, minis-
trul de Externe de la Chișinău, 
Nicu Popescu, și Oliver Varhelyi, 
comisarul european pentru Ve-
cinătate și Extindere, au semnat 
Acordul de sprijin al UE de 60 de 
milioane de euro pentru R. Moldo-
va, pentru a acoperi costurile pen-
tru grupurile vulnerabile cauzate 
de recenta criză a gazelor. L-am 
dezvoltat în timp record! Onorată 
că ambele președinte – Maia San-
du și Ursula von der Leyen – au 
asistat la ceremonie”, a scris pe 
pagina sa de Twitter directoarea 
generală adjunctă pentru Politica 
de Vecinătate și Negocierile de 
Extindere la Comisia Europeană, 
Katarína Mathernová.

În același timp, șeful diplo-
mației moldovene a semnat cu 
reprezentanții Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dezvol-
tare (BERD) și ai Băncii Europe-
ne de Investiții (BEI) acordurile 
pentru implementarea proiectului 
„Eficiența energetică a R. Mol-
dova” – un program național de 
reabilitare energetică a clădirilor 
din toată țara, cu accent pe clădi-
rile cu destinație socială.

Comisia de la Veneția recomandă autori-
tăților de la Chișinău să-l reîncadreze pe pro-
curorul general în componența Consiliului 
Superior al Procurorilor (CSP) și consideră 
că procedura de evaluare a performanțelor 
acestuia trebuie revizuită substanțial. De 
asemenea, în opinia Comisiei de la Veneția, 
transmisă autorităților R. Moldova se arată 
că modul în care au fost promovate ultime-
le modificări la Legea Procuraturii au fost 
lipsite de transparență și predictibilitate. 
Comentând acest aviz, ministrul Justiției, 
Sergiu Litvinenco, promite că recomandările 
prestigioasei instituții a Consiliului Euro-
pei (CoE) vor fi examinate cu cea mai mare 
atenție și luate în calcul pentru deciziile 
care urmează. La rândul său, președintele 
Centrului de Resurse Juridice din Moldova 
(CRJM), Vladislav Gribincea, atrage atenția 
la faptul că, deși este critic, avizul Comisiei 
de la Veneția nu ar sugera sistarea procedurii 
de evaluare a lui Alexandru Stoianoglo sau 

urmărirea penală împotriva acestuia.
Comisia de la Veneția constată că în ul-

timii ani componența CSP a fost modificată 
de două ori.

Astfel de schimbări dese pot da impresia 
că fiecare majoritate parlamentară a încercat 
să schimbe raportul de putere în CSP în 
favoarea sa. Modificările legislative nu ar 
trebui să vizeze înlocuirea anumitor func-
ționari sub pretextul unei reforme instituți-
onale. Pentru a reduce riscul unor astfel de 
modificări arbitrare, ar fi utilă reglementarea 
componenței CSP în Constituție sau, cel pu-
țin, o majoritate calificată de voturi pentru 
schimbări atât de importante în legislația 
care reglementează activitatea CSP, se arată 
în avizul Comisiei.

În acest context, Sergiu Litvinenco insis-
tă asupra unor particularități specifice R. 
Moldova, cum ar fi capturarea instituțiilor 
statului de către grupuri oligarhice și utiliza-
rea justiției în scopuri private, și notează că 

avizul Comisiei de la Veneția, din punct de 
vedere formal, are un caracter consultativ. 
Totodată, el spune că, în regim participativ 
și în consultare cu toți partenerii interni și 
externi, guvernarea va întreprinde măsuri 
de ajustare a legislației cu scopul de a o pune 
în acord cu toate recomandările Comisiei. 

„Concomitent cu acest proces, reforma 
justiției de care au urgent nevoie atât oame-
nii, cât și statul R. Moldova, va continua”, 
accentuează ministrul Justiției. 

Pe de altă parte, Vladislav Gribincea 
observă că opinia Comisei de la Veneția în 
legătură cu modificările adoptate la Legea cu 
privire la Procuratură nu este deloc pozitivă, 
însă nu este nici total negativă.

Bunăoară, componența modificată a 
CSP, în care acum doar 5 din 12 membri 
sunt procurori, nu a fost criticată, Comi-
sia a recomandat ca procurorul general să 
fie reintrodus ca membru al CSP, însă cu 
astfel de competențe care să nu îi permită 

influențarea celor 5 procurori membri ai 
CSP și nu a exclus evaluarea performan-
țelor procurorului general, dar consideră 
că suspendarea automată a procurorului 
general ca urmare a pornirii urmăririi penale 
este inacceptabilă, iar mandatul adjuncților 
procurorului general nu ar trebui să înceteze 
odată cu acuzarea penală a procurorului 
general, argumentează expertul. 

Amintim că, în septembrie, Parlamentul 
a aprobat modificări la Legea Procuraturii, 
care prevăd introducerea unor mecanis-
me de evaluare a activității procurorului 
general, cu posibilitatea eliberării acestu-
ia din funcție, în pofida unui aviz negativ 
din partea Procuraturii Generale. Ulterior, 
procurorul general Alexandr Stoianoglo 
a fost reținut, fiind învinuit de depășirea 
atribuțiilor de serviciu, și plasat în arest la 
domiciliu, iar săptămâna trecută eliberat 
sub control judiciar. 

V. V.

Opinie critică a Comisiei 
de la Veneția privind modificările 
la Legea Procuraturii 
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Când dăunează 
singurătatea 
Singurătatea poate ademeni pe oricine, 

nu ține cont de sex, vârstă, statut social, 
educație sau regiune. Îi afectează la fel 
pe bogați și pe săraci, pe șomeri și pe 

pensionari. 

Unul din cinci moldoveni au 
avut stări de singurătate în ultimul 
timp, iar fiecare a opta persoană 
a trecut prin stări depresive în 
ultima săptămână, arată datele 
Studiului Generații și Gen, lansat 
de UNFPA Moldova în parteneriat 
cu Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale al Republicii Moldova. 

Singurătatea e un subiect tabu. 
E o experiență parcă golită de 
bucurii, e un fel de boală ruși-
noasă, despre care mulți oameni 
s-au ferit să-mi vorbească. Cine 
s-a implicat în discuție mi-a spus 
că a trecut demult prin această 
experiență și a depășit-o cu aju-
torul părinților, prietenilor și al 
psihoterapeutului. Pe altcineva l-a 
ajutat voluntariatul făcut în peri-
oada sărbătorilor de iarnă, după 
ce s-a confruntat cu singurătatea 
timp de trei ani. „Implicarea în 
diferite evenimente și activități 
specifice acestui sezon m-a aju-
tat să trec peste starea pe care o 
aveam”, zice Adriana. 

Singurătatea, o problemă 
a timpului nostru?

Sentimentul e apăsător chiar 
și pentru femeile tinere care au 
acasă un bebeluș. Ana este sta-
bilită la Paris și nu-i place să fie 
singură. Are soț și un copil, dar 
spune că „se simte singură”. Nu 
se dă bătută: îi scrie mamei sale 
și prietenilor; privește filme de 
comedie, iese zilnic afară la plim-
bare sau la magazin pentru cel mai 
mic fleac.

Despre singurătate nu se aten-
ționează pe nici un panou publi-

citar și în nicio reclamă la televi-
zor. Rețelele de socializare sunt 
pline de mesaje promoționale de 
la tot felul de magazine și bran-
duri, mai ales acum de sărbători, 
când presiunea e mare de a avea 
brad, cadouri și oameni mulți la 
masă. Cu depresia nu e de glumit.

Până a ajunge în Franța, Ana 
credea că depresia e problema oa-
menilor bogați și ține de vârstă. 
Însă acum tânăra crede că „prin-
cipala sursă a depresiei este presi-
unea socială de a le reuși pe toate: 
de a excela pe plan profesional, 
de a sta bine financiar, de a avea 
timp pentru călătorii și, în același 
timp, de a fi un partener bun, un 
părinte perfect și un cetățean res-
ponsabil”. În pragul depresiei ar 
aduce-o pe Ana anume „lipsa aces-
tui numitor comun: lipsa de timp 
și prea multe obiective și pofte”.

A fi singur 
nu înseamnă neapărat 
a suferi de singurătate

În timp ce unii nu suportă ideea 
de a fi singuri, alții iubesc singu-
rătatea. Fac totul cu bucurie și nu 
se simt singuri. Un astfel de om 
este Diana, pentru care „prezența 
oamenilor poate fi o problemă, ci 
nu invers”. Diana a avut un episod 
de depresie severă. Femeia a sim-
țit și cealaltă parte a singurătății 
– când ai familie, inclusiv copil, 
casă și masă, ai oameni în jurul 
tău, dar simți că ești foarte singur. 

În cazul Dianei, procesul de 
tratament a fost intuitiv și pe 
cont propriu. Diana a început cu 
plecarea din acel mediu și con-
struirea unei noi realități. „Cu 
timpul, stările depresive au de-
venit mai ușoare: am învățat să 
le anticipez și să le gestionez. De 
câțiva ani fac psihoterapie care 
mă ajută mult. Alte soluții care 
funcționează pentru mine: ani-
malele de companie, plimbările 
lungi, un grafic de lucru adaptat 
necesităților mele, somnul la timp 
și reducerea alcoolului. Am obser-
vat că a doua zi după un consum 

moderat de vin, sunt morocănoasă 
și am gânduri întunecate”, exem-
plifică Diana.

La unele persoane sentimentul 
de singurătate se acutizează atunci 
când sunt înconjurate de oameni 
ipocriți, care ar povesti lucruri 
false. Nina spune că „astfel de si-
tuații o stresează și nu suportă pe 
nimeni în jurul ei”. Femeia trece 
peste aceste momente dacă face 
curățenie, mâncare, ascultă muzi-
că, dansează sau iese la plimbare. 

De altă parte, sunt persoanele 
care iau singurătatea ca o stare de 
fapt și au învățat să o gestioneze. 
Au grijă de sănătatea lor mentală: 
practică sportul, fac yoga, găsesc 
noi ocupații care le aduc plăcere, 
își scriu gândurile pe hârtie, mă-
nâncă sănătos, dorm suficient, fac 
meditații, practică rugăciunea, 
plâng, aleargă, urmează o cură cu 
vitamine, dansează, călătoresc etc. 

Ce este singurătatea?

Psihologul Ștefan Popov con-
firmă că „singurătatea fizică nu 
este același lucru cu sentimentul 
de singurătate. Sunt persoane care 
trăiesc în familie, au prieteni și 
multe relații sociale, dar se pot 
simți singure și există oameni 
care au un cerc social restrâns, 
locuiesc singure, dar nu trăiesc 
sentimentul de singurătate”. 

„Sentimentul de singurătate 
poate fi o stare cronică, o trăsătură 
emoțională cu rădăcini în copilă-
rie, atunci când copilul are parte 
de abandon și de privare emoți-
onală îndelungată. Ca mecanism 
de apărare, copilul se disociază de 
lume din punct de vedere emoțio-
nal, ca și cum n-ar avea nevoie de 
ea, și se centrează pe sine, ceea ce 
face ca la maturitate să-i fie dificil 
să creeze conexiuni emoționale 
cu cei din jur și să aibă relații de 
încredere și stabile”, explică Ște-
fan Popov. Psihologul subliniază 
că „persoanele care în copilărie 

au avut parte de relații sociale 
sănătoase, când ajung la matu-
ritate sunt cu mult mai reziliente 
și funcționale”.

Rezolvarea unei probleme în-
cepe prin conștientizarea ei. „Ca 
să atenuezi aceste stări este im-
portant să recunoști problema. 
Foarte mulți oameni neagă faptul 
că ar suferi din cauza singurătă-
ții, deoarece asta i-ar face să se 
simtă slabi și vulnerabili. Dacă 
dezvolți o compasiune față de sine 
– deja jumătate de problemă este 
rezolvată. Mai rămâne să înțelegi 
blocajele emoționale care te îm-
piedică să te conectezi emoțional 
cu alți oameni și să dezvolți relații 
sociale sănătoase și de încredere”, 
afirmă Popov. 

Oamenii au nevoie 
de oameni 

 
Psihologul Ștefan Popov preci-
zează că „omul nu poate fi bine în 
singurătate, iar sănătatea emoțio-
nală și starea noastră de bine este 
determinată de calitatea relații-
lor noastre”. Bineînțeles, adaugă 
Ștefan Popov, avem nevoie și de 
autonomie și singurătate, pentru 
autodefinire și satisfacerea nevo-
ilor personale, dar e vorba de o 
singurătate moderată, atunci când 
dorim să ne retragem în lumea 
noastră personală.  

„Persoanele care afirmă că se 
simt bine în singurătate utilizea-
ză mecanisme de coping pentru 
a face față singurătății. Nu este 
nicio problemă, atât timp cât aces-
te mecanisme funcționează, dar 
există riscul ca aceste persoane, 
mai devreme sau mai târziu, să 
dezvolte tulburări emoționale, 
de comportament sau probleme 
somatice”, zice Popov. 

Mecanismele de coping repre-
zintă emoții, gânduri și compor-
tamente care ajută la reducerea 
stresului psihologic suferit de in-
divizi și la promovarea bunăstării 

mentale, ceea ce permite persoa-
nelor să se adapteze complexității 
vieții.

Întrebat dacă recomandă yoga, 
sportul, rugăciunea, meditațiile, 
alimentația sănătoasă etc. pen-
tru menținerea sănătății menta-
le, psihologul răspunde: „Toate 
sunt utile dacă sunt aplicate cu 
moderație. Unele dintre ele pot 
fi mecanisme de coping. Devin 
nesănătoase când se transformă 
într-o obsesie. Dacă prin sport 
sau yoga încerci să combați sen-
timentul de singurătate, e doar o 
chestiune temporară, nu rezolvi 
problema emoțională, lucrurile se 
pot agrava în timp, dar dacă faci 
asta dintr-o pasiune, ca activități 
recreative, atunci este chiar ne-
cesar și binevenit”.     

Nu ezitați să mergeți 
la psiholog

Cel mai indicat, recomandă 
Ștefan Popov, e să apelați la un 
psihoterapeut profesionist, care 
vă poate ajuta să înțelegeți rădăci-
nile sentimentului de singurătate, 
vă va explica fenomenul și felul în 
care se manifestă singurătatea în 
comportament, dar mai ales veți 
înțelege ce puteți face cu acest 
sentiment în continuare. 

Ștefan Popov a observat că mul-
tor moldoveni le este foarte greu 
să-și apere granițele, interesele, sa-
tisfacerea nevoilor și să spună nu! 
„Când îi întreb dacă au dificultăți 
de a spune nu, majoritatea excla-
mă: da! Acest lucru este corelat 
cu teama de a nu supăra, iar su-
părarea celuilalt poate culmina cu 
teama de respingere, de abandon 
și respectiv de a rămâne singur. 
Așa încercăm noi să ne menținem 
relațiile sociale, să fim buni, dar 
exagerat de buni, până în măsura 
în care acest lucru devine toxic și 
generează foarte multă frustrare, 
resentimente și emoții negative”, 
conchide Ștefan Popov, psiholog. 

Natalia MUNTEANU

Judecătoria Strășeni (sediul Central) solicită prezentarea lui 
Trifan Xenia pentru data de 24 februarie 2021, ora 11:00, în ședința 
judiciară la Judecătoria Strășeni, bir.4 (str. Ștefan cel Mare 98, or. 
Strășeni) în calitate de pârâtă în cauza civilă privind declararea 
nulității contractelor de vânzare-cumpărare a bunului ipotecat, 
intentată la cererea lui Stratan Semion.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa Dvs.
Judecător – T. Andronic

A v i z  P u b l i c

De unde apare și cum ne găsim echilibrul
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Zeci de veterani ai războiului de la Nistru 
s-au întrunit marți în fața Judecătoriei de 
la Ciocana, unde au protestat împotriva 
dosarelor deschise încă pe timpul 

guvernării lui Dodon, în urma protestului de la 
16 iulie 2020. Veteranii au venit să-l susțină pe 
combatantul Dumitru Urâtu din Varnița, Bender, 
care, deși a fost călcat atunci în picioare de 
poliție, s-a pomenit tras la răspundere, iar marți 
instanța urma să pronunțe sentința în cazul său. 

Amintim că la 16 iulie 2020 ve-
teranii au protestat în fața clădirii 
Parlamentului solicitând majora-
rea compensațiilor lunare, polițe 
de asigurare gratuite și alte facili-
tăți. La un moment dat veteranii 
au dorit să transmită revendicări-
le deputaților din Parlament, dar 
calea le-a fost îngrădită de poliție. 

Nemulțumiți, veteranii au blo-
cat pentru scurt timp bulevardul 
Ștefan cel Mare. La un moment 
dat între veterani și poliție a iz-
bucnit o altercație, poliția a re-
curs la gaze lacrimogene și elec-
troșocuri. Mai mulți veterani au 
fost loviți, târâți pe jos, iar câțiva 
dintre ei au ajuns la spital.

„Știți prea bine cum am fost 
lovit, apoi am fost dus la Comi-
sariatul de poliție din Buiucani. 
De acolo, am fost dus la Spitalul 
„Toma Ciorbă”, unde am stat o 
noapte. După aceea ne-am po-
menit cu dosare la comandă. Și 
iată, deja vin a șasea oară la ju-
decătorie tocmai de la Varnița. 
Oameni buni, nici acum nu știu 
pentru ce mi s-a deschis dosar”, 
a recunoscut Dumitru Urâtu, care 
mai bine de un an este purtat pe 
drumuri. Bărbatul spune că la 
spital a ajuns alături de alți trei 
camarazi care au avut de suferit 
în timpul protestului din iulie de 
la Parlament. Cu toate acestea, la 
nouă veterani le-au fost intentate 
dosare contravenționale. 

Poliția a insinuat 
că are TBC

De câteva ori ședințele de jude-
cată au fost amânate. Nici marți, 
14 decembrie, judecătorul Igor 
Bațalai nu s-a prezentat la ședin-
ță. „Doresc anularea acestor do-
sare. Atunci am venit să-mi apăr 
drepturile de veteran, nu înțeleg 
de ce am ajuns în atenția justiți-
ei. Vremurile s-au schimbat, dar 
noi, din păcate, continuăm să fim 

hărțuiți”, ne mai spune Dumitru 
Urâtu.

Potrivit unui proces-verbal cu 
privire la contravenție, veteranul 
este acuzat în baza art. 353 alin 1. 
de ultragierea colaboratorilor de 
poliție și opunere de rezistență. 
Totodată, bărbatul este acuzat 
de încălcarea art. 76 al Codului 
contravențional, „eschivarea 
bolnavului de tuberculoză de la 
tratament”. Bărbatul se crucește 
și spune că nu a fost bolnav nici-
odată de tuberculoză, fapt confir-
mat și de medicul de familie de la 
Centrul de sănătate din Varnița. 

Deși protestul a avut loc în vara 
anului 2020, procesul-verbal a 
fost întocmit abia la 18 ianuarie 
2021 și este semnat de șeful In-
spectoratului de la Buiucani, Oleg 
Bârliba. „Azi mi-am luat o sacoșă 
cu rezultatul roentgenului, am 
fost la pulmonolog, neurolog și 
psihiatru. „Nu am fost și nu sunt 
bolnav”, o spun tustrei. Numai 
în Moldova poliția știe să fabrice 
astfel de dosare și să-și bată joc de 
oameni”, a mai declarat revoltat 
Dumitru Urâtu. 

Bărbatul nici măcar nu știe ce 
amendă riscă. Dar unicul venit al 
familiei e pensia sa de 1693 de 
lei. Ne mai spune că s-a adresat 
la Președinție, după alegerea în 
funcție a Maiei Sandu și la Parla-
ment. Dar deocamdată nu a fost 
ajutat de nimeni. 

Pensii mici, 
amenzi usturătoare

Victor Ciobanu este un alt vete-
ran, care a avut de suferit în urma 
protestului de la 16 iulie 2020. 
Acesta a fost nevoit să achite o 
amendă de 12 mii de lei. „Mi-au 
blocat cardul, nici salariul nu-l 
puteam lua. Am achitat 12 mii 
de lei, obligat de instanță, doar 
pentru faptul că am protestat”, 
se revoltă veteranul. 

Lui Vasile Crețu i se cere să 
achite o amendă de 3790 de lei. 
La 16 iulie 2020, bărbatul a pro-
testat în centrul Chișinăului, fi-
ind târât și călcat în picioare de 
câțiva polițiști. Tot el a însoțit o 
echipă de filmare, care a filmat 
două posturi mobile ilegale am-
plasate de structurile secesioniste 
pe teritoriul satului său de baști-
nă, Hagimus, localitate aflată în 
subordinea Chișinăului. Peste o 

Târâți pe asfalt 
pe timpul lui Dodon

săptămână, la 28 iulie 2020, cine-
va i-a aruncat un coctail Molotov 
în ogradă. Sticla cu combustibil 
era împachetată într-o sacoșă de 
culoare galbenă, iar sub sticlă era 
un carton pe care scria în limba 
rusă: «в следующий раз будет 
гранатомет» („data viitoare va 
fi un aruncător de grenade” - 
n.red.). Spre norocul familiei, 
sticla care a ajuns în preajma 
automobilului parcat în curte 
nu a explodat.

Vasile Crețu a luptat din 27 
martie până în 31 august 1992 
pe platoul Tighina. A făcut par-
te dintr-un grup al serviciului de 
securitate și a participat la mai 
multe acțiuni în cadrul cărora și-a 
pus viața în pericol. În 1992, a 
fost nevoit să-și lase casa și să 
se refugieze cu familia la Hagi-
mus. „Au fost foarte multe situații 
complicate prin care am trecut 
împreună cu familia și mai trecem 
și acum, pentru că locuim chiar 
la marginea Zonei de Securitate”, 
ne spune bărbatul.

„La protestul pentru care sunt 
amendat am fost călcat efectiv în 
picioare. Dodon, cel care se bucu-
ră că prietenul său de la Tiraspol 
e iar președinte, trebuie pedepsit 
pentru trădare, nu băieții care 

au apărat acest pământ!”, spune 
Vasile Crețu.

Unui Cavaler al Ordinului 
„Ștefan cel Mare” 
i se cer acte 
confirmative
 că a luptat

Printre veteranii care au scan-
dat „Rușine!” în fața Judecătoriei 
de la Ciocana se afla și Leonid 
Caraghiziadi, în vârstă de 74 de 
ani, originar din satul Ciorești, 
Nisporeni. Veteranul a luptat 
pe platoul Cocieri și Corjova, la 
Coșnița și Tighina. Este decorat 
cu distincția supremă pentru vite-
jie, ordinul „Ștefan cel Mare”. În 
pofida acestui fapt, de ceva timp 
nu-și poate obține legitimația de 
combatant. Șeful Comisariatului 
militar de la Nisporeni îi solicită 
documente confirmative că ar fi 
participat în războiul de la Nis-
tru. Dar oare unui erou național, 
cavaler al Ordinului „Ștefan cel 
Mare” îi mai trebuie documente 
confirmative că a luptat?! 

Prezent la protest, fostul de-
putat Chiril Moțpan a menționat 
că veteranii au protestat pașnic 
în fața Parlamentului la 16 iulie 
2020, iar „slugile lui Dodon” – 

Pavel Voicu și Marin Maxian, sunt 
cei care, invocând încălcarea or-
dinii publice, au pornit mai multe 
dosare penale. 

Sub pretextul menținerii or-
dinii publice atunci mai mulți 
polițiști, depășindu-și evident 
atribuțiile de serviciu, au aplicat 
în mod excesiv, fără necesitate și 
disproporționat forța fizică față de 
veterani, făcând uz de mijloacele 
speciale din dotare: electroșoc, 
gaze lacrimogene, cauzându-le 
în mod intenționat vătămări cor-
porale. În pofida acestui fapt, nu 
polițiștii, ci combatanții sunt cei 
care s-au ales cu dosare. 

Protestatarii solicită 
transformarea BRV 
într-un departament 
al veteranilor

„Dragă guvernare, faceți cum-
va să absolviți veteranii de aceste 
pedepse inumane. Nu uitați că și 
judecătorii sunt plătiți din banii 
noștri, inclusiv din banii aces-
tor veterani”, a menționat Chiril 
Moțpan.

După protestul de la judecăto-
rie, veteranii au mers la Guvern, 
unde au depus o petiție în care au 
solicitat demiterea șefului Biro-
ului Relații cu Veteranii (BRV), 
Nicolae Gârbu. Potrivit protes-
tatarilor, șeful BRV, numit de 
Guvernul Chicu, nu a întreprins 
nicio acțiune care le-ar ameliora 
problemele. 

Veteranii au solicitat transfor-
marea BRV într-un departament 
al veteranilor și numirea unui 
nou șef. Reprezentanții Platfor-
mei DA au emis ulterior o reacție 
în care au amintit că au înregis-
trat în Parlament un proiect de 
lege care prevede crearea unui 
departament al veteranilor și au 
solicitat să fie inclus pe agenda 
parlamentară. Autoritățile nu au 
reacționat deocamdată la aceste 
solicitări.

Veteranii sunt hărțuiți acum cu dosare

Svetlana COROBCEANU
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Ion CHIȘLEA 

Deputații vor să pună 
capăt abuzurilor de 
pe piața de creditare

Deputații Partidului Acțiune și 
Solidaritate, Dumitru Alaiba și Dorian 
Istrati, au prezentat, marți, într-
un briefing două inițiative legislative, 

care își propun modificarea legislației aferente 
proceselor de creditare, astfel încât să fie 
eliminate abuzurile în procesul de creditare din 
partea instituțiilor financiare, fiind protejate 
interesele beneficiarilor de credite.

E C O N O M I E

Potrivit lui Istrati, modificările 
vor începe chiar de la procesul de 
atragere a clienților băncilor și 
companiilor de microfinanțare, 
adică de la publicitate. 

Dobânda anuală 
aferentă, cu litere 
de trei ori mai mari

Instituțiile de creditare, fie 
bănci, fie companii de microcre-
ditare, vor fi obligate să afișeze 
dobânda anuală efectivă (DAE), 
adică  dobânda propriu-zisă a cre-
ditului, plus toate comisioanele 
aferente, cu caractere de trei ori 
mai mari decât restul informației 
din spoturile publicitare.

De asemenea, se preconizează 
interzicerea dobânzilor flotante 
în cazul creditelor mai mici de 
trei salarii medii pe economie. 
De exemplu, dacă solicitantul 
de credit are un salariu lunar de 
9000 de lei, cât era salariul mediu 
în luna septembrie, și contrac-
tează un credit nu mai mare de 
27 de mii de lei, în contract va 
fi stabilită suma fixă pe care el 
urmează să o ramburseze până la 
expirarea creditului, indiferent de 
fluctuațiile de pe piața valutară.

Urmează a fi modificat și Co-
dul civil, astfel încât instituțiile 
de creditare să fie obligate să 
notifice în format electronic de-
bitorul în cazul reducerii cu un 
punct procentual a ratei dobânzii 
aplicate de bancă pentru credite-
le noi, astfel ca beneficiarul să-și 
poată renegocia contractul sau, 
dacă banca refuză renegocierea, 
să poată migra la o altă instituție 
de finanțare care oferă condiții 
mai avantajoase. 

În acest scop, Banca Națională 
a Moldovei va fi obligată să ela-
boreze și să întrețină o platformă 
interbancară de creditare, unde să 
fie afișate toate dobânzile anuale 
efective, aplicate pentru moment 
de instituțiile de creditare, astfel 
încât clienții să aibă posibilitatea să 
aleagă cele mai avantajoase credite.

În acest fel, autorii proiectelor 
spun că va spori nivelul de com-
petitivitate pe piața de creditare, 
or băncile și companiile de mi-
crocreditare vor concura pentru 
a atrage clienții, grație condițiilor 
mai avantajoase pentru aceștia. 

Standarde de bonitate 
a clienților

Și Dumitru Alaiba, președinte 
al Comisiei Parlamentare Econo-
mie Buget și Finanțe, a propus o 
serie de modificări la legislația 
privind creditarea. 

Acestea ar trebui să impună 
standarde minime de evaluare 

a bonității potențialului client. 
Instituția financiară trebuie să 
evalueze adecvat bonitatea be-
neficiarului creditului, adică a 
capacității acestuia de a întoar-
ce împrumutul. Această evaluare 
trebuie să se bazeze pe prezum-
ția că beneficiarul creditului va 
fi capabil să își onoreze obligația 
financiară. 

În cazul în care instituția fi-
nanciară, fără vina beneficiarului 
creditului, a evaluat incorect bo-
nitatea beneficiarului creditului, 
se anulează toate dobânzile, pe-
nalitățile și orice alte comisioane 
de întârziere a plăților.

Autoritatea de supraveghere a 
instituțiilor de creditare, Banca 
Națională în cazul băncilor și Co-

misia Națională a Pieței Financia-
re în cazul companiilor de micro-
finanțare, vor stabili indicatorii de 
creditare responsabilă și cerințele 
privind evaluarea bonității bene-
ficiarilor de credite.

De asemenea, se impun cerințe 
privind costul total al creditului. 
Costul total urmează a fi unul re-
zonabil și va respecta cerințele 
practicii comerciale corecte, să 
nu denatureze echilibrul dintre 
beneficiar și bancă. Rata dobânzii 
va fi plafonată astfel încât să nu 
depășească 50% din corpul cre-
ditului. 

Toate celelalte cheltuieli (comi-
sioane, taxe, penalități, dobânzi 
de întârziere) pe o zi de credit nu 
vor fi mai mari decât 0,04% din 
suma totală a împrumutului.

Cumulativ, costul total al credi-
tului, inclusiv dobânzile, comisi-
oanele, penalitățile și dobânzile de 
întârziere nu pot fi mai mari decât 
valoarea totală a împrumutului.

Potrivit lui Alaiba, aceste 
două inițiative au drept scop să 
contracareze abuzurile compa-
niilor de microfinanțare și vor 

proteja consumatorii creditelor 
de consum. 

„Primim sute de sesizări de 
la cetățeni și problema acestor 
abuzuri trebuie rezolvată urgent. 
Prea multe cazuri, când o persoa-
nă împrumută cinci mii de lei și 
ajunge să fie datoare sute de mii. 
Prea ușor oamenii își pierd tot ce 
au la suflet. Prea multe tragedii, 
inclusiv cazuri de suicid, din ca-
uza unui credit”, menționează 
deputatul. 

Proiectele respective au drept 
scop să reducă spațiul de abuzuri 
în primul rând pentru companiile 
de microfinanțare, care activea-
ză după niște rețete foarte bine 
gândite pentru a atrage clienții 
în spirala îndatorărilor. 

Capcana creditelor 
obținute lejer

De regulă, acestea oferă pri-
mul împrumut, nu foarte mare, 
gratuit, pe termen scurt, deseori 
chiar până la o lună. Adică până 
la următorul salariu. Acest prim 
credit fără dobândă nu este decât 
o momeală, or persoanele ce bene-
ficiază de el, de cele mai multe ori, 
se întorc pentru a lua alt credit. 
Iar a doua oară el este destul de 
scump, cu dobânda anuală efecti-
vă (DAE) la unele produse oferite 
care depășesc și 200%.

Nimeni nu le vorbește detaliat 
oamenilor despre dobânda și co-
misioanele destul de mari. De fapt, 
ele nici nu-i îngrijorează prea tare 
atunci când au nevoie urgentă de 
bani. Este vorba de persoane care 
au nevoie de bani pentru a întoarce 
urgent o datorie, pentru a achita 
serviciile de utilitate sau pentru 
alte cheltuieli neașteptate. Este 
clar că persoanele cu venituri mici 
și cu o educație financiară precară 
sunt ademenite de procedura le-
jeră de obținere a banilor, însă nu 
acordă atenție dobânzii și comisi-
oanelor și nu fac măcar o evaluare 
sumară a capacității lor de plată. 
Deseori, ei nu pot întoarce la timp 
datoria, iar compania le oferă un 
așa-numit serviciu de amânare a 
plății ratei, care iarăși costă. Cu 
câteva luni înainte de expirare, 
clientul poate lua un alt credit, în 
care este integrat și cel anterior. 

Astfel, cu dobânda și comisioa-
nele de amânare a datei de plată, 
se adună sume destul de mari, iar 
oamenii sunt nevoiți să achite o 
bună parte din venituri pentru în-
treținerea creditului, care poate să 
se perpetueze cu prelungiri chiar 
și mai mulți ani. Uneori se ajunge 
chiar la incapacitate de plată, iar 
aici intră pe rol companiile de în-
casare a datoriilor, care acționează 
foarte dur împotriva debitorilor 
inapți de a întoarce datoria. 

Profituri de miliarde din 
dobânzi și comisioane

Potrivit informației de pe si-
te-ul Comisiei Naționale a Pieței 
Financiare, la sfârșitul lunii sep-
tembrie, pe piața de microfinan-
țare activau 143 de organizații de 
creditare nebancară (OCN). În 
primele nouă luni ale anului cu-
rent, acestea au obținut un profit 
de 707 milioane de lei. 

La finele lunii octombrie, cele 
11 bănci comerciale, ce activează 
pe piața bancară, au obținut ve-
nituri din dobânzi de circa patru 
miliarde de lei din comisioane 
– de două miliarde lei. În total 
profitul băncilor a ajuns în ianu-
arie-octombrie la 1,88 miliarde de 
lei, cu circa 700 de milioane mai 
mult decât în perioada similară a 
anului trecut. Cel mai mare aport 
la sporirea profitului l-au adus 
comisioanele. 

Igor Dodon 
l-a felicitat 
pe liderul 
separatist 
de la Tiraspol 
„cu victoria”

Luni, 13 decembrie, imediat 
după așa-numitul scrutin din 
stânga Nistrului, fostul președinte 
Igor Dodon l-a felicitat pe liderul 
separatist de la Tiraspol, Vadim 
Krasnoselski, cu ocazia „realege-
rii” în funcția de „președinte” al 
așa-numitei „rmn”. Mai mult ca 
atât, Igor Dodon s-a arătat nemul-
țumit de reacția Guvernului de la 
Chișinău care a declarat că aceste 
„alegeri” nu pot fi recunoscute și 
sunt considerate nule din punct 
de vedere juridic. 

„Felicitări lui Vadim Nikolae-
vici Krasnoselski pentru reale-
gerea în funcția de conducător 
al Transnistriei. Procesul solu-
ționării problemei transnistrene 
este de o importanță națională și 
de el depinde viitorul statalității 
moldovenești, iar pe malul stâng 
al Nistrului nu există alți parteneri 
de negocieri în afara conducerii de 
facto a regiunii. Peste 100 de mii 
de locuitori ai regiunii (aproxima-
tiv 80%) au votat pentru actualul 
lider al Transnistriei. Toți sunt 
compatrioții noștri. Vocea aces-
tor oameni ar trebui respectată. 
A le numi votul „ilegal” înseamnă 
a le insulta demnitatea umană”, 
a menționat Igor Dodon într-o 
postare pe pagina sa de facebook. 

Totodată, el a criticat guver-
narea pentru faptul că a interzis 
accesul pe teritoriul RM al unor 
jurnaliști și activiști ruși care tin-
deau să ajungă duminică la scru-
tinul nerecunoscut de la Tiraspol.

„Actuala conducere a RM, fie 
că vrea sau nu, va trebui să poarte 
un dialog cu actuala guvernare de 
la Tiraspol. Acest lucru a fost rea-
lizat mai devreme sau mai târziu 
de toți conducătorii”, a mai scris 
Igor Dodon.

În context, fostul președinte 
i-a urat liderului separatist „să 
conducă cu succes regiunea”. 

Amintim că și în octombrie 
2016 Igor Dodon, a doua zi după 
un scrutin similar organizat la Ti-
raspol, l-a felicitat pe Krasnoselski 
„cu victoria”.

Duminică, 12 decembrie 2021, 
Krasnoselski a fost reales în func-
ție.

Guvernul de la Chișinău a 
subliniat că asemenea exercițiu 
„electoral” se desfășoară în condi-
ții de nerespectare a standardelor 
democratice internaționale și în 
condiții de suprimare sistemică 
a libertății de exprimare și a plu-
ralismului de opinii, a prezenței 
unei cenzuri informaționale dure 
în regiune și a altor încălcări ale 
drepturilor omului. 

Svetlana Corobceanu
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Ion Costaș, ministru al 
Apărării (5 februarie –
29 iulie 1992): „Unica soluție 
este să ne unim cu țara 
noastră, România” 

„Este adevărat că Republica Mol-
dova nu are nici forță militară și nici 
logistica necesară pentru a face față 
unei agresiuni. Pentru a avea o armată 
sănătoasă, avem nevoie de o armată 
de profesioniști. Iar pentru asta, avem 
nevoie de bani, foarte mulți bani. 5–7% 
din PIB-ul acestei republici trebuie 
alocate pentru această structură. Mol-
dova a acordat armatei bani cu țârâita, 
0,2–0,3% din PIB, doar pentru sala-
riile militarilor. 

Unica soluție este să ne unim cu 
țara noastră, România, și atunci sun-
tem protejați și asigurați [...] În ce 
privește acordul dintre Turcia și Azer-
baidjan, este altă poveste. Azerbaid-
janul este forță economică. Nu putem 
să ne comparăm cu Azerbaidjanul.”    

Vitalie Marinuța, ministru al 
Apărării (25 septembrie 2009– 
27 februarie 2014): 
„Un vis utopic”

„În 2012–2013, am spus că Armata 
Națională este capabilă să dea ripostă 
într-o eventuală necesitate. Nu să 
atace, dar să se apere. Pentru această 
declarație am avut moțiune de cenzură 
din partea Parlamentului. Am avut 
în vedere să se apere până când va fi 
susținută de partenerii săi. Cu toate 
problemele sale, Armata Națională 
este capabilă de acest lucru. O spun 
deoarece cunosc ofițerii și calitățile 
lor profesionale. 

Semnarea unui acord cu România 
este un vis al domnului Cibotaru și al 
altora, precizez, un acord de apărare 
reciprocă. Avem un acord de colabo-
rare în domeniul militar, a fost semnat 
de mine în calitate de ministru. 

Un acord de apărare reciprocă, din 
păcate, este un vis utopic din cauza că 
este imposibil să fie încheiat din mai 
multe cauze. Unul din cele mai impor-
tante motive este faptul că Republica 
Moldova este un stat neutru și chiar 
și guvernarea actuală proeuropeană a 
menționat că statutul de neutralitate 
se menține. 

Atâta timp cât suntem neutri tre-
buie să ne bazăm pe propriile forțe 
și partenerii noștri nu pot să încheie 
acorduri de apărare reciprocă. Prin 
urmare, trebuie mai întâi modificată 
constituția. 

Pentru România, este de asemenea 
imposibil din cauza că statul vecin este 
membru al NATO. Conform articolului 
5 al Alianței Nord-Atlantice, membrii 
acestui bloc se vor apăra între ei în caz 
de necesitate. România nu are voie să 
încheie acorduri de apărare cu state 
din afara blocului. Pentru a-și asigura 
securitatea, Republica Moldova tre-
buie să se integreze în UE și NATO. 
Aceasta este unica soluție pentru Re-
publica Moldova.” 

Valeriu Troenco, ministru al 
Apărării (5 aprilie 2014 – 18 
februarie 2015): „Există 
obstacole juridice care 
nu permit acest deziderat”

„Ar fi bine dacă ar vrea România 
să încheie un asemenea acord, dar el 
nu poate să fie semnat deoarece statul 
vecin este membru al NATO. Republi-
ca Moldova nu reprezintă un interes 
geostrategic, geopolitic. Eu nu văd 
motivele ca să fim acceptați într-un 
asemenea acord. 

Îl înțeleg pe dl Cebotari, dar nu 
știu cum ar putea să fie realizat acest 
deziderat din punct de vedere juridic. 
În perioada mandatului meu, au fost 
încercări de a încheia un acord care ar 

spori securitatea Republicii Moldova. 
Am răspunsul pe care l-am spus și 
Dvs. – există obstacole juridice care 
nu permit acest deziderat.”        

Anatol Șalaru, ministru al 
Apărării (30 iulie 2015 – 27 
decembrie 2016): „Viorel 
Cibotaru era considerat la 
București un ministru laș” 

„În mintea domnului Cibotaru 
este posibil orice. România este țară 
membră a NATO. 

Republica Moldova și România 
semnează un acord, Rusia atacă Re-
publica Moldova, Republica Mol-
dova suferă înfrângere, intervine și 
România în acest conflict, ea, fiind 
țară NATO, țările membre NATO ar 
trebui să atace Rusia. Se declanșează 
un război mondial.

România este membră NATO, nu 
poate, independent de celelalte țări, 
să semneze asemenea acorduri. 

Eu nu am găsit nicio intenție la mi-
nister despre negocierea unui aseme-
nea acord din partea Republicii Moldo-
va. Eu am avut mai multe întâlniri cu 
dl Mircea Dușa la Ministerul Apărării 
din România decât Cibotaru. Iar el era 
considerat acolo un ministru laș, care 
nu a avut nicio inițiativă normală de 
apropiere de NATO sau de România. 

Dacă țineți minte, eu am inițiat 
crearea celor două batalioane mixte 
moldo-române și multe alte inițiative 
cu România și NATO. Am avut două 
moțiuni de cenzură din partea socia-
liștilor în Parlament pentru apropierea 
de România și NATO. 

La minister nu a rămas niciun do-
cument, poate a vorbit el în discuții 
private cu ministrul Dușa asemenea 
lucruri. Dar, din păcate, este depășită 
ideea. Republica Moldova are o singu-
ră soluție ca să scape de amenințarea 
rusă – să se unească cu România și să 
adere la NATO.

Politicieni alde Cibotaru au spus în-
totdeauna că nu putem intra în NATO 
căci suntem stat neutru. 

[...] În același timp, nu se poate com-
para cazul Turciei și al Azerbaidjanului 
cu cel al R. Moldova și României. Ro-
mânia este membră a UE. Cât privește 
politica externă, România se consultă 
cu Bruxelles-ul. Turcia este a doua țară 
din NATO ca mărime, România nu este 
a doua ca mărime și importanță.

Moldova nu are vecini care să ne 
amenințe astăzi. În cazul în care Rusia 
atacă Ucraina și se oprește la Prut, 
nu o să ne ajute nimeni. Nicio țară 
NATO nu va veni să lupte pe teritoriul 
Republicii Moldova.”  

Ilie GULCA   

P O L I T I C Ă

Între „vis” 
și „utopie”

Ce cred foști miniștri ai Apărării ai din Republica Moldova 
despre ideea unui acord de apărare mutuală cu România

Fostul ministru al Apărării, Viorel Cibotaru 
(18 februarie – 30 iulie 2015), a reiterat ideea 
privind încheierea unui acord de apărare 
mutuală între Republica Moldova și România. 

Argumentul principal al fostului oficial este că 
Republica Moldova nu poate să facă față unei agresiuni 
externe, iar România nu poate să acorde sprijin militar 
din cauza că nu există niciun cadru juridic în acest sens. 
„Gazeta de Chișinău” a solicitat mai multor miniștri ai 
Republicii Moldova să comenteze inițiativa lansată de 
Viorel Cibotaru.

NATO respinge 
solicitarea 
Moscovei
de a renunța 
la aderarea Ucrainei

NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Ali-
anța să renunțe la aderarea Ucrainei și a insistat 
asupra importanței parteneriatului său cu Kievul, 
relatează AFP, citată de agerpes.ro. „Nu vom face 
niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de 
a-și alege propria cale, nu vom face niciun com-
promis asupra dreptului NATO de a-și proteja și 
apăra toți aliații și nu vom face niciun compro-
mis”, a declarat secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg. 

Asasinat ordonat de 
Moscova: Germania 
expulzează 
doi diplomați ruși

Ministrul de externe german Annalena Baerbock 
a anunțat miercuri că Germania a decis să expulze-
ze doi diplomați ruși după condamnarea, la Berlin, 
a unui cetățean rus pentru un asasinat ordonat de 
Moscova, potrivit justiției, transmit AFP, Reuters și 
dpa, citate de agerpres.ro. „Ambasadorul (rus în Ger-
mania) a fost informat că doi membri ai personalului 
diplomatic al ambasadei Rusiei sunt declarați perso-
na non grata”, a indicat șefa diplomației germane.

ONU denunță 
încălcările drepturilor 
omului de pe întreg 
teritoriul Ucrainei

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omu-
lui a denunțat vineri încălcările drepturilor omu-
lui de pe întreg teritoriul Ucrainei, relatează AFP, 
potrivit agerpres.ro. În partea controlată de guvernul 
ucrainean, „suntem îngrijorați de restricțiile impuse 
libertății de exprimare în privința opiniilor critice sau 
nepopulare și participării la adunări pașnice pe su-
biecte sensibile, precum și în legătură cu securitatea 
apărătorilor drepturilor omului”, a declarat adjuncta 
Înaltului Comisar pentru drepturile omului, Nada Al-
Nashif, în fața Consiliului pentru Drepturile Omului.

Coronavirus: 
Varianta Omicron 
ar putea deveni 
dominantă 
în Europa

Noua variantă Omicron ar putea deveni dominan-
tă printre infectările cu coronavirusul SARS-CoV-2 
în Europa până la mijlocul lunii ianuarie, a averti-
zat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula 
von der Leyen, în Parlamentul European, pledând 
pentru creșterea ratei de vaccinare în condițiile în 
care există suficiente doze pentru toți cetățenii UE, 
transmit AFP și Reuters. „Oamenii de știință se 
așteaptă ca Omicron să fie deja varianta dominantă 
în Europa la mijlocul lui ianuarie”, a adăugat șefa 
Comisiei Europene.

I.G.

M a p a m o n d
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Felicitări
A - p o l i t i c e

Directorul – tocmai el, 
care îmi transmise prin secre-
tară această doleanță –  mă 
vede concentrat-abătut și mă 
întreabă ce se întâmplă. Iată, 
îi zic, nu (mai) am ce face și 
m-am apucat să scriu felici-
tări. Las` că trebuie și asta, 
mă liniștește el. Și deodată îmi 
dau seama că numai așa pot să 
scriu o felicitare sinceră: con-
siderând că, pentru moment, e 
cel mai important lucru. 

În toată lumea bună luna 
decembrie e una a bunătății 
afișate. Grijile se mai împuți-
nează ori, mai curând, se mai 
lasă la o parte și începe împo-
dobitul bradului și vânatul ca-
dourilor, iarna mai reducând 
din grijile cotidiene ale unor 
popoare la origini rustice, 
pastorale și agrare. Atmosfera 
se degajează și se anunță, în 
colinde și urături, un orizont 
optimist. 

În Europa, dispoziția de 
sărbătoare începe odată cu 
prima zi a ultimei luni a anu-
lui. Ea temperează discursurile 
acide și reduce din blestemele 
nemulțumiților. Nu și la noi, 
din păcate, unde nu se resim-
te deloc nici dispoziție, nici 
bunăvoință, nici atmosferă 
de sărbătoare. De la sovietici 
încoace, sărbătorile religioase 
fiind anulate (dar păstrate, fie 
și pe stil vechi, la țară), toată 
bucuria întâmpinării – „cu 
succese în muncă”! – a anului 
nou se concentra într-un sfert 
de oră din noaptea de Reveli-
on, cât dura cuvântarea la te-
levizor a secretarului general, 
când se deschidea șampania și 
se repeta, calchiind din rusă: 
„Cu anul nou, tovarăși!”. 

E cu totul altfel, ziceam, 
în lumea normală. Vine Cră-
ciunul și lumea are grija 
cadourilor și a felicitărilor. 
Dacă le reduci doar la motivul 
agitației: constatarea încă a 
unei rotații a Pământului în 
jurul Soarelui, numărând de 
la felicitarea precedentă, ele-s 
ușor deocheate. Or nimeni 
dintre noi nu are vreun merit 
în această împlinire, iar nu-
măratul anilor e o convenție, 
o constatare că timpul trece. 
Dacă nu cumva e invers: el stă 
pe loc, iar noi ne trecem...

Felicitările se potrivesc mai 
mult aniversărilor și eveni-
mentelor personale: adresate 
unor persoane concrete, ele 
tind să fie sincere tocmai prin 
efortul de a personaliza urări-
le. Sigur că graba zilei de azi 
și, pe de altă parte, posibilită-
țile tehnologiei au uniformizat 

De ce Rusia și-a concentrat tru-
pele la granița cu Ucraina? Ce au 
de gând Putin și echipa lui? Este 
iminentă o invazie a Ucrainei? O 
altă formă de agresiune? Expri-
mă oare textul publicat recent de 
Surkov – cel în care se spune că 
sensul existenței Rusiei ca stat 
este extinderea ei permanen-
tă, „подлинный экзистенциал 
нашего исторического бытия“ 
– strategia ulterioară a Kremli-

nului în regiune?
Toate aceste întrebări care alarmează acum Occidentul și mai ales 

pe vecinii Rusiei nu pot avea un răspuns univoc. Cel puțin nu în afara 
Kremlinului. Deși m-aș mira dacă aș afla că măcar acolo toată lumea 
e la curent cu planurile șefului. Ce-i în mintea lui Putin și a celor mai 
apropiați sfetnici și tovarăși ai săi nu poate ști nimeni. Imprevizibi-
litatea e tactica pe care a mizat mereu actualul regim de la Moscova. 
Presupun că multe decizii luate de Putin au fost o surpriză chiar și 
pentru el, atât de mare e rolul improvizației și al creativității în ma-
nevrele la care a recurs pentru a-și atinge scopurile. 

Aici e firesc să ne întrebăm: și care au fost aceste scopuri? La ce 
i-a folosit instaurarea unui regim loial, dar autoritarist, autonom și 
fundamentalist în Cecenia? Umilirea Georgiei în 2008? Anexarea Cri-
meii? Intervenția în Siria? Măcelul din Donbas? Asasinatele politice 
pe teritoriul Federației Ruse și peste hotarele ei? Etc.? Pentru un om 
normal, finalitatea tuturor acestor aventuri geopolitice și crime sunt 
izolarea țării, prejudiciile economice aduse de sancțiuni, anularea 
șanselor pentru o dezvoltare durabilă și sănătoasă etc. Dar nici Putin, 
nici clica lui nu pot fi judecați cu această unitate de măsură. Acești 
oameni trăiesc într-o altă lume, o lume închipuită de alții cu mult 
înaintea lor, dar ai cărei prizonieri sunt în continuare. 

Comportamentul Moscovei în această nouă criză ruso-ucraineană 
urmează un scenariu rodat: generalii aduc o puzderie de tancuri și 
soldați în imediata apropiere a zonei de conflict, dar fără a asigura 
îndată întreaga logistică necesară unei invazii (cel mult, a unei 
incursiuni sau provocări); sateliții „inamicului potențial“ (occiden-
tal, firește, căci Kremlinul are, de când lumea, un singur dușman 
pentru mentalul colectiv de acasă: Occidentul) observă această 
îngrămădire de oști și trag alarma; într-o primă fază, diplomații 
ruși ironizează pe seama isteriei și panicii occidentalilor, desigur 
„nefondate“, pe când în a doua fază, reafirmă apăsat dreptul țării 
lor de a interveni acolo unde interesele acesteia ar fi primejduite 
(nu are Rusia circa 500 000 de noi cetățeni cu reședința în Donbas? 
mai vreți „interese“?).

Răspunsul Occidentului nu întârzie. Și nu constituie, nici el, o 
surpriză: țările din G7 își declară solidaritatea și sunt gata să for-
meze un „front comun“ în fața agresorului; țările NATO din estul 
Europei își consolidează capacitățile defensive, iar cele din vest și 
americanii promit să livreze mai mult ajutor militar Ucrainei, adică 
arme și muniții; se „intensifică“ discuțiile privind crearea unei forțe 
militare comune UE și a unei grupări navale NATO în Marea Neagră, 
lac revendicat de Matușka.

Până aici, totul a fost previzibil. Ce este mai greu de prezis e cum 
va proceda Rusia în ianuarie, cel târziu februarie, termenul-limită al 
invaziei, potrivit Pentagonului. Dacă Putin a vrut să-i pună la încercare 
pe noii lideri ai Occidentului (Biden, Scholz, Draghi, Kishida), să pro-
voace și să stoarcă, până la urmă, din UE, NATO și G7 niște declarații 
antirusești ca să-și consolideze, astfel, pozițiile acasă, pe fundalul unei 
crize economice și mai ales pandemice pur și simplu devastatoare în 
Rusia, atunci e foarte probabil că războiul nu va avea loc. Dacă însă 
cei peste 100 000 de mii de soldați aduși la hotarul cu Ucraina au fost 
răspunsul, cât un avertisment, al Moscovei la negocierile de aderare 
ale vecinului său vestic cu NATO, atunci orice e posibil.

UE, SUA și NATO pot riposta în mai multe feluri, dar singurele 
măsuri capabile să lovească dureros Rusia sunt: deconectarea de la 
sistemul SWIFT, blocarea în instanță a gazoductului Nord Stream 2 și 
furnizarea de (multe) armamente și tehnologii militare performante 
forțelor armate ale Ucrainei. Chiar dacă occidentalii s-au arătat gata 
de aceste măsuri, e greu de crezut că le vor lua, în ciuda tuturor de-
clarațiilor. Conștiința că agresori ca Rusia și China trebuie opriți cu 
toate mijloacele disponibile s-a consolidat în Occident în ultimii ani, 
dar de la vorbe la fapte e o cale pe care doar curajul o poate parcurge. 
Putin și echipa lui de securiști s-au îndoit întotdeauna de acest curaj 
al clasei politice din Vest. De aici tupeul cu care au încercat să o in-
timideze și să o umilească. Și, cine știe, poate că acesta e adevăratul 
mobil al agresivității rusești față de occidentali: să-i trombonească 
pe fraieri. Iar restul nu-i decât un pretext, bine camuflat ideologic și 
propagandistic. O vrăjeală pentru nătăfleți. Dar poate că și o formă a 
autoamăgirii. La urma urmei, regimul actual de la Moscova provine 
dintr-un mediu unde trasul clapei e o chestiune de onoare. Indiferent 
de prețul plătit.

Pentru cine bat 
clopotele?

discursul, fie reducându-l la 
un singur cuvânt „Felicitări!”, 
semnul exclamării fiind buto-
nul pentru accesarea balonașe-
lor multicolore de pe ecranul 
gadgetului pe care îl folosești, 
fie repetând clișee. 

Dar și Crăciunul este o 
aniversare: sunt, iată, 2022 
de ani de la nașterea Fiului 
Omului. Faptul că e și Fiul 
Domnului aduce un farmec 
aparte sărbătorii. Felul cum e 
tratat pruncul Isus în tradiția 
creștină e un fenomen uimitor. 
Nu știu dacă mai există religii 
(dar mai ales tradiții) care 
ar proiecta atât de viu firul 
narativ al nașterii divinității 
supreme. Vorbesc de imagi-
narul popular, nu de mesajul 
religios, care aproape că îl 
ignoră (numai evangheliile 
lui Matei și Luca îl evocă). Mi 
se pare o reproducere foar-
te plastică a unui imaginar 
estetic, în esență: dacă multe 
religii arhaice încep povestea 
cu facerea lumii, cu crearea 
universului, creștinii relatează 
cum a fost creată (în trup de 
om!) divinitatea însăși. Cum 
scânteia divină a dat rod și di-
mensiune sacră ființei umane. 
Un imaginar care pune Creația 
în temelia Făpturii și Faptei.

Antrenați în competiție 
(când lucrurile involuează 
până la platitudine, orice efort 
creativ e reconfortant), încer-
căm și noi să trimitem felici-
tări creative care, cel puțin, 
nu le-ar repeta pe cele de anul 
trecut (chiar dacă se rotesc, 
ciclic, anii sunt, totuși, dife-
riți). Se știe că prima felicitare 
(ilustrată) de Crăciun a fost 
imprimată în 1843 la Londra. 
Dar felicitările orale și urările 
(nu doar rostite, ci și cântate) 
sunt din vremuri imemorabile. 
E suficient să studiem istoria 
colindelor noastre, arhaice, 
precreștine în substanța lor, 
poetice și emoționante felici-
tări orale. 

Felicitările de Crăciun îmi 

ung și mie inima. Poate și din 
motivul că ele aduc un pic de 
căldură în plus, în iernile tris-
te și umede, dar poate și din 
motivul că etimologic cuvântul 
trimite la creație, cea care ne 
ține pe linia de plutire, altfel 
am muri nu de foame și frig, 
nu de ură și de încrâncenare, 
ci de plictis.

Globul de sticlă de pe 
bradul din vechea ilustrată e 
un adevărat glob de cristal, 
în care se reflectă, în lumina 
blândeții și bunătății, întregul 
univers. Descrețiți-vă frunțile, 
lăsați încrâncenarea, care vă 
macină pe voi, mai mult decât 
pe cei pe care îi tratați cu osti-
litate. Deschideți-vă sufletul și 
lăsați să intre colindele cete-
lor care au venit să vă anunțe 
(într-un limbaj magic, da) 
nașterea Fiului și să vă ureze 
tot binele:

Leru-i ler și iarăși ler...

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Stiu la ce v-ați gândit, pentru că și eu am avut 
această reacție: de „felicitări” ne arde acum? 
Pe lângă atâtea – multe! – altele, când nu 
văd lumea de atâtea treburi, iată, mai vine 

una: trebuie să scriu felicitări. De fapt, era vorba de 
un singur text, dar proaspăt și original (altfel chiar 
n-are rost), pentru prietenii editurii. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

În Europa,  

dispoziția de 
sărbătoare 

începe odată 
cu prima zi a 
ultimei luni 
a anului. Ea 
temperează 
discursurile 

acide și reduce 
din blestemele 

nemulțumiților. 
Nu și la noi, din 
păcate, unde nu 
se resimte deloc 
nici dispoziție, 

nici bunăvoință, 
nici atmosferă de 

sărbătoare.

,
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Moldova se află acum într-un 
moment de respiro pandemic. 
A ieșit din valul IV și încă nu 
a intrat în V. Comparativ cu 
multe țări din Europa, Moldova 
are acum o incidență joasă, de 
8-10 ori mai mică decât Norve-
gia, Danemarca, Marea Britanie 
și alte țări care înregistrează 
o explozie de îmbolnăviri a 
valului V. 

Și iată, pe un așa fundal liniștit cu cod galben și verde absolut în 
toate localitățile, Moldova înregistrează un indicator al mortalității 
în urma COVID-19 de 4-5 ori mai mare decât în țările menționate 
mai sus cu incidență mai înaltă. Și aceasta doar din cauza că abia 
suntem la circa 30% rată de vaccinare comparativ cu 70-80-90% în 
aceste țări. Vaccinul – o protecție-umbrelă pe care noi nu o deschi-
dem deși plouă rău afară? 

Valul V pentru noi s-ar putea să fie și mai trist. 
Moldovă frumoasă și timidă, vaccinează-te și luptă pentru viață!
Le mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au vaccinat. Vac-

cinarea unui om nu-l ajută doar pe el, ci poate crea acel scut de 
protecție pentru copiii mai mici, pentru bătrânii mai bolnavi, 
pentru cei pe care îi iubim. Știu că mai sunt unii care ezită, care 
ar vrea să mai aștepte. Dar timp rămâne tot mai puțin. Iar efectele 
vaccinului sunt deja clare – ele te protejează cu siguranță de spital 
și de moarte.

Informație pentru cei care 
mai ezită

MREAJA REȚELELOR

Avizul negativ al Comisiei 
de la Veneția cu privire la legea 
procuraturii etc. era previzibil. 
Nu în zadar, guvernarea PAS 
s-a grăbit cu această lege în 
luna august (folosind urgenta-
rea procedurilor). PAS a putut 
să transmită proiectul de lege 
spre consultare către Consiliul 
Europei, dar a decis să nu o 
facă și să pună instituția în si-
tuație post-factum. Guvernarea 
știa de la bun început că niciun 
expert adevărat în drept, care 
este și imparțial, nu va susține 
aspectele noi incluse în lege, 
care permite politizarea procu-
raturii. Problema ține atât de 
competența unor componente 
ale guvernării, cât și de lipsa 
unui mecanism de „checks and 

Printre altele:
balance” pe măsură să taie din 
puterea absolută a PAS. 

Atât guvernarea cât și majo-
ritatea parlamentară primesc 
o bilă neagră pentru acest caz 
de abuz în raport cu procesul 
de transparență decizională 
și respectiv de deviere de la 
statul de drept. Avizul negativ 
al Comisiei de la Veneția ridică 
semne de întrebare în legătură 
cu examinarea aceleiași legi de 
către judecătorii Curții Consti-
tuționale de la Chișinău, cărora 
majoritatea parlamentară PAS 
insistă să le majoreze salariile. 
Judecătorii constituționali tre-
buie să explice cum se face că 
ei nu au văzut nimic problema-
tic în legea contestată de pro-
curorul suspendat Stoianoglo. 
Răspunsul îmi pare retoric, dar 
s-a făcut presiune atât de mare 
pe modificarea legii (inclusiv 
de către unele voci din societa-
tea civilă) cu scopul evaluării 
procurorului că ar fi fost foarte 
greu pentru Curte să declare 
legea anti-constituțională. 

Avizul negativ al Comisiei 
de la Veneția arată că legea în 
sine trebuie readusă la nor-

malitate și conformitate cu 
principiul depolitizării. Toto-
dată, acest lucru ar însemna 
că mecanismul de evaluare a 
procurorului este compromis și 
trebuie suspendat imediat (cel 
puțin până la revizuirea legii în 
corespundere cu recomandările 
Consiliului Europei). 

Pe fundalul avizului negativ 
al Comisiei de la Veneția este 
oarecum ironic faptul că Pre-
ședintele Sandu și alți repre-
zentanți ai guvernării merg la 
Bruxelles să-și etaleze succesele 
în procesul de reforme. În acest 
context, reamintesc că eu am 
avertizat de nenumărate ori că 
guvernarea greșește în legătu-
ra cu legea procuraturii (și nu 
numai). Vor urma și alte sur-
prize de acest gen (de exemplu, 
printr-un caz la CEDO pierdut 
de Moldova pe o cerere depusă 
de Stoianoglo), dacă guvernarea 
nu se va ține de transparența 
decizională, proceduri și statul 
de drept în general, demon-
strând acest lucru nu doar în 
declarații de la Bruxelles și Chi-
șinău, dar și în acțiuni concrete 
și coerente.

Cu cât se apropie alegerile și 
crește ratingul în unele sondaje, 
Ion Ceban amintește tot mai 
mult de Dorin Chirtoacă. 

Și Chirtoacă alegea să pună 
toate probleme capitalei pe 
seama comunismului, iar apoi a 
„sabotajului” în AIE. În același 
timp, schemele în capitală înflo-
reau frumos, aducând orașul la 
dezastrul la care asistăm astăzi. 

Astăzi Ceban aruncă vina pe guvernare pentru ambuteiaje. 
De parcă guvernarea i-a desenat linii pe asfalt pe străzi cu doar 
două benzi, care și înainte aveau un trafic infernal. Sau tot ci-
neva din Guvern a amenajat absolut halucinantele „piste pentru 
biciclete” de pe bulevardul Dacia, pentru care cineva la sigur 
ar trebui să facă pușcărie din cauza banilor aruncați în van în 
prag de iarnă pentru niște delimitatoare care nu au absolut nicio 
logică. 

Autoritățile locale și cele centrale trebuie să colaboreze pentru 
bunăstarea cetățenilor. Din păcate, astăzi iarăși asistăm la un 
război de gherilă între Primărie și Guvern. Și cel puțin la nivel 
public, războiul a fost pornit de Ceban. 

Totuși, până la locale mai sunt doi ani. Iar până la preziden-
țiale chiar trei. Sondajele au mai luat mințile și altora, în alte 
perioade.

Asistăm la un război 
de gherilă între 
Primărie și Guv

Ala NEMERENCO

Eveniment suprem! Am 
atins Soarele cu un obiect 
pământesc! Și? De ce o facem? 
De ce nu lăsăm în pace aceas-
tă planetă, care ne dă lumina 
zilei, dar și căldura necesară 
pentru noi, dar și pentru vege-
tația întregii lumi, necesară ca 
aerul din jurul nostru?

Soarele a fost fixat la o dis-
tanță optimă de Pământ pen-
tru ca noi să ne putem dezvol-
ta, să supraviețuim. Altfel am 
fi fost făcuți ca scrumul, sau 

Nu mă bucur deloc!
înghețați ca un sloi oarecare, 
sau bocnă cum se mai spune, 
mai rău ca în Siberia. 

E un echilibru divin, univer-
sal, care scapă minții noastre, 
fixată și ea să gândească doar 
cca 10% din cât s-ar putea. Nu 
putem accepta acest adevăr?

Am aterizat pe Lună, pe 
Marte, și parcă încă pe unde-
va. Nu ne ajunge? Unii mul-
timiliardari vor să schimbăm 
planeta ca pe o pereche de 
ciorapi, sau chiloți murdari. 
E treaba lor, să plece ei. Noi 
vrem să muncim aici, să ne 
luăm salariul, să cultivăm le-
gume, sau să ne spălăm rufele 
murdare la mașina cunoscută 
de toată lumea. 

Poate suntem prea modești, 
dar așa suntem noi, cu simțul 
măsurii și cu capul pe umeri.

De fapt, vor să plece în 
Cosmos tot multimiliarda-

rii care distrug cu sălbăticie 
planeta, care le asigură îm-
bogățirea fără limite, uitând 
sau ignorând faptul că aceasta 
este singurul Rai, combinat cu  
singurul Iad, care ni s-a oferit 
pe gratis.

N-aveți decât! Nu mă duc 
pe nicio altă planetă. Sunt în-
drăgostit de pământul din care 
am venit. Cum să-l părăsesc?

Dacă se întâmplă să ple-
cați, vă rog să-mi mai scrieți, 
să-mi mai spuneți cum mai 
e pe acolo...Același lucru 
rămâne valabil și dacă plecați 
cu liftul pe Lună, altă trăs-
naie lansată de curând prin 
mass-media...

Vă promit că o să vă mai 
spun și eu ce mai e pe aici, 
mai ales de Crăciun, care bate 
acum la ușă, apoi de Paște...

La bună auzire, că de vedere 
va fi mult mai greu!

Vasile NANEA

Dor de Vlad. Vlad Pohilă

despre golurile de sărbători
Da, știu, nu e recomandat 

un asemenea titlu, mai ales 
pentru un heterosexual afuri-
sit, de modă veche, care scrie 
acid despre o grămadă de 
lume, hetero-, homo-, bi- sau 
cum a mai hi ie.

Mai ales că mama ne-a cres-
cut într-o manieră ultra-sobră 
pe cei patru frați, o manieră 
fără efuziuni lirico-sentimen-
talnice, cumva anglo-saxonă, 
deși trăiam într-un sat de pe 

valea Prutului, iar tata e mai 
expansiv de felul lui. Așa că nu 
obișnuim să ne plîngem morții 
în stradă sau la poartă.

Doar că asta e, n-ai ce face, 
stai la o terasă din mahalaua 
ieșeană Dacia, mînînci cîr-
nați subțiri și buni, la grătar, 
cu mămăligă și varză murată 
bunișoară, și brusc îți dai 
seama ce tare îți lipsește Vlad 
Pohilă. Și ce tare ai vrea să fii 
cu el, la o crîșmă din mahalaua 
chișinăueză Ciocana, cu foarte 
decenta și tînăra chelneriță 
Varvara, care să aducă slănină 
de casă, croveankă / sîngere-
te, pîne neagră, varză murată 
sau ceapă, plus pivă și o sto-
pkă de vodcă Hortița, sau de 
care a hi.

La radioul din boxele crîș-
mei din mahalaua Dacia cîntă 
cîntece de Crăciun, și tot brusc 
îți dai seama ce mult îți lipseș-

te și dom’ profesor „de româ-
nă” din liceu. „De română”, de 
estetică, de rafinament mental 
și de multe altele. Dar asta e 
altă rană, mult mai veche, și, 
s-ar zice, mai cicatrizată. Deși 
golurile nu prea se cicatrizea-
ză.

N-o să mai stau niciodată cu 
Vlad la o masă de crîșmă fără 
pretenții din mahalaua Cioca-
na. Nu știu nici dacă o să apuc 
să-i dau ceva de pomană foarte 
decentei chelnerițe Varvara, în 
amintirea lui Vlad. Știu doar 
că pe strada Igor Vieru e un 
apartament gol. Chiar dacă, 
eventual, cineva stă în el.

Desigur, cuvintele proba-
bil patetice n-o să umple alte 
goluri. Dar asta e. Nici Moș 
Crăciun, nici cîntecele despre 
el nu pot umple orice gol din 
sufletele copiilor. Nici măcar 
din cele ale copiilor mari.

Lucian POSTU

Dionis CENUȘĂ

În Chișinău avem, după esti-
mările activiștilor, peste 40.000 
(poate mai mult) de animale fără 
adăpost.

În timp ce șefii instituției 
municipale de capturare și steri-
lizare a animalelor fără adăpost 
primesc zeci de mii de lei salariu, 
iar instituția are un buget anual 
de câteva milioane, ei reușesc să 
sterilizeze cel puțin de 2-3 ori 

mai puține animale fără adăpost decât o fac activiștii în timpul lor 
liber și din banii lor proprii.

Iar atunci când acești activiști și activiste ajung la ședința Con-
siliului Municipal să vorbească despre această problemă majoră a 
orașului, consilierii noștri se scoală în picioare, ies din sală, vorbesc 
între ei și fac gălăgie, așa încât îți vine pur și simplu greață de tot ce 
se întâmplă în Primăria noastră.

În Chișinău avem, după 
estimările activiștilor, 
peste 40.000 de animale 
fără adăpost

Ion ANDRONACHE

Alexandru COZER
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România Mare s-a născut 
greu și a costat foarte mult

Anul 1916 a însemnat o schimbare 
majoră în istoria economiei românești. 
O națiune aflată până atunci într-o 
cursă fenomenală pentru dezvoltare a 

căzut, pentru o generație, într-o criză financiară 
profundă. Timp de jumătate de secol, de la 
înscăunarea regelui Carol I și până la începutul 
războiului, România a fost una dintre campioanele 
Europei la dezvoltare economică, astfel încât, 
la finalul acestei perioade, țara noastră se afla 
în rândul celor mai puternice 20 de economii 
ale lumii, la cea mai de sus poziție în ierarhia 
mondială la care avea să ajungă vreodată, din 
punctul de vedere a ceea ce numim acum „PIB/
locuitor la paritatea puterii de cumpărare”. 

În 1916, țara intra într-un război 
sângeros și dureros pentru între-
gire națională, împotriva celei mai 
puternice armate de pe continent, 
cea germană și având ca aliat cea 
mai șubredă armată de pe conti-
nent, cea țaristă, aceasta din urmă 
dezintegrându-se după abia un an 
de la intrarea noastră în conflict. 
Până la urmă, Unirea tuturor 
românilor în cadrul aceluiași 
stat a fost obținută la finalul 
conflagrației, dar acest lucru 
s-a făcut cu un cost imens: in-
trarea țării într-o recesiune 
profundă și prelungită. Căci 
aproape întreaga perioadă inter-
belică, România Mare s-a aflat 
într-o permanentă și dureroasă 
criză financiară. Mai mult, o criză 
care părea să nu se mai termine 
niciodată.

Modelul economic dezvoltat 
în perioada 1866-1914 se baza pe 
orientarea împrumuturilor de stat 
către investiții în infrastructura 
de transport și comunicații (căi 
ferate, porturi, telegraf, drumuri 
pietruite, poduri, canalizare în 
mediul urban), investiții care au 
contribuit la dezvoltarea econo-
mică fără precedent a României.

Apoi, modelul s-a schimbat 
brusc. Totul a plecat de la uri-
așele împrumuturi pe care 
statul nostru le-a făcut pen-
tru a-și putea finanța întâi 
cheltuielile militare legate de 
participarea la Primul Război 
Mondial, apoi pe cele prileju-
ite de despăgubirile derivate 
din întregirea teritorială, in-
clusiv cote-părți din datoriile 
aferente și cele datorate im-
plicării în conflictele arma-
te. Nu în ultimul rând, țara 
a împrumutat sume imense 
pentru susținerea financiară 
a unor reforme vitale (agrară, 
monetară, reconvertibilitatea 
leului), dar care nu au adus 
rezultatele proiectate pentru 
modernizarea economiei. Con-
secința a fost dramatică: serviciul 

anual al datoriei a devenit atât de 
mare încât a afectat resursele de 
investiții care s-ar fi putut aloca 
pentru dezvoltarea infrastructu-
rii, ba chiar cheltuielile aferente 
funcționării normale a unui stat 
care tocmai își dublase suprafața 
și populația.

Pentru a înțelege imensul sacri-
ficiu pe care economia națională 
l-a făcut pentru Unire, ar ajunge să 
privim cu atenție evoluția datoriei 
publice din perioada interbelică: 
Tabel nr. 1.

Ce observăm? De la 1,86 miliar-
de de lei datorie publică înainte de 
război, ajungem la 20,5 miliarde 
de lei datorie publică în anul 1921, 
primul an de după Unire în care 
Ministerul de Finanțe face un ra-
port privind îndatorarea publică. 
Și dacă în timpul războiului Gu-
vernul a contractat împrumuturi 
aproximativ egale cu datoria an-
tebelică, în doar doi ani după 
război, deci pentru finanțarea 
Unirii propriu-zise, am ajuns 
să luăm împrumuturi de patru 
ori mai mari decât tot ceea ce 
împrumutasem în primii 50 
de ani de existență a statului 
român!

Primul dintre credite s-a nu-
mit chiar „Împrumutul Unirii” în 
valoare de 1,1 miliarde de lei. Cel 
mai mare a fost destinat unificării 
monetare (7,5 miliarde de lei), iar 
al doilea cel mai mare (3,7 mili-
arde de lei) a vizat scoaterea din 
circulație și înlocuirea coroanelor, 
rublelor și biletelor emise de auto-
ritățile de ocupație din provinciile 
nou-unificate cu țara.

Asta pentru a fi clar cât de mult 
și-a dorit România să se înfăptu-
iască Marea Unire de la 1918.

Este adevărat că, între timp, leul 
se devalorizase de 8-9 ori, dar da-
toria a ajuns mult prea mare pentru 
bugetul României. Și asta nu este 
deloc compensat cu modul în care 
ne-au defavorizat deciziile marilor 
puteri, luate după conflagrație.

Ca să se înțeleagă bine contextul 
internațional, tratatele de pace 
nu au fost chiar așa de favori-
zante pentru noi: României i-a 
revenit 1,6% din datoria antebelică 
a Austro-Ungariei și 21,8% din cea 
a Ungariei, proporțional cu terito-
riile intrate în componența statului 
român. În schimb, României i-au 
fost alocate doar 1,1% din repa-
rațiile de război impuse Germa-
niei de Puterile Aliate în 1920, în 
valoare totală de 269 de miliarde 

de mărci, plătibile în 42 de ani, 
dar ulterior, prin Planurile Dawes 
(1924) și Young (1929), datoria de 
război a Germaniei a fost redusă la 
jumătate (132 miliarde de mărci) 
și apoi a fost încă o dată redusă la 
o șesime din cea inițială, adică la 
38 de miliarde de mărci.

Perioada interbelică a continuat 
să reprezinte un coșmar financiar 
pentru proaspătul stat al tuturor 
românilor, astfel încât datoria 
publică a României a înregis-
trat cel mai înalt nivel (peste 
185 miliarde lei) în 1932, din 
care datoria externă reprezenta 
peste 90%. Și atunci am intrat, 
pentru prima oară, în inca-
pacitate de plată, iar plățile 
restante către Franța, Anglia, Italia 
și SUA (39,5 miliarde lei) au fost 
suspendate, pe baza moratoriului 
Hoover, inițial pentru un an, ulte-
rior pe termen nelimitat.

Negocierile ulterioare cu guver-
nele statelor creditoare și purtătorii 
străini de rente românești au adus 

amânarea unor plăți, reducerea 
anuităților la jumătate și reduce-
rea serviciului datoriei publice la 
capacitățile de plată reale ale țării. 
În total, datoria externă s-a redus 
de la 172,5 miliarde de lei în 1931 
până la 80 miliarde de lei în 1935.

Dar, ca urmare a Acordului 
de la Paris, din martie 1935, a 
apărut și costul politic uriaș: 
conversia datoriei externe a 
României, prin aplicarea unor 
acorduri de clearing pe prin-
cipiul compensației, ceea ce a 
adus în scenă celebrele „mo-
nopoluri” cedate unor com-
panii străine, care au afectat 
grav și iremediabil nivelul de 
trai și sănătatea scenei poli-
tice interne.

Și ca să fie cât se poate de clar 
că nu războiul a fost cauza pro-
blemelor financiare cu care s-a 
confruntat țara, iată că România 
a început cel de-al Doilea Război 
Mondial cu o datorie publică de 
98 de miliarde de lei (1940) și l-a 

încheiat cu o datorie de doar 99 
de miliarde de lei (1945), deși a 
pierdut, între timp, Basarabia, Bu-
covina, Cadrilaterul și, temporar, 
jumătate din Transilvania! Tabe-
lul nr. 2.

Cedarea unui spațiu important 
al economiei, „monopolurile” adi-
că, a anulat tot progresul capita-
lului autohton din perioada anilor 
’20: Tabelul nr. 3.

Practic, capitalul românesc 
reprezenta doar 33% din total 
în 1921, deoarece provinciile noi 
aduse în țară erau dominate de 
capitalul străin (al imperiului de 
unde proveniseră), dar, la începu-
tul anilor ’30, ponderea capitalului 
românesc urcase la aproape 44%, 
pentru a scădea brusc după cedarea 
„monopolurilor” la 41,2% și apoi 
la 37,9% în 1938!

Comerțul și asigurările, do-
menii aproape exclusiv domi-
nate de capitalul românesc în 
1921, ajung să fie dominate de 
capitalul străin, iar ramura 
transporturilor, unde capita-
lul autohton deținea jumătate 
în 1921, va ajunge ca 80% să 
aparțină capitalului străin.

În mediul bancar situația era și 
mai clară: după un minim de 23,3% 
din total în 1927, capitalul străin 
bancar ajunge la peste 36,7% în 
1938, o valoare chiar mai mare 
decât în 1921: Tabelul nr. 4.

Cât privește unificarea mone-
tară, ea a început, practic, să se 
discute oficial, la 5 martie 1920, 
atunci când Ion Lapedatu propu-
nea ministrului de Finanțe, prin-
tr-un memoriu semnat alături de 
reprezentanții mai multor insti-
tuții financiare din Transilvania, 
o rambursare (preschimbare) a 
coroanelor la paritate 1:1, astfel: 
„să se dea un avans de 50% în 
monedă națională. Restul s-ar da 
în bonuri de Stat, în coroane cu 
dobândă potrivită. Creanțele s-ar 
regula în monedă și în bonuri, 
amăsurat proporțiunei de rambur-
sare” (sursa: „Unificarea monetară 
din 1920-1921. Provocări, dileme 
și realități economice”, Septimiu 
Moga, Muzeul Olteniei Craiova. 
Oltenia. Studii și comunicări. Ar-
heologie-Istorie. Vol. XXVI/2019).

La finalul mai multor luni de 
dezbateri, prin convenția încheiată 
de BNR cu Ministerul de Finan-
țe, la 11 iunie 1920, și legea din 
12 august 1920 avea să statueze o 
pondere de 60% pentru numerar, 
pentru restul de 40% urmând să 
se acorde un bon de tezaur. Iar în 
privința cursului de schimb 
folosit, acesta a fost de 1 leu 
pentru două coroane sau 2 
„ruble Romanov”.

Concluzia, oameni buni, 
este simplă și  limpede: atunci 
când aniversăm Marea Unire, 
să nu uităm să amintim și cos-
tul incredibil de mare pe care 
l-a plătit această națiune pen-
tru a se unifica. Să prețuim 
așa cum se cuvine și să înțe-
legem ce eforturi uriașe le-au 
făcut înaintașii noștri pentru 
Unirea pe care, cu prea multă 
ușurință, unii o desconsideră 
sau o sabotează…

Petrișor Peiu,
gandul.ro

Tabel nr. 1

Tabel nr. 2

Tabel nr. 3

Tabel nr. 4

Petrișor PEIU
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F I L E  D E  I S T O R I E

Biblioteca Națională 
sub tutela Mareșalului

Sub tutela Mareșalului Antonescu, in-
stituțiile statului se simțeau ca după Zidul 
Chinezesc. Fiindcă Domnia Sa era aspru, 
dar drept! Sigur că era foarte greu, era în 
toi cel mai sângeros război pe care l-a cu-
noscut umanitatea... 

Cu toate acestea, Conducătorul Statului 
și în asemenea condiții găsea timpul necesar 
pentru soluționarea problemelor culturii 
noastre naționale.

Vă propun două documente inedite de 
arhivă, depistate de autorul acestor rânduri 
în Arhiva Națională a RM, al căror conținut 
face lumină și reconstituie tabloul general 
în bibliotecile Basarabiei și problemele cu 
care se confruntau acestea în acea perioadă.

Iar acum documentele:
20020/ CBBT 9 ianuarie 1942
 Domnule Guvernator,
Referindu-ne la adresa Dvs. nr.13075/ 

1941; avem onoare a vă aduce la cunoștință 
că Dl. Mareșal Ion Antonescu a aprobat ca 
Biblioteca Centrală din Chișinău să 
fie repusă în drepturile pe care le-a 
avut înainte de ocuparea Basarabiei 
de către sovietici.

În acest sens, s-au dat dispozițiuni Mi-
nisterului Culturii Naționale și al Cultelor 
cu adresa noastră

Nr.20020/ 1942.
Primiți, vă rugăm, Domnule Guvernator 

încredințarea distinsei noastre conside-
rațiuni.

Secretar General al Președenției Consi-
liului de Miniștri, Ovidiu Vlădescu

Secretarul Cabinetului, Referent N. 
Propopescu

Domniei Sale,
Domnului Guvernator al Basarabiei.
Sursa: ANRM, F. 706, inv. 1, d. 

1094, pag. 20

ROMÂNIA
ADMINISTRAŢIA BASARABIEI
DIRECTORATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ȘI CULTELOR
Nr. 13075 din 2 iunie 1942
ONOR
PREȘEDENŢIEI CONSILIULUI DE 

MINIȘTRI
DOMNULE PREȘEDINTE,
Avem onoare a vă aduce la cunoștință:
Biblioteca Centrală din Chișinău se bucu-

ra în statul român, conform legii publicate 
în Monitorul Oficial nr. 205 din 19 decem-
brie 1922, de privilegiul depozitului legal.

În conformitate cu această lege (anexa 1), 
toate editurile și tipografiile din țară erau 
obligate a-i trimite câte două exemplare 
din publicațiile lor.

Ministerul Instrucțiunii, cu ordinul 
nr. 37316, din 23 aprilie 1923 (anexa 2) 
precizează acest privilegiu. În felul acesta, 
Biblioteca Centrală, înființată în anul 1918, 
a luat o desvoltare însemnată contribuind 
într-o largă măsură, în cura de aproape 
un sfert de veac, la răspândirea culturii 
românești în Basarabia și satisfăcând, tot-
odată, toate nevoile de informații oficiale 

ale instituțiilor din provincia noastră, de la 
câteva mii, cifra 7000 volume fond inițial, 
ajungând să posede circa jumătate milion 
de cărți, reviste și broșuri și, de la câteva 
zeci de cititori pe lună, respectiv câteva sute 
pe an, ajungând la circa 4.000.000 cititori 
anual, și clasându-se, astfel, în concertul 
bibliotecilor universitare a doua pe țară 
(după cea din Cluj), după cum se poate 
dovedi cu statisticele ce le posedă.

După ocuparea vremelnică a Basarabiei, 
privilegiul depozitului legal al bibliotecilor 
a fost Reglementat din nou, prin Decretul 
Legii nr. 1426 din 17 mai 1941 (anexa 3), 
excluzându-se însă, între alte biblioteci, 
și Biblioteca, care cu perseverență duce 
de multă vreme o campanie cu caracter 
politic, în scopul de a regrupa și reorganiza 
mișcarea cuzistă în Basarabia. Este cola-
boratorul cel mai apropiat al Profesorului 
C. Tomescu, a cărui activitate politică a 
fost semnalată Președenției Consiliului 
de Miniștri, în darea de seamă de pe luna 
decembrie 1941.

Viața umanității este o veșnică și încordată luptă; o 
luptă pentru drepturi și pentru dreptate, o luptă 
pentru afirmare și pentru înălțare – aceste cuvinte 
ale Mareșalului Ion Antonescu, desprinse dintr-o 

cuvântare rostită la Radio București la 5 noiembrie 1941, 
se raportează cel mai bine la situația României în epoca 
Războiului Mondial din 1939-1945. În vara anului 1941, 
după declanșarea Războiului din Est la 22 iunie, chiar în 
toiul luptelor decisive ale Armatei Române și ale aliaților ei 
împotriva bolșevismului, s-a inițiat restabilirea administrației 
românești în Basarabia și Nordul Bucovinei. La 7 iulie 1941, 
Ion Antonescu s-a adresat basarabenilor cu o Proclamație 
în care menționa că datorită vitejiei ostașilor români a fost 
spulberată cotropirea sălbatică a celor ce i-au ținut în robie și 
au răspândit pe pământul românesc moartea și focul.

De vreo douăzeci de ani cunosc omul și 
nu încetează să mă uimească cu vastele sale 
cunoștințe în domeniul epigramei, începând 
cu clasicii și încheind cu debutanții. Știe 
totul și nimeni nu-i pune la îndoială această 
calitate, pentru că, pe parcursul timpului, 
a devenit un fel de enciclopedie ambulantă 
pe două picioare, gata oricând să semnale-
ze și să sancționeze, oral sau în scris, orice 
coincidență de idee sau poantă dintr-un 
catren al vreunui confrate mai neștiutor ca 
el, care, cu voia sau fără voia lui, a comis 
un... furt literar.

Mic de statură, dar ambițios, apare cu 
ochii săi sfredelitori pe la festivalurile de 
umor din România și așteaptă să înceapă 
spectacolul. Până una-alta, se plimbă și „tre-
ce în revistă” prezența invitaților. Jumătate 
dintre aceștia, după părerea sa, nu prea au 
ce căuta la asemenea manifestări, cealaltă 
jumătate fiind și ea, aproape în întregime, 
pusă sub semnul unei permanente îndoieli 
în ceea ce privește valoarea literară.

Dacă cineva dintre cei ce nu-l prea cu-
nosc vrea să-i strângă mâna pentru salut, 
el, cu vădită condescendență, întinde spre 
curajosul anonim doar degetul mic de la 
mâna dreaptă sau stângă, zicând că „nu 
știu care rege întindea, pe vremea lui, două 
degete, iar acela era un simplu rege și nu un 
ditamai om de creație cu vaste cunoștințe 
în domeniu”.

Pe unii invitați îi întreabă ce caută la 
festival și dacă nu cumva, întâmplător, s-au 
rătăcit pe aici. Fiind totuși la un festival de 
umor, aceștia râd ca de o glumă amuzantă 
ce face parte din scenariu și nu se supără. 

Uneori însă, când cineva consideră că 
a sărit prea tare peste cal, se întâmplă să 
aibă parte de replici mai dure, dar nici aces-
tea nu-i sunt de învățătură. La următorul 
festival, dacă este invitat, revine „în forță” 
și continuă să-i șicaneze pe cei adunați la 
evenimentul mult așteptat.

Personal, ca și fiecare, am avut parte de 
„atenția” acestui „mag al scrisului”, gâlcevi-
tor fără seamăn, căruia i-au apărut susțină-
tori nemulțumiți de jurizare, de conducere și 
de toate cele. Nu mă apuc aici să fac o analiză 
„pe bună dreptate” a ceea ce se întâmplă în 
această treabă de la un timp foarte încurcată. 
Mărturisesc doar că i-am dat de mai multe 
ori riposta necesară infatuatului, așa cum 
i se și cuvine unui personaj caragialian al 
secolului 21. Una din întâmplări v-o relatez, 
pe scurt, în cele ce urmează.

Îi dădusem o carte a mea, nou-apărută, 
la un festival precedent. Pentru că o dădeam 
acolo la toți colegii, i-am dat-o și lui, iar 
când ne-am întâlnit la un alt festival, l-am 
întrebat ce părere are, dacă i-a plăcut ceva 
etc. Recunosc sincer că o făceam mai mult 
din amuzament, răspunsul lui însă mi-a 
întrecut așteptările. Nici mai mult, nici mai 
puțin, mi-a spus că a aruncat-o undeva pe 
drum și că nu introduce... lucruri proaste 
în locuință.

Nu m-am revoltat, pentru că, deși cazul 
era ieșit din comun, nu prea avea sens. Am 
început să râd, râdeau și unii care ne-au 
auzit discuția, așteptând, probabil, să vadă 
se răspuns o să dau.

- Dar dumneata de ce intri? - l-am în-
trebat atunci.

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Prea multă 
minte 
strică?... 

În perioada interbelică Biblioteca Centrală din Chișinău se afla în clădirea Primăriei

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Domnul Profesor Usatiuc este prin 
urmare un spirit refractar actualei așe-
zări politice din țară, iar locul Dumisale 
la conducerea învățământului și că i s-ar 
deschide vaste posibilități de propagandă 
politicianistă și de captare a elementelor de 
care are nevoie, în rândurile învățătorilor și 
preoților din Basarabia, a căror înclinațiune 
către politică este prea bine cunoscută.

În sprijinul afirmațiunilor de mai sus, 
se anexează un calendar cuzist, răspândit 
în mase de către Domnul Usatiuc, avoca-
tul Utium etc., toți adepți ai profesorului 
Tomescu.

b) Latura politicienească a chestiunii 
este agravată prin aceia că Domnul Pro-
fesor Usatiuc Elinor, originar din Basara-
bia, reprezintă în același timp și în forma 
cea mai acută, spiritul regionalist, pe care 
de altminteri îl indică, în mare măsură și 
numele său.

Or, în împrejurările actuale, când toate 
tendințele regionaliste trebuie să dispară 
și toată lumea urmează să se încadreze 
în ideea românismului integral, numirea 
Domnului Usatiuc ar fi nu numai un non 
sens, dar chiar ar constitui o primejdie 
pentru realizarea programului de unifi-
care a spiritelor și sufletelor, urmărit de 
conducerea superioară a statului.

În concluzie, spiritul politicianist și 
tendințele regionaliste găsindu-și în 
Domnul Usatiuc un exponent calificat, 
socotesc că numirea D-sale este cu to-
tul incompatibilă cu funcțiunea de mare 

răspundere pentru care este recomandat 
și de aceia, avizul Guvernământului este 
net defavorabil.

Față de cele arătate mai sus, cu onoare 
vă rog să binevoiți a ordona ca să se anuleze 
decizia Ministerului Culturii Naționale și 
Cultelor, în ceia ce privește pe Domnul Titus 
Hotnog, a cărui rămânere mai departe în 
funcțiune este o mare necesitate.

De altfel, această decizie a Ministerului 
Culturii Naționale și Cultelor este în fla-
grantă contrazicere cu spiritul ordinului 
nr. 20.784 al Președenției Consiliului, 
referitor la numirea funcționarilor din 
Basarabia.

Dacă, potrivit spiritului acelui ordin, 
numirile funcționarilor constituiesc un 
drept exclusiv al Guvernatorului, cu atât 
mai puțin se poate atribui altor organe 
dreptul de a-i transfera din Provincie.

Guvernatorul Basarabiei, General C.Gh. 
Voiculescu

Sursa: ANRM, F. 706, inv. 1, d. 
1094.
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C U L T U R Ă

„Am preluat rolul de „avocat” 
al dramaturgiei naționale”

Interviu cu Dorina Khalil-Butucioc, doctor în studiul artelor și culturologie

 – Dragă Dorina Kha-
lil-Butucioc, ai susținut 
recent teza de doctorat 
la Chișinău. Cât de stre-
santă/interesantă a fost 
pentru tine această expe-
riență? 
Cum s-a specificat și la sus-

ținere, teza mea – Dramaturgia 
națională din anii ’90 în (con)
textul postmodernismului – e 
una „de modă veche”, adică 
una la care s-a lucrat mai mult 
de zece ani, s-a trecut prin 
niște etape de maturizare și 
s-a obținut un produs căruia i 
s-a conferit calificativul „teză 
de excelență”. Cu această temă 
pentru un master la US „Alecu 
Russo” din Bălți m-a botezat 
profetic Dna Maria Șleahtițchi. 
A urmat un doctorat, coordonat 
de acad. Mihai Cimpoi, pe care 
nu l-am susținut, considerând 
inacceptabil a scrie despre 
dramaturgie fără a cunoaște și 
legile teatrului. Astfel a conti-
nuat „ucenicia” și activitatea 
mea la Institutul Patrimoniului 
Cultural și la AMTAP, unde, 
grație colegilor, conducătorului 
dr. Angelina Roșca-Ichim și 
consultantului științific acad. M. 
Cimpoi, s-au adăugat verigile 
necesare unei teze în studiul 
artelor și culturologie. Pe cât 
de stresantă a fost trecerea prin 
toate „comitetele și comițiile”, 
pe atât de interesant a fost 
procesul de lucru la temă, astfel 
încât am ajuns să-i numesc pe 
protagoniști – C. Cheianu, Val 
Butnaru, N. Negru, Mircea V. 
Ciobanu, D. Crudu, Irina Ne-
chit, A. Roșca, M. Șleahtițchi și 
N. Leahu – „dramaturgii mei”. 
La susținere – un spectacol în 
sine – am avut noroc de o pre-
ședintă și o moderatoare perfec-
tă – dr. hab. prof. univ. Elena 
Prus, de secretarul științific 
Violeta Tipa, dr. conf. cercet., de 
referenții oficiali dr. hab. conf. 
univ. Maria Șleahtițchi și dr. 
conf. univ. Alexandru Bohanțov, 
care i-au imprimat susținerii o 
ținută științifică înaltă, de un 
Consiliu Științific (chiar) Spe-
cializat: dr. hab. conf. cercet. 
Ana-Maria Plămădeală, dr. hab. 
prof. univers. Aurelian Dănilă, 
dr. conf. univ. Ana Ghilaș, dr. 
conf. cercet. Elfrida Coroliova.

Rugându-i pe membrii Asoci-
ației Internaționale a Criticilor 
de Teatru să-mi scrie recenzii 
la teză, am primit avize din 
întreaga lume. Sunt onorată și 
recunoscătoare pentru timp, 
profesionalism și aprecieri prof. 
dr. George Banu (Franța), dr. 
prof. univ. Andrei Moskwin (Po-
lonia), dr. prof. Levan Khetaguri 
(Georgia), dr. Elchin Jafarov 
(Azerbaidjan), dr. hab. prof. 
univ. Alina Nelega, dr. prof.
univ. Daniela Gologan (Miru-
na Runcan) și dr. hab. conf.
univ. Octavian Saiu (România), 
criticilor de teatru Irina Wolf 
(Austria), Larisa Turea și Irina 

Nechit (Republica Moldova). 
Toate calificativele înalte 

primite m-au copleșit profund, 
iar două momente aș vrea să le 
invoc. George Banu a mențio-
nat în avizul său că „Ceea ce în 
anii ’70 a făcut Martin Esslin, 
scriind „Teatrul absurdului”, în-
cearcă, în același spirit, Dorina 
Khalil-Butucioc...”. Iar Maria 
Șleahtițchi a subliniat în discuții 
că „atât Poezia, cât și Proza, iar 
acum și Dramaturgia basara-
bene optzeciste-nouăzeciste 
au fost teoretizate și analizate 
de... bălțeni!”. Vă mulțumesc 
tuturor!

– Poți comprima proble-
matica tezei de doctorat 
în 5-6 fraze? 
Scopul și obiectivele cerce-

tării au constat în configurarea 
contextului, paratextului și 
arhitextului, în examinarea 
formei și conținutului și în re-
levarea principalelor elemente 
și caracteristici postmoderniste 
ale dramaturgiei naționale din 
anii ’90, pe de o parte, și în 
analiza relațiilor dintre aceasta 
și spectacolele montate în baza 
ei, pe de alta.

Finalitatea tezei și a cărții 
Dramaturgia națională din anii 
’90 în (con)textul postmoder-
nismului a rezidat în stabili-
rea unui model de cercetare a 
paradigmei postmodernismului 
în dramaturgie și teatru, dar, 
mai ales, în confirmarea defini-
tivă și irevocabilă a viabilității 
și vitalității literaturii dramatice 
basarabene din ultimii ani ai 
secolului trecut pe un teritoriu 
exi/izo-lat și a vocației acesteia 
de a se sincroniza cu mișcările 
culturale și teatrale universale.

Regretații Steliana Grama, 
Pavel Proca, Valentina Tăz-
lăuanu și alți puțini critici își 
asumaseră rolul de „avocați” ai 
dramaturgiei moldovenești, rol 
pe care l-am preluat și eu, într-o 
oarecare măsură. 

 – Postmodernismul în 
dramaturgia basarabea-
nă a fost o etapă necesa-
ră? 
Din alte studii și din re-

cenziile recente ale colegilor 
am aflat că, în alte spații, mai 
ales post-sovietice, în anii ’90 
dramaturgia și teatrul treceau 
printr-o perioadă de criză. Or, 
la noi, la asfințitul mileniului 
trecut, mai mult decât oricând, 
dezvoltându-se ca un ecou ar-
tistic al realității social-politice 
din țară și ca o reacție culturală 
reversibilă la inovațiile teatrale 
din lume și la cele ale noului 
teatru basarabean „Eugène 
Ionesco”, creat în 1991 la Chi-
șinău, dramaturgia națională 
ne-a oferit tabloul unei varietăți 
de forme, orientări și tendințe. 
Toți acești factori au influențat 
și au direcționat transformarea 
dramaturgiei și au impulsionat 

viața teatrală autohtonă din 
acea perioadă.

Luând drept bază supoziția 
că poezia și proza naționale se 
înscriu în fenomenul postmo-
dernist, am arătat, deci, că și 
dramaturgia anilor ’90 abordează 
într-un mod original modele 
artistice ale acestui „concept ca-
meleonic”. Dar acești dramaturgi 
foarte diferiți și foarte personali 
sunt prețioși pentru literatura 
noastră nu doar pentru că repre-
zintă un concept literar unifica-
tor, ci și pentru că, înscriindu-se 

într-un moment literar, teatral 
și deci cultural extrem de impor-
tant, i-au descoperit dramatur-
giei și teatrului național o nouă 
față și o nouă scară de valori. 

– Cât de des mergi la 
teatru în Germania? Ce 
spectacole te-au impresi-
onat cel mai mult?
Apropierea mea de teatrul 

german s-a produs tot prin fili-
eră română. Încă în anul când 
circulam între Moldova și Ger-
mania, Irina Wolf m-a invitat la 

Proiectul Danubia Conection 2, 
desfășurat la Stadttheater Ingol-
stadt. Abia așteptăm continua-
rea lui, care va avea loc, sperăm, 
în vara 2022 la Ulm.

În Germania locuim la ace-
eași distanță de orașele mari 
Bonn, Köln și Düsseldorf sau 
într-un fel de triunghi al Bermu-
delor, cum îmi place să repet. 
Astfel am putut vedea spectaco-
lele mai multor teatre de aici și 
din alte părți. 

Chiar dacă suntem într-un 
orășel de provincie, aici există, 
într-o fostă fabrică, un centru 
cultural neobișnuit – Halla  
32 – unde, mai mulți ani, am 
participat împreună cu copiii 
mei la proiectul teatral „Teatrul 
unește”, și nu doar în calitate de 
consultant și de critic, ci, invo-
luntar, și ca... „actriță”. 

În ultimii ani, am privit, și 
on-line, spectacolele renumitu-
lui festival Theatertreffen, iar în 
ultima ediție m-a impresionat 
enorm „Maria Stuart” de Frie-
drich Schiller de la Deutsches 
Theater Berlin. Totodată, am ur-
mărit, din păcate iarăși on-line, 
spectacolele germane sau după 
texte germane din FNT-2021. 
Ceea ce mă interesează acum 
este, desigur, evo(a)luarea dra-
maturgiei contemporane ger-
mane în lume și... „metodele” de 
lucru ale creatorilor de teatru 
germani cu piesele clasice.

– Cum vă pregătiți de 
Crăciun? Cum petreceți 
Crăciunul printre nemți? 
O întrebare ce mă face să-mi 

amintesc de tristul „până și 
după Corona”… 

Chiar și în familia noastră 
mixtă, Crăciunul semnifică 
brad și cadouri, colinzi și masă 
festivă... 

În Germania, Crăciunul 
însemna reuniri și sărbătorirea 
cu prietenii nemți, în cele patru 
duminici înainte de Crăciun 
– Advent, vizitarea târgurilor 
magice de Crăciun, întâlniri 
pe viu și on-line cu rudele și 
prietenii dragi, felicitări virtuale 
și poștale făcute handmade de 
Iana și trimise din Anglia, seara 
de Crăciun acasă, în familie. În 
lunile de iarnă, o aduceam și pe 
mama la noi…

Chiar în ziua când am ajuns 
înapoi în Germania, am pri-
mit un plic mare, în care am 
găsit o scrisoare de mulțumire 
pentru angajament, o felicitare 
cu cuvântul „mulțumesc” în 
toate limbile pe copertă și un 
powerbank. Deci, să ne ținem 
mereu bateriile încărcate 
pentru receptarea divinului, 
a frumosului, a valorilor și să 
rezistăm… Crăciun fericit și La 
mulți ani!

– Mulțumim mult. Sărbă-
tori luminoase!

Interviu de Irina Nechit

Dorina Khalil-Butucioc este autoarea volumului Dramaturgia națională din anii ‚90 în 
(con)textul postmodernismului, apărut în 2020 la Editura Epigraf
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Groparii lucrează 
întru veșnicie

Orașul Chișinău are 11 cimitire „active”, 
două dintre care sunt cunoscute mai 
mult: Cimitirul Central sau, cum i se mai 
spune, „cimitirul armenesc” și Cimitirul 

Sf. Lazăr din str. Doina, unul dintre cele mai 
mari din Europa. În afară de Cimitirul evreiesc, 
toate sunt în gestiunea Întreprinderii Municipale 
„Combinatul Servicii Funerare”, a cărei 
administrație se află pe str. Mateevici 11, acolo 
unde se găsește și Cimitirul Central, loc cu o istorie 
de peste două sute de ani, cele mai vechi morminte 
fiind de la sfârșitul secolului al 18-lea. 

Ludmila Boțan, directorul 
combinatului, e în această func-
ție din anul 2012, chiar din luna 
decembrie. Pe parcursul acestei 
perioade, ne spune Ludmila, a 
reușit să se convingă că emoțiile 
pe care le trăiește un angajat în 
această activitate deloc ușoară 
îi afectează puternic structura 
spirituală. 

Personalul, „expus la un 
examen de rezistență”

„Fundalul emoțional al celor 
care lucrează la Combinatul Servi-
cii Funerare, mai ales al persona-
lului care sapă gropi și participă 
la înhumări, este în permanență 
expus unui examen de rezisten-
ță. Unii nu suportă încercarea 
și pleacă mai devreme sau mai 
târziu, alții lucrează ani buni și 
se obișnuiesc cu această muncă, 
fără de care, ce să mai vorbim, nu 
ne-am putea descurca nici mă-
car o zi. Avem angajați la săparea 
gropilor cu o vechime în muncă 
de mai bine de 15 ani, avem și un 
angajat care are aproape treizeci 
de ani lucrați. Fluctuația acestor 
muncitori, deși a mai scăzut, to-
tuși persistă, în virtutea motivelor 
despre care vă vorbeam mai sus”, 
zice Ludmila.

Îi spun directoarei că anume 
acest contingent mă interesează 
și că, în continuare, aș vrea să 
discut despre cine sunt cei care 
lucrează ca gropar la Chișinău, 
dacă aș putea să stau direct de 
vorbă cu „băieții” despre „acti-
vitatea pe care o prestează” și, 
dacă se poate, să văd cum se sapă 
o groapă pentru decedatul ce va 
fi înmormântat în acea zi.

Groparii, „geografia” 
și angajarea lor

Aflu de la ea că groparii sau 
„arheologii”, cum sunt aceștia 
numiți, nu în derâdere, dar cu o 
anumită doză de umor de către 
ceilalți angajați ai combinatului, 
nu au probleme la angajare, lo-
curi libere în „câmpul muncii” 
existând permanent. Cu toate că 
există locuri vacante, cei care lu-
crează de mai mult timp aici pre-
feră să aducă noi brațe de muncă 

din localitățile de unde sunt și 
ei: Costești, Ialoveni, Călărași, 
Sipoteni, Malcoci, Ulmu etc. 

Deși ține cont de doleanțele 
groparilor și respectă o anu-
mită „geografie” a noilor veniți 
să muncească în cimitirele din 
Chișinău, administrația, atunci 
când duce lipsă acută de gropari, 
angajează muncitori și din alte 
localități din împrejurimile ca-
pitalei, inclusiv bărbați cu ante-
cedente penale. 

„Foști deținuți, după ce sunt 
respinși de alți angajatori care nu 
doresc „să-și complice viața” cu 
ei, vin la noi și ne roagă să-i luăm 
la lucru. Nu le refuzăm oferta și le 
oferim șansa de a câștiga cinstit 
un salariu decent pentru propria 
existență, pentru familie. Dacă 
înainte aveam mai mulți angajați 
cu antecedente penale, acum au 
rămas vreo patru, cinci. Unul lu-
crează șofer și vreau să vă spun că, 
în ansamblu, suntem mulțumiți 
de comportamentul celor care au 
ispășit anumite pedepse, priva-
țiuni de libertate. Sunt oameni 
ca și noi și au toate drepturile, 
muncesc cinstit și, deși au călcat 
cândva strâmb, sunt uneori mai 
la locul lor și mai plini de cumse-
cădenie decât alții”, afirmă șefa 
combinatului.

Chișinăul nu are 
un crematoriu

După ce îmi povestește puțin 
și despre istoria principalelor 
cimitire din Chișinău, unul, cel 
din centru, din secolul 18, iar 
cel de pe strada Doina, din anul 
1964, în permanentă extindere, 
Ludmila îmi spune că la Cimitirul 
Sfântul Lazăr lucrează 25 de gro-
pari, ajutați și de excavatoare, iar 
la Cimitirul Central, 19. Cei din 
centru mai și mătură, strâng frun-
zele toamna, deszăpezesc iarna, 
reușind să facă acest lucru și în 
toate celelalte cimitire din oraș. 
La cimitirul din str. Doina pentru 
așa ceva există o secție aparte, de 
amenajare.

Pentru a lua cunoștință de 
munca celor care, „cu trup și su-
flet”, trudesc la săpatul gropilor 
și la înhumarea răposaților, sunt 
ajutat de Victoria Diacov, inginer 

la combinat de peste zece ani. De-
oarece pentru a doua zi nu se pre-
vede decât înhumarea unei urne 
cu cenușa unui decedat din Chi-
șinău, adusă de la un crematoriu 
din Odesa sau din București, unde 
a fost mai întâi transportat pentru 
că în capitală nu există asemenea 
servicii, convenim cu Victoria să 
revin peste o zi. Până atunci însă 
pot discuta cu trei gropari, cel de 
al patrulea, Jora, „pentru că nu-i 
place să dea interviuri”, dând bir 
cu fugiții.

Muncă unde „nu se cere 
să vorbești prea des”

Ion, șef de echipă, chișinăuian, 
de baștină de pe lângă Cahul, vor-
bește pentru toți. Are trei băieți. 
Cel mai mare, căsătorit, locuiește 
la Moscova, iar cel mai mic are 
doar patru anișori. De la Ion aflu 
că Jora, care a fugit, este cel mai 
vechi în slujbă și că a venit pen-
tru prima oară la cimitir de la 
țară, cu școala la un „subotnic”, 
pe când era copil. Era prin anii 
optzeci, lui Jora i-o fi plăcut sau 
n-a avut de ales, dar, după absol-
virea școlii, a venit și s-a aranjat 
cu lucrul la cimitir. „De atunci și 
până în prezent nu lucrează decât 
aici, e un om de treabă, dar nu-i 
prea vorbăreț. De fapt, în munca 
asta a noastră nici nu se cere să 
vorbești prea des, că la cimitir 
trebuie să fie mai mult liniște”, 
conchide Ion.

De la cei trei gropari aflu că 
„statul în biserică, peste noapte” 
al unui răposat costă, neoficial, 
500 de euro (până nu demult cos-
ta 350 de euro), că groparii au 
un salariu de patru-șase mii de 
lei, „când și cum dă Dumnezeu”, 
că cei „de la Doina” îngroapă și 

morții nimănui, care stau uneori 
la morgă mai mult timp. Trecem 
peste istoria acestor suflete nă-
păstuite, spunând doar că „morții 
nimănui” sunt îngropați fără sluj-
bă religioasă, fără pomeni și fără 
ca cineva să le plângă la căpătâi. 
Singurii care mai fac o cruce sau 
rostesc „Dumnezeu să-l ierte” 
sunt tot groparii...

Peste o zi

De la ora opt, o echipă din 
patru gropari, dintre care doar 
Ion e „vechea mea cunoștință”, 
sapă groapa ce trebuie să fie 
gata până la ora zece. Groparii 
se rânduiesc, dând câte un rând 
de hârleț fiecare și aruncând cu 
lopata țărâna ce mai rămâne, în 
așa mod ca următorul să vină 
„pe curat”. Plouă ciobănește, dar 
ei își fac munca, pentru că „la 
cimitir răposatul nu așteaptă”. 
Gropile, din spusele groparilor, 
la cimitirul din centru se sapă 
mai ușor, spre deosebire de cimi-
tirele de la Ciocana sau Buiucani, 
unde pământul este uneori tare 
ca piatra. „Săpăm și pe ploaie 
mare, de vară, și pe viforniță, și 
când afară sunt plus patruzeci 
de grade și se aprinde bricheta 
dacă o uiți la soare, și când sunt 
minus douăzeci și pământul este 
înghețat până la adâncimea de 
jumătate de metru”, mi se des-
tăinuie groparii. 

Răngile-topoare, cazmale de 
tot felul, alte instrumente gro-
parii și le fac singuri. Cele ce se 
fabrică în prezent, aduse din Chi-
na sau de pe altundeva, nu sunt 
de nădejde. Orice groapă pe care 
o sapă are adâncimea de un me-
tru și șaptezeci de centimetri și, 
în funcție de mărimea sicriului, 

plus zece centimetri pe perime-
tru. „La țară groapa pentru mort 
se sapă trei zile. Un rând, două 
de hârlețe se lasă pentru ultima 
zi, înainte de înmormântare. La 
noi, groapa se sapă rapid, doar 
în două ore. Cimitirul de la Poșta 
Veche, care avea 145 de hectare, 
doar în ultimii ani s-a extins cu 
încă vreo 15... ”, susțin munci-
torii.

Excursie printre cavouri 
și morminte simple

După ce își fac lucrul, Ion, pe 
care îl cunosc de trei zile, se oferă 
să-mi facă o excursie de scurtă du-
rată prin cimitir. Cavouri somp-
tuoase despre care cineva zicea, 
în glumă desigur,  că, „bre, ăștia 
știu cum să trăiască”, dar și mor-
minte modeste ale înaintașilor, 
oamenilor de artă, de știință etc. 

Ici-colo câte un mormânt al 
vreunui om pe care l-ai cunoscut 
în viață. Morminte ale scriitorilor 
decedați de covid, câte un loc re-
zervat din timp pentru înhumare, 
despre care cineva zicea că mai 
bine nu ar trebui să ți-l rostuiești, 
pentru că „îți schimbă programul 
de viață și te cheamă mai repede 
la cele veșnice”. 

În capătul aleii de la intrarea 
în cimitir Ion îmi arătă și locul 
rezervat pentru primul președinte 
al Republicii Moldova. Îmi spune 
în șoaptă că îl vede des pe bătrânul 
fost șef al statului, „care se vede 
că n-a furat”, venind la mormân-
tul soției sale, străjuit de o cruce 
simplă, spălată de ploi. Alături, 
cavoul impunător al unui alt pre-
ședinte, despre care Ion nu-mi 
spune nimic, pentru că „știți dum-
neavoastră mai bine cine este”.

Gheorghe BÂLICI

Reportaj de la față locului
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Tamara Ceban: 
între magnific, 
servitute și dramă 

Ea, Tamara Ceban, a fost cu adevărat o 
artistă spectaculoasă. Fascina avalanșa 
ei de emoții, de virtuozități vocale, de 
fervoare, de transcendere într-o lume 

tonică, revigorantă, așa cum și-o imagina și o 
plăsmuia ea. Avea aură! 

În primele trei decenii de exis-
tență a RSS Moldovenești, alias 
Basarabia ocupată, în 1940, de 
URSS, nu era nimeni care ar fi 
putut să concureze cu ea. Și nu nu-
mai pentru că spațiul rupt de mat-
că devenise arid, ci și pentru că 
acea voce lejeră, suavă, unduioasă 
din registrul superior, registrul 
clasic al frumuseții feminine, acel 
mod al ei magic de a se transfigura 
în fiecare cântec, temperamentul, 
efervescența, semeția, farmecul ei 
fizic, ținuta distinsă în asociere 
cu un zâmbet generos, dar mai 
ales avântul ei consolator, înflă-
cărarea ei ce acoperea și stingea 
melancolia ruinelor postbelice – 
toate se concentrau în acest nume 
și în această personalitate ce nu 
avea, la acea oră, egal. E perioada 
când Tamara Ceban se identifi-
ca, într-adevăr, cu misiunea unei 
deschizătoare de drumuri în nou 
sovietizata enclavă basarabeană, 
cu lansarea primelor orchestre de 
muzică populară, în primul rând, 
a orchestrei Radiodifuziunii și, în 
mod special, a Orchestrei „Fluie-
raș”, în toate fiind prima solistă, în 
timp ce numele ei se asocia celor 
mai populare cântece ale ei, aici e 
și „Leana”, și „Lelișoară Mărioa-
ră”, și „Doina” (cea veche, și cea 
nouă), și  „Ciobănașul”, și „Mână, 
Gheorghe, boii bine”, ce alternau, 

într-o veselie, cu „Bunu-i vinul 
ghiurghiuliu”, „Cănățuie”, „La mo-
rișca cea de jos”, „Hora de sărbă-
toare” și atâtea alte cântece, unele 
scrise pentru ea de compozitorii 
locului sau incluse în repertoriul 
ei din arealul cultural sovietic. 

Omniprezentă în perioada ei de 
grație, ea a fost artista aproape de 
neînlocuit pe care contau autorită-
țile epocii, găselnița lor prețioasă 
pentru faimoasele „zile ale culturii 
moldovenești”, a „decadelor”, „lu-
narelor”, a nenumăratelor „dări 
de samă”, solicitate și organizate 
de centrul de comandă unional. 
Concerte și spectacole culminând 
cu grandioasele festivaluri ale 
„prieteniei popoarelor”, în care 
ea era cheia de boltă, punctul 
de maximă atracție, cântăreața 
aplaudată pretutindeni, mai întâi 
acasă, în câmp, la fermă, în pod-
gorii, descrețind frunțile țăranilor 
proaspăt împinși cu de-a sila în 
kolhoz, apoi în imensul spațiu 
al imperiului, până la Sahalin, 
apoi, când cortina de fier a fost 
deschisă privilegiat pentru Or-
chestra „Fluieraș” și solista ei, pe 
câteva continente, în mai multe 
țări ale lumii, unde cântecul mol-
dovenesc, la fel și cântece având 
texte în rusă, maghiară, bulgară, 
ucraineană, azeră, mongolă etc., 
se regăseau înveșmântate  în cu-
loarea acestei voci sclipitoare. Se 
pare că atașamentul a fost de am-
bele părți, ea însăși mărturisind 
că „Fierbintea mea dorință – să 
slujesc poporul. În noul an (1951 
– n.a.), eu voi completa reperto-
riul cu noi cântece moldovenești, 
precum și cu cântece ale compo-
zitorilor din republicile frățești și 
din țările de democrație populară. 
Voi fi fericită dacă cântecele mele 
vor însufleți pe oamenii sovietici 

la noi biruințe în munca lor spre 
gloria Patriei”. 

Doar că gloria scenică a Ta-
marei Ceban se va stinge și se va 
stinge pe neașteptate încă la înce-
putul anilor ‚70, odată cu avalanșa 
generoasă de voci noi, iar printre 
ele, a Mariei Drăgan, Angelei Pă-
duraru, Nicolae Sulac, cântăreți, 
însoțiți de noile orchestre „Mu-
gurel” și „Folclor” și, esențialul, 
de revenirea în forță a cântecului 
țărănesc autentic, a cântecului po-
pular românesc. Astăzi, la peste 
30 de ani de la dispariția ei (a 
decedat la 23 octombrie 1990), 
numele Tamara Ceban e tratat ca 
o pagină de istorie evocată cu pri-
lejul unor evenimente aniversare 
din biografia ei, al unui Concurs 
„Tamara Ciobanu” organizat de 
Uniunea Muzicienilor, în timp ce 
cântecele și vocea ei nu se mai 
regăsesc decât ca elemente de 
arhivă ale unei epoci, în care, în 
spațiul pruto-nistrean, s-a cântat 
în stilul și maniera Tamarei Ce-
ban. O dispariție dramatică pen-
tru o personalitate de o asemenea 
anvergură, considerată „prima” 
pe toată linia, care a înregistrat 
performanța epocii de a fi și prima 
artistă din Moldova decorată cu 
ordinul Stalin, prima apreciată și 
cu titlul de Artistă a Poporului, și 
cu cel de laureată a Premiului de 
Stat, fiind aleasă și deputată în 
Sovietul Suprem – toți laurii fiind 
din partea URSS-ului. O stea la 
orizontul îndepărtat al timpului, 
proiectată în aura unor valori, 
priorități, gusturi, stil, reperto-
riu, care au definit-o, i-au folosit 
la maximum, dar și favorizat ta-
lentul, deși, odată cu mișcarea în 
progresie a timpului și schimbarea 
opticii, impactul asupra efigiei 
aceleiași personalități o va pro-
iecta dintr-o nouă perspectivă. 

 Un nume în eclipsă, astăzi, 
în spațiul public și o artistă de 
dimensiunile unei popularități ex-
tinse, altădată, dincolo de spațiul 
imens al URSS, Tamara Ceban a 
fost, cu adevărat, „vocea de brend 
a epocii” (muzicologul dr. 4\V. 
Ghilaș), dar și expresia, portavo-
ce în cântec a timpurilor în care 
a trăit. Oare putea să fie altfel? 
Născută la 22 noiembrie 1914, în 
satul Berezlogi al ținutului Orhei,   
resetarea istoriei și învălmășea-
la dramatică a evenimentelor îi 
marchează tinerețea: studiile de 
canto academic le face în două 
țări și două sisteme diferite, în-
cepute, în perioada interbelică, 
în România Mare, cu profesori 
de la Conservatorul „Unirea” din 
Chișinău, continuate, în plin răz-
boi, în Rusia, la Conservatorul „L. 
Sobinov” din Saratov, și încheiate 
din nou la Chișinău, cu profesori 
delegați din centru în locul celor 
refugiați. 

Această viață contorsionată, in-
certă, cu ororile războiului, cu de-

cesul părinților, în ‚45, cu spaima 
de a fi rămas orfană împreună cu 
o soră mai mică, Valentina, afla-
tă în grija ei, pare să-i fi injectat 
suficiente doze de rezistență, de 
adaptare, de precauție, regenerate 
în fermitate, în caracter puternic, 
deschis și deosebit de generos, 
rămas intact în amintirile tuturor 
celora care au cunoscut-o perso-
nal. (Printre mai multe mărturii, 
e și a Eudochiei Lica: „Era plină 
de farmec, stabilea ușor relații 
cu multă lume, nu-i era greu să-
și facă prieteni și-i avea mulți la 
număr.”) 

Angajată în maratonul 
epocii

Renunțarea la o carieră de so-
listă de operă, conform licenței, 
și alegerea cântecului popular 
sau, mai exact, a cântecului de 
popularitate, accesibil spectato-

rilor, identifică un fel de a fi al ei 
comunicativ, exuberant, deschis 
să se lanseze oriunde în lume, în 
mulțime, în câmp, pe malul Nis-
trului, sau la culesul viei; sau la o 
uzină metalurgică din Kazahstan, 
„cu ocazia punerii în funcțiune a 
primului cuptor de topit metal”, 
ori în expediții până la țărmul 
Mării Albe (oare cât mai e până 
la Cercul Polar?), la Arhanghelsk 
și Murmansk, de unde se întoar-
ce copleșită de emoție, pentru că, 
mărturisește ea, „Pretutindeni 
unde am fost cu concerte ne-au 
primit cu o excepțională căldură și 
cordialitate. Toți iubesc și cunosc 
cântecele moldovenești. Astăzi, 
când îmi amintesc de această că-
lătorie, simt o mare mândrie pen-
tru marele nostru popor sovietic”. 

Sunt pistele de lansare a celeia ce 
va deveni faimoasa Tamara Ceban, 
la fel și a numelui Ceban, preluat 
de Tamara, născută Taratanschi, 
odată cu căsătoria sa, în primul an 
de după război, cu Valentin Ceban, 
funcționar la Ministerul Justiției, 
acest nume devenind asociat suc-
cesului fulminant al unei artiste 
de primă mărime în spațiul URSS. 

Deja în 1947, fatidicul an al 
foametei organizate, când mai 
sângerau rănile războiului, Mos-
cova a selectat-o să participe la 
Festivalul mondial al tineretului 
de la Praga, regizat după scenariul 
prieteniei mondiale a popoare-
lor, unde reprezentanta Uniunii 
Sovietice și cântecele ei au luat 
Premiul I; apoi, cântă în întreg 
spațiul intrat sub jurisdicția no-
ului/vechiului imperiu sovietic, 
în Republicile Baltice, Belarus, 
Ucraina, Gruzia, Armenia, apoi 
în republicile Asiei Mijlocii și 

din nou în Ucraina, apoi din nou 
acasă, direct în câmp, pe „podiu-
mul” mașinii kolhozului sau în 
sălile neîncălzite ale cluburilor 
din sate și raioane (doar în patru 
luni ale anului 1952, consemna 
„Sovetskaia Moldavia”, a avut 89 
de concerte!). Acestor itinerare și 
programe de concert epuizante, 
devastatoare puteau să le reziste 
doar o voce și o personalitate de o 
vocație artistică ieșită din comun, 
concerte, în care o însoțeau, rând 
pe rând, orchestra Radiodifuziunii 
Chișinău, sau orchestra Ansam-
blului „Joc”, sau Capela corală 
„Doina”, sau „Fluieraș”, fiecare 
cu dirijorul său (au fost mulți și 
diferiți, ea, solista Tamara Ceban, 
a fost, însă, unica!). 

Continuare în pag. 15

O dispariție dramatică și un nume în eclipsă, astăzi

Cu discipola sa, Nadejda Cepraga

Rodica LEAHU 



15

Vineri / 17 decembrie / 2021social-politic      de atitudine

Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E C O N S I D E R Ă R I

Urmare din pag. 14

Cu „Fluieraș” a explorat în-
treaga Rusie, inclusiv în expedi-
ții siberiene până la Komsomol-
sk-pe-Amur și Vladivostok, apoi 
Europa (inclusiv Ungaria, chiar 
în anul de pomină 1956); apoi, 
cântecele ei au avut ecou și mai 
departe, în Canada, India, Birma-
nia, Japonia, dar constant, fier-
binte și impresionant la Moscova, 
în „capitala țării socialismului 
biruitor”, cum o numea Tama-
ra Ceban, unde, fiind tratată ca 
o adevărată artistă de calibru, 
i-au fost puse la dispoziție cele 
mai prestigioase săli de concert, 
Palatul Congreselor, Teatrul din 
Kremlin, Casa armatei sovietice, 
Sala cu Coloane, Sala „P.I. Ceai-
kovski”. Presa unională, cu con-
descendență, despre concertele de 
„dare de samă” ale moldovenilor 
în fața spectatorilor și a criticilor 
moscoviți: „Mărgăritarul acestui 
colectiv („Fluieraș” – n.a.) este 
Tamara Ceban. Arta ei nu numai 
că e plină de viață – ea este pă-
trunsă de un robust optimism”, 
considera „Moskovskaia pravda”. 
Prin surprindere, i s-a încredințat 
și un turneu în România, în ‚53, 
împreună cu Capela corală „Doi-
na”, de vocea ei, așa cum au relatat 
mai multe surse, minunându-se 
și Mihail Sadoveanu. 

„Nu tot ce interpreta 
avea valoare artistică”

Succesul enorm al Tamarei Ce-
ban a cuprins, firește, în aura sa și 
„Fluieraș”-ul filarmonic, care i-a 
fost partener și a acompaniat-o 
timp de 22 de ani. Dirijorul, con-
ducătorul și violonistul orchestrei, 
Serghei Lunchevici, a încercat să 
explice acest succes al solistei sale 
de neînlocuit prin „baza ei de stu-
dii academice de canto, la care a 
altoit vlăstarul cântecului popular 
moldovenesc”. O fi fiind așa cum 
a spus Lunchevici care a cunos-
cut-o cel mai bine, doar că această 
formulă Tamara Ceban a existat și 
a fost viabilă la noi doar atât cât 
a strălucit și s-a pliat pe vocea și 
prezența ei scenică. O paradigmă 
asimilată perfect de personalitatea 
ei, de capacitatea ei de a fascina și 
a da valoare cântecului, inclusiv 
celui popular, printr-o iscusită, 
discretă și nuanțată tehnică vocală 
academică. 

„Doina” ei, și cea de „jele” și cea 
nouă (autori E. Coca – Em. Bucov) 
e o adevărată bijuterie vocală (îți 
dau frisoane puritatea sunetului, 
la fel și melismatica stufoasă), 
faimoasa „Leana”, travestită „ca 
nouă” (uneori și în haina limbii 
ruse) de D. Fedov și L. Corneanu 
dintr-un vechi cântec românesc, 
„Dealu-i deal și valea-i vale”, a 
sedus iremediabil întreg spațiul 
URSS-ului și al Europei de Est; 
sau, pe alt palier, „Hai, maică, la 
iarmaroc”, ori „Mână, Gheorghe, 
boii bine”, ori „Vin, bădiță, vin 
diseară”, sau „La morișca cea de 
jos”, trecute printr-o generoasă 
scară a emoțiilor, într-un amestec 
spontan de tandrețe, de lirism, de 
poezie, de voluptate, de farmec, 
de prospețime, de însuflețire – 
aceste cântece, strecurate ca prin 
minune în repertoriul ei aflat sub 
lupa cenzurii, adaugă, vom punc-
ta astăzi, valoarea vocii Tamarei 
Ceban, a fascinantei sale figuri 
artistice în patrimoniul folclorului 
românesc. Dar nu... 

Pentru a face față exigențelor 
epocii ei, a fost imperioasă nevo-

ie de „Sărbătoreasca”, de „Vasile 
tractoristul”, de „Badea la țelină-i 
dus”, de „Toate fetele-n kolhoz/
lucrează ghini și frumos”, perso-
naje, care se sufocă muncind fără 
să sufere, fără să se plângă, și atâ-
tea alte creaturi mimând realități 
după tipare false, pe care ea, mag-
nifica Tamara Ceban, urma să le 
aducă victorios la finiș (și le adu-
cea cu adevărat!), într-o explozie 
fulminantă de ropote de aplauze 
(doar că, în aceste și alte cântece, 
îți taie urechea acele ascuțite, nu 
știu de unde împrumutate, ale ei 
„tra-lea-lea-lea-lea-lea-lea”...). 
Un paradis iluzoriu acest reper-
toriu al Tamarei Ceban, în care 
cântecul popular autentic și cel 
fals, victimele și opresorii stau 
cuminți unul lângă altul, intimi-
dați de frumusețea vocii a celeia 
care trăiește o stare de beatitudine 
atunci când cântă. Aceasta pentru 
că ești Tamara Ceban și ești alea-
sa epocii pentru a fi proiectată în 
maratonul cântecului acelei epoci 
ca să consolezi, să aduci lumină, 
fie și artificială, pe câmpul minat, 
să acoperi dezastrele, să inoculezi 
energii pozitive așa încât ruinele 
să nu mai deprime pe nimeni, ier-
tarea să poată acoperi suferința ca 
să nu mai lase loc pentru durere. 
Iar de la un punct, te vei simți fe-
ricită în această misiune, fără răni 
în cântecele tale, fără melancolii, 
fără suplicii și vei face totul ca și 
alții să simtă la fel. Exact așa cum 
declara ea însăși în interviurile 
sale: „Aș dori să cânt totdeauna 
numai despre primăvară și ferici-
re”; sau, din aceeași sursă, „Vreau 
să cânt fericirea vieții, dragostei 
și să muncesc pe pământul păcii” 
(„Sovetskaia Moldavia”). 

Andrei Tamazlîcaru, care nu 
scapă nicio ocazie să amintească 
și să-i fie recunoscător divei de 
a-i fi rezervat un cabinet aparte 
pentru cercetările sale în mate-
rie de folclor inițiate la Societatea 
muzical-corală, instituție fondată, 
prezidată și administrată tot de 
ea, Tamara Ceban, întrebat fiind, 
peste ani, despre programele ei 
de concert, maestrul nu renun-
ță la franchețea sa proverbială, 
pronunțându-se dur și fără me-
najamente: „E adevărat că nu tot 
ce interpreta avea calitatea de va-
loare artistică. Acum, am selecta 
din repertoriul ei vreo 2-3 piese. 
Din aceste trei, „Mână, Gheorghe, 
boii bine” – cât face!”. Și, de parcă 
s-ar fi speriat de propriul verdict, 
conchide: „Orice s-ar spune, la 
timpul său, Tamara Ceban a re-
prezentat un nume de rezonanță 
în arta noastră tradițională, ea a 
fost, în cuvânt și în faptă, promo-
torul culturii naționale a români-
lor de est și am avut numeroase 
ocazii să mă conving de asta”. 

Și, dacă e să continuăm în ace-
lași registru, ce sunt atunci, dinco-
lo de „cuvânt și faptă”, cântecele 
Tamarei Ceban atât de aproape 
de fericire și atât de departe de 
adevăr? Cântece, în care nu exis-
tă nici vinovați, nici tristeți, nici 
erori, singura lor justificare fiind 
doar de a ne face fericiți. Există 
însă fericire într-o altă direcție 
decât cea a adevărului?, se între-
ba într-un eseu Octavian Paler. 
După ce a vorbit, de-a lungul vieții 
sale, numai de bine despre regi-
mul care a adoptat-o, încurajat-o, 
susținut-o, folosit-o, decorat-o, 
privilegiat-o, într-o situație de 
cumpănă, a murmurat, în sfâr-
șit, adevărul, mărturisindu-se ca 
unui duhovnic, cu un an înainte de 
deces, jurnalistului Nicolae Roșca: 

„Am fost o lumânare, peste care 
au suflat mereu cele mai năpras-
nice furtuni, au suflat asupra-mi 
ca să nu-mi pot înălța flacăra... 
Dacă menirea unui pom e să în-
florească și să rodească, iar lui i 
se rup mugurii în toată primăvara, 
un asemenea pom este bolnav... 
„Cănățuia” nu este cântecul meu. 
În general, nu am reușit să cânt 
cântecele pentru care s-a zbătut 
și s-a chinuit sufletul în mine. Și 

asta pentru că am fost o lumâ-
nare peste care s-a suflat mereu. 
Și pentru că am fost o lumânare 
purtată de o mână străină” („Viața 
satului”, 21 noiembrie 1989). 

Cine nu-și amintește de „că-
nățuia” – cănița frumoasei câr-
ciumărițe din scenă, îndemnân-
du-ne focos să gustăm din licoarea 
tămăduitoare de anxietăți a lui 
Bahus? (Peste Prut, Gică Petrescu 
sau Maria Tănase nu făceau oare 
la fel?) Doar că drama celeia ce 
avea vocația extraordinară de 
a se asimila oricând, oricum și 
oricărui repertoriu și oricărui 
personaj, inclusiv (aflăm) celui 
străin propriei sensibilități (nu 
știm dacă și propriei convingeri?), 
a răbufnit la suprafață odată cu 
spiritul schimbării ce plutea în 
aer la sfârșitul anilor 80. Grav 
bolnavă, imobilizată la pat după 
un atac cerebral, în singurătatea 
pe care o împărțea doar cu sora ei, 
Valentina Savițcaia, în grija căreia 
se afla, din această vulnerabilitate 
traumatizantă se desprinde firesc 
nevoia purificatoare de sincerita-
te. Spre sfârșitul vieții, în amur-
gul unei străluciri, mai pâlpâia 
dorința de a fi – da – ea însăși, 
dar cea pe care nu a cunoscut-o 
încă nimeni.

O artistă de mare talent, 
dar în afara libertății 
spiritului

Lumea o cunoștea însă pe ma-
rea artistă, faimoasa Tamara Ce-
ban, personajul de prim-plan al 
acelei epoci, chiar dacă, la vârsta 

de 59 de ani, s-a retras din scenă 
și a preluat clasa de canto a In-
stitutului de Arte. Oricum, ea a 
fost, cum spunea cineva, „genera-
lul vieții și al lumii – era destul să 
trântească cu pumnul în masă și se 
rezolva totul”. Inclusiv proiectul 
unui bizar taraf de femei, fructul 
ambițios al fanteziei ei feministe, 
având numele nostalgic „Leana”; 
la fel și schimbarea repertoriului 
rusificat al Capelei corale „Doi-

na”, în care au fost incluse, la 
intervenția ei, lucrări de muzică 
moldovenească. 

Îi avea de prieteni pe cei mai 
cunoscuți artiști ai URSS, Ma-
ria Bieșu, Irina Arhipova, Irma 
Yunzem, Boris Ștokolov, Arkadi 
Raikin și atâția alții, dar era în 
relații strânse și cu persoane din 
vârful nomenclaturii cu care ea, 
Tamara Ceban, deputat, cafegie și 
fumătoare înveterată, remedia, la o 
vorbă amicală, cele mai complicate 
probleme în care îi plăcea să se im-
plice: apartamente, burse, căsătorii 
și tot ce era firesc să aibă omul pen-
tru a supraviețui în bune condiții. 
Nu-i primea, însă, în cabina sa de 
machiaj pe cei dornici s-o vadă, 
fie miniștri, „polkovnici”, eroi 
ai muncii socialiste, decât după 
concert, când se stingea furtuna 
de aplauze și se lăsa înduplecată 
de marea de flori. Mai avea și o 
„Volgă” cu șofer la scară, deși se 
despărțise demult de scenă, cu care 
hălăduia, dintr-un impuls de neîn-
vins, oriunde o duceau ochii pentru 
a-și stinge reflexul de a pleca din 
nou și din nou „undeva” (unde? la 
polul nord?, în câmpia rusă?, în 
somptuoasa Sală a Kremlinului?, 
sau pe malul Nistrului?).

Frumoasă, deschisă și simplă 
în relații, nu ținea la bani, pe care 
îi avea din belșug din funcțiile, 
premiile și concertele de altădată, 
îi cheltuia mai mult pe bijuterii 
și blănuri (fotografiile confirmă 
slăbiciunea ei, una feminină prin 
excelență), pe cadouri generoase, 
pe studenții săi de la clasa de can-
to (Nadejda Cepraga și Alexandru 

Lozanciuc au fost preferații ei), 
pe nepotul său, Vovocika, fiul 
surorii sale, pentru a acoperi, de 
presupus, golul de a nu fi avut în 
preajmă copii nici din căsătoria 
cu V. Ceban, care decedase (i-a 
lăsat însă ca amintire o cicatrice la 
mână, când, din gelozie, a apăsat 
pe trăgaci), și nici din mariajul 
de scurtă durată cu muzicianul 
Ţurcan, de care a divorțat, și al 
cărui prenume azi nu și-l mai 
amintește nimeni. În viața ei zbu-
ciumată și plină de imprevizibil, 
ea, zeița din scenă, apare atât de 
terestră și lumească, dar și aici 
e în rolul principal al unui per-
sonaj, care decide și pune ferm 
punctul pe i așa cum crede ea că 
e mai bine... (Dacă e să credem 
articolului-bombă al regretatului 
Ion Proca, apărut în „Ora satului” 
(nr. 9, mai 2004), ea a mai fost 
căsătorită, până în ‚40, cu nota-
rul Nicolae Popov din Ivancea, 
cu care a avut un băiat, pe nume 
Grigore. E o poveste-spovedanie, 
cu jurământul jurnalistului de a 
o face publică doar după decesul 
ei, o dramă cutremurătoare, în 
care vicisitudinile istoriei despart 
fiul de mamă, care nu reușește 
să se refugieze împreună cu el 
în România. De frica securității, 
nu-l caută nici atunci când se află, 
peste ani, în turneu la București, 
pentru că (și aici e un moment de 
suspans...) „Eu știu ce înseamnă 
pușcărie sovietică. Nimeni nu s-a 
întrebat de ce am lipsit un an și 
jumătate din Chișinău” (anii ‚40, 
‚41 – n.a.). „Am simțit că plesnește 
inima în mine dacă nu mă spove-
desc cuiva”, își încheie Tamara 
Ceban partea de taină a vieții ei, 
ascunsă până atunci sub lacătul 
tăcerii.)

Din mărturiile strecurate în 
străfulgerările ei de sinceritate 
putem deduce că ea și-a găsit feri-
cirea în cântec, în viața la vedere, 
nu și în zonele ascunse ale ființei 
ei. Privită dintr-un racursiu, care 
cuprinde artista Tamara Ceban, 
afli o figură excepțională; dacă te 
uiți din alt unghi de vedere, apare 
o personalitate aservită regimului 
sovietic de ocupație. În definitiv, 
Tamara Ceban a fost tot ceea ce 
spusese despre ea succesul și 
popularitatea ei ca interpretă de 
valoare a acelor vremuri, dar tot 
ea a fost și ceea ce exprimau ati-
tudinile, implicarea ei activă în 
viața publică a imperiului. Cu si-
guranță, căldura și puritatea vocii, 
magnificul transfigurării scenice, 
simțirea muzicală, această com-
binație de strălucire și carismă 
a creației ei a fost una de mare 
talent, dar în afara libertății spi-
ritului. A fost un cântec încercând 
disperat să învăluie în lumină mi-
zeria lumii.  Devorată de un regim 
totalitar, inclusă fără cruțare, de 
la un capăt la altul al lumii, în 
maratonul epocii „socialismului 
dezvoltat” (până și în ultimii ei ani 
de suferință, grav bolnavă, retrasă 
de la catedră și din viața publică, 
perceptorul de cotizații era trimis 
la ea acasă pentru a încasa plata în 
fondul partidului...), ea a încercat 
să supraviețuiască, acoperind o 
rană care doare și care nu se vin-
decă decât prin a o transforma, 
dincolo de scenă, în deschidere și 
o uimitoare generozitate umană. 
Generozitate ce friza uneori limi-
tele imposibilului, nu și ale ei, și 
devenită de nedespărțit alături de 
numele Tamarei Ceban. 

Până la urmă, fiecare valorea-
ză doar atât cât a dăruit, spune o 
înțeleaptă vorbă de duh.   
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Sportul este benefic oricând, cu atât mai 
mult la vârsta a treia, când corpul nostru 
trece prin numeroase modificări și este 
mai vulnerabil la boli. Unii specialiști 

spun chiar că deteriorarea organismului odată cu 
înaintarea în vârstă ar fi mult mai accelerată la 
persoanele sedentare.

Bacteriile orale reprezintă principala 
cauză a parodontitei, o infecție a gingiei 
care poate duce la pierderea dinților, se 
arată în concluziile unui studiu condus de 
cercetătorii de la Universitatea Okayama.

Una dintre cauzele majore ale pierde-
rii dinților, parodontita descrie o infecție 
bacteriană a țesuturilor, ligamentelor și 
oaselor ce înconjoară dinții. Gestionarea 
parodontitei rămâne dificilă, parțial din 
cauza înțelegerii inadecvate a factorilor de 
risc asociați cu afecțiunea. Într-un studiu 
recent, cercetătorii japonezi au subliniat 
rolul microbiomului oral în ceea ce pri-
vește structura genetică a unui individ în 
dezvoltarea bolii, oferind clinicienilor un 
ghid pentru proiectarea strategiilor pentru 

diagnosticarea și tratarea parodontitei.
Cavitatea bucală găzduiește o multitu-

dine de microorganisme, inclusiv bacterii 

care, în general, mențin o relație „simbi-
otică” (reciproc benefică) sau neutră cu 
gazda, dar sunt, de asemenea, capabile să 
inițieze multe boli. Agregarea comunității 
bacteriene în „biofilme” este adesea aso-
ciată cu dezvoltarea infecțiilor, inclusiv a 
parodontitei. Având în vedere că opțiunile 
de tratament disponibile în prezent se do-
vedesc adesea inadecvate, există o nevoie 
urgentă de a înțelege mai bine începutul 
și dezvoltarea bolii.

În cadrul studiului actual, cercetătorii 
s-au concentrat pe înțelegerea microbi-
lor asociați cu prezența parodontitei și 
a factorilor genetici gazdă care ar putea 
facilita dezvoltarea afecțiunii. Profesorul 
Naoki Toyama explică motivația din spatele 

studiului lor, „mai multe studii privind 
parodontita au arătat că dezvoltarea bo-
lii este asociată cu natura microbiomului 
oral, precum și cu polimorfismul genetic, 
cel mai frecvent tip de variație genetică 
în rândul oamenilor. Cu toate acestea, nu 
există niciun studiu care să evalueze si-
multan importanța acestor doi factori de 
risc în dezvoltarea bolii”. 

În consecință, cercetătorii japonezi au 
realizat un studiu transversal în care au 
analizat genotipic peste 14.500 de partici-
panți și au efectuat prelevări de salivă de 
la 385 de persoane. Echipa a concluzionat 
că microbiomul oral afectează mai mult 
starea parodontitei decât genele.
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Activitatea fizică și efectele sale 
asupra seniorilor este un domeniu 
din ce în ce mai studiat la nivel 
mondial, în 1992 fiind fondat Gru-
pul european de cercetare privind 
vârstnicii și activitatea fizică, care 
încearcă să tragă un semnal de 
alarmă privind necesitatea miș-
cării după ce trecem de vârsta de 
50 de ani. 

De ce vârstnicii 
nu fac sport?

Îmbătrânirea populației este 
un fenomen din ce în ce mai evi-
dent la nivel mondial, la fel și lipsa 
de activitate fizică la această ca-
tegorie de vârstă. Ce îi împiedică 
însă să ducă o viață mai activă din 
punct de vedere fizic și să bene-
ficieze de toate efectele pozitive 
ale sportului? Pe lângă motivele 
valabile și pentru tineri, precum 
comoditatea, lipsa de timp, lipsa 
de importanță acordată sportului, 
la vârstnici mai intervin și alte 
cauze sau preconcepții, care, spre 
binele lor, pot fi demontate.

Starea de sănătate nu le 
permite activitatea fizică

Problemele de sănătate sau o 
condiție fizică precară îi pot îm-
piedica într-adevăr să facă exer-
ciții complexe sau care ar pune 
prea multă presiune pe coloană 
sau articulații, de exemplu, pro-
ducând astfel și mai multă durere 
acolo unde există astfel de pro-
bleme. Activitatea fizică trebuie 
însă adaptată fiecărei persoane, 
în funcție de istoricul său medical, 
astfel încât exercițiile să remedie-
ze și să ușureze problemele, și nu 
să le accentueze. În plus, mersul 
pe jos, pe bicicletă, înotul sunt 
activități care pot fi practicate 
aproape fără probleme și care să 
nu solicite excesiv organismul. 

E prea târziu 
să mai facă 
sport

Chiar dacă până la 50 de ani nu 
am fost cele mai active persoane și 
am fost mai degrabă sedentari, nu 
este timpul pierdut să schimbăm 
ceva. Efectul sportului se obser-
vă rapid în starea mult mai bună 
de spirit pe care o avem după, și 
mai târziu în tonusul și în modul 
în care arătăm. Într-adevăr, nu 
putem încetini îmbătrânirea, dar, 
devenind mai activi, ne vom simți 
mai tineri. 

Beneficiile sportului 
pentru organism

Căderile frecvente în această 
perioadă a vieții pot fi prevenite 
cu ajutorul sportului, pentru că, 
odată cu exercițiile fizice, corpul 
devine mai mobil, mai puternic 
și mai flexibil;

sistemul imunitar care în gene-
ral devine mai vulnerabil odată cu 
înaintarea în vârstă poate fi întărit 
prin exercițiile fizice;

activitatea fizică ne ajută să ne 
menținem greutatea corpului la 
un nivel optim, ceea ce devine și 
mai important pentru sănătate, 
deoarece la această vârstă masa 
musculară tinde să se micșoreze 
și să apară o mai mare cantitate 
de grăsimi;

activitatea fizică s-a dovedit a 
fi benefică în prevenirea unor boli 
precum cele cardiovasculare, de-
mența, diabetul de tip 2, depresia;

oasele devin mai puternice 
pentru că exercițiile le ajută să 
mențină calciul, în acest fel sun-
tem la adăpost de ravagiile oste-
oporozei;

la vârsta a treia încheieturile 
au de multe ori de suferit, însă 
exercițiile blânde, care nu le stre-
sează excesiv au rolul de a stimula 

Parodontita, cauzată în principal de bacteriile 
orale, mai degrabă decât de genetică

Sport la vârsta a treia?

organismul să lubrifieze zonele 
articulare, făcându-le mai mobile. 

Beneficiile sportului la 
nivel psihic

Exercițiile fizice ne fac să ne 
simțim mai bine, ne relaxează și 
în același timp ne dau energie. 
În timpul activității sportive este 
stimulată producția de serotonină, 
numită și hormonul fericirii și se 
inhibă hormonul responsabil de 
stres, respectiv cortizolul.

Pe termen lung activitatea fizi-
că are rolul de a ne ridica nivelul 
stimei de sine, lucru deosebit de 
important în această perioadă 
când poate ne confruntăm cu 
sentimente de tristețe, inutilita-
te, slăbiciune.

Activitatea sportivă are efecte 
benefice și asupra calității som-
nului: adormim mai repede și 
somnul devine mai profund.

Endorfinele, alte substanțe chi-
mice secretate la nivelul creieru-
lui în timpul sportului, pe lângă 
starea de bine pe care o dau, au 
și rolul de a ne proteja creierul 
împotriva declinului implicat de 
bătrânețe, stimulând dezvolta-

rea de noi neuroni. De asemenea, 
puterea de concentrare va crește, 
la fel și abilitatea și ușurința de a 
realiza diverse sarcini.

Exercițiile fizice ne întăresc 
corpul și ne oferă rezistență fizică, 
astfel încât reușim să ne menți-
nem independența în realizarea 
sarcinilor de zi cu zi. 

Ce exerciții sunt indicate la 
vârsta a treia?

Exercițiile trebuie să fie mode-
rate ca durată și intensitate. Sco-
pul lor este menținerea în formă, 
punerea în circulație a sângelui și 
obținerea unui bun tonus muscu-
lar. Nu este indicat să încercăm să 
ne depășim limitele, ci trebuie să 
ne protejăm cât mai mult și să mi-
nimizăm riscurile de accidentare. 

Două criterii pe care trebuie 
să le avem în minte atunci când 
facem sport sunt:

să putem purta o conversație 
cu cineva în timp ce exersăm și in-
terlocutorul să ne poată înțelege;

să simțim că ne încălzim pe 
măsură ce facem sport, dar nu 
dintr-o dată, ci treptat, și să nu 
transpirăm excesiv de mult.

Alegerea tipurilor de exerciții 
ține foarte mult de sporturile pe 
care le-am practicat de-a lungul 
vieții, de nivelul de activitate fizică 
cu care suntem obișnuiți, de starea 
de sănătate și de recomandările, 
respectiv interdicțiile medicului 
specialist, în cazul în care suferim 
de anumite afecțiuni.

Cum să devenim mai activi 
chiar dacă nu facem sport?

Exercițiile fizice nu trebuie 
făcute neapărat la sala de sport. 
Ba chiar și dacă suntem persoa-
ne sedentare și ne petrecem mai 
mult timp în casă avem la înde-
mână soluții prin care să ne facem 
corpul să lucreze. Mult timp s-a 
crezut că doar exercițiile intense 
au efecte benefice asupra sănă-
tății, însă studiile arată din ce în 
ce mai frecvent că și o jumătate 
de oră pe zi de activitate fizică 
moderată poate fi de ajutor. În 
definitiv, indiferent de durată sau 
intensitate, a ne pune corpul în 
mișcare este mai benefic decât 
să fim sedentari. 

romedic.ro
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„Fulger” 
și lupta 
națională 
trânta

Un turneu de luptă națională 
trânta s-a desfășurat la Chiși-
nău cu ocazia împlinirii a 30 de 
ani de la înființarea Brigăzii de 
Poliție cu Destinație Specială 
„Fulger”. La ediția din acest 
an a concursului, devenit unul 
tradițional, au participat 50 de 
sportivi din diferite subdivizi-
uni ale unității de poliție. De 
remarcat că o bună parte dintre 
ei au fost și sunt sportivi redu-
tabili, campioni și premianți ai 
competițiilor naționale, precum 
și ai Campionatelor Mondiale și 
Europene la diferite genuri de 
lupte. În urma derulării între-
cerilor, în diferite categorii de 
greutate campioni au devenit: 
Leonid Colesnic (75 kg), Igor 
Beșleaga (85 kg) și Grigore Albu 
(+85 kg). Respectiv, de medalii 
de argint s-au învrednicit Pavel 
Andrușca, Nicolae Balmuș și 
Vladimir Stanco, iar pe cele trei 
locuri premiante s-au clasat Mi-
hai Ursu, Victor Kurkin și Petru 
Melinte. Toți acești bravi atleți 
au fost premiați cu diplome și 
cadouri de preț.  

În calitate de invitați ofici-
ali la evenimentul sportiv au 
fost prezenți Sergiu Busuioc, 
președintele Federației de 
Luptă Națională Trânta; Anatol 
Guidea, antrenorul federal al 
Federației de Lupte din Repu-
blica Moldova; Victor Graur, 
directorul Școlii Sportive din 
Ungheni, ș.a. Responsabili de 
organizarea manifestării spor-
tive au fost comisarul șef Ion 
Bucliș, comandant interimar 
al BPDS „Fulger”; comisarul 
principal Veaceslav Cernov, 
ofițer principal al Serviciului 
de instruire profesională; Vasi-
le Puiu, președinte al Asociației 
veteranilor BPDS „Fulger”, 
precum și polițiștii veterani 
Sergiu Bereghici, Ghenadie 
Flocea, Ion Cojocaru, căpitanul 
Andrei Frunză, fost instruc-
tor al Serviciului de instruire 
profesională. De menționat că 
membrii echipei de arbitri au 
fost pregătiți la Catedra Probe 
Sportive Individuale a Uni-
versității de Stat de Educație 
Fizică și Sport. 

Alexei POSTOLACHI, 
arbitru de categorie națională

„Aur” la stilul smuls, cu 
record mondial la tineret

Marin Robu a intrat pe 12 de-
cembrie în concursul găzduit de 
podiumul atletic al Complexului 
Sportiv „Iunusabad”, pentru pri-
ma dată evoluând în limitele cate-
goriei de greutate de până la 81 kg, 
după ce la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo a concurat în cântarul de 73 
kg. Reamintim că în capitala nipo-
nă compatriotul nostru a acces în 
finală, unde s-a clasat pe locul 8, 
după ce suferise o accidentare la 
spate, cu doar câteva zile înainte 
de startul olimpic.

Se pare că atletul de 21 de ani, 
originar din Nisporeni, și-a reve-
nit în totalitate, fiind în prezent 
într-o formă sportivă de zile mari. 
Pentru a spera la un rezultat bun 
la total, conaționalul nostru tre-
buia să se manifeste cât mai bine 
în proba sa preferată, la smuls, în 
cadrul căreia deține mai multe 
recorduri europene la categoria 
de vârstă Under-23. 

În prima lui tentativă, M. Robu 
ridică haltera de 161 kg, călcând 
pe urmele liderului Karlos May 
Hasan Nasar (163 kg), un atlet de 
doar 17 ani din Bulgaria, vicecam-
pion european în 2021 și campion 
mondial la tineret în 2019. În a 
doua încercare, halterofilul nos-
tru îmblânzi greutatea de 165 kg, 
instalându-se doar pentru puțin 
timp în fruntea clasamentului, 
căci rivalul său preluă imediat 
conducerea, cu 166 kg. A treia 
tentativă se dovedi nereușită 
pentru bulgar, iar Marin învinse 
metalul de 168 kg, devenind astfel 
campion al lumii la stilul smuls și 
deținător al noului record mondial 
la tineret U-23 (cel vechi fiind de 
165 kg). 

„Bronz” la total

Urmă concursul la stilul arun-
cat, în care atletul nostru a evo-
luat mai modest, clasându-se pe 
locul 5, cu rezultatul de 198 kg, 
la o diferență de un singur kilo-
gram de deținătorul locului 3, Kim 
Woo-jae, un sportiv din Coreea de 
Sud. Prima poziție și-a asigurat-o 

Karlos Nasar (208 kg), urmat în 
clasament de iranianul Mir Mosta-
fa Javadi Aliabadi (204 kg). De 
remarcat performanța ieșită din 
comun, una uluitoare, a sportivu-
lui din Bulgaria, care în ultima sa 
încercare a doborât, dintr-odată, 
tocmai cinci (!) recorduri mon-
diale: trei dintre acestea sunt la 
stilul aruncat (la seniori, tineret 
și juniori), iar celelalte două – la 
total (la tineret și juniori), bătând 
la a doua probă (aruncat) recordul 
chinezului Lyu Xiaojun, campion 
olimpic la ediția de la Tokyo.  

Astfel, la total a învins în mod 
detașat Karlos Nasar, cu rezultatul 
de 374 kg, Mir Mostafa Javadi a 
devenit vicecampion mondial, în-
registrând 367 kg, iar Marin Robu 

și-a adjudecat medalia de bronz, 
cu 363 kg (peste precedentul re-
cord european pentru Under-23).

„Mă bucur că am văzut mate-
rializându-se rezultatul muncii 
mele. Am năzuit spre această 
performanță și am muncit mult. 
Recent am trecut într-o categorie 
superioară de greutate și încă nu 
m-am adaptat în totalitate la no-
ile condiții. Cu timpul voi avansa 
mult mai mult, sunt sigur de acest 
lucru”, s-a confesat Marin Robu.

La rândul său, Antonio Con-
flitti, președintele Federației de 
Haltere din Republica Moldova, 

Halterofilul Marin Robu, 
dublu medaliat la Mondiale

Iulian BOGATU

Halterofilul moldovean Marin Robu a 
cucerit două medalii la Campionatele 
Mondiale ce se desfășoară în 
perioada 7-17 decembrie curent 

la Tashkent (Uzbekistan). Ultima dată un 
halterofil de-al nostru a urcat pe podiumul 
mondial de premiere în anul 2005, când 
Alexandru Bratan, care a evoluat în categoria 
de greutate de 105 kilograme, și-a adjudecat la 
competițiile ce au avut loc în Qatar tocmai două 
distincții de argint, la smuls și la total.

a confirmat că „Acest rezultat în-
tr-adevăr era unul foarte așteptat. 
De 16 ani halterofilii din Repu-
blica Moldova nu au mai adus 
o medalie de la un Campionat 
Mondial de seniori. Nu aveam 
îndoieli că la proba smuls Ma-

rin va evolua bine, iar faptul că 
a câștigat bronzul la total este 
pentru noi ca un bonus bineme-
ritat. Această reușită este o per-
formanță comună a lui Marin și 
a antrenorului Sergiu Crețu, ei 
depunând o muncă nemăsurată 
în noile condiții, determinate de 
trecerea în altă categorie de gre-
utate – un pas riscant făcut câ-
teva luni în urmă, care iată că se 
dovedi a fi pe deplin justificat!”.

Reamintim că Marin Robu în 
acest an a devenit pentru prima 
dată vicecampion european prin-
tre seniori, cucerind la compe-

tiția continentală de la Moscova 
(Rusia) două medalii de argint, 
la smuls și la total. În mare par-
te, acest succes i-a asigurat ca-
lificarea la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo. După Olimpiadă, el s-a 
clasat pe locurile trei la smuls și 
la aruncat în categoria tineret 
(U-23), în cadrul Campionatelor 
Europene de Haltere de la Rova-
niemi (Finlanda). 

Republica Moldova a fost repre-
zentată la Campionatul Mondial 
din Uzbekistan de cinci halterofili, 
trei băieți și două fete. Astfel, la 
feminin Teodora-Luminița Hîncu 
(categoria de până la 45 de kilo-
grame) s-a clasat pe un prestigios 
loc 5, iar Natalia Prișcepa (71 kg) 
a încheiat concursul pe poziția a 
9-a. La masculin, Daniel Lungu 
(55 kg) a închis topul celor 10, iar 
Tudor Ciobanu (102 kg) a fost al 
patrulea în Grupa „B”.

Reamintim că, inițial, Mondi-
alele de Haltere 2021 erau pro-
gramate a se desfășura în Peru, 
decizie anulată în legătură cu 
pandemia de coronavirus. Din 
același motiv delegația extrem 
de valoroasă a Chinei a renunțat 
să participe la aceste întreceri. 
Turneul a întrunit la Tashkent 
432 de atleți (245 de bărbați și 
187 de femei) din 65 de țări, care 
au evoluat în 20 de categorii de 
greutate (10 la masculin: 55 kg, 
61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 
96 kg, 102 kg, 109 kg, +109 kg; 10 
la feminin: 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 
kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 
kg, +87 kg). 

De menționat că la Jocurile 
Olimpice de la Paris 2024, con-
cursul de haltere va cuprinde doar 
patru categorii la bărbați și tot 
atâtea la femei, din cauza scanda-
lurilor repetate de dopaj ce au zgu-
duit această probă pe parcursul 
ultimilor ani. Din aceeași cauză, 
echipei Rusiei îi este interzis să fie 
reprezentată de steagul și imnul 
țării (în locul acestuia din urmă 
urmează să fie intonată, în caz 
de victorie, melodia Concertului 
nr. 1 al lui Piotr Ceaikovski), ea 
evoluând sub însemnele federației 
naționale de profil.

Marin Robu, pe treapta supremă a podiumului mondial de premiere, la stilul smuls

Marin Robu, în acțiune la stilul aruncat
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
19.12 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
21.12 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
22.12 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, ora 18.30.
23.12 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
28.12 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
25.12 Premieră! „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 18.30.
25.12 Premieră! „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 17.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
17.12 „Casa”, după Maxim Gorkiy, ora 18.30.
18.12 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30.
19.12 „Nunta” de Anton Cehov, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
19.12 „Rigoletto”, operă în trei acte, de Giuseppe Verdi, ora 17.00.
30.12 Gala de Revelion, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
21.12 „Love me XXI”, ora 19.00.
22.12 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00. 
23.12 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
26.12 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
19.12; 26.12 „«Licurici» în lumea basmelor” de Veronica Boldișor, ora 

10.00; 13.00. 
28.12; 30.12 „«Licurici» în lumea basmelor” de Veronica Boldișor, ora 10.00. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
18 – 19.12; 25 – 26.12 „Zgoande din Turbincă” de Aurica Plăcintă, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul Republicii
21.12 Concert de Colinde – Iarna pe ulițe. Capela Corală Academică „Doina” 

– prim-dirijor – Ilona Stepan, ora 18.00.
23.12 În colaborare cu Ambasada SUA la Chișinău
Christmas Eve – celebre creații din muzica americană.
Soliști: Ciprian Oloi (pian), Tatiana Costiuc (soprano), Elena Demirdjean 

(soprano), Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, director artistic și 
prim-dirijor – Mihail Agafița, ora 18.00.

Sala cu Orgă 
18.12 Concert de caritate – prezintă Școala de Arte „A. Stârcea”. Concert 

organizat de Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău pentru copiii 
din centrele de plasament și din serviciul APP, ora 14.00.

19.12 Trompetele lui Moș Crăciun, concert educativ pentru copii și părinți, cu 
Fanfara Liceului „S. Rahmaninov”, Corul Școlii de Muzică „E. Doga”, Studioul 
de balet „Soarele” (ARTICO). Prezintă Irina Martîniuc, ora 16.00.

22.12 Camerata Chișinău – Orchestra Municipală de Cameră, dirijor – Mihai 
Amihalachioaie, solist – Alexandru Tomescu (România). Organizat de Direcția 
Cultură a Primăriei Chișinău în colaborare cu Institutul Cultural Român „M. 
Eminescu”, ora 19.00.

A f i ş

„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin inter-
mediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți 
găsești jumătatea.

Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu 
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA 
de Chișinău îți vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

conține mesajele celor care se află în aceeași 
situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și 
frumoasă dacă o trăiești din plin alături de omul 
drag. 

Acum și tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te 
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției 
GAZETA de Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai 
Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună la numărul de telefon 
090010050.

Te  c a u t !

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă 
între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o în-
țeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept scrisorile 
femeilor interesate. (06)

Tânăr de 24 de ani își caută
jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi eliberat. 
Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care și-ar dori o 
familie. Sunt un băiat liniștit. (07)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 
68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea să împartă 
destinul solitar cu un bărbat suplu, cu simțul umoru-
lui, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și chipeș. 
Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului 
Căușeni. Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat 
potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă 
apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat 
la redacție. (12)

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului
Sunt singur și vreau să cunosc o femeie care ar putea 
locui împreună cu mine într-un apartament cu toate 
comoditățile. (13)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să 
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul 
de telefon lăsat la redacție. (14)

Viața e frumoasă 
trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii 
superioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 
de ani... detaliile vor urma. (15)  

Femeie 
de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica. 
(16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de 
credință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. 
(17) 

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Atunci când vine vorba 
de reușitele în plan profe-
sional, pentru tine sunt ex-
trem de importante detalii-
le. Ești o fire perfecționistă 
și crezi în atenția la detalii. 
Chiar dacă zilele acestei 
săptămâni vor fi destul de 
aglomerate, reușitele îți vor 
induce vitalitatea de care 
ai nevoie. Cu siguranță nu 
îți lipsește energia psihică.

Te încrezi atât de mult în 
propriile puteri încât știi că 
acțiunile tale îți vor aduce 
reușita la care visezi. Dacă 
ceea ce simți te duce prea 
aproape de pericol și de 
posibilitatea de a fi deza-
măgit, este important să îți 
dai seama de ce simți astfel. 
Este posibil ca anumite me-
canisme psihologice să te 
împiedice să vezi realitatea 
din jurul tău.

Această perioadă a săr-
bătorilor te face să fii și 
mai recunoscător pentru 
tot ceea ce trăiești. Fami-
lia, prietenii, oportunitățile, 
chiar și dezamăgirile îți ofe-
ră lecții de viață în fiecare 
zi. Dacă este de preferat să 
rămâi singur, vei face asta. 
Întotdeauna vei alege ceea 
ce este mai important, și 
anume să fii bine cu tine.

Anxietatea colectivă pe 
care o recunoști în dina-
mica propriei familii are 
drept sursă experiența de 
viață a fiecărui membru al 
ei. Îți va fi tot mai dificil 
să faci alegeri pentru pro-
priul bine deoarece atenția 
îți este îndreptată către cei 
dragi. Ajungi din nou să te 
neglijezi și asta nu va fi în 
avantajul tău din punct de 
vedere energetic.

Chiar dacă inițial nu ai 
crezut că este vorba de acest 
lucru, unele situații de la 
birou te forțează să îți pătezi 
integritatea. Această stare 
de sine devine principala ta 
motivație în găsirea unui alt 
loc de muncă, dar este de 
asemenea și o sursă de an-
xietate. Familia și prietenii 
îți înțeleg starea și îți oferă 
încrederea și susținerea de 
care ai nevoie.

Negocierile care au loc 
la birou la începutul acestei 
săptămâni îți oferă oportu-
nitatea de a pune pe tablă 
toate cărțile. Inconvenien-
țele care apar atunci când 
avem o atitudine delăsătoare 
se întorc împotriva noastră, 
mai devreme sau mai târziu. 
Pentru fiecare dintre noi, 
viața este un carusel. Nimic 
din ceea ce facem nu poate fi 
întru totul controlat.

Prezența celor dragi în 
viața ta va fi definitorie pen-
tru modul în care vei reuși 
să treci peste această peri-
oadă încărcată emoțional. 
Vei face lucruri pe care le-ai 
negat dintotdeauna. Deși în 
zodia ta, Mercur va ocupa 
cea mai mare parte a tim-
pului o poziție retrogradă, 
siguranța de sine este cea 
care te va ghida.

La nivel energetic nu vei 
simți nimic diferit pe parcur-
sul acestei săptămâni. Rămâi 
la fel de conectat emoțional 
la cei dragi, te ocupi de toate 
proiectele pe care le ai în de-
rulare și reușești chiar și să te 
răsfeți cu tot felul de lucruri. 
Este o perioadă potrivită să 
faci lucruri care au legătură 
cu propriile visuri și proiecte 
personale.

Limitele rigide impuse în 
raport cu anumite aspecte 
își pierd din contur. Starea 
de armonie se instalează în 
viața ta. Chiar dacă îți do-
rești autenticitate, îți dai 
seama că nu reușești să faci 
compromisuri în acest sens. 
Propriul confort este mereu 
primordial și nu vrei să îți 
mai explici comportamen-
tul în fața nimănui.

Mercur se află într-o pe-
rioadă de ascensiune ener-
getică. Toată agitația de la 
acest nivel se va resimți 
în plan emoțional. O să îți 
stabilești cu atenție priori-
tățile profesionale. De cele 
mai multe ori, obiectivele 
tale sunt destul de dificil 
de atins, dar nimic nu te 
oprește din a acționa cum 
îți dorești.

Dă-ți voie să trăiești ceea 
ce meriți! Nu te lăsa influ-
ențat de experiențele nefas-
te din trecut. Dacă totuși te 
simți nesigur cu privire la 
modul în care trebuie să ac-
ționezi, cel mai probabil ai 
nevoie de o pauză de la toa-
tă agitația din jur. Repausul 
îți va oferi noi perspective 
asupra multor aspecte ale 
propriei vieți.

Este important pentru sta-
rea ta emoțională ca tot ceea 
ce gândești să fie expus într-o 
manieră cât mai autentică. 
Având în sfera energetică pla-
netele Saturn și Jupiter, zilele 
următoare vor fi caracterizate 
de aventură și riscuri. În plan 
profesional, este posibil să fii 
mult prea grăbit în inițiative 
și să faci lucrurile într-o ma-
nieră dezorganizată.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Sub pretextul că Tamara are 
treabă la Bălți, au plecat împre-
ună. Lui Nicolae i-a spus că va 
rămâne să înnopteze acolo la o 
prietenă. Cumnatul și cumnata, 
însă, au ales să înnopteze în cel 
mai renumit hotel din oraș. 

În timpul cinei romantice din 
restaurantul hotelului, Victor i-a 
zis: „Ai o frumusețe aparte, Ta-
mara. Mi-ai plăcut din clipa când 
te-am auzit cum gândești și cum 
vorbești. Să fim realiști, dar tre-
buie să recunosc că în visele mele 
te-am dorit mereu. Înțeleg că soțul 
tău încă n-a înțeles ce comoară 

are...”. Tamara i-a simțit privirea 
pe chip mai altfel ca alte dăți. 

Iar când urcau la etaj în cameră 
și când i-a pus mâna pe talie, a 
simțit furnicături prin tot corpul. 
În cameră au deschis o șampanie 
și au aprins trei lumânări. Sorbeau 
din pahare fără grabă, privindu-se 
cu duioșie. Au stat la taifas vreo 
jumătate de oră. La un moment 
dat Victor s-a ridicat și, suflând 
în lumânări, o țintuia cu privirea.

„Te iubesc ca un nebun, 
cumnățică dragă”

„Să mergem în pat”, i-a spus. 
S-a apropiat, a luat-o în brațe și a 
așezat-o pe pat. Inima Tamarei s-a 
umplut de iubire pentru el. În tră-
iri pătimașe fremăta și inima lui. 
„Te iubesc ca un nebun, cumnățică 
dragă”, îi șoptea el acoperind-o cu 
sărutări. Iar ea îi răspundea: „Să 
fim realiști, cum ai spus adineaori, 
și să conștientizăm că între noi nu 
va fi decât această noapte, poate 

Copii deștepți și-o fericită mamă, ce 
i-a adus pe lume din „pomană”... (II)

încă una-două și copilul pe care 
mi-l doresc. Îmi iubesc sora și nu 
trebuie să complicăm lucrurile”. 

Zicând acestea, și-a lipit buzele 
de ale lui. Se bucura că dragul ei 
cumnat o place. El a strâns-o la 
piept cu putere. Mâinile lui pu-
ternice de bărbat i-au descheiat 
nasturii bluzei, apoi i-a pus de-
licat mâna pe gât și, lăsând-o să 
alunece ușor pe spate, i-a scos 
sutienul. O dezbrăca încet, cu 
șoapte de dragoste, lungind plă-
cerea. După ce a lăsat-o complet 
goală, i-a șoptit la ureche: „Te 
iubesc și pentru asta nu e nevoie 
de cuvinte”. 

Aici frenezia dorinței i-a cu-
prins pe amândoi și s-au dat în 
dragoste până dimineață, vorbind 
prin sărutări, mângâieri, gemete 
de plăcere. Tamara vedea în ochii 
lui doar iubire și dorință. Aceleași 

sentimente le încerca și ea. Trupu-
rile lor vibrau în perfectă armonie. 
S-au privit drept în ochi până când 
au ajuns la apogeu de câteva ori. 
După clipe lungi de tăcere, când 
trupurile s-au liniștit, Tamara, re-
zemându-și bărbia de pieptul lui, 
i-a vorbit: „Mulțumesc că mi-ai 
acceptat propunerea, mulțumesc 
pentru această noapte de iubire! 
Acum trebuie să ne despărțim”. 

Epuizat, copleșit, cu doza de 
adrenalină încă în corp, Victor 
s-a ridicat pe șezute, a lipit-o de 
pieptul lui și, sărutând-o cu gin-
gășie, i-a șoptit: „E atât de simplu 
și atât de frumos! Păcat că a tre-
cut atât de repede noaptea asta! 
Aș fi vrut să țină o veșnicie. Sunt 
conștient de ce se întâmplă. Ţin 
la familie și la copii, dar acum 
parcă aș vrea să evadăm undeva 
departe, unde nu ne știe nimeni, 

Nina NECULCE

Așadar, Nicolae se înfrățise cu paharul. 
Tamara, ca orice femeie, dorea să 
devină mamă. Să nască un copil de 
la un alcoolic – exclus! Și atunci, ce-i 

veni în cap după mai multe nopți de rugăciune? 
Să-l roage pe Victor să-și facă o „pomană” cu ea. 
Zis și făcut. Într-o zi când venise singur la socri, 
Tamara l-a luat pe departe ca să ajungă aproape. 
Lui Victor i-a plăcut ideea și n-a mai așteptat un 
alt moment, dar chiar în acea zi, mai exact, în 
seara acelei zile și noaptea ce a urmat, s-a dat în 
dragoste cu cumnata. 
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să fim împreună doar noi doi, fără 
rude și prieteni în preajmă”. Cu 
fața luminată din interior și de 
razele soarelui ce răzbăteau prin 
geam, a cuprins-o din nou și s-au 
prăbușit în pat, dând curs unui 
nou val de dragoste...

Cu sărutări fierbinți s-au des-
părțit. Victor a plecat la Chișinău, 
iar Tamara s-a întors în sat. Era 
atât de tulburată și atât de fericită! 
Cu gândul la tot ce i se întâm-
plase în noaptea de vis a urcat în 
autobuz. Tot drumul până acasă 
făcea comparație dintre nopțile de 
dragoste ale lui Nicolai și noaptea 
trăită alături de Victor. 

„Doamne, cât de diferiți sunt!”, 
își zicea. „Nicolai face dragoste 
fără suflet, ca un mecanism, de 
cele mai multe ori fals. Dar câtă 
magie în dragostea cumnatului 
meu, cât de sincer și intens știe 
s-o ofere! Toate parcă veneau de 
Sus, de la Dumnezeu. Mare noroc 
a mai avut sora mea de soț! O iu-
besc și nu trebuie să afle niciodată 
de isprava mea.” 

S-au mai întâlnit așa de câteva 
ori până când valul de sămân-
ță revărsat de Victor a încolțit. 
Din acel moment au pus punct 
relațiilor intime și au mers mai 
departe pe filonul relațiilor firești 
dintre un cumnat și o cumnată. 
Astfel, din câteva nopți de dra-
goste, trezite parcă de energia 
divină, s-a născut o fată frumoasă 
și înțeleaptă. Dar Tamara nu s-a 
oprit aici...

(va urma)
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Cum deosebim ramurile 
de rod la măr, păr sau gutui

Unele ramuri de rod, în speci-
al la pomii tineri, nu au muguri 
floriferi, dar se vor forma ulteri-
or. Acestea poartă denumirea de 
ramuri de rod în devenire.

Fiecare specie are ramurile sale 
specifice de rod.

Ramuri de rod
la măr și păr

Mărul și părul fructifică pe ur-
mătoarele ramuri de rod: țepușă, 
pinten, nuielușă, mlădiță, smicea, 
bursă, vatră de rod.

Ţepușa este o ramură anuală 
scurtă (0,5-5 cm) cu mugure ter-
minal mixt, adică din acesta se vor 
forma flori și frunze.

Un mugure vegetativ, este un 
mugure din care se vor forma doar 
frunze, organe vegetative. Acesta 
este mai mic, mai alungit și mai 
ascuțit decât cel florifer, din care 
se vor forma doar flori (caracte-
ristic speciilor sâmburoase) sau 
mixt (din care se vor forma flori 
și frunze).

Pintenul este asemănător cu 
țepușa, doar că are în vârf un 
mugure vegetativ (din care se vor 
dezvolta doar frunze). Din acesta 

ulterior se formează ramuri de rod 
cu muguri floriferi.

Nuielușa este o ramură anuală 
de 10-30 cm cu un mugure ter-
minal (amplasat în capăt) mixt.

Mlădiță poate fi mai lungă de-
cât nuielușa, de 10-60 cm, însă 
spre deosebire de aceasta mai are 
câțiva muguri laterali micști.

Smiceaua are dimensiuni si-
milare nuielușei, doar că este o 
ramură prefloriferă, adică nu are 
muguri floriferi și în anii următori 
se va transforma în nuielușă sau 
mlădiță.

Bursa sau puntea de rod spre 
deosebire de anterioarele ramuri 
de rod este una bienală. Este scur-
tă, cu partea de sus îngroșată, cu 
una sau două ramificații laterale. 
Bursa provine din mugurele ter-
minal mixt al țepușei, nuielușei 
sau mlădiței.

Vatra de rod este o formațiune 
multianuală, alcătuită din două 
sau mai multe burse de rod.

La multe soiuri de măr, în spe-
cial la cele altoite pe portaltoi de 
vigoare slabă sau mijlocie, mugu-
rii floriferi se diferențiază dintr-o 
parte de mugurii axilari, situați pe 
lăstari de vigoare submedie sau 

Sectorul pomicol 
este unul care necesită 
dăruire indiferent de 
anotimp. Fie că vorbim 
despre plantări, stropiri 
sau tăieri, toate trebuie 
realizate la vremea lor. 
Specialiștii pomicultori 
știu cel mai bine când 
și cum trebuie realizate 
aceste acțiuni. Dacă iar-
na pot începe tăierile la 
unele specii, mai ales în 
livezile foarte mari, nu 
același lucru îl putem spune despre stropiri.

Astfel, fondatorul „Pepinierelor Roman”, dr. ing. 
Marius Roman, nu recomandă stropirea pomilor 
fructiferi în iarnă.

„În ceea ce privește tratamentele de iarnă, în 
general specialiștii recomandă să se execute la 30-
40% din frunze căzute, deci atunci când pomii intră 
în repaus vegetativ, să se facă un tratament cu un 
produs cupric (stropirea albastră), iar ulterior în 
tratamentul cu ulei horticol se realizează în fen-
ofaza de vegetație, respectiv umflarea mugurilor, 
până la dezmugurit când se face acest tratament 
cu ulei horticol în amestec cu un cupric. Acela este 
momentul optim și dă rezultatele maxime în ceea 
ce privește executarea acestui tratament cu ulei 
horticol”, a declarat pomicultorul Marius Roman.

Contrar altor păreri, specialistul spune că trata-
mentele specifice dau rezultate maxime în fenofaza 
de umflare a mugurilor, în primăvară.

„Unii mai puțin avizați spun că se fac stropiri și în 
această perioadă de toamnă, iarnă, dar nu recomand. 
Nici eu, nici furnizorul de produs nu recomandă 

acest lucru, din contră, 
spune clar că perioada 
optimă de executare a 
acestui tratament cu 
rezultate maxime este 
în fenofaza de umfla-
re a mugurilor până la 
dezmugurit, în primă-
vară, în prima decadă 
a lunii martie sau și 
mai târziu. Noi trebuie 
să luăm în calcul nu o 
dată calendaristică, ci 
fenofaza în care se află 

pomii, mai precis de la umflarea mugurilor până la 
dezmugurit”, spune Marius Roman.

Pomicultorul are soluții și pentru cei care nu au 
apucat să aplice tratamentele la momentul potrivit.

„Cei care din diverse motive, climatice, de timp, 
nu au reușit să execute acest tratament cu produs 
cupric în fenofaza aceea de intrare în repaus vege-
tativ, când mai mult de 30% din frunze au căzut 
natural, după căderea primelor brume, sfârșit de 
octombrie, început de noiembrie, dacă nu au reu-
șit să facă tratamentul, pot să-l facă și în această 
perioadă cu un produs cupric, atunci când într-o 
fereastră de iarnă sunt următoarele condiții: cer 
însorit, viteza vântului redusă, pomii să nu fie umezi 
de la chiciură, zăpadă, ploi.

Doar întrunind aceste condiții putem face acest 
tratament cu un produs cupric (stropirea albastră) 
și în această perioadă, și în ianuarie, dacă nu a fost 
făcut încă din toamnă, când era perioada optimă 
de făcut acest tratament”, a conchis dr. ing. Marius 
Roman.

agrointel.ro

Tratamentele de iarnă la pomii 
fructiferi. Când și cum se pot face

Ramurile de rod sau fructifere reprezintă 
organele pomilor pe care se vor forma 
fructe. Se formează din lăstarii de 
vigoare redusă sau medie amplasați 

aproape perpendicular față de ramura-mamă.

medie, în special când aceștia nu 
au poziție verticală.

De aceea, în vegetația următoa-
re ramurile anuale devin ramuri 
de rod cu pondere considerabilă.

La păr predomină bursele și 
vetrele de rod.

Formațiunile fructifere la măr 
și păr sunt longevive, dar vârsta 
cea mai productivă a lor, în funcție 
de soi, asociații/portaltoi este de 
până la 3-5 ani.

După aceasta ele se reîntine-
resc prin tăieri de reducție.

Formațiuni de rod la gutui

La gutui mugurii floriferi se 

formează pe măciulii, ramuri 
anuale mixte, coarne de melc.

Ramura anuală mixtă are lun-
gimea de 20-60 cm cu mugurele 
terminal mixt. O parte din mugurii 
laterali situați în zona centrală și 
superioară sunt vegetativi-gene-
rativi. În partea inferioară sunt 
muguri vegetativi, de regulă, slab 
dezvoltați.

Fructificarea pe ramuri anuale 
mixte predomină la pomii tineri.

Ulterior, ramurile anuale mixte 
evoluează în ramuri de doi ani cu 
ramificații de măciulii, iar în anii 
următori, în formațiuni de rod 
multianuale.

Măciulia este o ramură floriferă 

anuală cu lungimea de 5-12 cm, 
îngroșată la vârf. Pe partea supe-
rioară poartă 2-3 muguri micști, 
iar în partea terminală a ei se ob-
servă urma fructului desprins la 
recoltare.

Ea evoluează odată cu fructifi-
carea în coarne de melc.

Coarnele de melc sunt forma-
țiuni de rod de 2 ani, ramificate 
bifurcat în 2 măciulii. Ele evolu-
ează prin ramificări ulterioare în 
formațiuni fructifere multianuale.

La gutui, formațiunile de rod 
au vârsta productivă admisibilă 
de 3-4 ani, după care trebuie re-
alizate tăieri de întinerire.

agrobiznes.md

Vorbim despre un cactus tropical, ceea ce înseamnă că va trebui 
să acorzi mare atenție la cantitatea de apă pe care o folosești. Nu 
de alta, dar pământul plantei trebuie să fie bine uscat la suprafață, 
între două udări.

Verificarea este destul de simplă, trebuie să bagi degetele în pă-
mântul de la suprafață, iar dacă acesta este complet uscat, este timpul 
să uzi crăciunița cactus. Pe timp de vară, crăciunița se udă la 2-3 zile, 
însă atunci când sunt perioade cu umiditate mai mare sau atunci 
când planta este ținută la interior, se va uda o dată pe săptămână. 

Pentru a stimula apariția florilor, în luna octombrie nu se mai 
udă deloc. În luna noiembrie, se reia udarea, iar după ce au apă-
rut primele flori, udarea se va face săptămânal. Mare atenție și la 
cantitatea de apă pe care o administrezi, pentru că poți provoca 
avortarea bobocilor. 

După ce au căzut toate florile plantei, aceasta va intra în perioada 
de repaus vegetativ, așa că îți recomandăm să nu o mai uzi timp de 
30 de zile. După aceea, reia procesul de udare.

De asemenea, pentru a favoriza înflorirea plantei, trebuie să te 
asiguri că aceasta stă la întuneric timp de 14 ore și primește în jur 
de 8-10 ore de lumină. Fă acest lucru timp de șase săptămâni și vei 
stimula înflorirea plantei.

Ar trebui să acorzi atenție și la temperatura la care ții planta, 
pentru că dacă este prea mare atunci nu va înflori. Planta începe să 
producă mugurii dacă este ținută la temperaturi de 7 grade Celsius 
pentru mai multe nopți la rând. Totuși, asigură-te că o uzi în mod 
constant, pentru ca mugurii să nu fie avortați. De aceea, trebuie să 
știi cum să uzi crăciunița cactus în mod corect.

Atunci când mugurii sunt aproape de înflorire, trebuie să uzi 
planta în mod constant. În cazul în care vrei să o tai pentru că este 
prea lungă, îți sugeram să faci acest lucru primăvara. Iarna, planta 
iese din perioada de repaus vegetativ și va creste, așa că nu este 
indicat să faci acest lucru.

cumsa.ro

Cum să uzi crăciunița 
cactus pentru 
a stimula înflorirea
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
16.00 Dosar România
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 GEO 360°
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Cap Compas
02.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
03.00 Vreau să fiu sănătos!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și timpul
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Destine în paralel - Supravegheați 
de serviciile secrete
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
22.10 Film: Intrusul

00.10 Film: Cei doi gladiatori
01.50 Meteo
01.55 Sport
02.15 Film: Intrusul
04.10 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Trandafirul galben
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile

08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazin FIFA
16.30 Marca frumuseții
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Juriul
01.40 Bună dimineața
03.25 Vector european
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ 
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:00:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ 
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educational/ cultural 
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program de divertisment 
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Film Ninja 2: Razbunarea
00.00 Film La cutite
02.00 Știrile Pro TV
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Artizanii Gustului
14.00 Plus-Minus

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
02.00 Ora de Ras
03.00 Vanturile, Valurile
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Корея с Джоном Тородом
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Суперстар
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Суперстар
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Film: MAGIA IUBIRII
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 107
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 828
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 15
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 831
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 108
21.00 Film: FĂRĂ URMĂ
23.00 Spune-mi adevărul
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 21 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Geo 360°
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Vedeta populară
02.00 Cap Compas
02.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #Creativ
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Destine în paralel - Supravegheați 
de serviciile secrete
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!

15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
22.10 Telecinemateca Camarazi
00.10 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 4
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Camarazi
04.00 Meteo
04.10 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2
07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial Glasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică

23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Louis Van Beethoven
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Magia naiului
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Cu sau fără bărbați
01.25 Bună dimineața
03.10 Chișinău: ieri și azi
03.20 Artelier
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 

15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Dispari în 60 de secunde
23.15 Film Kickboxer: Razbunarea
01.15 Știrile Pro TV
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Se cauta un milionar
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 The Sea chef
02.00 Ora de Ras
03.00 Fii sănătos
04.15 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Особенные
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Особенные
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 108
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 829
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 16
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 832
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 109
21.00 Film: UN SĂRUT DE CRĂCIUN
23.00 Film: FĂRĂ URMĂ
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 22 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 GEO 360° Grecia - monahii între 
asceză și truda pământului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Gări de poveste
00.00 Drag de România mea!
02.00 Cap Compas
02.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fan/Fun urban
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung

 11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Destine în paralel - Supravegheați 
de serviciile secrete
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Rusia
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 5
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 4
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Meteo
04.10 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Rusia
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
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10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.45 Film: Condurul și trandafirul: 
povestea Cenușăresei
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Trei zile de iubire
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.35 Film: Condurul și trandafirul: 
povestea Cenușăresei
03.45 România… în bucate
04.15 Documentar: 360°-GEO
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Naoki Hanzawa
00.15 La noi în sat
01.05 Bună dimineața
02.50 Erudit cafe
03.30 Respiro
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ 
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural 
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural 
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 AGRO PROFIT talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
20:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:00:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
21:30:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ 
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 AGRO PROFIT talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 AGRO PROFIT talk show
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV  
România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 O seară perfectă
10.15 Teleshopping
10.30 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Hawaii
01.00 Știrile Pro TV
01.30 Lecții de viața
02.30 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță

17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Pariu cu viața
22.15 Lecții de viața
23.00 I likeIT
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 fără Pasaport
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 AgriCool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
02.00 Ora de Ras
03.00 Asia’s Monarchies
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вулкан страстей
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Затерянные во льдах
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Вулкан страстей
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 109
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 830
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 17
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 833
20.00 Film: ROB-B-HOOD
22.45 Film: SHANGHAI

01.00 Film: UN SĂRUT DE CRĂCIUN
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 23 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Teatru pentru copii albă ca zapada
12.20 Discover România
12.30 Frontul de acasă
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Geo 360°
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dăruiește Românie!
01.30 La un pas de România
02.00 Cap Compas
02.30 Documentar: Destine în paralel - 
Supravegheați de serviciile secrete
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Destine în paralel - Supravegheați 
de serviciile secrete
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Rusia
22.00 Anchetele comisarului Antonescu
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 5
02.45 Nocturne
03.35 Adevăruri despre trecut
04.00 Discover România
04.10 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Rusia
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Magia Crăciunului
09.30 Film: Un Crăciun cu peripetii

11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: Dralion
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.45 Film: Condurul și trandafirul: 
povestea Cenușăresei
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: O altă șansă
23.10 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.35 Film: Condurul și trandafirul: 
povestea Cenușăresei
03.45 România… în bucate
04.15 Documentar: 360°-GEO
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub același cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial: Prison Break
00.20 Fii tânăr!
00.50 Respiro
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 AGRO PROFIT talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 AGRO PROFIT talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Pinguinii domnului Popper
23.00 Film Furios și iute: Tokyo Drift
01.00 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță

02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
02.00 Ora de Ras
03.00 Asia’s Monarchies
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Затерянные во льдах
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Повар на колесах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Параллельные миры
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Повар на колесах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 831
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 18
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 834
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 108
21.00 Film: UN ÎNGER DE CRĂCIUN
23.00 Film: ROB-B-HOOD
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Teatru pentru copii Pinocchio
12.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cel viu - mărturii despre Părintele 
Nicanor
16.00 Spirit și credință
17.00 Mos Craciun… de imprumut
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Exclusiv în România
19.40 2 x 65
19.45 Paula Seling în inima diasporei
20.25 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.30 Credo Vigilia di Natale
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Iată, vin colindători!
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Cel viu - mărturii despre Părintele 
Nicanor
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Spirit și credință
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mos Craciun… de imprumut

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Frontul de acasă

10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Rețete de Crăciun
12.45 Vorbește corect!
13.00 Eu pot! Special
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.50 Mesajul de Crăciun al Majestății Sa-
le Margareta Custodele Coroanei Române
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Moș Crăciun… de împrumut
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Iată, vin colindători!
23.10 Film: Crăciun la magazin
00.45 Rețete de Crăciun
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon
02.45 Film: Crăciun la magazin
04.10 Meteo
04.15 Sport
04.35 Chipurile României
06.20 Vedeta populară

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Magia Crăciunului
09.30 Film: Un cățel la Hollywood
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Leru-i, Ler
14.00 Cel viu
15.00 Cirque du Soleil: Dralion
16.00 SerialDoctor Quinn
16.56 Concert de Crăciun la capela regală 
din Madrid
18.00 Ora de Știri
18.45 Film: Bagaj de sărbători

20.30 Credo Vigilia di Natale
22.00 Gala umorului
00.00 Serial: Doctor Quinn
02.25 Femei de 10, bărbați de 10
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Leru-i ler
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Apel rece
00.20 În ritmul dansului
00.50 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Leru-i ler
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
08:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ

P R O G R A M E  T V



23

Vineri / 17 decembrie / 2021social-politic      de atitudine

11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Program AGRO TV România 
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educational/ cultural
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 PRIMARUL LA COVOR Pro-
gram educational/ Informativ
20:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 PRIMARUL LA COVOR Pro-
gram educational/ Informativ
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Visuri la cheie
15.30 Film Miracolul de pe strada 34
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
19.30 Daruiesti și cistigi
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Profu’de spionaj
23.00 Film Maleficent: Suverana Raului
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
03.40 Film Miracolul de pe strada 34

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Lecții de viața
14.15 Acasă la Români
16.15 Ho Ho Ho 2: O loterie de familie
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Superspeed
23.45 Teleshopping
00.15 Ho Ho Ho 2: O loterie de familie
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Arena bucătarilor
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 In Carou
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Se caută un milionar
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
02.00 Ora de Ras

03.00 Asia’s Monarchies
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Интуиция
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră

17.00 Știri
17.30 Concert costi burlacu corina Ţepeș
19.00 Știrile TV8
20.00 Concert colinde plăieșii sloboade-ne 
gazdă-n casă și crenguța de iederă colinde
22.00 Новости
22.30 Concert Santa lucia
00.00 Х/ф Плохой Санта
01.45 Х/ф Интуиция
03.30 Вечер. Настоящее время
04.30 Ждем в гости
05.00 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 108
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 832
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 19
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 835
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 109
21.00 Film: COLŢ ALB
23.00 Film: CRĂCIUN
01.15 Film: SHANGHAI
03.30 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 25 decembrie

TVR Moldova

07.00 Satul meu
08.00 Leru-i ler
08.30 Exclusiv în România
09.15 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.45 Universul credintei Ediție specială
12.00 Tradiții
13.00 CredoUrbi et Orbi
13.30 De la Ierusalim la Bethleem
14.00 Telejurnal Știri
14.30 La un pas de România
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Tezaur folcloric
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Iată, vin colindători!
23.00 Film: Toamna bobocilor
00.35 La un pas de România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Toamna bobocilor
03.35 De la Ierusalim la Bethleem
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Tezaur folcloric

TVR 1

07.20 Vedeta populară
08.20 Strop și balonaș, ep. 7 și 8
09.15 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.45 Universul credintei
12.00 Moș Crăciun… de împrumut
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 România veritabilă
14.55 Ai luat plasă!
15.50 Film: Micul prinț
17.45 Iată, vin colindători!
19.44 2 x 65
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
21.00 Povești de Crăciun
22.10 Film: Miracol de Crăciun
23.50 Rețete de Crăciun
00.10 Film: Micul prinț
02.00 Film: Miracol de Crăciun
03.30 Sport
03.40 Chipurile României
06.00 Tezaur folcloric

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 Leru-i, Ler
08.00 Repere sacre
09.00 Documentar: De la Ierusalim la 
Bethleem
09.30 fără prejudecati
09.55 Moș Crăciun vine la Circ
11.00 Gala umorului
11.55 2 x 65
12.00 Gala umorului
13.00 CredoUrbi et Orbi
13.30 Film: Un trandafir de Crăciun
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.45 Film: Ailo: aventuri în Laponia
20.20 Film: Contra cronometru
22.15 Serial: Legături de sânge
00.00 Distracțiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 Ora de Știri
03.00 Film: Bagaj de sărbători
04.30 Film: Contra cronometru
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile

07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Reporter pentru sănătate
10.50 Respiro
11.00 Fii tânăr!
11.30 Desene animate Astroboy
11.45 Desene animate Hanul Okko
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Magazinul copiilor
13.00 Miezul zilei
14.10 Film O viață aproape perfectă

16.00 Cine vine la noi?
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Un dar de Crăciun cu Plai moldo-
venesc
22.15 Știrile (rus.)
22.35 Știri externe
23.00 Zapovednik
23.15 Film Botez
00.40 Moldova de Patrimoniu
01.10 Bună dimineața
03.00 Un dar de Crăciun cu Plai moldo-
venesc
04.00 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00 PRIMARUL LA COVOR Pro-
gram educational/ Informativ
16:30:00 TELEMAGAZIN 
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN 
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România 

ProTV

05.00 Miracolul de pe strada 34
07.00 Film Goana dupa cadou
09.00 Teleshopping
09.15 Film Dadaca McPhee
11.15 Film Regatul de gheata 2
13.15 Teleshopping
13.30 isănătate
14.30 Teleshopping
14.45 Film Ghinionistul
17.00 Film Cainii zapezii
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Pan: Aventuri în Tara de 
Nicaieri
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Regatul de gheata 2
04.15 Film Ghinionistul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbește lumea
08.45 Acasă la Români
10.15 La Măruță
11.45 Ho Ho Ho 2: O loterie de familie
13.30 ApropoTv
14.15 Teleshopping
14.30 România, te iubesc!
15.15 Arena bucătarilor
15.45 Pe bune?!
16.30 Lecții de viața
17.15 Acasă la Români
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed

19.00 Știrile Pro TV
20.00 Las Fierbinți
21.45 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.45 Pariu cu viața
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Удачная рыбалка
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 In Carou
14.30 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Fii sănătos
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial: - Șase
22.30 Jurnalul săptămânii
23.00 Une Heure de tranquillite
00.00 A doua viața
03.30 Planetarium
05.00 Dora Show

TV8

05.30 Concert Santa lucia
07.00 Știrile TV8
08.00 Х/ф Рождество с неудачниками
10.00 Concert Advahov e sarbatoare și 
rasuna muzica
12.45 Teleshopping
13.00 Serial Oamenii zâmbărele
15.30 Concert: Ion Paladi La frați nu se 
pun hotare
19.00 Știri de week-end
19.30 Iubește viața ediție de craciun
22.00 Concert: plaiesii Mandrulita floare 
rară
00.30 Concert Lăutarii tradițional
04.10 Știri de week-end
04.30 Ждем в гости

Național

06.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 833
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 834
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Film: CRĂCIUN
11.45 Film: CHEMAREA STRĂBUNI-
LOR 3 D
13.30 Ediție specială de Crăciun
16.30 Film: COLŢ ALB
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 836
20.00 Film: PADDINGTON
22.00 Film: TREI CODIŢE DE CRĂCIUN
00.00 Film: UN ÎNGER DE CRĂCIUN
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Gala umorului
12.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Descriptio Moldaviae
15.00 Drag de România mea!
17.00 Povesti de Craciun
17.55 2 x 65
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 România veritabilă
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populară
00.00 Teatru TV
01.20 Povesti de Craciun
02.10 Teatru TV
03.30 Descriptio Moldaviae
04.00 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 România veritabilă
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.10 Film: Luminile Crăciunului
11.40 Rețete de Crăciun
12.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.40 Film: Crăciun în Munții  
Blue Ridge
17.10 Exclusiv în România
17.55 2 x 65
18.00 Povești de Crăciun
19.00 România veritabilă
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Loteria de vaccinare
21.00 Vedeta populară
00.10 Film: Crăciun în Munții 
Blue Ridge
01.45 Film: Luminile Crăciunului
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Sport
04.20 Universul credintei
06.05 Ai luat plasă! sez. 3

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.02 Film: Ailo: aventuri în Laponia
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Misterele Bucureștilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.45 Film: Nuntă de Crăciun
20.20 Film: Masca de argint
22.20 Film: Cheri - Regatul Unit
00.00 Concert de Crăciun la capela regală 
din Madrid
01.10 Film: Misterele Bucureștilor
02.50 Ora de Știri
03.20 Film: Nuntă de Crăciun
04.50 Magia Crăciunului
05.15 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Desene animate Fantasticul mister 
Fox
11.00 Știrile
12.00 La datorie
12.20 Știință și inovații
12.50 Cântec, dor și omenie
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Art club (rus.)
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni

17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.50 Prin muzică în Europa
21.00 Știrile
21.20 Gala Premiilor UNITEM-2021. 
Ediția a 20-a
23.10 Film Obsesia
23.50 Știrile (rus.)
02.00 Zapovednik
02.15 Bună dimineața
04.00 La vatra jocului
04.30 Știință și inovații
05.00 Chișinău: ieri și azi
05.15 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
07:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00 Program AGRO TV România
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN 
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN 
18:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educati-

onal/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Film Regatul   
de gheata 2
08.00 Film Dadaca McPhee: Marea 
infruntare
10.15 Film Grinch
12.00 Teleshopping
12.15 Film O coroana   
de Craciun
14.00 Teleshopping
14.15 Film Drumul spre casa
16.00 Teleshopping
16.15 Film Frumoasa și Bestia
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Star Wars: Skywalker - As-
censiunea
01.00 Film Casa sperantei
03.00 Știrile Pro TV Chișinău
03.30 Film O coroana de Craciun
05.00 Film Grinch

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Vorbește lumea
08.45 Acasă la Români
09.45 La Măruță
11.15 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecții de viața
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
17.15 Acasă la Români
18.15 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 The Great Northern Cookbook
12.00 Dora Show
14.00 fără Pasaport
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Teleshopping
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Se caută un milionar
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Serial: - Șase
23.00 Patrula
00.00 A doua viața
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Х/ф Рождество с неудачниками
07.00 Știri de week-end
07.30 Crenguța de iederă Traditii și 
obiceiuri de iarna
08.00 Х/ф Белоснежка: месть гномов

10.20 Concert: orchestra moldovlaska: 
Din rădăcini de lăutari
12.45 Teleshopping
13.00 Serial Oamenii zâmbărele
15.30 Х/ф Семьянин
18.00 Concert: crenguță de iederă Mân-
dru mi-i portul și jocul
20.30 Х/ф Неудержимые 3
23.10 Concert: plăieșii Mândruliță floare 
rară
01.30 Х/ф Белоснежка: месть гномов
03.00 Х/ф Семьянин

Național

06.00 Vouă
06.15 Serial: Don Matteo, ep. 19
07.30 Tradiții de la bunica Crăciun
09.15 Film: JIM BUTTON ȘI MECANI-
CUL DE LOCOMOTIVĂ
11.30 Film: TREI CODIŢE   
DE CRĂCIUN
13.30 Ediție specială de Crăciun: start 
show - Crăciun în familie
16.30 Film: PADDINGTON
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 837
20.00 Film: HACHIKO: POVESTEA 
UNUI CÂINE
22.00 Film: UN CRĂCIUN  
ROCK’N’ROLL
00.00 Start show România - Crăciun în 
familie
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Dezbateri televizate cu politicieni

Când doi mari șefi, cu-nverșunare,
Se tot numesc măgari și boi,
Văzând ce spune fiecare,
Dreptate dăm la amândoi!… Gheorghe BÂLICI

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

Elon Musk a făcut glume 
pe Twitter pe seama 
premierului Finlandei. 
Sanna Marin i-a dat imediat 
replica

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a făcut o 
glumă pe Twitter pe seama prim-minis-
trei finlandeze Sanna Marin, criticată 
pentru că a mers într-un club după ce a 
intrat în contact cu o persoană testată 
pozitiv pentru COVID-19. Marin i-a 
dat replica lui Musk, tot pe Twitter, 
potrivit Euronews.

Marin și-a cerut scuze pentru că a 
mers în club în plină criză COVID, dar 
a devenit subiect de meme pe rețelele sociale, inclusiv în Statele Unite.

Duminică, Musk a postat pe contul său de Twitter, cu 66 de milioane 
de fani, o fotografie cu doi tineri într-un club de noapte, cu explicația: 
„Deci, cu ce te ocupi? Eu sunt prim-ministra Finlandei”.

Tweet-ul a fost distribuit de aproape 18.000 de ori și apreciat de 
peste 244.000 de utilizatori Twitter.

Musk, cunoscut pentru postările sale excentrice pe Twitter, a răspuns 
ulterior unui alt utilizator pe Twitter, spunând că Marin „pare mișto”.

Marin nu a părut afectată de glumă și i-a răspuns ea însăși lui Musk, 
scriind pe Twitter că „și Finlanda este mișto”.

„Un stat social nordic care dorește să fie neutru din punct de vedere 
climatic până în 2035... Cei mai fericiți oameni din lume trăiesc în 
Finlanda”, a scris ea.

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.

digi24.ro

Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

Fotografia, difuzată pe rețelele 
de socializare de biroul de presă 
de la reședința lor oficială, Palatul 
din Kensington, îi prezintă pe cei 
doi duci de Cambridge care zâm-

Arabia Saudită a anunțat 
descalificarea a 43 de cămile 
la un important festival de 
frumusețe, după descope-
rirea unor nereguli precum 
injectări cu botox și liftin-
guri faciale, proceduri ilega-
le la acest tip de eveniment 
și care sunt practicate pen-
tru a ameliora aspectul ani-
malelor înscrise în concurs, 
relatează joi EFE.

Agenția de știri saudită 
SPA a informat că 43 de cămile au fost descalifi-
cate după ce reprezentanții unui comitet medical 
de specialitate, care examinează animalele înainte 
de eveniment, au detectat acest tip de înșelăciune.

Comitetul medical al Festivalului Cămilelor Re-
gelui Abdulaziz, aflat anul acesta la cea de-a șasea 
ediție, a depistat 16 cazuri de injectări cu botox și 27 
de liftinguri faciale în rândul animalelor participante.

Potrivit SPA, este vorba 
despre cel mai mare număr 
de astfel de cazuri constata-
te de la prima ediție a aces-
tui festival foarte popular în 
Golful Persic.

Proprietarii animalelor 
recurg la astfel de proceduri 
estetice, precum liftingul 
facial pentru a scoate în 
evidență genele cămilelor 
și injecțiile cu botox pentru 
a diminua ticurile nervoase 

sau pentru a relaxa botul animalelor.
Scopul acestor „manipulări”, notează agenția de 

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 

Agerpres
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

În acea fotografie Kate poartă 
o rochie verde kaki, în timp ce 
prințesa Charlotte, în vârstă de 
șase ani, este îmbrăcată într-o ro-
chiță albastră și se află în dreapta 
tatălui ei.

Prințul George, în vârstă de opt 
ani, zâmbește în stânga mamei 
sale, purtând o bluză cu guleraș 
și imprimeu camuflaj, în timp ce 
mezinul familiei, Louis, în vârstă 
de trei ani, stă jos pe o blană natu-
rală și poartă un tricou bleumarin 
în dungi și bermude gri.

„Suntem încântați să împăr-
tășim o nouă imagine cu familia 
noastră, care va apărea pe felici-
tarea de Crăciun din acest an”, 
au scris ducii de Cambridge pe 
rețelele de socializare.

Agerpres
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

Săpam grădina mea de-aici
Copiii când erau prea mici,
Și-acum, la ani sexagenari,
O sap tot eu că sunt prea mari!... Gheorghe BÂLICI

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

Cazul bizar al femeii care 
s-a căsătorit cu ea însăși

Modelul Cris 
Galera s-a căsă-
torit cu ea însăși 
într-o ceremonie 
oficiată în luna 
septembrie, dar 
acum a anunțat că 
divorțează, pentru 
că s-a îndrăgostit 
de altcineva.

Brazilianca a 
spus că s-a săturat 
să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea 
și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne... ea.

Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost „dezamăgită” că nu a avut 
un mire și că a mers singură la altar. Dar fericirea a durat doar 90 de 
zile, iar acum vrea să divorțeze, potrivit presei tabloide.

Cris, din Sao Paulo, a cunoscut „pe cineva special” și este îndră-
gostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane 
până la sfârșitul zilelor.

„Am fost fericită cât a durat”, a spus ea. „Am început să cred în 
dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”.

În luna septembrie ea spunea: „Am ajuns într-un punct în care m-am 
maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă.

Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama 
că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, 
am decis să mă căsătoresc cu mine”.

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.

digi24.ro

O femeie a ars bancnote în valoare 
de circa 3000 de euro de teama 
că ar putea contracta COVID-19

Venezuela a stabilit sâmbătă 
recordul mondial Guinness pen-
tru „cea mai mare orchestră din 
lume”, după ce mii de muzicieni 
venezueleni au interpretat Marșul 
slav al lui Ceaikovski, transmite 
AFP.

Mii de muzicieni au fost reuniți 
în cadrul programului public ve-
nezuelean denumit „El Sistema” 
(Sistemul), fondat în 1975 pentru 
a face educația muzicală accesibilă 
miilor de copii din clasele sociale 
inferioare.

Gustavo Dudamel, directorul 
muzical al Operei din Paris și al 
Filarmonicii din Los Angeles, este 
unul din cei mai cunoscuți absol-
venți ai săi.

„Confirm că această inițiati-
vă a fost un succes, felicitări”, a 
declarat persoana însărcinată cu 
anunțarea verdictului în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la se-
diul „El Sistema”. „Sunteți, oficial, 
incredibili”, a adăugat el.

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

tat piesa muzicală de 12 minute 
în fața juriului Guiness World 
Records.

Juriul a fost alcătuit din 260 
de examinatori ai firmei de con-
sultanță KPMG, însărcinați cu 
verificarea respectării anumitor 
reguli de către muzicieni, prin-
tre care interzicerea utilizării în 
comun a instrumentelor muzicale 
și cerința de a interpreta timp de 
cel puțin cinci minute.

Agerpres

O femeie în vârstă de 74 
de ani din Israel, care se te-
mea că ar putea contracta 
COVID-19 de pe bani, a pus 
mai multe bancnote într-un 
vas cu înălbitor pe care l-a 
introdus în cuptorul cu mi-
crounde, a declarat joi Banca 
Națională, informează DPA. 
Bancnotele, în valoare de 
aproape 2.900 de euro, au 
luat foc.

Prin această procedură, 
femeia, care este administrator de proprietate, a 
vrut să dezinfecteze banii primiți de la chiriașii săi, a 
explicat ea într-o scrisoare trimisă băncii. „Mă simt 
foarte vinovată pentru că nu sunt banii mei, iar eu 
sunt un cetățean onest, care nu a distrus niciodată 
bani”, a precizat ea în scrisoare.

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

Angajații băncii au exami-
nat bancnotele și, după ce au 
constatat că acestea erau rea-
le, au decis să le înlocuiască.

Amir Spernovich de la De-
partamentul pentru numerar 
al băncii a explicat că „banc-
notele din Israel conțin fila-
mente de fier care pot lua foc 
în cuptorul cu microunde”.

Potrivit experților în do-
meniul sanitar, probabilita-
tea de a contracta coronavi-

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că in-
stituția financiară înlocuiește în fiecare an mii de 
bancnote deteriorate. „Însă, până în prezent, nu am 
avut un caz în care bancnotele să fie gătite”, a spus el. 

Agerpres
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 


