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are intensitatea de pe vremuri, 
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o carieră din emploi-ul de uni-
oniști fervenți. Dar nici nu a 
dispărut cu totul: politicieni și 
alte persoane publice o scot din 
când în când de la naftalină, mai 
ales cu prilejul marilor vărsări 
de muci de la 1 Decembrie.
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„Gazeta de Chișinău” a realizat un chestionar cu  
întrebarea: Războiul din Ucraina, criza economică, 
sabotajul energetic și comercial, manipularea in-
formațională și amenințarea directă militară con-
stituie realitatea curentă. Situația amintește de anii 
1917-1918 din Basarabia, când trupele ruse în de-
gringoladă se dedau tuturor abuzurilor și crimelor. 
Considerați că astăzi e momentul să ne unim cu țara 
noastră, România?

În ediția de astăzi, la ancheta „Gazetei 
de Chișinău” privind lustrația răspund 
protoiereul Petru Buburuz, parohul 
bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
din Chișinău din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei, Ana Guțu, profesor universitar, 
doctor în filologie romanică, prim-
vicepreședinte PUN, și Victor Buruiană, 
cantautor, realizator de emisiuni de muzică 
la Radio România Chișinău.

Laureații turneului 
memorial „Vasile Luca” 
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Aproximativ 78% dintre cei 
700.000 de solicitanți de com-
pensații în perioada rece a anului 
(noiembrie 2022 – martie 2023) 
au fost încadrați la categoria de 
vulnerabilitate „foarte ridicată”, a 
scris pe pagina sa de Facebook pre-
ședintele Comisiei protecție socială, 
sănătate și familie din Parlamentul 
R. Moldova, Dan Perciun.

Astfel, 78 la sută dintre solici-
tanți vor beneficia de compensații 
maxime pentru consumul de gaze, 
căldură și curent electric. Aceștia 
vor plăti câte 12 lei pentru gaze în 
loc de 29,27 de lei, cât este actualul 
tarif, 3,8 lei pentru curentul electric 
și 1 450 de lei/Gcal.

„Un pic de statistică prelimi-
nară: 78% dintre toți solicitanții 
de compensații au fost încadrați 
în categoria foarte vulnerabilă. 
12% – vulnerabilitate ridicată, 
5% – medie, 2% – scăzută, 1% – 
non-vulnerabilă. În total, din toți 
cei conectați la gaz s-au înregistrat 
(pe platforma compensatii.gov.md 
– n.r.) aproximativ 420 de mii din 
600 de mii. Respectiv – 30% vor 
fi încadrați automat în categoria 
medie. Din cei 180 de mii de consu-
matori ai „Termoelectrica” s-au în-

registrat aproximativ 102 mii. Toți 
cei neînregistrați vor fi încadrați 
în categoria medie”, a menționat 
Perciun într-o postare pe Facebook.

Începând din 1 decembrie, cei 
înregistrați vor primi notificări prin 
SMS și emailuri cu privire la cate-
goria de vulnerabilitate, iar com-
pensațiile vor fi aplicate în facturile 

pentru luna noiembrie.
Amintim că, începând din 12 oc-

tombrie, moldovenii au putut soli-
cita compensații de la stat pentru 
plata facturilor la energie în peri-
oada rece a anului. Guvernul a lan-
sat programul „Ajutor la contor” și 
platforma online compensatii.md.

Diana BOTNARU

R a c u r s i

Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova: „1 decembrie, de Ziua Națională a României. La mulți ani, România! La 
mulți ani, dragi români! Cu acest prilej, m-am bucurat să-i ascult pe elevii de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” cu un recital artistic”

În cadrul unui interviu pentru Nord-
News, ministrul Afacerilor Externe, Nicu 
Popescu, a declarat că „Republica Moldova 
și-a suspendat participarea la reuniunile 
periodice ale Comunității Statelor Inde-
pendente”.

„Din punct de vedere legal, practic, toată 
legislația internă, dar și acordurile interna-
ționale, de foarte mulți ani, sunt semnate 
exclusiv prin prisma compatibilității cu 
integrarea europeană, cu Acordul de Aso-
ciere și cu aspirațiile noastre europene. În 
plan pur legal, tehnic, această incompati-
bilitate nu este valabilă. Există însă această dimensiune simbolică, în 
care apartenența formală la spațiul fostei Uniuni Sovietice semnalează 
o anumită încărcătură simbolică, care displace multor concetățeni de-ai 
noștri. La modul practic, Republica Moldova și-a suspendat participarea 
la reuniunile CSI. Nu participă în aceste reuniuni regulate și se mai în-
tâmplă și alte lucruri, prin care Republica Moldova clar semnalează un 
dezacord total cu tendințele care se manifestă în acest spațiu. Prioritatea 
noastră absolută este integrarea și aderarea la Uniunea Europeană”, a 
menționat luni, 28 noiembrie, Nicu Popescu.

După ce Republica Moldova a obținut statutul de țară-candida-
tă pentru aderarea la UE, președinta Maia Sandu a declarat că, pe 
parcursul avansării pe calea europeană, se va lua decizia privind 
retragerea din CSI.

Dan Perciun: „78% dintre 
solicitanții de compensații 
au fost încadrați în categoria 
foarte vulnerabilă”

Grosu: „Trebuie 
inițiativă legislativă, 
trebuie pregătite 
lucrurile” 

Ziua României a fost marcată în Parlamentul de la Chișinău. Un 
grup de elevi de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” a ținut un recital 
în plenul Legislativului. De la tribuna centrală a Parlamentului au 
răsunat cântece unioniste: „Hai să dăm mână cu mână cei cu inima 
Română...”, „România ta e România mea, e România noastră și noi 
suntem stăpâni în ea...”. 

La final, copiii au scandat: „Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească 
Moldova, Ardealul și Țara Românească!”, de asemenea: „Jos vama 
de pe Prut!”. 

„Cu vama, mesajul l-am înțeles. Trebuie inițiativă legislativă, trebuie 
pregătite lucrurile”, a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu. 

Chiar de la începutul ședinței de joi, 1 decembrie, a Parlamentului 
șeful Legislativului a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
Naționale a României. 

„Mulțumim, dragă Românie, pentru toate lucrurile bune pe care 
le-ai făcut și le vom face împreună. Ultimii doi ani, cu crize peste 
crize, ne arată cine ne este prieten adevărat și cine nu, iar noi o spu-
nem de fiecare dată cu voce tare, nu în șoaptă, așa cum o făceau alții. 
Mulțumesc României pentru sprijinul dezinteresat, pentru școli și 
grădinițe, pentru donații, pentru gaz, pentru lumină, în special în 
această perioadă complicată. La mulți ani, România, la mulți ani, 
dragi români!”, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, 
Igor Grosu, în deschiderea ședinței în plen. 

Marina SURUCEANU
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Vandalii minori 
din Florești

Duminică, 27 noiembrie, pe la 
ora 19.00-19.30, un grup de ado-
lescenți a vandalizat Monumen-
tul Eroilor Români de pe Aleea 
Victoriei din Florești. Aceștia au 
doborât crucile de piatră dinspre 
stradă, una a fost frântă pe jumă-
tate, au călcat cu picioarele pline 
de noroi pe dalele din jurul statuii. 
Au aruncat cu o anvelopă într-o 
mașină care trecea pe stradă. 
Anvelopa era așezată ca element 
de protecție în jurul unui copăcel 
plantat în preajma monumentu-
lui. Micii vandali ar fi putut face 
și alte stricăciuni dacă un martor 
ocular, o locatară dintr-un bloc 
din apropiere, nu i-ar fi oprit. 
După ce a strigat în van la ei să în-
ceteze, a reușit să-i facă să renunțe 
abia după ce i-a avertizat că sunt 
filmați de camera de luat vederi 
fixată în vârful obeliscului, scrie 
pe Facebook, Vitalie Ciobanu. 

Femeia care a oprit grupul de 
tineri porniți să devasteze monu-
mentul se numește Vera Burdea. 
Aceasta a depus o plângere în 
dimineața zilei de luni, 28 no-
iembrie, fapt confirmat de către 
Poliția din orașul Florești.

„E foarte obijduitor! Nu sunt 
stimați românii, dar pașaport ro-
mân au toți. Poate erau amețiți, 
tineri, dar e jale, e păcat”, spune 
Vera Burdea.

Obeliscul Eroilor Români din 
Florești a fost inaugurat la 28 iu-
nie 2022, prin contribuția Asoci-

ației „Monumentum”, președinte 
– avocat Iulian Rusanovschi, pe 
locul unui fost cimitir militar ro-
mânesc din cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, distrus de sovietici 
după 1945, spune Vitalie Ciobanu.

„Se poate spune că fostul ci-
mitir, marcat prin crucile sim-
bolice din preajma statuii, a fost 
profanat a doua oară – de data 
aceasta de un grup de tineri in-
conștienți, probabil cu creierul 
spălat de alcool, incitați la violență 
de tot ce văd și consumă la TV 
și pe rețelele sociale, dar poate 
și de anumite cercuri interesate 
să provoace haos, să stârnească 
ură și intoleranță în societate”, 
menționează Ciobanu.

Primarul orașului Florești 
Iurie Gangan condamnă 
actul de vandalism. Poliția 
investighează cazul

Primarul orașului Florești Iurie 
Gangan susține că este regreta-
bil acest gest și vine cu un apel 
către părinți pentru a-și educa 
odraslele.

„Monumentul a fost inaugurat 
în vara anului acesta. Sunt la cu-
rent cu actul de vandalism care a 
fost săvârșit de către minori din 
diferite instituții de învățământ 
ale orașului Florești. Persoanele 
care se fac vinovate au fost depis-
tate de către oamenii legii, se în-
treprind măsuri de investigare. 
Ca primar, condamn orice act 
de vandalism și le cer părinților 
să-și educe copiii într-o manieră 
bună”, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău” primarul.

Gangan susține că pagubele 
produse în urma actului de vanda-
lism se ridică la peste zece mii de 
lei. Deocamdată, nu se cunoaște 
de unde vor fi valorificați aceștia 
pentru restaurare.

Președintele Asociației „Monu-

„Să fii moldovean şi român nu este o contradicţie. Din punct de vedere regional sunt moldovean, 
din punct de vedere naţional sunt român. Din punct de vedere regional sunt bavarez, iar din punct de 
vedere naţional sunt german. Aţi auzit vreodată în Austria să se predea limba austriacă?!”

Academicianul Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române
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mentum”, Iulian Rusanovschi, la 
fel condamnă actul de vandalism.

„11 din cele 12 cruci au fost 
vandalizate. Aceste acțiuni nu se 
încadrează în limita bunului-simț 
al unor oameni care își respectă nu 
doar trecutul, dar și localitatea”, 
a menționat Iulian Rusanovschi 
într-un comentariu pe rețelele 
sociale.

Contactat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Nicolae Leșanu, șeful In-
spectoratului de poliție din Flo-
rești, a declarat că incidentul se 
investighează și că ar fi bine ca în 
acea zonă să fie instalată o cameră 
de luat vederi. Ofițerul de presă 
Ina Banari a menționat că au fost 
identificați câțiva suspecți.

„În urma măsurilor întreprin-

Duminică, 27 noiembrie, un grup de 
adolescenți a vandalizat Monumentul 
Eroilor Români de pe Aleea Victoriei 
din Florești, distrugând cruci, 

împrăștiind noroi, și s-a oprit doar în momentul 
când o femeie le-a strigat că sunt filmați. Primarul 
Iurie Gangan condamnă orice act de vandalism 
și cere părinților să-și educe copiii. Poliția 
investighează cazul și spune că a identificat cinci 
suspecți. Valoarea pagubelor a fost estimată la 
circa zece mii de lei.

Cinci adolescenți au vandalizat Monumentul Eroilor Români de pe Aleea Victoriei din Florești 

Carolina CHIRILESCU

se de polițiști, au fost identificați 
cinci minori, cu vârstele cuprinse 
între 14 și 15 ani, care ar fi impli-
cați în comiterea faptei. În con-
tinuare, polițiștii investighează 
cazul pentru stabilirea tuturor 
circumstanțelor”, susține Banari.

Proiectul a costat 2,5 mii 
de euro și a fost realizat 
cu suportul Consulatului 
General al României 
la Bălți

Monumentul Eroilor Români 
din Florești a fost inaugurat la 28 
iunie 2022, prin contribuția Aso-
ciației „Monumentum” pe locul 
unui fost cimitir militar românesc 
din cel de-al Doilea Război Mondi-
al, distrus de sovietici după 1945. 

Reconstrucția a fost efectuată 
gratuit de arhitectul Mihai An-
drieș. Proiectul total a costat 2,5 
mii de euro și a fost realizat, in-
clusiv, cu suportul Consulatului 
General al României la Bălți.

Vulturul cruciat de bronz a fost 
turnat în atelierele lui Veaceslav 
Jiglițchi, iar piatra pentru cruci a 
fost prelucrată de Vladislav Lozan 
din Cosăuți.

Monumentul a fost dezvelit în 
contextul marcării zilei de 28 iu-
nie 1940, ziua ocupației sovietice 
a Basarabiei.

Ce riscă făptașii?

Codul penal al R. Moldova de-
finește vandalismul drept o acți-
une de pângărire a edificiilor sau 
a altor încăperi, precum și de ni-
micire a bunurilor în transportul 
public sau în alte locuri publice. 
Aceste acțiuni se pedepsesc cu 
amendă în mărime de la 550 la 
850 unități convenționale, adică 
de la 27.500 la 42.500 de lei. De 
asemenea, poate fi aplicată munca 
neremunerată în folosul comuni-
tății de la 140 la 200 de ore sau 
închisoare de până la un an. Dacă 
aceeași acțiune este săvârșită de 
două sau mai multe persoane sau 
asupra bunurilor care au valoare 
istorică, culturală sau religioasă, 
pedeapsa poate fi mai aspră. În 
acest caz, se aplică sancțiune sub 
formă de amendă în mărime de 
la 550 la 1.050 unități convențio-
nale, adică de la 27.500 la 52.500 
de lei sau muncă neremunerată 
în folosul comunității de la 180 
la 240 de ore. 
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„Nu ne paște nici 
un pericol dacă bem 
apă de la robinet”

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a 
aprobat vineri, 25 noiembrie, „tarife 
provizorii” la serviciile furnizate de S.A. 
„Apă-Canal Chișinău”. Astfel, locuitorii 

capitalei ar urma să plătească pentru serviciul de 
apă și canalizare cu 12 lei mai mult decât prețul 
actual. Decizia de majorare a serviciului de apă 
și canalizare a fost votată de consilierii socialiști, 
democrați, comuniști și trei neafiliați ai CMC. 

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a vorbit cu locuitori ai Chiși-
năului și a încercat să afle cum se 
vor descurca aceștia cu noile tarife, 
în contextul în care vor trebui să 
plătească pentru un metru cub de 
apă livrat 16,32 lei, dublu față de 
cât a fost până în prezent (8,65 
lei), iar tariful pentru canalizare va 
fi de trei ori mai mare – 6,62 lei, 
față de 2 lei, cât a fost până acum. 
În total, tariful final va constitui 
22,94 lei, comparativ cu 10,69 lei 
de până acum.

„...până n-om muri de frig, 
de sete sau de foame”

Oamenii ne-au spus că nu iro-
sesc apa și fac maximă economie. 

Aliona are 40 de ani. Am în-
tâlnit-o la Piața centrală. A venit 
să cumpere produse alimentare 
pentru următoarea săptămână. În 
pungile pe care le avea în mână am 
zărit mai multe pachete cu hrișcă, 
zahăr și orez. În discuție, femeia 
îmi spune:

„Dar acum ce nu s-a scumpit? 
Noi acasă avem filtru de apă la ro-
binet. Dar, dacă o să trebuiască, o 
să bem și nefiltrată, că nu avem de 
ales. O să ne coste mai mult decât 
dublu. Efectiv, nu vom avea cu ce 
plăti utilitățile”. 

Ion, 70 de ani, cumpăra cartofi 
la piață. Mi-a spus că l-a trimis 
soția să cumpere legume, „că vrea 
să facă un borș”. Bărbatul zice că 
are o pensie de 1700 de lei, iar soția 
sa, 2000 de lei. Acesta este bugetul 
unei familii de pensionari. 

„Apă scumpă, căldură 
scumpă, dar noi când 
ne scumpim?”

„Din când în când, ne ajută co-
piii. Noi nu ne alintăm. Bem apă de 
la robinet. Și apa caldă o conectăm 
o dată pe săptămână. Te asigur că, 
mai ales acum, majoritatea fac așa. 
O să plătim cât o să trebuiască, până 
n-om muri de frig, de sete sau de 
foame. Apă scumpă, căldură scum-
pă, dar noi când ne scumpim?”, m-a 
întrebat bărbatul. 

Aliona îmi spune că familia ei 
consumă apă filtrată, dar cumpără 
și în sticle. Femeia crede că apa 
din robinet nu este bună pentru 
consum. „Eu și mâncarea o fac tot 
cu apă filtrată. Mie îmi e frică de 
apa din robinet. E cu microbi și 
e foarte murdară. Ne putem îm-
bolnăvi. Vom plăti. Lucrez și eu și 
soțul și sper să ne descurcăm, mai 
rău de cei care nu au posibilități. 
Ce vor face ei?!”

14 lei pentru 
un metru cub de apă 
la Căușeni 

În orașul Căușeni, locuitorii 
vor trebui să plătească pentru un 
metru cub de apă 14 lei. 

„Din 12 octombrie curent, că-

ușenenii plătesc 14 lei pentru un 
metru cub de apă livrat. La noi nu 
s-a scumpit apa. Cum a fost așa a 
rămas”, mă asigură Olga, opera-
tor la Întreprinderea Municipală 
„Apă-Canal” Căușeni.  

În acest context, am vorbit și 
cu locuitori din Căușeni și i-am 
întrebat ce fel de apă consumă 
și cum se descurcă cu achitarea 
utilităților. 

Tatiana, 60 de ani, este casnică. 
Femeia mi-a spus că trăiește din 
pensia ei și a soțului, iar periodic, 
copiii, care sunt stabiliți în Italia, 
le mai trimit bani. 

„Pentru apă încă nu am simțit să 
„usture” buzunarul pentru că noi 
folosim apa din fântână. De mici 
copii am băut apă din fântână. Cu 
apa din fântână facem și mâncare, 
o consumăm și o folosim și pentru 
uz. Este bună. Dar nu știu ce fac 

O B S E R V A T O R

Șefa statului, Maia Sandu, se 
bucură de încrederea celor mai 
mulți moldoveni. Cel puțin așa 
arată datele ultimului Barometru 
al Opiniei Publice, realizat pen-
tru luna noiembrie de CBS-Re-
search, la comanda Institutului 
de Politici Publice (IPP).   

Astfel, 20 la sută dintre per-
soanele intervievate au indicat 
că Maia Sandu este personalita-
tea politică ce le inspiră cea mai 
mare încredere. Șefa statului este 
urmată în top de Igor Dodon, 
care se bucură de încrederea a 
9,4 la sută dintre cetățeni, fu-
garul penal, Ilan Șor, reușește 
să mențină încrederea a 6,3% 
dintre cetățeni, iar primarul de 
Chișinău, Ion Ceban e creditat 
cu 1,8%. Liderul comuniștilor, 
Vladimir Voronin, are încrederea 
din partea a 2,1 la sută dintre 
moldoveni. 

Totodată, conform datelor 
sondajului, dacă duminica vii-
toare ar avea loc alegeri prezi-
dențiale, actuala șefă a statului 
ar câștiga din nou fotoliul prezi-
dențial. Pentru ea ar vota 27,3 la 
sută din numărul respondenților, 
15,4% ar vota pentru candidatura 
fostului președinte  Igor Dodon. 
Pentru liderul Partidului „Șor”, 
Ilan Șor, care este fugit în Israel, 
ar vota 9,1% dintre respondenți, 
iar pentru comunistul Vladimir 
Voronin și-ar da votul 4,3% din-
tre intervievați. 

În același timp, potrivit da-
telor sondajului, dacă dumini-
ca viitoare ar avea loc alegeri 
parlamentare, 70,2% dintre 
respondenți au comunicat că 
se vor prezenta cu siguranță la 
urne. La polul opus, 11,3% sunt 
deciși să nu o facă. 

De asemenea, 24,6% dintre 
respondenți au comunicat că ar 
vota pentru actualul partid de la 
guvernare – PAS. 16,6% ar vota 
pentru socialiști, iar 10,1%, pen-
tru „Șor”, PCRM ar lua doar 3,9% 
din voturi. 

Întrebați despre situația poli-
tică din țară, cei mai mulți dintre 
moldoveni – 48,4% – estimează 
că nu este deloc stabilă și doar 
1,1% cred că situația este foarte 
stabilă la acest capitol. 

Totodată, 65,5% dintre ce-
tățeni consideră că Republica 
Moldova nu este guvernată de 
voința poporului și doar 22,7% 
cred contrariul. De asemenea, 
majoritatea moldovenilor – 
63,1%, au convingerea că ale-
gerile în R. Moldova nu sunt 
libere și corecte și doar 24,2% 
cred în caracterul liber și corect 
al scrutinelor electorale. 

Sondajul a fost realizat în pe-
rioada 29 octombrie – 10 noiem-
brie 2022, pe un eșantion de 1132 
de persoane din 85 de localități. 
Marja de eroare constituie ±3%. 

Marina SURUCEANU

S o n d a j

Maia Sandu 
se bucură de 
încrederea 
celor mai 
mulți 
moldoveni 

Diana BOTNARU

cei care nu au fântâni”, mi-a spus 
femeia. 

Și Maria, 70 de ani, mi-a spus 
că pentru consum folosesc apa din 
fântână. „La noi toți beau apă din 
fântână. Apa din robinet la noi nu-i 
bună, e doar pentru animale, dar 
de cumpărat nu cumpărăm pentru 
că e scump. Dacă mai cumpărăm 
și apă, sărăcim cu totul. Și așa ne 
rugăm să ieșim cu bine din iarnă”. 

În orașul Leova, locuitorii vor 
trebui să plătească 16,54 lei pentru 
un metru cub de apă. 

16,54 lei pentru un metru 
cub de apă la Leova

„Ultimele prețuri ne-au fost 
date pe 29 iulie anul curent. S-a 
scumpit, acum locuitorii plă-
tesc 16,54 lei per metru cub de 
apă”, mi-a spus operatoarea S.A. 
„Apă-Canal” Leova.

Locuitorii din Leova „se cru-
cesc” la noile prețuri. 

„Eu nu știu de unde vom lua 
atâția bani. S-a scumpit tot. O să 
murim și de foame, și de sete, și 
de frig. Asta e Doamne ferește. Ne 
crucim”, mi-a spus Angela, locui-
toare a orașului Leova. 

Femeia zice că ei consumă apă 
de izvor. „Soțul meu lucrează la 
Chișinău, și mereu aduce acasă 
apă în sticle de la izvor. Câteodată 
mai și cumpărăm. Eu nu știu cum 
ne vom descurca, e foarte greu”. 

„O să deconectăm și apa”, mi-a 
spus Ion, un alt locuitor al orașului. 

„De unde așa bani? Cum o să 
plătim? E strașnic. Consumăm apă 
din fântâni, chiar dacă nu e așa de 
bună. Dar altceva ce să facem?”, 
conchide bărbatul. 

În fântâni e apă tehnică, 
în robinete – apă potabilă 

În acest context, am vorbit 
despre calitatea apei cu șeful 
Departamentului investigații de 
laborator și management din ca-
drul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, 
Arcadie Rusnac. Funcționarul ne-a 

spus că S.A. „Apă-Canal Chișinău” 
monitorizează zilnic calitatea apei 
potabile.

„Începând cu procesul de tra-
tare și până la robinetele consu-
matorilor, atât în laboratoarele 
proprii – Laboratorul Stației de 
apă Nistru (LSAN) și Laboratorul 
apă potabilă (LAP), ambele fiind 
acreditate în conformitate cu ce-
rințele standardului internațional 
SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, 
cât și în laboratoarele unor insti-
tuții specializate, calitatea apei de 
la robinet corespunde legii cali-
tății apei potabile nr. 182. Nu ne 
paște nici un pericol dacă bem apă 
de la robinet. Trebuie să fim mai 
atenți atunci când se fac lucrări. 
Noi când facem reparație la sis-
temul centralizat, dezinfectăm și 
spălăm rețelele. Dacă e să vorbim 
despre fântâni, acolo, în majori-
tatea cazurilor, apa este tehnică, 
nu este apă potabilă”, ne-a spus 
Rusnac. 

Totodată, am vorbit și cu medi-
cul specialist din cadrul Agenției 
Naționale pentru Sănătate Publică, 
Liliana Carp, care ne-a spus că apa 
din robinet: „nu prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană. O putem 

consuma fără nicio teamă. În ca-
zul în care oamenii consumă apă 
de la robinet care nu corespunde 
indicatorilor chimici (în special în 
sate), se recomandă ca aceștia să 
se adreseze la autorități ca să se 
ia măsuri. Pentru a nu admite îm-
bolnăviri se recomandă ca înainte 
ca să fie consumată aceasta să fie 
fiartă sau să fie pusă într-un filtru 
de apă pe care fiecare cetățean are 
posibilitatea să îl aibă acasă. Fil-
trele de apă îmbunătățesc starea 
acesteia”, afirmă medicul specia-
list din cadrul Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică.  

Menționăm că Apă-Canal Chi-
șinău a cerut ANRE ajustarea ta-
rifelor, motivând că s-a scumpit 
energia electrică, și a amenințat 
că ar putea să-și sisteze activitatea 
din cauza datoriilor către Premier 
Energy.
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„Dacă Republica Moldova 
nu se unește cu România, ea va fi 
mereu un teritoriu în derivă”

Publicăm răspunsurile date 
de intervievați. Istoricul Octavi-
an Țîcu crede că „e o întrebare 
firească în condițiile actuale, mai 
ales dacă ne gândim la faptul că 
Marea Unire de la 1918 s-a făcut 
în condiții de război, dar atunci 
situația era mult mai dramatică 
și mult mai imprevizibilă decât ar 
fi acum.  

Marele avantaj este că Repu-
blica Democratică Moldovenească 
(RDM) nu avea o experiență de 
statalitate de 30 de ani. Lucruri-
le erau extrem de fluide și, jude-
când între independență, unire cu 
România sau anexare din partea 
bolșevicilor, oamenii politici de 
atunci au pledat în favoarea unirii 
cu România. 

Octavian Țîcu: „RM 
se află acum într-un pericol 
iminent de absorbire 
din partea FR”

Când se invocă chestiunile 
legate de costuri, riscurile unirii, 
este de-a dreptul ridicol, pentru 
că, atunci când s-a făcut Unirea 
în 1918, nimeni nu și-a pus în-
trebarea asta. R. Moldova se află 
acum într-un pericol iminent de 
absorbire din partea Federației 
Ruse, pentru că R. Moldova, din 
punct de vedere politic, este o țin-
tă mai ușoară pentru Federația 
Rusă decât Ucraina. Lucrurile 
se vor complica și mai mult la 
Chișinău, pentru că Moscova are 
un interes direct de a destabiliza 
situația din interiorul R. Moldo-
va, de a răsturna guvernarea pro-
europeană și de a aduce la putere 
forțe putiniste.

De altfel, anul 1918 este un 
exemplu pentru mai multe aspecte 
legate de actualitatea noastră. Pu-
țină lume știe că basarabenii s-au 
unit cu anumite condiții atunci 
dorind să păstreze autonomia, 
instituțiile RDM, Sfatul Țării. Iar 
aceste instituții au fost folosite de 
ruși, fie de cei imperiali, fie de bol-
șevici, împotriva statului român. 
Exact cum actualmente instituțiile 
R. Moldova sunt folosite de către 
FR împotriva României, Europei 
și chiar a SUA”. 

Anatol Țăranu: „O soluție 
de a salva populația RM de 
la toate intemperiile”

Analistul politic Anatol Țăranu 
susține că, „în 1918, clasa politică 
de la Chișinău a găsit formula 
cea mai reușită pentru salvarea 
Basarabiei și pentru restabilirea 
unității naționale, votând actul 
Unirii cu România. În condițiile  
când R. Moldova demonstrează 
tot mai mult incapacitatea de a 
supraviețui ca stat independent, 
cu o economie la pământ, cu o 
stare socială a populației ajunsă 
la nivelul celei mai sărace din Eu-
ropa, când pericolele militare se 
înmulțesc și R. Moldova este pe 
lista de așteptare pentru o invazie 
rusească, repetarea scenariului din 
1918, desigur acomodat la condiții-
le contemporane, este o soluție din 
cele mai potrivite pentru a redresa 
situația și pentru a salva populația 
din R. Moldova de la toate intem-
periile care se înmulțesc”.

Iurie Reniță: „Beneficiază 
de cetățenia statului 
român, dar sunt 
dușmănoși unei reuniri”

Diplomatul și politicianul Iurie 
Reniță este de părerea că „doar 
politicienii iresponsabili, infan-
tili, lași sau conjuncturali nu pot 
(sau chiar nu doresc) să observe 
multitudinea de similitudini ale 
perioadei curente cu cea din anii 
1917-1918. Paradoxul situației cu-
rente constă în faptul că majorita-
tea absolută a factorilor decizionali 
beneficiază de cetățenia statului 
român, dar sunt reticenți sau chiar 
dușmănoși unei reuniri firești ce 
ar trebui să se producă.

Astăzi Republica Moldova 
întrunește toate condițiile unui 
model clasic de stat falimentar, în 
care este prezentă armata rusă de 
ocupație (încă din 1992 în regiunea 
transnistreană), în care mass-me-

În contextul Zilei Naționale a României, 
GAZETA de Chișinău a realizat un 
chestionar, solicitând mai multor 
politicieni, istorici, analiști politici din R. 

Moldova să răspundă la întrebarea: Războiul din 
Ucraina, criza economică, sabotajul energetic 
și comercial, manipularea informațională 
și amenințarea militară directă constituie 
realitatea curentă. Situația amintește de anii 
1917-1918 din Basarabia, când trupele ruse în 
degringoladă se dedau tuturor abuzurilor și 
crimelor. Considerați că astăzi e momentul să ne 
unim cu țara noastră, România?

dia de sorginte imperială și șovină 
domină aproape integral spațiul 
nostru informațional, în care s-a 
trecut de la proverbialul război 
hibrid la unul deschis sub toate 
aspectele – economic, energetic și 
militar. Pericolul invaziei militare 
rusești nu este unul imaginar, ci 
chiar unul real, dacă Ucraina ero-
ică nu reușește să reziste.

Dacă ar fi să comparăm clasa 
politică de la 1917-1918 cu cea ac-
tuală, există o diferență enormă 
între acestea. Din păcate, suntem 
martorii unei clase politice amorfe, 
insipide și incolore la Chișinău, in-
capabilă să-și asume un deziderat 
similar, cu atât mai mult cu cât 
România reprezintă actualmente 
un stat puternic, sub umbrela de 
securitate a NATO, cu o perspec-
tivă sigură de prosperitate și sta-
bilitate în regiune și în Europa, 
cu avantaje economice, sociale și 
politice, de care beneficiază deja 
foarte mulți cetățeni ai Republicii 
Moldova. Viitorul nostru, al ro-
mânilor basarabeni, poate fi unul 
sigur și stabil doar în cadrul unei 
Românii reîntregite”.

Ion Tăbârță: „Problema 
este în voința politică 
a elitelor moldovenești”

În opinia lui Ion Tăbârță, analist 
politic, „marea deosebire dintre 
atunci (1918) și acum (2022) sunt 
elitele. Elitele din 1918 și-au dorit 
unificarea și au realizat-o. În acest 
moment, nu aș fi sigur că elitele 
politice moldovenești își doresc 
unificarea în cadrul statului român, 
pentru că multe din ele ar pier-
de din privilegii. Aici este marea 
diferență. Însă, într-adevăr, sunt 
și similitudini, anume pericolul 
extern – unul foarte mare”. 

„În România suntem 
așteptați din ani 90”

Ex-ministrul Apărării al R. 
Moldova, Anatol Șalaru, susține 
că „momente pentru reunificarea 
celor două state românești au fost 
de multe ori și le-am ratat din ca-
uza aceleiași obtuzități a clasei 
politice de la Chișinău. Unirea nu 
mai este doar un act, ci un proces 
profund în care fiecare acțiune de 
apropiere între România și Repu-
blica Moldova este un pas făcut 
spre acest deziderat. În România 
suntem așteptați din anii 90, să 
ne decidem, iar noi, din păcate, 
prelungim absurd de mult această 
decizie.

Chiar dacă va fi un proces destul 
de lung, mai devreme sau mai târ-

ziu, Unirea va avea loc. Este în firea 
naturii ca frații să fie împreună”.

Ana Guțu: „Este nevoie 
de a sensibiliza
 instituțiile internaționale 
privind necesitatea 
imperioasă a actului Unirii”

Prof. univ. dr. Ana Guțu, 
prim-vicepreședinte al Partidu-
lui Unității Naționale (PUN), cre-
de că „unirea românilor într-un 
stat național la 1 decembrie 1918 
a fost posibilă nu doar datorită 
conjuncturii interne extrem de 
grele – criza economică, dezmă-
țul rușilor, dar și grație spiritului 
național al populației Bucovinei, 
Transilvaniei și Basarabiei, grație 
maturității de gândire a liderilor 
politici,  sacrificiilor conjugate 
ale fiecărui român. 

Astăzi, există o soluție politică 
optimă în condițiile războiului 
de agresiune al Rusiei împotri-
va Ucrainei: Unirea Republicii 
Moldova cu România, deoarece 
două state, ca subiecte de drept 
internațional, în conformitate cu 
Tratatul final de la Helsinki din 
1975, articolul I și II, pot să-și de-
cidă soarta pașnic, democratic, să 
modifice frontierele lor prin unire. 
Este nevoie de a internaționaliza 
această soluție, de a informa opinia 
și instituțiile internaționale despre 
necesitatea imperioasă a actului 
Unirii a două state – România și 
Republica Moldova (în frontierele 
lor controlate constituțional, adică 
până la Nistru, deoarece zona se-
paratistă din stânga Nistrului nu 
poate și nici nu trebuie încorporată 
în Republica Moldova din motive 
geopolitice, ea trebuie declarată 
neutră, sub control internațio-
nal, pentru o perioadă indefinită 
de timp). 

Dacă Republica Moldova nu se 
unește cu România, ea va fi me-
reu un teritoriu în derivă, unde 
Vestul va pompa miliarde pentru 
a menține o pseudo-statalitate, o 
pace aparentă, cu un viitor incert 
din cauza depopulării rapide, cu o 
alternanță nesfârșită a partidelor 
pro-ruse și a celor pro-vestice la 
guvernare”. 

Ilian Cașu: „Nu văd 
condiții pentru un scenariu 
revoluționar de unire”

Ilian Cașu, comentator politic, 
este de părerea că, „în anumite 
perioade istorice, se creează niște 
circumstanțe în care unele state 
se unesc, iar altele se destramă. 
La sfârșitul anilor 80 – începutul 

anilor 90, am avut cazul Germa-
niei de Vest, Germaniei de Est 
care s-au unificat, dar și cazul 
Cehoslovaciei sau al Iugoslaviei 
unde, după divorț, au apărut mai 
multe state. Războiul din Ucraina 
a creat din punct de vedere econo-
mic niște oportunități pentru R. 
Moldova, dar aceste oportunități 
au fost deja ratate. De exemplu, 
până la război importam multe 
produse lactate și carne de pui 
din Ucraina. Dacă s-au rupt la 
început lanțurile logistice, urma 
să creștem producția noastră, dar 
nu s-a întâmplat căci, vedeți, toate 
supermarketurile sunt pline cu 
produse lactate și carne de pui, 
deși în țara vecină este război. 

Deci sunt două procese: proce-
sul revoluționar – exemplul reuni-
ficării Germaniei, și procesul evo-
luționar – ceea ce văd în relațiile 
dintre R. Moldova și România pe 
moment: cu multe proiecte de in-
frastructură, colaborare pe diferite 
domenii, reparația grădinițelor, 
cu cetățeni pe ambele maluri ale 
Prutului deschizând acolo și aici 
afaceri”. 

Anatol Petrencu: „Oamenii 
de atunci au fost mai deciși 
decât cei de azi”

Răspunzând la întrebarea GA-
ZETEI, profesorul universitar, doc-
tor în istorie, Anatol Petrencu, opi-
nează: „Ca să răspundem prompt 
la întrebarea: putem să înfăptuim 
acum unirea? Nu! Pentru că Occi-
dentul nu susține deocamdată ideea 
reîntregirii cu forța militară. Occi-
dentul susține totalmente Ucraina 
în frontierele care există. Regiunile 
populate de români – nordul Buco-
vinei și sudul Basarabiei, regiunea 
Odesa de azi, intră în componența 
Ucrainei. Și, deocamdată, acolo nu 
avem cel puțin manifestări ale ro-
mânilor de a se întregi. 

Ispita este mare. Eu sunt uni-
onist. Vreau să trăim într-un sin-
gur stat național – România, dar 
trebuie urmați câțiva pași: să se 
termine războiul în Ucraina. Ro-
mânia să înainteze niște cerințe 
față de guvernarea de la Kiev în 
ceea ce privește libertatea de de-
plasare, de învățământ, religioasă 
a etnicilor români din localitățile 
unde se află. 

În ceea ce privește R. Moldova, 
nu avem capacitatea să înaintăm 
cel puțin o fracțiune unionistă în 
Parlamentul din R. Moldova, care 
să spună clar: suntem în legislativ 
ca să accelerăm unirea. Cu regret, 
suntem scindați. 

Nu era simplu nici atunci, la 27 
martie 1918, dar au fost oameni 
curajoși. Ai noștri, nu știu cauza, 
dar nici nu rostesc cuvântul «uni-
re». Foarte greu unii dintre ei spun 
«limba română»”.  

Victoria POPA
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Când ne vom putea 
decupla de la sistemul 
energetic ucrainean?

Scriam acum câteva săptămâni despre 
vulnerabilitatea principală a sistemului 
energetic moldovenesc, care oferă Rusiei 
ultimul as în războiul energetic contra 

Republicii Moldova. Acesta constă în faptul că 
electricitatea, chiar dacă este achiziționată de 
către Republica Moldova din Ucraina, ajunge 
pe malul drept al Nistrului doar trecând prin 
regiunea transnistreană. 

E C O N O M I E

Ministerul 
Economiei 
așteaptă o scădere 
economică
de 3% în acest an

Ministerul Economiei a pu-
blicat o nouă prognoză a indica-
torilor macroeconomici pentru 
2022-2025, care diferă semnifi-
cativ de cea din martie. Experții 
au calculat că în acest an PIB-ul 
Moldovei va ajunge la 278,2 mi-
liarde de lei, față de 286,5 mili-
arde de lei anticipate anterior. 
Astfel, indicatorul va scădea cu 
3% comparativ cu 2021, în timp ce 
în martie era așteptată o creștere 
modestă de 0,3%. În următorii 
trei ani, Ministerul Economiei se 
așteaptă la o creștere economică 
în intervalul de 2%, 3,5% și 4%. 
Prognoza medie anuală a inflației 
a fost majorată pentru acest an 
de la 21,9% la 29,3%. În următo-
rii trei ani inflația va fi de  6,7%, 
5,6% și 5%.

100 de milioane 
de euro de la 
BERD pentru 
reabilitarea 
drumurilor

Peste 85 km de drum din RM 
vor fi reabilitați în cadrul Pro-
iectului „Reabilitarea Drumu-
rilor în Moldova IV”. În acest 
sens, Cabinetul de miniștri a 
aprobat modificarea Acordului 
de împrumut dintre Republica 
Moldova şi Banca Europeană pen-
tru Reconstrucție şi Dezvoltare 
privind realizarea lucrărilor de 
construcție şi reabilitare a dru-
murilor în Republica Moldova din 
28 iunie 2013, semnat la Chișinău 
la 11 noiembrie 2022. Acordul de 
modificare prevede oferirea unui 
împrumut suplimentar, în valoare 
de 100 mil. de euro, pentru im-
plementarea deplină a Proiectu-
lui „Reabilitarea Drumurilor în 
Moldova IV”. 

UE, aproape 
de consensul 
privind plafonul 
de preț pentru 
petrolul rusesc

Guvernele Uniunii Europene 
au ajuns joi la un acord provizoriu 
privind introducerea unui plafon 
de preț de 60 de dolari pentru un 
baril de petrol rusesc exportat pe 
mare, însoțit de un mecanism de 
ajustare care ar permite menține-
rea plafonului la cel puțin 5% sub 
prețul pieței, a declarat pentru 
Reuters un diplomat european. 
Polonia, ţară care a militat pentru 
ca acest plafon să fie fixat la cel 
mai redus nivel posibil, încă nu a 
acceptat acordul provizoriu, care 
ulterior va avea nevoie să fie apro-
bat vineri de toate guvernele UE 
prin procedură scrisă, a precizat 
diplomatul citat de Reuters.

Mai exact, ea trece prin centrala 
termoelectrică de la Dnestrovsk, 
cunoscută mai mult de noi drept 
centrala de la Cuciurgan. Acest fapt 
oferă autorităților transnistrene 
o pârghie de a șantaja Chișinăul, 
în caz că acesta nu va mai menaja 
așa-numitul business de pe malul 
stâng și va cere alinierea acestuia 
la cerințele legislației moldovenești 
și europene pentru a-l introduce în 
câmpul legal al Republicii Moldova. 

Printr-o astfel de mișcare Chiși-
năul ar putea dintr-o lovitură să so-
luționeze problema transnistreană, 
însă nu și-o poate permite, deoarece 
Tiraspolul deține această pârghie și 
ar putea băga întregul mal drept al 
Republicii Moldova în beznă. Asta 
este de fapt ultima pârghie a Mos-
covei, pentru care Chișinăul nu are 
deocamdată un antidot și, drept 
urmare, este nevoit să suporte toate 
matrapazlâcurilor regimului de la 
Tiraspol, ghidat din Kremlin. Mai 
este și o linie, care intră din Ucraina 
pe teritoriul Republicii Moldova pe 
la nord, prin raionul Ocnița, însă 
aceasta este extrem de vulnerabilă, 
fiind în ultimele săptămâni ținta 
atacurilor rusești. 

Însă sistemul energetic moldo-
venesc nu este vulnerabil doar din 
cauza regiunii transnistrene. De 
fapt, el este cuplat la cel ucrainean, 
iar disfuncțiile acestuia se răsfrâng 
și asupra Republicii Moldova. S-a 
observat acest lucru în ultimele săp-
tămâni, când sistemul ucrainean 
pica în urma atacurilor cu rachete 
rusești provocând pentru o oare-
care perioadă și căderea rețelelor 
electrice din interiorul Republicii 
Moldova, chiar dacă curentul vine 
din România, adică din partea opu-
să războiului. 

Potrivit explicațiilor experților în 
energetică, Republica Moldova este 
conectată în special la sistemul din 
sud-estul Ucrainei, adică regiunea 
Odessa. Atacurile rusești cu rachete 
nu țintesc capacitățile de producere 
a energiei în Ucraina, ci nodurile de 
distribuire a energiei. Odată rup-
te aceste noduri, se rupe legătura 
dintre diferite componente ale sis-
temului, fiind cauzate dezechilibre 

de tensiune pe segmente separa-
te. Pentru a nu admite avarii din 
această cauză, stațiile de distribuție 
se deconectează automat, lăsând 
Ucraina, dar și Republica Moldova 
în două rânduri fără electricitate. 

Deși deconectările în Republica 
Moldova au fost de scurtă durată, 
acestea au provocat pagube serioa-
se economiei. Potrivit ministrului 
Dumitru Alaiba, doar deconectarea 
de circa o oră de săptămâna trecută 
a provocat pagube egale cu 0,07% 
din PIB-ul anual.

Drept urmare, tot mai multă 
lume își pune întrebarea firească: 
de ce nu ne decuplăm de la sistemul 
ucrainean? 

Potrivit expertului în energetică 
Victor Parlicov, prin construcția li-
niei directe Vulcănești-Chișinău, 
acest lucru va fi posibil. Altfel spus, 
energia electrică nu va mai fi adusă 
prin regiunea transnistreană, iar 
regimul de acolo nu va mai putea 
să ne șantajeze cu deconectarea. 
Noi ne vom conecta la sistemul 
românesc și toate pârghiile vor fi 
la Chișinău și niciuna la Tiraspol 
sau la Moscova. Astfel, Republica 
Moldova va putea aduce integral din 
România atât energie electrică, cât 
și gaz. Tiraspolul nu va mai putea 
beneficia de gaze gratuite, care sunt 
în prezent un factor determinant 
pentru sustenabilitatea economi-
că a regiunii transnistrene. Spre 
exemplu, potrivit aceluiași Victor 
Parlicov, dacă acum centrala de la 
Cuciurgan va produce curent, plă-
tind gazul la tarifele stabilite de Mol-
dovagaz, de 29 lei pentru un metru 
cub, prețul unui megawatt/oră ar fi 
de circa 340-350 Euro. Amintim că, 
în noiembrie, Chișinăul a cumpărat 
energie electrică de pe piața româ-
nească la un preț mediu ponderat 
de 231 Euro pentru un megawatt. 
Evident că și companiile din regiune, 
obișnuite cu prețuri extrem de mici 
la resursele energetice, își vor pierde 
din start competitivitatea. Este o 
problemă, la care se gândește deja 
puterea de la Chișinău, iar liderii de 
la Tiraspol avertizează cu o catas-
trofă umanitară. 

Una peste alta, Chișinăul își ur-
mează proiectele de interconectare 
energetică cu România. Acestea se 
derulează, însă, într-un ritm mai 
scăzut decât ne-am fi dorit. Spre 
exemplu, linia de înaltă tensiune 
Vulcănești-Chișinău (158 de kilo-
metri), care urmează să facă cone-
xiune cu linia Isaccea-Vulcănești, 
evitând astfel teritoriul regiunii 
transnistrene, ar trebui să fie gata, 
în cel mai bun caz peste doi ani. 
Construcția acesteia a fost lansată 

Ion CHIȘLEA 

în 2021 și urma să fie gata peste pa-
tru ani, însă, între timp, din proiect 
a fost exclusă construcția unei stații 
importante back to back, care urma 
să schimbe frecvența curentului. 
S-a renunțat deoarece Republica 
Moldova s-a adaptat la spațiul ener-
getic european datorită Ucrainei, 
care a construit astfel de stații la 
hotarele sale cu UE. Grație faptului 
că suntem cuplați la sistemul ucrai-
nean, și Republica Moldova a in-
trat pe piața energetică europeană. 
Renunțarea la stația back to back 
a eliberat o sumă considerabilă de 
bani din cele circa 300 de milioa-
ne de Euro, împrumutați și donați 
de Uniunea Europeană și de două 
bănci europene, pentru dezvoltare 
(BERD), și pentru investiții (BEI). 

Drept urmare, autoritățile de 
la Chișinău au convenit cu credi-
torii ca o parte din acești bani să 
fie direcționați pentru construcția 
altei linii, despre care se vorbea 
mai de demult. Necesitatea unei a 
doua linii pentru interconectarea 
cu România este condiționată de 
faptul că linia Isaccea-Vulcănești, 
care urmează să ajungă la Chișinău 
peste doi ani, trece totuși pe teri-
toriul Ucrainei pe un segment de 
vreo 60 de kilometri și este, prin 
urmare, încă vulnerabilă. 

Potrivit unui proiect mai vechi, 
cea de-a doua linie este Sucea-
va-Bălți. Cu o lungime totală de 
circa 140 de kilometri, 60 până la 
Prut plus alți 80 până la Suceava, 
aceasta este chiar mai scurtă. 

Însă, potrivit lui Victor Parlicov, 
această linie nu poate avea o capa-
citate la fel de mare precum Isac-
cea-Vulcănești, care a fost utilizată 
anterior pentru exportul energiei 
din Uniunea Sovietică în Balcani. 
Pentru ca linia Suceava-Bălți să 

aibă o capacitate suficientă pentru 
a aproviziona întreg necesarul din 
Republica Moldova, este nevoie de 
mărit capacitatea liniei, care vine 
la Suceava din localitatea Gădălin 
din județul Cluj, fiind vorba despre 
o lungime de circa 250 de kilome-
tri. În luna octombrie, Guvernul 
României a alocat pentru societa-
tea națională Transelectrica circa 
101 milioane de euro din Fondul 
de Modernizare a României, însă 
deocamdată nu se știe cât va dura 
construcția. 

Între timp, dacă linia Sucea-
va-Bălți va fi gata mai devreme, 
pe aici vor putea fi transportate 
cantități mai mici de energie în 
Republica Moldova. Totodată, 
există alte patru interconectări 
energetice mici cu România, prin 
apropierea localităților Costești, 
raionul Râșcani, Cioara, raionul 
Hâncești, Gotești, raionul Cante-
mir, dar și orașul Ungheni. Acestea 
au însă capacități prea mici pentru 
a asigura tot necesarul cu energie al 
Republicii Moldova. Potrivit unor 
estimări, împreună cu producția 
internă din Republica Moldova, 
liniile existente pot asigura doar 
50-60% din consum. 

Astfel, chiar dacă toate liniile 
de curent, necontrolate pentru 
moment de Chișinău vor pica, Re-
publica Moldova va putea primi 
jumătate din necesarul de energie. 
Pentru o independență totală de 
Tiraspol și pentru decuplarea de 
sistemul ucrainean mai este nevo-
ie de ceva timp, până vor fi gata 
proiectele mari de interconectare: 
Isaccea-Vulcănești-Chișinău și Su-
ceava-Bălți. Din păcate, autoritățile 
moldovenești nu dau deocamdată 
semnale că ar intenționa să acce-
lereze aceste proiecte. 
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„România întregită 
a fost urmarea 
efortului depus de 
întreaga națiune”

Interviu cu Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor 
din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”

- În zilele în care românii 
sărbătoresc împlinirea a 
104 ani de la Marea Uni-
re, dar și cu prilejul celor 
30 de ani de la reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei în 
Republica Moldova (19 de-
cembrie 1992), vă întreb, 
stimate domnule profe-
sor Anatol Petrencu, care 
a fost aportul clerului la 
crearea României Mari?

Rolul clerului în făurirea Ro-
mâniei întregite a fost destul de 
mare. România întregită a fost 
urmarea efortului depus de în-
treaga națiune, în primul rând, 
de conducătorii de atunci ai Ro-
mâniei – regele Ferdinand, regina 
Maria, prim-miniștrii Alexandru 
Marghiloman, Ion I.C. Brătianu. 
Apoi, cred, este vorba de militarii 
români, de la mareșali la soldații 
de rând, de medici, de preoți mi-
litari. Nu putem în acest context 
să nu amintim de preotul militar 
Alexei Mateevici, autorul genialei 
poezii „Limba noastră”, devenită 
Imn de Stat al Republicii Moldo-
va, dar și de poziția lui patriotică 
românească de până la Unire.

Basarabia a fost prima provin-
cie care s-a unit cu Țara. Un rol 
deosebit de important l-a avut 
primul Mitropolit al Basarabiei, 

Gurie Grosu, care a a fost fonda-
torul revistei bisericești Lumină-
torul (din 1908). 

El a fost unul dintre fondatorii 
Partidului Național Moldovenesc 
(1917), iar la 21 noiembrie a oficiat 
deschiderea lucrărilor Sfatului 
Țării – Parlamentul Republicii 
Democratice Moldovenești (Ba-
sarabiei). 

Pe 27 martie 1918, în Catedrala 
din Chișinău, însoțit de un sobor 
de preoți, Gurie Grosu a oficiat 
o înălțătoare slujbă religioasă, 
sfințind Actul Unirii Basarabiei cu 
Patria-mamă, România. Iar în ca-
drul Sfatului Țării un rol mare l-a 
avut părintele Alexandru Baltaga, 
ales din partea preoțimii ortodo-
xe din Basarabia. Și în celelalte 
provincii românești, Bucovina și 
Transilvania, fețele bisericești au 
contribuit la făurirea României 
Mari.

- Se apropie de sfârșit 
2022. Ce activități a reușit 
să facă Asociația Istorici-
lor din Republica Moldo-
va „Alexandru Moșanu” în 
acest an? 
Membrii Asociației Istoricilor 

pe care am onoarea să o conduc au 
participat cu comunicări științifice 
la diverse conferințe naționale și 
internaționale, la cel de-al treilea 

Congres al Istoricilor români de la 
Alba Iulia, la organizarea „Mesei 
rotunde” consacrate împlinirii a 
o sută de ani de la încoronarea 
regelui Ferdinand și a reginei 
Maria (1922) etc.

Pe 19 octombrie, împreună cu 
Mitropolia Basarabiei și Exarhatul 
Plaiurilor al Patriarhiei Române, 
am organizat Conferința științifică 
cu genericul „Spiritualitatea ro-
mânească în spațiul basarabean” 
(Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la reactivarea Mitropoliei Ba-
sarabiei). 

La Conferință a fost ascultat 
Mesajul Înaltpreasfințitului Pă-
rinte Petru, Arhiepiscopul Chiși-
năului, Mitropolitul Basarabiei și 
Exarhul Plaiurilor, precum și me-
sajele PS Părinte Antonie, episcop 
de Bălți, și PS Părinte Veniamin, 
episcopul Basarabiei de Sud.

În ședința în plen au prezentat 
comunicări atât preoți (PS Părinte 
Antonie – Episcopia de Bălţi – 
altar al credinţei ortodoxe stră-
moşeşti şi cultivării identităţii 
naţionale româneşti; PS Părinte 
Veniamin – Episcopia Basarabiei 
de Sud – trepte de zidire şi înăl-
ţare duhovnicească; Prea cucer-
nicul Părinte Viorel Cojocaru, dr. 
în teologie – Odiseea reactivării şi 
recunoaşterii Mitropoliei Basara-
biei), cât și istorici consacrați: Ion 

Reporterul „Gazetei 
de Chișinău” a 
întrebat mai multe 
persoane de unde 

se informează cu privire la 
ce se intâmplă în lume și în 
R. Moldova, dar și în propria 
localitate. Iată ce a aflat. 

Tatiana, 26 de ani, economistă, Chiși-
nău:  „Urmăresc pe pagina de Facebook mai 
multe canale cu noutăți din țară și de peste 
hotare, pe care le consider de încredere. 
Dar, mai mult, urmăresc comunicatele ofi-
ciale ale instituțiilor de stat naționale, cen-
trale și locale, ulterior la nivel european”.

Andrei, 30 de ani, chelner, Chișinău: 
„De obicei, urmăresc ceea ce postează pe 
paginile lor oficiale de Facebook mai multe 
posturi de televiziune. Și, atunci când am 
timp, privesc emisiunile de pe Youtube ale 
unor jurnaliști străini”. 

„Încerc să nu prea citesc,
pentru că am frică”

Alina, 22 de ani, studentă, Bălți: „Încerc 

să nu prea citesc, pentru că mi-i frică. De 
când a fost pandemia de COVID-19 (atunci 
citeam absolut tot ce se scria), am acumulat 
o mare frică. Asta nu neapărat este de bine. 
În general, urmăresc paginile oficiale de 
Facebook ale mai multor posturi TV de la 
noi din țară”. 

Eudochia, 66 de ani, casnică, Căușeni: 

„Mă uit la postul public de televiziune. Doar 
pe ei îi privesc. De acolo mă informez. Se 
mai aud și minciuni prin sat, desigur, ca 
întotdeauna, dar eu nu cred până nu văd 
cu ochii mei”. 

Ecaterina, 45 de ani, casnică, Sângera: 
„Nu am timp de informare. Știți cât de lu-
cru este pe lângă casă? Seara mai deschid 

televizorul și mai ascult știrile. La sfat cu 
vecinii nu am când sta, așa că nici informa-
țiile (minciunile) spuse de ei tot nu le aud”.

„Ascult emisiuni despre religie”

Daniela, 35 de ani, casier, Strășeni: „Eu 
mă informez doar din prima sursă. Urmă-
resc site-urile oficiale ale instituțiilor de 
stat. Nu urmăresc presa străină”.  

Angela, 40 de ani, femeie de afaceri, 
Chișinău: „Eu mă informez din internet, 
din mai multe surse. Acum internetul e 
la putere”. 

Petru, 70 de ani, pensionar, Edineț: „As-
cult radio, emisiuni despre religie”. 

Ludmila, 35 de ani, asistentă medicală, 
Chișinău: „Mă uit la posturile de televiziune, 
în special la emisiuni politice, seara, după 
ce vin de la lucru”. 

Alexandru, 40 de ani, om de afaceri, Chi-
șinău: „Un lucru e cert – nu ascult gura 
lumii. Cea mai proastă sursă de informare 
este gura lumii, deși mulți după asta se 
ghidează, anume după zvonuri. Mergeți 
în sate să vedeți ce prăpăd e la capitolul 
informare”. 

Diana BOTNARU 

Vo x  p o p u l i

Negrei (Înfiinţarea Mitropoliei 
Basarabiei) și Mihai Adauge (Re-
activarea Mitropoliei Basarabiei 
şi reacţia mediului socio-politic: 
de la susţinere necondiţionată la 
indiferenţă totală şi împotrivire 
duşmănoasă).

A urmat lansarea și prezenta-
rea cărților și revistelor apărute 
recent de sub tipar, între care Va-
sile Țepordei, Iubim Basarabia. 
Articole jurnalistice. Editoriale. 
Predici. Evocări, vol. 1-2; Mitro-
politul Gurie şi revista „Lumi-
nătorul”. Ediție îngrijită de dr. 
Silvia Grossu și părintele Viorel 
Cojocaru;  Luminătorul. Revistă 
a Societăţii Culturale şi Bise-
riceşti „Mitropolitul Varlaam”  
și a Mitropoliei Basarabiei. Re-
dactor-editor – protoiereu Petru 
Buburuz, redactor-coordonator 
– preot Viorel Cojocaru etc.

Participanții la Conferință au 

lucrat în trei secțiuni: Biserica 
din Basarabia în secolul al XIX-
lea: un veac de înstrăinare de 
Neam şi Țară; O radiografie a 
Mitropoliei Basarabiei în peri-
oada interbelică și Biserica orto-
doxă şi enoriaşii din Basarabia: 
de la persecuţie şi întuneric spre 
Lumină şi Credinţă. În secții au 
fost prezentate 25 de comunicări 
referitoare la diverse probleme 
privind istoria Bisericii ortodoxe, 
relațiile ei cu statele laice, cu alte 
culte religioase. 

În încheiere, participanții la 
conferință au adoptat o rezoluție. 
Toate materialele Conferinței vor 
fi publicate într-un volum. Spe-
răm, către Sărbătorile de Crăciun 
(pe stil nou), să lansăm această 
carte importantă.

Interviu realizat 
de Ilie Gulca

„Mă informez doar din prima sursă”
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Unirea. Ce mai așteptăm?

Pledoaria pentru Unire se acu-
tizează de Ziua Națională a Ro-
mâniei, de o parte și de cealaltă a 
Prutului. Ea nu mai are intensita-
tea de pe vremuri, întrucât scena 
politică s-a cam golit de actorii care 
și-au făcut o carieră din emploi-ul 
de unioniști fervenți. Dar nici nu 
a dispărut cu totul: politicieni și 
alte persoane publice o scot din 
când în când de la naftalină, mai 
ales cu prilejul marilor vărsări de 
muci de la 1 Decembrie.

Dacă în anii ’90 discursul unio-
nist figura inclusiv pe agenda unor 
partide (pe care le credeam sau 
care se dădeau drept) onorabile, 
atât din RM, cât și din România, 
în deceniile următoare el a devenit 
apanajul unor formațiuni și lideri 
marginali sau chiar extremiști. Fe-
nomen, de altfel, firesc: un subiect 
marginalizat (cu intenție, în cazul 
nostru) ajunge, mai devreme sau 
mai târziu, la cheremul unor mar-
ginali. Calitatea mereu în scădere 
a personalului politic (și cultural) 
care a deservit ideea de Unire, pe 
de o parte, și deprecierea idealului 
de către agenții dubli ai Moscovei 
din mediile politice de la Chișinău 
și de la București, pe de altă parte, 
au determinat această marginaliza-
re. Dar nu numai viziunile egoiste, 
interesele obscure, mentalitățile 
și prejudecățile au contribuit la 
căderea în derizoriu a singurului 
program politic serios care, odată 
urmat, ne-ar fi redat încrederea în 
forțele proprii și mai ales demni-
tatea, un cuvânt a cărui noimă ne 
scapă de vreo opt decenii încoace. 
Nu numai aceasta – totul pare să 
fi lucrat în acești ani împotriva 
cauzei naționale. 

Țara-mumă a ales vectorul UE, 
pe când RM s-a împotmolit în mio-
ritismul ei CSI-ist. Cetățenii Româ-
niei circulau liber în Occident, iar 
Occidentul căpăta acces neîngrădit 
la piața românească, investind și 
ajutându-i pe români să se des-
prindă mental de trecutul ceaușist 
și să se emancipeze cel puțin în 
plan economic. Pe când cetățenii 
RM vedeau Occidentul doar ca 
turiști sau cam așa cum îl văd azi 
imigranții ilegali din Magreb. În 
orașele României marile companii 
din Vest își deschideau birouri și 
își construiau fabrici, pe când la 
Chișinău puținele magazine de lux 
cu produse occidentale arătau ca 
renumita „Beriozka“ sovietică: cu 
acces restrâns pentru privilegiați, 
care își calculau veniturile nu în 
lei, ci în dolari sau în euro. Când 
România se integra cu pași grăbiți 
în circuitul de valori (culturale, 
economice, politice etc.) ale Occi-
dentului, în mintea moldovenilor 
acesta se asocia în continuare cu 
ideea de fruct interzis și era pri-
vit aproape exclusiv ca o sursă de 
venituri temporare, de munci se-
zoniere și de mărfuri second hand: 
boarfe și mașini la mâna a doua. 

Pe scurt, când românii încercau să 
devină occidentali, noi continuam 
să ne uităm la Europa și la Ameri-
ca rusește: ca la un rai pentru cei 
care au furat destul ca să se poată 
bucura de toate plăcerile vieții și 
shoppingului în Occident sau ca la 
un iad pentru cei care plecau acolo 
ca să câștige, deseori „la negru“, 
în condiții subumane, o bucată de 
pâine.

În perioada Băsescu, un 
președinte căruia i se poate imputa 
orice, mai puțin lipsa atașamen-
tului față de cauza națională, ba-
sarabenii au început să-și redo-
bândească mai repede și mai ușor 
cetățenia română. Dar asta nu i-a 
apropiat de patria lor adevărată: 
falia creată de regimul bolșevic și 
adâncită de guvernările colhoz-
nicilor, secretarilor de partid și 
milițienilor din primele decenii 
de independență s-a dovedit a fi 
de netrecut. Pașaportul românesc 
a croit drumul moldovenilor spre 
Europa, dar foarte puțin „sedi-
ment“ s-a depus în albia țării-mu-
mă după ce șuvoiul migrației a dă-
râmat barajul legal ce despărțise 
până atunci RM de restul Europei. 
Moldovenii nici măcar nu trebu-
iau să se mute în România ca să 
devină români, trebuiau doar să 
exprime o simplă voință politică 
pentru a-și aduce țara acasă. Dar 
nu au făcut-o și nu vor să o facă 
nici măcar acum, când tot ce a stat 
la baza argumentelor în favoarea 
„independenței“ și „suveranității“ 
RM s-a dovedit a fi fals.

Pledoaria pentru Unire nu înce-
tează însă: clasa politică deprinsă 
cu regula jocului patriotic cântă 
osanale trecutului comun și glori-
os, pe când eram și, uneori, chiar 
voiam să fim împreună. Patrioții de 
serviciu, tot mai puțini – o specie 
rezultată din încrucișarea intelec-
tualului idealist cu oportunistul de 
la politică și/ sau cultură din epoca 
târzie a perestroikăi –, repetă ace-
leași speech-uri siropos-războini-
ce de la mitingurile anilor ’90 din 
PMAN. Căci nu e nimic mai ușor 
decât să susții cauze pentru care 
nimeni nu te pune să lupți. Margi-
nalii și extremiștii, de asemenea, 
exploatează zgomotos subiectul, 
deși adepții lor sunt cam aceleași 
persoane care cred că Ucraina și 
Occidentul se fac vinovate pentru 

războiul declanșat de Rusia, un 
război care stinge lumina inclusiv 
în „multiubita“ Basarabie. Cetățe-
nii care se cred ceva mai „subțiri“ 
se feresc, dimpotrivă, să gloseze pe 
marginea temei: Unirea, așa cum 
este ea concepută și discutată în 
prezent, a devenit pentru ei ceva 
lipsit de bonton, iar dezbaterea 
perspectivei – o chestiune mai că 
nu de prost gust. Într-adevăr, ni-
mic mai subțire decât un intelectu-
al român de azi, oriunde s-ar afla.

Democrația însăși, așa cum 
funcționează ea în organismul 
politic sud-est european – ceva 
coordonat încă de un cerebel post-
comunist înfipt într-o coloană cu 
măduvă fanariotă –, nu e propice 
unui proiect ambițios precum Uni-
rea RM cu România. E mai curând 
propice dezbinării lor ulterioare, 
în ciuda unor sondaje care pot in-
duce iluzia râvnei poporetului spre 
reîntregirea națională – aceleași 
sondaje arată că numitul poporet 
abia așteaptă ca Ucraina, singura 
garanție de azi a supraviețuirii 
RM și a neimplicării de mâine a 
României într-un război NATO 
contra Putin, să cedeze cât mai 
repede. Sau să crape: nu-i tot o 
capră din vecini?

Dar Unirea este necesară, acum 
mai mult ca oricând. Fără discur-
suri, fără „consultări“ prealabile, 
fără cultivarea unei stări de spi-
rit „favorabile“ ș.a. „proceduri“, 
ritualuri și „mecanisme“ menite 
cam aceluiași rezultat ca și toate 
proiectele comune, panromânești, 
de după 1991 – nația noastră, ori-
unde s-ar afla, a demonstrat în 
repetate ocazii că nu-și dorește 
binele colectiv. Nu și-l dorește, 
dar tocmai de asta are nevoie de 
ceva ce i-ar pune, în sfârșit, osul 
la bătaie. Ceva ce ar scoate-o din 
amorțeală, din bășcălioasa ei su-
ficiență, din neroada admirație a 
profilului ei istoric cântată pe un 
ton de operetă. Mulțumirea de sine 
a scarabeului de pe cea mai înaltă 
bilă de bălegar.

Avem nevoie de Unire așa cum, 
uneori, o echipă din lumea a treia a 
fotbalului așteaptă Cupa Mondială 
ca să facă praf o mare campioană. 
Pentru că nu vrea să facă statistică, 
ci istorie. Românii (toți) au picat 
acum într-o grupă cu o campioană 
pe picioare de lut. Ce mai așteaptă? 

Scenariul apocaliptic, prin care 
trece țara vecină, dar care ne atin-
ge vizibil și pe noi, ar trebui să ne 
trezească și să ne lumineze, fie 
și în ceasul al doisprezecelea. Or 
„Apocalipsă” înseamnă, în limba 
greacă a originalului acestui text 
biblic, „revelație”. Dacă nu se vede 
lumină la capătul tunelului, trebuie 
săpat un alt tunel, nu continuat la 
nesfârșit cel fără ieșire. „Evadarea” 
noastră din trecutul totalitar du-
rează atât de mult și de greu, încât 

se pare că în loc de tunel am nimerit într-o gaură de vierme, care ne 
învârte pe loc, întorcându-ne permanent la „originile” totalitar-comuniste. 
Din comoditate, am acceptat aceste pârtii săpate de-a gata, în loc să ne 
proiectăm propriul drum (și era de ajuns să construim un pod!), fără să 
înțelegem că ni s-a întins o lungă și istovitoare capcană. 

Contrar unor prejudecăți (ale celor care nu au citit Cartea), Apocalipsa 
(„Revelația”, da) nu revelează sfârşitul lumii, ci sfârșitul unei lumi (și, 
respectiv, naşterea alteia). Există, așadar, viață și după evenimentele 
surprinse în Revelaţia lui Ioan Teologul (numit și Ioan Văzătorul). Și, 
fiindcă oricare ar fi cheia lecturii Apocalipsei clasice: directă/ profană, 
simbolică, esoterică, sacră, futuristă sau citită ca metaforă a grozăviilor 
epocii, semnalul pe care îl dă e avertizare. Admonestare pentru degra-
darea lumii până la disoluție totală, fie generată de mizeria umană, de 
ticăloșirea particulară și răutate funciară la fel de particulară, mizantropă, 
a lui cutare sau cutărică, fie născută de urgia comună, antropică, de la 
războaie și catastrofe tehnogene, la exploatarea fără milă a naturii... 
Buchetul penal poate fi și unul firesc-complementar, când pedeapsa 
e pentru toate scadenţele micimii umane, ce conduc inevitabil la ură 
reciprocă, războaie și degradare concomitentă a umanității și a naturii. 

Textul Apocalipsei e scris în epoca decadenței Imperiului Roman, 
când urmarea dogmatică și încăpățânată a „tradiției”, deja anacronice, 
aducea după sine sacrificii enorme, iar orice pas spre dezagregarea im-
periului, spre crearea lumii noi (azi am zice: spre modernizare) – care 
avea să triumfe cu epoca Renașterii, cu era marilor descoperiri geografice 
(descoperiri ale alterităţii!), cu modernizarea lumii și cu impunerea unei 
estetici umaniste – năștea, la început, nu doar suspiciuni, ci și răbufniri 
violente, cu războaie sângeroase.

Reinterpretările Apocalipsei se reduc, cel mai adesea, la multiplicarea 
secvenţelor horror, a scenelor de groază și abia de se strecoară, pe ici-pe 
colo, câte o „învățătură”, pe filonul etic al fenomenului. Și niciodată nu 
se merge mai departe (în sensul direct, al succesiunilor), deși cuvântul 
„postapocaliptic” există, e atestat de dicționar. Orice lectură și interpretare 
nu trebuie să ignore mesajul prim, originalul. Or... originalul se încheie 
luminos, cu triumful Adevărului și Dreptății. Iar când cităm: „Eu sunt 
Alfa și Omega... Începutul și Sfârșitul”, nu trebuie să ne fugă ideea „În-
ceputului...” Apocalipsa nu imaginează (doar) o judecată și o execuţie, ci 
și un nou început. Iar asta înseamnă că greul existenței abia urmează... 

Încotro înclin eu cu această parabolă, se părea, arhicunoscută? 
Transferând mesajul spre zilele noastre, spre apocalipsele noastre mici, 
cotidiene: se va încheia și faza dureroasă de tranziție de la o lume sumbră, 
obscură, degradată, spre una civilizată. Spre lumea, azi, existentă doar 
pe tărâmurile visate/ râvnite, încotro evadează, de-a valma, concetățenii 
noștri disperați că nu își pot găsi un rost aici, doritori de a se afirma în 
condiții în care performanțele le vor fi apreciate; căutătorii de comodități; 
cei care fug de război și sărăcie; emigranții politici ai țărilor totalitare 
(Rusia, Belarus, Iran ș.a.); dezertorii din armata lui Putin. Dar și cei mai 
devotați fani ai satrapului de la Kremlin, aplaudând în surdină teroarea 
acestuia, preferând însă un trăi comod, în mediul civilizat al Marii Bri-
tanii, Germaniei, Elveției sau Americii...

Pentru prima dată, de la ruperea de imperiu, avem șansa să ne inte-
grăm în această lume, văzută ca Pământ al Făgăduinţei. Numai că nu 
ar fi frumos să ne „integrăm” acolo doar în calitate de consumatori ai 
civilizaţiei construite fără noi. Că nu suntem niște neisprăviți. Iar ca 
să nu fim doar consumatori, trebuie să și contribuim. Aici e un subiect 
aparte, dar esența e asta: după ce se vor încheia războaiele și tranzițiile, 
cât de viabili vom fi noi într-un mediu al performanțelor și meritocrației?

Ziceam că dacă nu se vede nicio lumină la capătul tunelului, tunelul 
nu are justificare, trebuie săpat altul. Tocmai am descoperit (iată la ce 
sunt bune crizele, apocalipsele/ revelațiile): trăim în condițiile unei 
economii naturale, medievale și depindem în totalitate de resurse ener-
getice străine. Dacă nu găsim cum să răscumpărăm această dependență 
cu produse de calitate, solicitate pe piață și pe potriva cheltuielilor; dacă 
nu găsim soluții de autoaprovizionare cu propriile resurse energetice, 
atunci suntem inconsistenți ca entitate politico-economică. Alinierea la 
uniunile politico-economice încă nu înseamnă rezolvarea tuturor proble-
melor. Nimeni nu te va salva, dacă nu vei furniza stabilitate economică 
proprie. Exact așa cum nu poți intra într-o alianță militară doar pentru a 
fi protejat de toți ceilalți membri, fără ca tu însuți să furnizezi securitate 
pentru ceilalţi, fără ca tu însuți să-i poți proteja pe ceilalți, să investești 
în apărarea colectivă. 

Și, de vreme ce suntem la un (nou) început, probabil că și tema asta...
va urma

Ce urmează 
după Apocalipsă?

A - p o l i t i c e 
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H a r t a  l u m i i 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Unirea pornește din suflet, 
din convingere, din voința co-
lectivă de a face dreptate Ba-
sarabiei noastre natale. Frații 
din dreapta Prutului ne așteaptă 
Acasă din august 1944, dar deci-
zia finală ne aparține nouă, celor 
din actuala R. Moldova. Iar aici, 
cuvântul decisiv ar trebui să-l 
aibă generațiile tinere, fiindcă e 
nedrept să ai suficientă libertate 
în alegere și să aștepți ca Mos-
cova să-ți hotărască soarta sau 

să vină alții să-ți facă Unirea.
Generațiile noastre au parti-

cipat conștient și au contribuit 
enorm, împreună cu popoarele 
asuprite, la prăbușirea Uniunii 
Sovietice. În condiții de teroa-
re, de amenințări neîntrerupte 
din partea Moscovei, am adus 
acasă Limba Română, Alfabe-
tul Latin, Tricolorul românesc, 
Imnul „Deșteaptă-te, române!”, 
iar pentru a ne rupe juridic de 
la „imperiul răului” am votat 
Declarația de Independență, ca 
un ultim pas înainte de Unire. 
Însă Rusia șovină și imperială 
a declanșat războiul împotriva 
noastră în anul 1992, ca să nu 
ducem până la capăt cea mai 
frumoasă operă a Mișcării de 
Eliberare Națională și Renaș-
tere Românească – Unirea. Rusia 
agresoare a oprit cu tancurile 
Reîntregirea Neamului Româ-
nesc în 1992, încetinind procesul 

unificării poporului român, însă 
neputând să-l curme definitiv.

Îndemnul meu către cei ti-
neri este să vă înnobilați viața 
cu Idealul Unirii, ideal pentru 
care au luptat buneii și părinții 
voștri. Este vital să luptați pentru 
viitorul vostru, să vă mobilizați 
exemplar și să formați Generația 
Unirii. Singura șansă să aveți vi-
itor este doar în cadrul României 
reîntregite și Europei unite! Tim-
pul este foarte favorabil să puneți 
capăt agoniei de peste un sfert de 
veac și să deveniți stăpâni în Țara 
voastră adevărată – ROMÂNIA. 

Nu așteptați să vă facă drepta-
te mancurții, trădătorii și dușma-
nii! Nu așteptați milă și pomeni 
de la Kremlin sau Berlin! Învă-
țați-vă să luptați pentru o cauză 
nobilă! Nu lăsați Unirea pentru o 
altă generație! Istoria e de partea 
voastră! Reîntregiți-vă Țara! Ro-
mânia-Mamă vă așteaptă!
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Apel către cei tineri!

Deseori aud întrebarea: „Ce, te-
ai întors la școală?”… Eu mă simt de 
parcă nici nu aș fi plecat vreodată. 

„Eu n-aș putea să lucrez cu 
copiii de azi”, altă vorbă. 

„Salariul este mic”. Nu e mic, 
dar e foarte mic! (despre asta vor-
bim altă dată). 

Care copii, oameni buni?! Nu 
sunt tot ai dumneavoastră, ai 
surorii, ai fratelui, ai vecinei, ai 
prietenei… 

Deunăzi, am discutat cu mama 
unei eleve din clasa unde predau. 
Au trecut câteva zile și, azi, mi-
am dat seama că în comporta-
mentul fetiței s-a produs o schim-
bare. Dintr-un copil mai puțin 
ascultător, a devenit mult mai 
atentă în ceea ce face. Și… mă 
gândeam... nu a fost bătută... nu 
a fost lipsită de banii de buzunar, 
e tot așa de bine îmbrăcată, e un 
copil fericit, zâmbește, e atentă 
la lecții.  

Ce înseamnă cuvântul frumos 
și vorba dulce a mamei!

Ce mult înseamnă când vor-
bești cu un părinte înțelegător, 
tolerant și înțelept! (Nu a dat vina 
pe profesori, nu a zis nimic de co-
pila ei, doar au discutat amândouă 
ca între prietene.) 

„Doar atât pentru acasă?!”, îmi 
strigă elevii. 

Le răspund: „Lucrăm mult în 

clasă și acasă vă rămâne să învă-
țați ceea ce ați scris. Să vă odihniți. 
Să veniți la lecții fără dureri de cap 
din cauza temelor făcute până la 
ora 24.00…” 

„E așa de ușor!”, strigă alt elev. 
Nu dau teme pentru acasă ca să 
fie implicată toată familia. Vreau 
ca elevii să se descurce singuri. 
Părinții au și așa multe de făcut 
serile. 

Dar, în primul rând, pe lângă 
treburile casnice, nu uitați să-i 
îmbrățișați pe copiii Dumneavoas-
tră! Să le ziceți o vorbă bună, un 
sfat, un îndemn. Să-i ascultați și 
să-i povățuiți cum să se poarte la 
școală, pe stradă, oriunde… Să-i 
învățăm împreună să devină OA-
MENI BUNI și EMPATICI! 

Haideți împreună să semănăm 
dragoste, bunătate, sinceritate, 
respect și ACEASTA vom culege 
împreună!

Nu uitați să vă îmbrățișați 
copiii!

Dacă nu economisim brutal 
energie, rămânem în beznă

E timpul să lăsăm populisme-
le și oportunismele și să spunem 
poporului pe-aia dreaptă: dacă nu 
economisim brutal energie, rămâ-
nem în beznă.

Suntem interconectați cu Mol-
dova și Ucraina. Sunt momente 
în care fluxurile spre Moldova și 
Ucraina sunt mari și importăm ma-
siv din Bulgaria și chiar Serbia. 
Toată această ficțiune că noi avem 
curentul nostru și trăim cumva izo-

lați de ce se întâmplă în jur trebuie să se încheie aici.
Nu ne permitem curent ieftin.
Prețul trebuie să fie cel la care ori ne reducem consumul, ori poate 

crește producția, altminteri rămânem în beznă.
Trebuie să ajutăm Moldova că avem acolo un milion de cetățeni 

români și nu vrem nici instabilitate politică instrumentată de ruși în 
altă țară vecină.

Trebuie să ajutăm Ucraina că ei se luptă cu rușii pentru noi toți 
și nu putem sta cu mâinile în sân când rușii vor să-i lase în beznă și 
frig. Dacă nu-i ajutăm în Ucraina, o să-i ajutăm la noi acasă într-o 
criză umanitară de proporții.

În altă ordine de idei:
- populismele PSD pe energie sunt consecvente cu parteneriatul cu 

Ceban și se cheamă a face jocul rușilor, e irelevant dacă din prostie sau 
interes. Sunt realmente îngrijorată de ce jocuri va face PSD cu energia 
în Moldova la anul, odată cu „rotativa”, când va controla probabil și 
ANRE, și Ministerul Energiei, și premierul.

- în Moldova, orice partid realmente proeuropean ar face bine să arate 
intern și în afara țării solidaritate cu guvernul pe tema energiei. Chiar 
nu e momentul de exploatat electoral oportunist frustrările publicului 
privind energia, mai ales că guvernul de la Chișinău chiar a făcut, în linii 
mari, ce trebuia în ultimul an și jumătate și multe critici sunt total pe 
lângă. De luat aminte la ucraineni, unde politicienii din diversele partide 
au lăsat deoparte în fața partenerilor străini lupta politică pe mize interne 
mărunte când vine vorba de chestiunile majore de supraviețuire ca țară.

Ana OTILIA NUȚU

Cineva mai crede că statul 
artificial Republica Moldova 
are vreo șansă?

Citesc un titlu din fluxul de știri: 
„Grație Uniunii Europene avem lu-
mină și căldură în casele noastre”, 
a declarat ministrul Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene, Nicu 
Popescu, în cadrul emisiunii „Nord-
news Live” și îmi vin în minte zeci 
de declarații și constatări similare: 

- fără ajutor extern nu am putea 
plăti compensațiile pentru energie; 

- fără finanțare externă nu pu-
tem realiza interconexiunea pentru a asigura securitatea energetică;

- fără ajutor extern nu putem face față secetei;
- fără ajutor extern ne este greu să depășim consecințele inflației: 
- fără sprijin din exterior nu putem face față crizei refugiaților;
- fără ajutor extern nu facem față efectelor pandemiei;
- fără sprijin din exterior nu putem realiza programul de reforme;
- Fără rezistența eroică a poporului ucrainean, am fi fost demult 

o gubernie rusească.
Șirul poate continua încă mult și bine. 
Dragi prieteni, cineva mai crede că statul artificial Republica Mol-

dova are vreo șansă?

Alexandra BĂLAN

Ion CHIȘLEA

Alecu RENIȚĂ

E albastră rău treaba cu elec-
tricitatea în Ucraina. Jumătate 
din locuitorii Kievului sunt de-
conectați, cealaltă jumătate pri-
mește curent câteva ore pe zi. Cu 
tot ce înseamnă lipsa electricității 
(apă, transport, servicii medicale 
etc. – toate pe regim de avarie), 
primarul acceptă că s-ar putea 
ajunge la o evacuare parțială a 
capitalei.

Dar asta nu e cea mai mare 
problemă. Atacurile masive duse 
constant de ruși asupra siste-
mului de producere și transport 
au produs un efect cumulativ: 

ucrainenii nu pot repara cât pot 
distruge rușii. Este așteptat un 
următor atac masiv care ar pu-
tea lăsa în beznă toată Ucraina 
pentru mai multe zile (ultimul 
atac cu rachete a stins lumina 
pentru aproape 24 de ore), rușii 
au nevoie cam de 7-10 zile pentru 
pregătirea unui astfel de atac, au 
trecut parcă șase de la ultimul. 
Atacul de după acesta ce va să 
vie ar putea întrerupe curen-
tul în toată Ucraina pe termen 
și mai lung de câteva zile. Asta 
până când sistemul centralizat de 
producție și transport va deveni 
o amintire.

Victima colaterală este Repu-
blica Moldova, care depinde de 
funcționarea sistemului de trans-
port al electricității din Ucraina 
și care nu-și permite să cumpere 
curent electric la prețurile actua-
le. O primă idee ar fi ca România 
să găsească o cale să furnizeze 
electricitate gratuit Republicii 
Moldova. Asta ar fi chestia cea 
mai simplă, România a mai dat 

curent electric Republicii Moldo-
va pe datorie și nu și-a recuperat 
banii. Nici o pagubă.

Problema este că electricitatea 
ajunge din România în Republica 
Moldova prin Ucraina, astfel în-
cât chiar dacă Bucureștiul ar da 
curent electric gratuit Chișinău-
lui ar trebui să-l treacă Prutul în 
găleți. Și aici am o nelămurire: în 
cât timp poate fi legată Republica 
Moldova la sistemul românesc de 
aprovizionare cu electricitate? Nu 
mai contează cât costă, să zicem 
că se găsesc bani, ideea ar fi să 
fie făcut repede. Poate fi făcută 
o astfel de legătură în termen de 
săptămâni? Două – trei luni?

Impresia mea este că rușii nu 
se vor opri și vor lăsa Ucraina în 
beznă, ideea ar fi să nu se facă 
întuneric și la Chișinău. Așa că 
rămâne întrebarea: în cât timp 
poate fi legată Republica Moldova 
la sistemul românesc de aprovi-
zionare cu electricitate și de ce 
nu încep lucrările cât de repede 
posibil?

Ce ar fi ca România 
să dea gratuit curent electric 
Republicii Moldova?

Fratele la nevoie se cunoaște
Pentru subsemnatul este știrea 

zilei: PAS rămâne sus în preferințele 
alegătorilor din Republica Moldova. 
Ultimul sondaj arată 36,5% pentru 
PAS, 28,9% pentru PSRM, al lui 
Dodon, 13,3% pentru adunătura 
„Șor”, 6,8% pentru partidul comu-
niștilor lui Voronin. Extraordinar 
este faptul că partidul proeuropean 
al Maiei Sandu rezistă în încrederea 
moldovenilor, în ciuda suferințelor 
pe care aceștia le îndură sub ata-

curile sălbatice ale Rusiei și partidelor aservite Kremlinului. Cum de la 
bun început mi s-a părut o minune faptul că doamna Maia Sandu este 
președintele Moldovei, după interminabila serie de cefe groase sovietice 
în capul țării. Deși încearcă asta de decenii, monștrilor Moscovei nu le-a 
reușit mancurtizarea moldovenilor. 

Acum poate fi momentul decisiv pentru România și Republica Moldova, de 
la Unirea din 1918 încoace. Nu pot decât să sper că Bucureștiul se va dovedi 
până la capăt la înălțimea eroismului stoic al fraților de dincolo de Prut.

Cristian TUDOR POPESCU

George DAMIAN
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Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chişinău” ce vizează tema lustrației în 
societatea noastră. În ediția de astăzi, la ancheta „Gazetei de Chişinău” răspund protoiereul Petru 
Buburuz, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău din cadrul Mitropoliei Ba-
sarabiei, Ana Guțu, profesor universitar, doctor în filologie romanică, prim-vicepreşedinte PUN, şi 
Victor Buruiană, cantautor, realizator de emisiuni de muzică la Radio România Chişinău.

Protoiereul Petru Buburuz: 
„Dar care e curajosul care ar 
vota și adopta legea lustrației?!”

- Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?

Legea lustrației trebuia să fie 
votată încă în primul Parlament 
democratic al Republicii. Atunci, 
la începuturi, peste tot domnea 
limba rusă. Foștii demnitari so-
vietici – toți foști comuniști, ju-
decătorii, procurorii, avocații, au 
devenit directori de firme și de 
diferite instituții, chiar și la Gu-
vern, au privatizat toate institu-
țiile statului. Nu se dorea, nici nu 
era ușor să implementezi această 
lege. În câțiva ani, președinții de 
colhozuri, brigadierii și comuniștii 
au revenit la putere. Timp de 30 
de ani nu s-a schimbat nimic.

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrației 
în prezent în Republica 
Moldova?

Și astăzi legea e foarte necesa-
ră, dar nu prea cred că visul basa-
rabenilor se va realiza vreodată. 
În societatea noastră domnește 
fără frică corupția crasă și hoții 
sunt la putere. Judecătorii, pro-
curorii, avocații se îmbogățesc și 
în continuare. Cu cât procesele 
judiciare sunt mai tărăgănate, cu 
atât ei se îmbogățesc mai mult, iar 
cei nevinovați nu mai văd sfârși-
tul acestora. Intenții de corecta-
re a situației sunt, dar putere de 
schimbare – nu-i. 

O lege a lustrației ar lăsa gol, 
fără cadre, nu numai sistemul ju-
diciar, dar și multe instituții și do-
menii ale statului ca administrația 
publică, medicina, învățământul și 
multe altele. Societatea în majo-

ritatea ei e bolnavă încă din tim-
purile trecute ale comunismului, 
dar și din pricina capitalismului 
sălbatic, amoral și desfrânat, fără 
Dumnezeu și demonic. Numai dis-
tracții și desfrâu, comerț, dolari 
și avere, adesea căpătuite ilegal și 
criminal. Realizarea unui proces 
al lustrației trebuie să aibă loc, e 
strașnic de necesar și pentru ur-
mașii foștilor demnitari. Dar care 
e curajosul care ar vota și adopta 
legea lustrației?! În caz contrar, 
nu mai ieșim din tranziție, sărăcie 
și nedreptate socială încă vreo 50 
de ani.

- În ce relație ați fost cu 
KGB?

Ca și toți oamenii sovietici. Știu 
că am fost urmărit și ascultat la 
telefon (dar și prin alte metode!) 
toată viața, mai ales în perioada 
sovietică, dar poate și acum. În 
convorbiri telefonice unii mă pre-
întâmpinau să nu vorbesc chiar 
de toate, iar eu le răspundeam: 
„Eu știu că mă ascultă toată via-
ța. Lasă să asculte. Eu nu m-am 
certat cu legea niciodată”. Pe la 
mijlocul primului deceniu al se-
colului nostru, am fost anchetat 
la poliție  pe seama unei persoane 
care avea probleme cu justiția,  
era fugar și-mi telefonase de vreo 
două ori, iar eu dădusem garan-
ție pentru el. Ancheta a durat în 
mod serios peste două ore și eu nu 
mă dumeream ce vor de la mine. 
Când mi-au spus despre ce e vorba 
(că persoana mă sunase de vreo 
două ori, iar eu am tăcut, nu le-
am spus), le-am replicat că de ce 
nu m-au întrebat de la început. 

Mai departe nici n-au vrut să mă 
mai asculte.

La final am pus și eu o între-
bare: „Simt că cineva îmi ascultă 
telefonul. Nu e vorba de KGB, ei 
mă ascultă toată viața. La acest 
subiect nu am pretenții. Dar mă 
mai ascultă ci-
neva. Aș putea 
să aflu cine-i? 
– „O să încerc”.

Peste vreo 
două săptă-
mâni, ne-am 
întâlnit pe stra-
da mea. Mi-a 
comunicat că 
sunt sub tutelă 
toată vremea, 
iar din aprilie 
până în august 
m-au ascultat 
la poliție, dar 
mă mai ascultă 
încă cineva de 
la Mitropolia 
Basarabiei. Așa 
și consideram 
și îmi închipu-
iam cine-i făp-
tașul. 

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?

Cea mai odioasă și diavolească 
structură, care a început lupta cu 
Biserica lui Hristos și, deschis, a 
aruncat cu toporul în Dumnezeu, 
este Uniunea Sovietică, cu regimul 
său ateist și antiuman, imperiul 
răului. Dar n-a reușit să zdrobeas-
că Biserica Creștină, pe care nu 
o vor birui nici porțile iadului, 

fiindcă ea are ca Domn pe Iisus 
Hristos, Care este capul Bisericii, 
iar noi, credincioșii, suntem mem-
brele așezământului divino-uman. 
Imperiul răului s-a prăbușit de la 
sine, fiindcă avea picioarele de 
lut, cum a prorocit încă prorocul 
Daniel, și a pierit pomenirea lui 
cu sunet, cum zicea psalmistul și 
împăratul David aproape 3000 de 
ani în urmă (Ps. 9,6). Dar acest 
imperiu a făcut și un bine Bisericii 
– a umplut cerul cu sfinți!

KGB-ul era una din structurile 
executive ale imperiului cu scopul 
de a se infiltra în toate celulele 
societății și a racola părtași sau 
colaboratori. A reușit, săvârșind 
odioasele crime, cunoscute acum 
în toată lumea. Poporul rus, dar 
și toate popoarele din imperiul 
rusesc, au cunoscut pe pielea lor 
jugul acestor regimuri totalitare 
încă din vremea țarului Ioan Gro-
znîi cu opricinina lui. În timpul lui 
Petru I Biserica a fost decapitată 
de Patriarh, care a fost înlocuit cu 
un ober-procuror („ochii și ure-
chile țarului!”), apoi în URSS – cu 
un Predsedatel Sovieta po Delam 
Russkoi Pravoslavnoi Țerkvi (Pre-
ședintele Consiliului pentru  Afa-
cerile Bisericii Ortodoxe Ruse), 
care avea subdiviziuni în toate 

republicile sau 
regiunile Uni-
unii. Toți an-
gajații ultimei 
instituții erau 
foști securiști 
de la KGB. 

Când învă-
țam la aspiran-
tură la Zagorsk 
(1965-1968), 
concomitent, 
timp de doi ani 
și jumătate, 
am lucrat și ca 
referent la De-
partamentul 
pentru Relații-
le Externe ale 
Bisericii Or-
todoxe Ruse, 
președinte – 
Mitropol i tu l 
Nikodim (Ro-
tov). Două zile 

la cursuri la Zagorsk, trei zile – 
la Moscova (serviciu și cursuri). 
La departament reprezentantul 
KGB-ului, Alexeev, un om înalt 
și plăcut, educat, venea deschis 
de 2-3 ori pe săptămână și intra 
în biroul șefului secției de proto-
col Boris Kudinkin, absolvent al 
Academiei de Teologie. Kudinkin 
se scula din jilț și se plimba prin 
birou, oaspetele se așeza în jilț. 
Aici se hotărau toate problemele 

departamentului: delegații, avi-
oane, transport și totul pentru 
delegații ș.a.m.d. La Mitropolitul 
Nikodim intra fără să bată în ușă.

La Chișinău, aproape 20 de 
ani, cu unele întreruperi, am 
lucrat la cancelaria Eparhiei ca 
arhivarius și șef al Secției de pen-
sii. Acolo supravegherea era din 
partea Împuternicitului Consi-
liului pentru Afacerile Bisericii 
Ortodoxe Ruse în RSSM. Arhie-
reul era dator să coordoneze cu 
acesta toate deciziile eparhiale 
referitor la numirile și transfe-
rurile clericilor. Fără aprobarea 
acestuia nu se putea numi nici 
un preot. Toate se aranjau prin 
telefon, nimic scris, ca să nu ră-
mână urme, cu excepția actului 
de numire a preotului din partea 
împuternicitului, ca act autentic 
pentru autoritățile civile. Deci-
ziile arhiereului nu prea aveau 
importanță pentru civili. Vizite 
reciproce ale Arhiereului cu Îm-
puternicitul nu prea aveau loc. 
Ultimul era unicul reprezentant 
al statului și guvernului, cu care 
Arhiereul putea să se întâlnească 
și să rezolve vreo problemă.

Mare surpriză a fost pentru 
noi, cei de la Centrul eparhial, 
când în 1988 reprezentantul gu-
vernului, S. Platon, l-a invitat pe 
Arhiepiscopul Ionafan în audi-
ență la guvern. Acest moment 
a fost pentru Biserică începutul 
dezghețului. Începutul perestro-
icii lui Gorbaciov. 

La parohie, unde slujeam, noi, 
preoții, nu aveam dreptul să pre-
dicăm pe alte teme, decât cele 
evanghelice. Nu aveam dreptul 
să catehizăm, să facem slujbe 
la domiciliul credincioșilor, cu 
excepția Sfântului maslu și a în-
mormântării, nu aveam dreptul 
să vizităm școli sau alte instituții 
publice, nu aveam voie să ne în-
tâlnim cu copiii și alții. Biserica 
nu avea dreptul să facă repara-
ții sau lucrări de construcție, să 
cumpere covoare sau alte lucruri 
mai valoroase. Dacă la sfârșitul 
anului în buget erau bani în plus, 
eram obligați să-i transferăm în 
contul Fondului păcii (pentru ra-
chete pentru Cuba sau armament 
pentru Africa!). Tot la sfârșitul 
anului eram obligați să prezen-
tăm împuternicitului registrul 
botezurilor și al cununiilor pen-
tru ca el să-i depisteze pe cei care 
au venit din raioane ca să nu fie 
descoperiți ca membri de partid, 
care botează și se cunună pe as-
cuns. Aceasta a fost atmosfera.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Reprezentantul

KGB-ului, Alexeev, 
un om înalt și 
plăcut, educat, 
venea deschis 
de 2-3 ori pe 

săptămână și intra 
în biroul șefului 

secției de protocol 
Boris Kudinkin, 

absolvent al 
Academiei de 

Teologie.

E T I C A  L U S T R A Ț I E I
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- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Adoptarea Legii lustrației a fost 

o necesitate imperioasă încă din 
primele zile de existență a statului 
independent Republica Moldova. 
Odată cu trecerea anilor mulți din 
călăii regimului comunist-sovietic 
nu mai sunt în viață și au scăpat 
de pedepse, sau, unii din ei, dar și 
descendenții lor, s-au perindat la 
putere în funcții elective centrale 
și locale. Totuși, pentru o Lege 
a lustrației mereu va fi timp în 
Republica Moldova.

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Pentru adoptarea Legii lustra-

ției e nevoie de voință politică și o 
majoritate parlamentară simplă. 
Există în prezent o majoritate con-
fortabilă parlamentară, dar, din 
câte înțeleg, nu există nici voință, 
nici prioritate politică în mijlocul 
guvernanților actuali. Mai mult 
decât atât, consider că odată cu 
o Lege a lustrației trebuie adop-
tată neapărat și Legea cu privire 
la restituirea proprietăților con-

fiscate de regimul comunist so-
vietic. Fără o astfel de lege nici 
nu vom fi primiți în UE, deoarece 
în Republica Moldova a fost, și 
prin perpetuarea nesoluționării 
restituirilor de proprietăți confis-
cate de regimul sovietic, se încalcă 
dreptul la proprietate, unul din 
drepturile fundamentale înscrise 
în Convenția Europeană a Drep-

turilor Omului, la care Republica 
Moldova este parte. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Nu am avut nicio relație cu KGB-

ul sovietic, dimpotrivă, am avut dosar 
la KGB, deoarece aveam rude apro-
piate în România, iar bunicul meu a 
fost jandarm în perioada României 

Prof. univ. dr. Ana Guțu: „În numele libertății și 
ca să nu se mai repete genocidul comunist/sovietic, 
trebuie să avem adoptată o Lege a lustrației, 
chiar dacă am întârziat cu 31 de ani”

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Desigur, o lege a lustrației 

ne-ar trebui, dar, după cum e 
la noi, o asemenea lege ar crea 
pârghii pentru răzbunări perso-
nale... Pentru a funcționa corect 
și eficient, această lege trebuie 
gândită foarte bine, pentru a face 
diferența dintre colaborările reale 
și cele formale. O colaborare cu 
KGB-ul putea fi foarte diferită. 
Unii erau colaboratori cu funcții, 
grade și merite în ale turnătoriei, 
organizatori de rețele de spionaj 
intern al cetățenilor, distrugând 
oameni, familii întregi, cum a fost 
cazul familiei jurnalistului Nicolae 
Lupan. Alții au fost simpli tur-
nători cu o contribuție minoră, 
din prostie, din frică sau dintr-o 
falsă încredere că fac un lucru util 
societății. În sfârșit, au fost din 
cei care au semnat colaborarea 
pur formal, din frică, sau pentru 
a trece peste anumite obstacole 
sociale, personale etc. Fără însă 
a trăda și turna real. Cred că din 
aceștia erau cei mai mulți și nu 
este corect să-i punem laolaltă cu 
cei din precedentele două catego-
rii. Ambii mei bunici au fost preoți 
și erau cu regularitate chemați 
la KGB, insultați și intimidați 
pentru că nu doreau să semneze 

colaborarea. O altă rudă de-a mea, 
jurnalist de profesie, chemată de 
multe ori la NKVD (în perioada 
de după război), până la urmă s-a 
sinucis...

Noi mai avem încă foarte mulți 
agenți conservați, agenți de influ-
ență ai Rusiei, oameni care ajung 
în funcții înalte de conducere, care 
la momentul oportun iau deci-
zii, votează, scriu legi necesare 
Kremlinului... Un tanc costă de 
la 3 la 10 milioane de dolari. În 
medie, în luptă tancul rezistă doar 
opt minute! Câți agenți pot fi cum-
părați cu 10 milioane? Și vor lucra 
mulți ani, nu doar opt minute! E 
mult mai convenabil să cumperi 
oameni decât tancuri! Rușii au 
înțeles demult această matematică 
simplă și au umplut toate fostele 
țări socialiste cu agenții lor.

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Puțin reală, din păcate... pentru 

că agenții FSB-ului sunt infiltrați 
peste tot, au putere decizională și 
va fi extrem de greu să fie promo-
vată o asemenea lege... În Ucraina 
forțele democratice nu au reușit 
să impună o lege a lustrației și 
doar războiul a developat zeci de 
mii de agenți, chiar în cele mai 

înalte funcții de conducere din 
armată și guvern. Faptul că ei nu 
au fost deconspirați la timp, a dus 
la pierderea a foarte multe vieți 
omenești...

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Relații directe nu am avut, dar 

am cunoscut persoane despre care 
– mai devreme sau mai târziu – 
am aflat, sau am bănuit că ar co-
labora cu serviciile secrete rusești. 

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Această structură a avut și are 

în continuare o influență enormă 
asupra societății și a vieții noastre. 
Mereu se deconspiră diverși inși 
despre care se află că au lucrat 
în interesul unui alt stat, adică al 
Rusiei. Cât mă privește pe mine 
personal, pe lângă profesia de 
bază, cea de inginer, toată viața 
am activat și în domeniul muzicii, 
ajungând la sfârșitul anilor 80, 
după ani de rock, jazz și muzică 
ușoară, la folk, adică la cântecul 
de protest, fiind antrenat în miș-
carea de Renaștere Națională. În 
a doua jumătate a anilor 90, am 
simțit cum tot mai mult se încear-
că eliminarea mea din concerte, 
iar după concertele din Orășelul 

Victor Buruiană: „Avem încă mulți agenți 
conservați, agenți de influență ai Rusiei, 
care, ajungând în funcții înalte de conducere, 
la momentul oportun iau decizii, votează, 
scriu legi necesare Kremlinului”

de Corturi din 2002, unde parti-
cipam în fiecare seară, parcă ar 
fi întors cineva un întrerupător 
ascuns – am încetat să mai fiu 
invitat la concerte, la emisiuni 
radio și TV. Peste ani, redactori 

și regizori mi-au mărturisit că au 
primit indicații să nu mă mai invi-
te, omuleții verzi au tras sforile...

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Mari, și chiar dacă a supraviețuit 
deportărilor, a fost asasinat în pro-
pria casă la comanda autorităților 
comuniste în 1982. Și azi caut drep-
tate pentru reabilitarea memoriei 
bunicului meu pe linie paternă.

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Am făcut studii de limbi străine, 

iar studenții cunoscători de limbi 
moderne erau urmăriți îndeaproa-
pe de structurile KGB. Din cauza 
libertății mele de exprimare, chiar 
dacă am absolvit cu eminență fa-
cultatea, nu-mi puteam găsi loc 
de muncă pe potriva competen-
țelor mele. După declararea in-
dependenței Republicii Moldova 
am optat pentru sectorul privat, 
deoarece instituțiile publice mișu-
nau de foști colaboratori ai KGB, 
foști nomenclaturiști, care apre-
ciau servilismul și obediența. Eu, 
fiind educată în spiritul demnității 
naționale românești într-o familie 
de profesori, cu bunici latifundiari, 
rămași fără averi în urma colectivi-
zării, am spiritul liber gânditor și 
țin mult la libertatea mea. Iată de 
ce nu m-am încadrat în instituțiile 
publice de învățământ superior. 

Țin minte că am participat la un 
concurs de ocupare a unui post de 
lector de limba franceză la USM 
și din cauza că am prezentat cea 
mai bună lecție publică cu studen-
ții și aveam șanse să susțin acest 
concurs, rectorul USM de atunci, 
Boris Melnic, a anulat concursul 
motivând că nu mai aveau nevoie 
de lector de limba franceză. Iar 
în 1989, participând activ la pro-
movarea limbii române, pledând 
public în instituția unde activam 
(Universitatea Agrară), nu am 
fost promovată la concursul pen-
tru ocuparea funcției de lector de 
limba franceză, fiind învinuită în 
ședința senatului acestei instituții 
de naționalism.

Toate aceste întâmplări mi-au 
marcat negativ cariera profesio-
nală, acum tinerii trebuie să fie 
fericiți că nu mai există astfel de 
impedimente și pot să-și dezvolte 
un parcurs profesional de invidiat 
în plină libertate. În numele li-
bertății, și pentru ca să nu se mai 
repete oprimările, genocidul co-
munist/sovietic, trebuie să avem 
adoptată o Lege a lustrației, chiar 
dacă am întârziat cu 31 de ani.

Pentru conformitate, 
 Victoria Popa
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„Tragedia lui Macbeth”, în 
premieră absolută la Cahul

În cea de-a 35-a stagiune, la 
Teatrul Republican Muzical-Dra-
matic „B. P. Hasdeu” din Cahul, s-a 
montat pentru prima dată o piesă 
de  Shakespeare: „Tragedia lui 
Macbeth” (prezentată de refu-
giații din calea nelegiuirilor 
tiraniei şi ororilor războiu-
lui), în regia lui Linas Marijus 
Zaikauskas, el însuși refugiat.

Acest spectacol este atemporal. 
Cred că ar fi fost actual și în anul 
când B. P. Hasdeu, basarabeanul 
de viță – refugiatul Hasdeu – pă-
răsise ofițeria în Rusia și venise 
la Tribunalul din Cahul (1858). 
Pentru Hasdeu, Shakespeare con-
stituia un nume de referință: „Din 
Shakespeare am luat contrastul 
dintre sublim și bufon, dintre plâns 
și râs – contrast care ne întâmpină 
la tot pasul în viața zilnică”. 

Piesa shakespeariană 
are un impact puternic 
în contextul războiului 
din Ucraina

Premiera absolută a piesei 
„Tragedia lui Macbeth” de Sha-
kespeare, la Cahul, a avut loc în 
octombrie curent. Totul a fost 
deosebit în montarea și prezen-
tarea acestui spectacol. Piesa are 
un impact puternic, în contextul 
războiului declanșat de Rusia îm-
potriva Ucrainei.

Neașteptat pentru publicul ca-
hulean a fost și faptul că specta-
colul s-a jucat pe scena – șantier 
al sediului nou al Teatrului „B. P. 
Hasdeu”, aflat în centrul istoric al 
orașului. Spectacolul s-a montat în 
timp record, grupul de creație fiind 
alcătuit din actori ai Teatrului „B. 
P. Hasdeu” din Cahul și refugiați 
din Ucraina. Regia și selecția mu-
zicală îi aparțin lui Linas Marijus 
Zaikauskas.

Amintim că Linas Zaikauskas 
a montat peste 120 de spectacole 
pe scene din Europa și Asia (Litu-
ania, Polonia, România, Republica 
Moldova, Ucraina, Georgia, Kaza-
hstan, Turcia și Rusia). În 2019, 
Linas Zaikauskas a fost angajat 
ca regizor la Teatrul Academic de 
Dramă și Comedie Muzicală „M. 

Șcepkin” din or. Sumî, Ucraina. 
A colaborat cu Teatrul Național 
Academic de Operă și Balet din 
Odesa. După declanșarea războiu-
lui din Ucraina, Linas Zaikauskas 
s-a refugiat în Republica Moldova. 
Aici a montat și spectacolul „Ava-
lanșa” la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Bălți. În prezent, 
colaborează cu trupa Teatrului Re-
publican Muzical-Dramatic „B. P. 
Hasdeu” din Cahul.

Premiera spectacolului „Trage-
dia lui Macbeth” a fost un adevă-
rat succes, iar printre spectatori 
s-au numărat nu doar pasionații de 
teatru din raioanele de sud, dar și 
actori, regizori, critici de teatru din 
Chișinău și din România, precum 
și ministrul Culturii al R. Moldova, 
Sergiu Prodan, și alte oficialități. 
„Mesajul piesei scrise de Shakespe-
are acum câteva secole este foarte 
actual, mai ales pentru regiunea 
noastră”, spune directorul Tea-
trului „B. P. Hasdeu”, Gheorghe 
Mândru. 

Scenografia din această nouă 
montare îi aparține Margaritei 
Misiukova, scenograf, designer 
vestimentar, păpușar, pictor-mi-
niaturist. Artista mai semnează 
scenografia a peste 80 de spec-
tacole care au fost montate în Li-
tuania, Polonia, Rusia, Ucraina, 
România, R, Moldova, Georgia 
și Kazahstan. În „Tragedia lui 
Macbeth” de la Teatrul din Ca-
hul, scenografia s-a potrivit foarte 
bine cu scena-șantier. Margarita 
Misiukova este și autorul măștilor 
expresive din acest spectacol. Cred 
că experiența și cultura muzicală 
a regizorului și a scenografului 
au adus spectacolului dinamism, 
culoare și ritm. Elemente clasice 
s-au împletit cu un limbaj scenic 
modern. Tragicul, oribilul, ma-
cabrul alternează cu sublimul, 
comicul, fantasticul.

Coregrafia semnată de Rodi-
ca Pănășescu și proiecțiile video 
realizate de Arseni Misiukov au 
oferit spectatorului posibilitatea să 
„călătorească” în timp, în spațiu, 
emoția și mesajele au fost trans-
mise și prin mișcarea scenică, prin 
elemente vizuale inefabile.

Raisa Leahu Chirilă, aflată la muncă în Ita-
lia, a văzut într-o zi un carnet cu foi albe-albe. 
Se gândea să-și noteze niște rețete culinare, 
dar amintirile de acasă, adunate ani și ani, 
au început să se aștearnă parcă de la sine pe 
hârtie. A pornit de la descrierea satului natal, 
Horodca, Hâncești, traversat de râulețul Botna, 
a povestit cum s-au luat părinții ei, cum arăta 
satul nins în toamna când s-a născut ea, Raisa, 
și-a descris copilăria, jocurile, preocupările 
oamenilor, felul cum respectau obiceiurile, 
acestea făcând parte din viața lor, luminată 
de credință, de dragostea pentru biserică. A 
mai povestit în detaliu cum, micuță fiind, a 
fost călcată de o mașină și doctorii au readus-o 
la viață (de fapt, atunci s-a născut din nou!), 

apoi a amintit de ziua tristă când cel mai mic 
frățior al său murise în somn, după care s-a 
stins și tatăl familiei – toate amintirile s-au 
revărsat într-o narațiune vie, energică, bogată 
în amănunte, carnetul s-a umplut, iar de cu-
rând s-a transformat într-o carte, intitulată 
„Crizantema târzie”, publicată la editura Cu 
drag (director al editurii, Petru Șarcov). 

E o carte cu valoare documentară, istorică, 
etnografică, antropologică, e o proză biogra-
fică mustind de culoare și emoție. Iată câteva 
propoziții din carte: „Pe mama au așezat-o cu 
mine în brațe pe un covor așternut cu fân. Ne-au 
acoperit cu un ogheal, iar tata s-a așezat lângă 
căruțaș, acoperindu-se amândoi cu o peliculă de 
ploaie. Dar pe drum a început să ningă... Totul 

devenea alb și frumos. Glodul îngheța, dealurile 
se făceau albe... În fața casei mai rămăseseră 
multe crizanteme înflorite, iar tata le-a rupt 
pe toate, le-a scuturat de zăpadă, a făcut un 
buchet mare pe care i l-a adus mamei în casă. 
I-a mulțumit pentru cea de-a patra fiiculiță”. 

Cartea „Crizantema târzie” de Raisa Leahu 
Chirilă a fost lansată pe 28 noiembrie la Bibli-
oteca Raională „Grigore Vieru” din Călărași 
(directoare – Galina Agafița).

Raisa Leahu Chirilă, profesoară din Că-
lărași care a muncit vreo douăzeci de ani în 
Italia, merită sincere felicitări pentru că a 
reușit să scrie o carte autentică, prețioasă, tul-
burătoare, pe care o citești dintr-o respirație.

Irina Nechit

„Crizantema târzie”, 
o carte luminoasă, autentică

O experiență nouă, 
interesantă, pentru 
actorii de la Cahul

Aș vrea să mai menționez că în 
istoria teatrului de la noi, pentru 
prima oară, rolul lui Macbeth este 
jucat de o femeie – Rodica Ciobanu, 
actriță a Teatrului „B.P. Hasdeu”. 
Macbeth este unul dintre cele mai 
dramatice și mai sângeroase per-
sonaje shakespeariene, un caracter 
complex. Acest personaj polifonic 
poate fi interpretat apelând la co-
dul simbolic medieval, mitologic, 
estetic. Răul, ispita, păcatul sunt 
reprezentate de imagini care nece-
sită a fi descifrate. Întrebată cum 
e să joci un rol atât de dificil chiar 
și pentru un actor bărbat, actrița 
Rodica Ciobanu afirmă că a parcurs 
un drum anevoios din momentul în 
care a fost distribuită în spectacol 
până în ziua premierei. Publicul i-a 
apreciat efortul, talentul, dedicația, 
răsplătind-o cu aplauze. 

Rolurile Lady Macbeth / Vră-
jitoarea I au fost interpretate de 
Alina Carp. Actrița mărturisește: 
„A fost o experiență nouă și inte-
resantă. La început mi s-a părut o 
sarcină mult prea complexă. Re-
cunosc, am plâns. Ulterior, am 

început să descopăr personajul și 
să mă descopăr pe mine în rolurile 
propuse. Spre finalul repetițiilor 
și la premieră, am avut satisfac-
ția de a mă bucura de ceea ce fac. 
Felicitări colegilor pentru reușita 
noastră comună. E o provocare 
serioasă montarea unei piese de 
Shakespeare la Cahul”.

Rolurile Macduff, Bancuo şi 
Than au fost jucate de Aurica Țur-
canu: „La început m-am temut. Nu 
puteam să îmblânzesc textul, dar, 
încet, încet, a devenit al meu. A fost 
nevoie de concentrare. De foarte 
multă muncă. Metoda de lucru a 
regizorului cu actorii mi-a amintit 
de anii de studenție, de dascălii 
mei, de Ilie Todorov. Cred că Linas, 
împreună cu noi, a reușit să reali-
zeze un spectacol inedit. A fost ca 
un curs de măiestrie actoricească”. 

O premieră de succes

Rolurile Regelui Duncan, al 
Portarului, al Doctorului şi al lui 
Than au fost interpretate de Tudor 
Andriuță, actorul cu cea mai mare 
vechime în teatru, el a strălucit în 
partitura Regelui Duncan, un per-
sonaj nobil, distins, dar a știut să 
fie și caricatural, comic în celelalte 

roluri, publicul l-a aplaudat fre-
netic. „A fost o muncă pe cinste, 
într-un ritm alert, uneori istovitor, 
dar am avut satisfacția împlinirii 
pe scenă”, spune Tudor Andriuță.

În piesă au debutat și actori ti-
neri: Mariana Deli (Vrăjitoarea III 
/ Killerul / Camerista / Siward); 
Anastasia Tomiță (Vrăjitoarea II 
/ Killerul / Than); Valeria Gurov 
(Vrăjitoarea II / Killerul / Than); 
Vlada Maftei (Malcolm / Fleance / 
Donalbain / Than). Din distribuție 
mai face parte Constantin Moca-
nu, Mihai Țăruș (Thani / Efecte 
percuții).

Teatrul „B. P. Hasdeu” a fost 
onorat și de prezența în scenă a 
actorului Igor Caras care inter-
pretează mai multe roluri: Seyton, 
Ostașul, Rosse, Than şi Naratorul. 
Minunatul actor are o mare admi-
rație pentru Shakespeare: „Veniți 
la spectacol și veți descoperi acest 
uriaș dramaturg!”. Cu certitudine, 
„Tragedia lui Macbeth” este unul 
din cele mai importante spectacole 
din stagiunea curentă a Teatrului 
de la Cahul.

Veronica Popa, doctor
 în filologie, secretar literar 

al Teatrului „B. P. Hasdeu”
din Cahul
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„Cuvântul este și sfânt, 
și binecuvântat... e și 
tainic și blestemat...”

Continuăm publicarea corespon-
denței lui Vasile Vasilache cu Mari-
anna Lomako

„23.04.1975
Dragă,
Wery Well(!?) În legătură cu ultima 

scrisoare (din 16/IV) pe care am primit-o 
(după expedierea celei de-a II-a telegrame! 
– Acum vezi de ce este în stare femeia? 
„Vreau să te văd... nu vreau să te văd (nici 
să te aud, nici măcar să scriu nu pot!” – și 
apoi: „ Te aștept... să vii... te aștept cu ne-
răbdare!...”. După care „nici așa nu e bine, 
nici altcumva... am hotărât să zac... de fapt, 
experimentez, Vasile, să văd ce trăiri am...”

Glumesc: bineînțeles... m-am gelozit, 
precum binevoit-ați, Mașulea, să vă ex-
primați... Și totuși wery well! Și ceea ce 
scrii – e adevărul adevărat... Și adeseori, 
dacă-ți aduci aminte, unde săream și excla-
mam: „Ah, Mașa, îți spun îndată... pauză 
(De fapt, nu! altă dată!...). Acum știi de ce? 
Cuvântul este și sfânt, și binecuvântat acest 
„Logos”: „Întru-nceput era Cuvântul – așa 
începe Evanghelia” – și acesta vădit e, și 
tainic, și blestemat... și sacru, și abstract, și 
concret e, atârnă greu, tăios e, usturător și 
ispititor, tămăduitor... și totul, totul, totul! 
CUVÂNTUL.

Eu scriu când simt că vuiește în mine
Doar doi din marii noștri pic-

tori au avut fericirea să vă picteze, 
maestre Vasile Vasilache. Mihail 
Grecu V-a simțit acaparat în tota-
litate de Confucius. V-a pictat ca 
pe un Confucius al Moldovei. Con-
fucius a fost şi el ţăran luminat. 
A dat legi şi pravile pentru mii 
de ani înainte miliardului de chi-
nezi. Cine oare să vă aleagă vouă, 
moldovenilor, un ţăran deputat 
care să vă apere în faţa acestora 
de la putere, stăpâni ascunşi ai 
vieţii şi ai avutului vostru? 

Al doilea portret, pictat de Gle-
bus Sainciuc, este de prin 1968, și 
se află în patrimoniul MNLMK*. 
Tânăr. Frumos. Ochi treaz și vi-
sător. Decis. Ferm. Îl privesc și 
îmi amintesc de cel pe care l-am 
cunoscut prin 2004. Omul pe care 
să-l tot asculți, omul cu frază sa-
vuroasă, plină de regionalisme, 
arhaisme și neologisme. Și cum să 
nu-i citești Povestea cu coco-
șul roșu, Două mere țigănci, 
Elegie pentru Ana-Maria, 
Navetista și pădurea, Scrieri 
alese, când declară cu seninăta-
te: Sunt un biet european care 
a supt ideile scandinave despre 
crearea lumii – logica lui Aris-
totel, sentimentalismul creştin şi 
ticăloşia ateismului, şi de aceea... 

o încasez pe bună dreptate: se dă 
cu piciorul în mine, mi se citea-
ză la ureche acelaşi Aristotel ca 
să-mi fie de învăţătură: Toate 
încercările îl caută pe cel ce este 
în stare să le îndure. 

Dar câte mai rămâneau a fi 
descoperite în aparițiile postume: 
Caiete, Jurnal, Verzi suntem, 
verzi... 

Credeți că ne-am mai copt?
Cât cântărește și care poate fi 

impactul acestei chemări total 
dezgolite? Oameni buni, puneţi 
pe cântar candidaţii în alegeri! 
Și la propriu, şi la figurat. Iar în 
parlament daţi-le căpăţânile la 
roentgen, precum gospodinele 
caută oul de bănuţ, la lumânare, 
la bec... 

Nu pot să nu remarc scrisorile 
de dragoste care pot alcătui un 
mare roman epistolar... Câtă iubi-
re emană, câtă energie se evaporă 
din acele texte! Te-aş sfătui să 
citeşti Republica lui Platon, care 
zice: Pe cei care ies din întuneric 
lumina îi orbeşte. Într-o alta: Te 
conjur să faci rost de cartea Ciu-
datele poveşti ale lui Liaozhai, din 
chineză... vei vedea ce necuprin-
să şi nesfârşită e lumea, iar noi, 
oameni ai civilizaţiei şi culturii 
moderne, suntem nişte motănaşi 

de două-trei zile... Toate dramele 
şi tragediile se iscă din pricina că 
omul nu-şi poate stabili o core-
laţie corectă cu această Clipă a 
Vieţii... Sunt însărcinat cu tine, 
da-da...

Simt o ușoară invidie pentru 
acea Marica... ...îţi tremură ge-
nunchii şi îţi lăcrimează ochii... şi, 
fire-ar al naibii, mai dă şi dragos-
tea peste tine... Iar în concluzie o 
esență tare de tot: Când nu eram 
orgolioşi, eram fericiţi...

Chiar dacă Ialta este un hârdău. 
Un ciubăr în care se scurg vanită-
ţile noastre. Urbe a decrepitudinii 
şi a amneziei... Mă aflu în starea 
bătrânului care şi-a zis: atâta timp 
cât domneşte prostia între oameni, 
fugi, moarteo, încolo! Îngăduie-mi 
să văd sfârşitul prostiei pe lume. 
Moartea a hohotit: facă-se voia 
ta, prostule! ... oamenii sunt slabi, 
cruţă-i că-s nepricepuţi. 

Mai poate cineva să Vă con-
trazică, maestre, când În fieca-
re dimineaţă rămân prostit de 
deşteptăciunea cuiva. Vă puteţi 
închipui cum arată restul zilei 
mele... după o ușoară Fugă nă-
valnică a gândirii. 

Și un pic de piper: Nu critic 
preşedinţii, ci politica lor gă-
unoasă... Toţi sunt călăreţi pe 

constituţiile lor. 
Până la urmă, vedeţi? Nu ai 

azi nici cu cine tăcea!..
 Mihaela PERCIUN, scriitoare, 

muzeograf, Muzeul Național de 
Literatură

„Mihail Kogălniceanu”

*Glebus Sainciuc (1919-2012)
Portretul scriitorului Vasile 

Vasilache
Ulei/ pânză, 65x54 cm, 1968
Colecția Arte plastice, nr. de 

inv. 1046, MNLMK

Uite, în legătură cu taoismul există ur-
mătorul fapt istoric. Nu e o legendă, ci o 
întâmplare cu martori. Vine la Lao Zi însuși 
Kǒng Fū Zǐ, adică Confucius. Cine este Lao 
Zi? Este întemeietorul taoismului (o chestie 
grozav de materialistă!). Îi pune în cofă 
pe Marx-Hegel, pe Heraclit și Aristotel... 
Pe cuvânt – în fine, – este și filosofie, și 
religie pământeană, și etică, și moralitate, 
și excepțional de îndrumătoare!).

Vine Confucius la Lao-Zi și-i spune:
 – Învățătorule, învață-mă... care sunt 

cele mai bune reguli de purtare ale omului.
 – Omul despre care vorbești, spune Lao 

Zi, demult a putrezit (cu tot cu osemintele 
lui) (!!!) și au rămas de la el numai cuvin-
tele (!!!). 

E cazul să zăbovim și să ne întrebăm: 
„Fost-a oare maimuță sau zeu?”. Pas de te 
descurcă... Are însă de o mie de ori dreptate...

Căci Evanghelia zice, din primul rând, 
„Întru-nceput era Cuvântul”, ceea ce e pe 
1/2 mister, ori Logos după Heraclit, adică 
iarăși... e altceva.

Și când te gândești că el este contempo-
ranul lui Heraclit, sau chiar mai tânăr acest 
Lao, care zice: „Cei care știu nu vorbesc. 
Cei care vorbesc nu știu. Cine se leapădă de 
dorințe renunță la patimi, își înăbușă năzu-
ințele, își eliberează (gândurile – subînțe-
les) de confuzie, își înfrânează strălucirea, 
își adună (impresiile – subînțeles) laolaltă, 
acela reprezintă triumful a ceea ce este mai 
profund” (din capitolul 56). 

Apropo, chiar acum mi-a trecut prin min-
te că, tot ce se poate, la fel gândea despre 
sine și Cehov, storcând în fiecare zi „sclavul” 
din sine, picătură cu picătură, și nicidecum 
așa cum își închipuie (mama noastră). Sau 
un extras din următorul capitol:

„...Înțeleptul spune: dacă nu acționez, 
poporul se va schimba de la sine; dacă eu 
sunt liniștit, poporul singur se va îndrepta; 
dacă eu... eu sunt pasiv, poporul devine 
bogat; dacă nu am patimi, poporul devine 
naiv...” (din cap. 57).

... de aceea, Mașulea, ... îți dai seama 
acum ce bravi  suntem amândoi – vorba 
Verei V. – cu ale noastre cusururi!!!

De aceea te... Ei, nu știu... iar n-o să 
spun nimic... că și asta e groaznic!

Te sărut, iartă-mă, devin iar un... taoist 
nesuferit, pe care în fiecare dimineață îl 
potopesc fluizii... Simferopolului!

(Iartă-l pe mârlanul de Fedea!).
Îți voi scrie după trebuință, cu sinceri-

tate, precum doi înțelepți iubitori, zei, în 
stare să zămislească pe-un al treilea.   

V.
P.S. Și tu, la fel, Well?
Trebuie să fim simpli... și „pe potriva a 

ceea ce este mai profund”!
Yes? Intuiești... Mă înțelegi? 
V.
P.S. P.S. Lucrez f. mult... La sosire, cred 

că ½ din Șukșin va fi gata. Mi-au propus 
un contract de 10 (zece) mii! „Mizerabilii” 
din franceză. Am acceptat... timp de un an 
și jumătate. O să reușesc, Mașulea... 

Îi voi mobiliza pe toți ai mei – am doar 
„atelier”, o pot face și într-o ½ de an. 

Ei, iartă-mă, vezi, sunt gânganie. Lighi-
oana, cea mai obișnuită Lighioană a ieșit 
din... mine... tu însă ești bună, ești ginseng, 
rădăcina-vieții, pricepi?

V. 

Rubrică susținută 
de Cezaria Vasilache, 

MNLMK

R E C O N S T I T U I R I

Vasile Coroban, Vasile Vasilache și Glebus Sainciuc, 1966, din arhiva MNLMK

Anul 1975. Vasile Vasilache în curtea casei din strada 
Livezilor 6. Fotografie de Nicolae Răileanu, 

din arhiva MNLMK 
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,,Rusia promovează 
în RM toate tehnicile de 
manipulare a opiniei publice”

I N T E R V I U

- Stimate domnule Reniță, 
de ce o parte din popula-
ția Republicii Moldova 
justifică invazia rusă în 
Ucraina?
Mutațiile profunde care s-au 

produs în mentalitatea „omului 
sovietic de tip nou” (din ideologia 
URSS) persista până în prezent, 
mai ales în rândul cetățenilor în 
vârstă, care constituie majorita-
tea populației Republicii Moldo-
va. Demagogia, dezinformarea și 
minciuna au luat locul valorilor 
umane tradiționale, devenind 
arma de luptă împotriva „dușma-
nului de clasă”. Virusul incurabil 
al invincibilității URSS și al chi-
pului țării care promovează „doar 
pacea și prietenia între popoare” 
(tot din ideologia URSS) se ma-
nifestă și în prezent în Republica 
Moldova, într-o simbioză alterată 
a elementelor alogene cu cele au-
tohtone. După ce au fost nimicite 
fizic sau deportate „în Siberii de 
gheață” elitele politice, culturale 
și educaționale ale teritoriului 
dintre Nistru și Prut, chiar și 
până astăzi ne confruntăm cu o 
lipsă a personalităților marcante 
care ne-ar reprezenta adevăratele 
noastre valori naționale. Tânăra 
generație a crescut, în mare par-
te, pe „valorile Internetului” sau 
ale apatiei și indiferenței față de 
ceea ce ne înconjoară, inclusiv 
față de războiul barbar al Rusiei 
împotriva Ucrainei.

Din păcate, până în prezent 
Republica Moldova rămâne sub 
influența nefastă a propagandei 
rusești ce se manifestă sub toate 
aspectele și care, în mare parte, 
justifică invazia militară a Rusiei 
în Ucraina. Așteptările noastre 
sincere că, din anii 2020 și 2021 
încoace, vom schimba cardinal 
situația în domeniul mass-me-
dia și al contracarării efective a 
propagandei rusești nu s-au ade-
verit, operându-se în continuare 
doar cu jumătăți de măsură și 
inconsecvență în acțiuni. De aici 
și rezultatele „firești” la care ați 
făcut referire.

- Ați lucrat mulți ani în 

presă, ce rol are mass-me-
dia în formarea opiniei 
publice? Ce tehnici de 
manipulare și propagan-
dă noi ați identificat timp 
de aproape un an în Re-
publica Moldova, de când 
Ucraina este bombardată?
În condițiile actuale, rolul 

mass-media este unul covârși-
tor. Păcat că acest fapt nu este 
conștientizat (poate chiar trecut 
intenționat cu vederea) de către 
instituțiile statului cu responsa-
bilități în domeniul respectiv, 
mai ales odată cu venirea la pute-
re a PAS-ului. A existat și există 
în continuare o oportunitate ex-
traordinar de favorabilă pentru 
a face „ordine” și în acest do-
meniu atât de vulnerabil pentru 
realitățile Republicii Moldova. 
Inconsecvența, frica cronică de 
a nu deranja cumva Moscova ne 
lasă în continuare ostaticii unei 
politici informaționale dominate 
de programele rusești de TV și 
presă scrisă, pline de dezinfor-
mare, manipulare și minciună.  

Rusia valorifică și promo-
vează nestingherit în Republica 
Moldova toate tehnicile posibile 
și mai puțin cunoscute de mani-
pulare a opiniei publice. În acest 
joc antinațional sunt antrenate 
mai multe partide politice, aso-
ciații culturale și educaționale, 
susținute generos financiar și 
politic de către Moscova, doar 
pentru a ne menține în conti-
nuare în așa-numitul „Russkii 
Mir/Lumea Rusească”.

- Cât de bine este protejat 
spațiul nostru informa-
țional? Ce măsuri ar mai 
trebui luate?
Jumătățile de măsură și in-

consecvența instituțiilor res-
ponsabile de protejarea spațiu-
lui nostru informațional nu fac 
altceva decât să favorizeze ma-
nifestarea nestingherită a propa-
gandei rusești. Există o evidentă 
discrepanță între promisiunile 
electorale și acțiunile concrete 
care trebuia demult făcute în 
domeniul mass-media.

Războiul din Ucraina este văzut și 
perceput diferit în Republica Moldova. 
Și de această dată societatea noastră 
este polarizată. Timp de 30 de ani, se 

tot vorbește în spațiul public despre statutul 
de neutralitate al Moldovei. Cât de neutră și 
polarizată este opinia publică în R. Moldova ne va 
spune diplomatul și politicianul Iurie Reniță.

Chiar să nu conștientizezi 
lucruri elementare, că fără un 
spațiu informațional profund 
național n-ai nicio șansă să te 
afirmi ca entitate statală credi-
bilă pe plan european și interna-
țional? Daca înainte dădeai vina 
pe guvernările proruse și antina-
ționale, în prezent, cine-ți mai 
încurcă să faci ordine în acest 
domeniu fundamental pentru 
Republica Moldova? Avem mul-
tiple exemple cum se procedează 
în statele UE, în Țările Baltice și 
în Ucraina, de ce nu le valorifi-
căm și de ce nu le implementăm? 
Din păcate, avem doar întrebări 
fără răspunsuri.

- Credeți că în Republica 
Moldova coloana a cincea 
înflorește, după cum se 
vorbește? Toți știu că ea 
există, se discută despre 
ea, dar nume concrete ră-
mân necunoscute. Parcă 
ar fi niște fantome, care 
au fost, sunt și o să fie. 
În contextul nostru ac-
tual, legea lustrației ar 
putea limpezi apele? Ar 
fi acel purgatoriu, capabil 
să purifice spațiul infor-
mațional de minciună și 
dezinformare?
Încă din perioada URSS actu-

ala Republică Moldova a fost un 
teren de experimente sub toate 

aspectele – politic, economic, et-
nic, cultural, lingvistic ș.a.m.d., 
ca rezultat obținându-se mutanți 
și mancurți. Sub pretextul luptei 
împotriva „influenței nefaste a 
României”, încoace au fost aduse 
zeci de mii de persoane, care nu 
aveau nimic în comun cu valorile 
și tradițiile noastre naționale, iar 
foarte mulți dintre aceștia erau 
agenți KGB, infiltrați absolut în 
toate instituțiile statului, dar și 
în viața noastră, zi de zi. Acest 
experiment diabolic al simbio-
zei KGB-iste alogene și locale 
mai supraviețuiește și astăzi 
sub forma unor partide politice, 
asociații și societăți culturale și 
lingvistice. Dimensiunile prezen-
ței serviciilor secrete rusești la 
noi sunt enorme, în mare parte 
acest pericol major nici nu este 
conștientizat de diriguitorii ac-
tuali. O lege a Lustrației demult 
era necesară, chiar imediat după 
1991. Chiar și în prezent aceasta 
va avea efectele scontate doar în 
cazul în care vom manifesta con-
secvență, verticalitate politică 
și promovarea cu adevărat a in-
tereselor noastre naționale. Din 
câte observăm, nu se prea dorește 
adoptarea unei asemenea legi.

- În contextul în care 
Transnistria este un re-
gim separatist, cu armată, 
creat intenționat să dis-

trugă statul Republica 
Moldova, despre ce fel de 
securitate putem vorbi: 
din punct de vedere eco-
nomic, militar, informa-
țional, neavând hotar pe 
Nistru, fie și temporar?
Chiar de la 1991 încoace, toate 

conducerile Republicii Moldova, 
fără excepție (inclusiv actuala), 
au promovat o politică profund 
păguboasă (prorusă) față de regi-
unea transnistreană și obediență 
totală față de Rusia. S-a ajuns 
până la enormități de genul că 
armata rusă și așa-numitele ei 
forțe de pacificare sunt factori de 
stabilitate și de pace în regiune. 
Nu mai vorbesc de strategiile de 
desființare a Republicii Moldova 
prin intermediul planurilor Pri-
makov (confederație) și Kozak 
(federație), iar în prezent prin 
subjugarea totală energetică. 
Trebuie să recunoaștem tranșant 
că existența regimului separatist 
de la Tiraspol este „opera” servi-
ciilor secrete rusești, dar și a că-
zăturilor noastre de la Chișinău 
și Tiraspol. Dacă în continuare 
vom avea exclusiv o politică a 
cedărilor, declarând oficial de 
la Chișinău că în Transnistria 
crește pericolul unei „catastrofe 
umanitare”, că acolo sunt „oame-
nii noștri” (care din 1991 susțin 
toate regimurile separatiste de 
acolo!), pericolul separatismu-
lui, dar și al consolidării influ-
enței rusești în Republica Mol-
dova va crește și mai mult. În 
prezent, nu e cazul să avansăm 
cu proiecte aberante susținute 
de OSCE și defunctul mecanism 
5+2. Trebuie să ne orientăm spre 
o nouă reformă teritorial-admi-
nistrativă, în cadrul căreia să 
finalizăm cu prezența ilegală a 
trupelor rusești din Transnistria.

- Ce fel de societate civilă 
avem în Republica Mol-
dova? Ea reprezintă in-
teresele majorității sau 
ale minorității? Cum ați 
caracteriza-o?
Majoritatea absolută a socie-

tății civile din Republica Moldo-
va a fost și este aservită guver-
nărilor de orice culoare. Însăși 
noțiunea de societate civilă în 
înțelesul european și democra-
tic a fost profanată în Republica 
Moldova. Tentația de a deveni 
parte a guvernării sub diverse 
forme (granturi, proiecte, susți-
nere financiară de la guvernare) 
compromite iremediabil mulți 
reprezentanți ai societății civile. 
Nu este o excepție în acest sens 
nici perioada „vremurilor bune”, 
se schimbă doar culorile, nu și 
conținutul, ceea ce-i profund 
regretabil. 

- Vă mulțumesc!

Interviu realizat 
de Olga Bejan-Leva

C i t a ț i e  p u b l i c ă 

Judecătoria Chișinău (sediul Central), citează pe pârâtul Tverdo-
hleb Diomid cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 
1/4, ap. 115, la ședința de judecată din data de 22.12.2022, ora 
11:00, bir. 24-25, str. N. Zelinski 13, mun. Chișinău, în cauza civilă 
privind insolvabilitatea S.R.L. „Visec Grup” (încasarea remunerației 
pentru perioada provizorie și pentru perioada de lichidare). 

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

P R I V I R E A

Anatol Grigoraș era pentru 
mine un nume necunoscut până 
să primesc această carte. Au trecut 
două decenii de la trecerea lui din-
colo, și iată că una din elevele sale, 
istoricul de artă și artistul plastic 
Eleonora Brigalda i-a elaborat o 
mică monografie, bogat ilustrată, 
din care ne putem face o opinie – 
fie și fugară – despre opera unui 
veteran al artei noastre postbelice.

Viitorul artist s-a născut în 25 
iunie 1919, la Tighina, pe malul 
Nistrului, tot acolo a urmat stu-
diile primare și cele liceale, după 
care a început al Doilea Război 
Mondial, la care tânărul Grigo-
raș a contribuit fiind mobilizat 
într-un batalion de construcții. 
Și-a pierdut tatăl pe front, și acest 
fapt l-a pus în situația de a deveni 
sprijinul mamei rămase văduvă. 

În toamna lui 1945, își reia 
studiile de artă la Școala de Arte 

Plastice Ilya 
Repin, între-
rupte din 
cauza răz-
boiului. Aici 
l-a avut ca 
îndrumător 
și mentor 
pe faimo-
sul pedagog 
basarabean 
Ivan Hazov 
(1888-1957), 
poate unul 
dintre cei 
mai reprezen-
tativi forma-
tori din câți a 
avut această 
școală, prin 
atelierul lui 
au trecut cam 
toți pictorii generației postbelice: 
Eleonora Romanescu, Mihail Pe-
tric, Valentina Rusu-Ciobanu, Mi-
hail Grecu, Igor Vieru ș.a. Astfel, 
Grigoraș a deprins aici temeinic 
tehnica desenului, a compoziției, 
a însușit temeiurile formale ale 
construirii unui tablou. Această 
dimensiune propedeutică a deve-
nit pentru multe decenii „marca” 
școlii Ilya Repin, de la Chișinău.

Cu un astfel de bagaj de cunoș-
tințe și deprinderi, tânărul artist 
se înscrie la Institutul de arte din 

Grigoraș
S i m e z e

Vladimir BULAT

Kaunas, Lituania, care după 1951 
a fost comasat cu cel din Vilnius, 
astfel că Anatol Grigoraș s-a po-
menit în mijlocul unei culturi în 
care rudimentele perioadei bur-
gheze încă se făceau resimțite, 
muzeele și bibliotecile încă mai 
erau conectate la valorile euro-
pene, încă nesovietizate. Intuiesc 
că această experiență a fost deter-
minantă și benefică pentru el, iar 
vizitarea acelor focare de cultură 
l-au îndemnat pe tânărul artist 
să facă notițe, schițe, însemnări 
și eboșe, acumulând un bagaj de 

cunoștințe și observații care l-au 
ajutat mult în procesul lui de for-
mare ca om, ca plastician, ca pe-
dagog și mentor. Anume această 
activitate l-a întipărit în conștiința 
celor care i-au fost discipoli, în 
cele două instituții de învățământ 
artistic în care a predat: între 1956-
1974 (Școala de arte plastice Ilya 
Repin, actualmente – Alexandru 
Plămădeală), și 1974-1980 (Școa-
la-Internat Republicană de Arte 
Plastice, acum, Liceul Academic 
Igor Vieru). Ambele instituții au 
fost principalele focare de forjare 
a viitoarelor personalități artisti-
ce, ale celor care vor pleca în ma-
rile centre de învățământ artistic 
ale fostului stat URSS, din care 
RSS Moldovenească a făcut parte. 

Aminteam mai sus de notițele 
pe care le-a acumulat Anatol Gri-
goraș în timpul studiilor sale uni-
versitare, și după acestea, astfel că 
antologatoarea volumului de care 
ne ocupăm, Eleonora Brigalda, 
consemnează: „Primele notițe da-
tează din 1952, iar ultimele au fost 
trecute în 1974. Aceste însemnări, 
risipite prin foile îngălbenite de 
caiet, realizate în diferite perioade 
ale vieții pictorului, i-au oferit un 
bogat material pentru creație” (p. 
11). Înțelegem din această sugestie 
că acest „jurnal intim” al pictoru-
lui i-a irigat în permanență opera, 
gândurile, problematicile formale, 
tematicile, iar în anumite momen-
te i-a propus soluții în procesul 

didactic, recomandând elevilor 
săi: „Privește natura, dar nu copia, 
pictează ceea ce vezi dincolo de 
ea, ceea ce simți”(p. 16). 

Opera sa, așa cum reiese din 
albumul editat, nu este deloc una 
unitară, coerentă, sudată în toate 
încheieturile, încheiată la toți nas-
turii, dar scoate în relief realizări 
disparate foarte puternice, expre-
sive, experimentaliste, demne de 
a rămâne în canonul picturii au-
tohtone, dintre care aș înșirui doar 
câteva titluri: „Amiază”, 1967; 
„Natură statică cu pește”, 1969; 
„Femeie-sudor”, 1971; „Natură 
statică cu urcior și fructe”, 1972; 
„Mere”, 1972; „Serviciu de ceai”, 
„Autoportret în cămașă albastră”, 
„Farfurie cu mere”; „Prietenele”, 
1972 ș.a. 

Unele lucrări ale lui Anatol 
Grigoraș sunt conservate în co-
lecția Muzeului Național de Artă 
a Moldovei, altele, în cea a Mu-
zeului de stat de arte Plastice din 
Tighina. Iar o bună parte a operei 
sale încă așteaptă să fie descoperită, 
analizată critic, pusă în ecuație cu 
întreaga moștenire a artei ante și 
post comuniste, dar este clar de 
pe acum că opera sa a contribuit 
în mod decisiv la eliberarea artis-
tului de sub jurul formalismului 
ideologizat al statului opresor, în 
care a trăit, redus doar la statutul 
de mentor. Percepția sa ca artist, 
să sperăm, de-abia de aici încolo 
debutează! 
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Iarna a venit cu pași repezi, prin urmare 
gerul și zăpada și alți factori de mediu pot 
afecta sănătatea și aspectul pielii. În general, 
pielea este destul de delicată și poate suferi 

din cauza condițiilor nefavorabile de mediu. 
Pentru a-ți proteja pielea de vremea rece, trebuie 
folosite produse adecvate pentru tenul normal, 
uscat, gras, sensibil, mixt.

Cum îți poți proteja 
pielea în sezonul rece?

Dermatologii recomandă prin-
tre altele și cremele protectoare 
și hrănitoare pentru ten. Nutriția 
pielii este importantă pentru toate 
tipurile de ten. Protejarea stra-
tului hidrolipidic este esențială, 
pentru că acesta acționează ca o 
apărare naturală a epidermei.

Dacă gerul este aprig, mediul 
va fi mai dur și suprafața pielii 
este mai probabil să-și piardă 
elasticitatea. Aspectul pielii tre-
buie verificat cu atenție, pentru a 
preveni anumite probleme. Sta-
rea pielii diferă de la o persoană 
la alta, însă principalele semne 
care trebuie analizate sunt urmă-
toarele:

Prin atingerea pielii cu degetele 
se verifică dacă senzația este de 
ten aspru și uscat;

Se observă petele de pe față, 
dacă există simptome de acnee, 
coșuri sau pistrui;

Se verifică dacă ridurile au 
devenit mai pronunțate sau dacă 
s-au format altele noi.

Umiditatea pielii 
scade iarna

Scăderea temperaturii produce 

și scăderea umidității din piele. O 
consecință a vremii reci este tenul 
uscat. Când pielea devine uscată, 
pot apărea și mâncărimi la nivel 
cutanat. În plus, există și riscul de 
descuamare a pielii. Gerul și alți 
factori de stres din mediu (polu-
area, temperatura scăzută) pot 
cauza iritații și inflamații pielii.

Iarna, cantitatea de transpi-
rație și de sebum scade, asta în-
greunează formarea peliculei de 
protecție, deci se va reduce ca-
pacitatea pielii de a-și menține 
umiditatea. Fluxul sanguin redu-
ce și eficiența pielii de a genera 
umiditate. La asta se adaugă și 
evaporarea umidității din stratul 
cutanat, deci este de înțeles că va 
rezulta o piele mai uscată în ano-
timpul de iarnă.

Roșeața facială

Acest efect la nivelul tenului 
este produs de modificările micro-
circulației pielii. Când tempera-
turile scad brusc, pielea feței este 
și ea afectată. Uneori simptomele 
de roșeață sunt intense, ele sunt 
de forma unei dermatite, în cazul 
tenului mai sensibil. Schimbările 

Într-un studiu recent publicat în revista 
BMC Medicine, cercetătorii au analizat 
relația dintre consumul individual și com-
binat de cafea și ceai și mortalitatea din 
toate cauzele, precum și decesele cauzate 
de cauze specifice, cum ar fi cele cauzate 
de afecțiuni digestive, respiratorii și car-
diovasculare.

Ceaiul și cafeaua sunt esențiale în ali-
mentația și stilul de viață al oamenilor 
din întreaga lume. Numeroase studii au 
analizat relația de cauzalitate dintre con-
ținutul de cofeină al celor două băuturi și 
riscul de boli și mortalitate. Rezultatele au 
fost însă neconcludente, unele sugerând o 
relație inversă între consumul de cafea și 
mortalitate, iar altele găsind o corelație 
între cel mai mare risc de mortalitate și 
consumul intermediar de cafea.

În studiile care au analizat interacțiunile 
dintre ceai și cafea s-a observat o scăde-
re a incidenței demenței și a accidentului 
vascular cerebral. Studiile care au analizat 
interacțiunile dintre cele două băuturi și 
mortalitate au constatat că consumul de 
ceai verde și cafea împreună crește riscul 
de diabet de tip 2. Dar multe dintre aces-
te constatări fie provin din eșantioane de 
dimensiuni mici, fie nu pot fi aplicate la 
întreaga populație mondială.

Studiul actual, pentru a examina aso-

cierea dintre mortalitate și consumul 
individual și combinat de ceai și cafea, a 
utilizat o analiză de stratificare care a luat 
în considerare o serie de factori de bază, 
alegerile privind stilul de viață și istori-
cul bolilor cronice. Datele au fost preluate 
dintr-o cohortă longitudinală, bazată pe 
populația britanică, Biobank.

Potrivit rezultatelor, persoanele care 
beau între două și patru cești de ceai și 
nu mai mult de una-două cești de cafea în 
fiecare zi au un risc de mortalitate cu 22% 
mai mic decât cele care nu beau nici ceai, 
nici cafea. O legătură inversă similară a 
fost observată pentru riscul de mortalitate 
asociat cu afecțiunile digestive, respiratorii 
și cardiovasculare.

News Medical

Efectele adverse ale ra-
dioterapiei pentru cancerul 
la sân, care pot influența 
negativ calitatea vieții pa-
cientului, pot fi reduse cu 
ajutorul exercițiilor fizice, 
potrivit concluziilor unui 
studiu recent. În majori-
tatea cazurilor, pacienții 
incluși în studiul actual au continuat să 
fie activi fizic chiar și după încetarea ra-
dioterapiei, ceea ce a dus la o îmbunătățire 
pe termen lung a calității vieții.

O componentă importantă a trata-
mentului cancerului de sân, radiotera-
pia presupune administrarea unor doze 
mari de radiații, pentru a distruge celulele 
canceroase. Deși eficientă în majoritatea 
cazurilor, radioterapia poate fi însoțită de 
importante efecte adverse. În prezent, nu 
există modalități eficiente pentru diminu-
area riscului de apariție a complicațiilor. 
Studiul actual, realizat prin colaborarea 
unei echipe de cercetători din Australia, a 
inclus 89 de femei diagnosticate cu cancer 
mamar și supuse radioterapiei.

Aproximativ jumătate dintre femeile 
incluse în studiu (43 din 89) au reușit să 
finalizeze un program de exerciții fizice 

desfășurat la domiciliu, 
pentru o perioadă de 12 
săptămâni. Programul pre-
supunea efectuarea a 1-2 
sesiuni de antrenament de 
rezistență și 30-40 de mi-
nute de exerciții aerobice pe 
săptămână. Restul partici-
pantelor, incluse în grupul 

de control, nu au participat la programul 
de exerciții fizice.

Cercetătorii au descoperit că pacientele 
care au efectuat exerciții fizice au raportat 
un nivel mai redus de oboseală în tim-
pul radioterapiei, cât și după radiotera-
pie, comparativ cu femeile din grupul de 
control. De asemenea, calitatea vieții au-
to-raportată după radioterapie a fost mult 
îmbunătățită în grupul femeilor care au 
participat la programul de exerciții fizice. 
Potrivit autorilor, nicio participantă din 
primul grup nu a raportat efecte adverse în 
urma efectuării exercițiilor fizice, ceea ce 
arată, declară aceștia, faptul că „exercițiile 
fizice de rezistență sau aerobe efectuate la 
domiciliu, în timpul radioterapiei, sunt 
sigure, fezabile și eficiente în accelerarea 
recuperării”.

sursa: Science Daily

de temperatură modifică vasele de 
sânge din piele, provoacă roșeață 
și mâncărime.

Bariera hidrolipidică a țesutu-
lui cutanat poate fi afectată și de 
frecarea hainelor împotriva pielii, 
nu doar de factorii de stres dato-
rați mediului. Unele materiale – 
cum este lâna aspră – irită pielea 
sensibilă deja din cauza condi-

țiilor atmosferice nefavorabile. 
Perturbarea barierei hidrolipidice 
are consecințe nedorite, face ca 
pielea să fie mai vulnerabilă la 
factorii de stres din timpul iernii.

Îngrijirea pielii în sezonul 
rece

Hidratarea corectă ajută la 

menținerea sănătății și la îmbu-
nătățirea umidității pielii. Din 
fericire, se pot găsi numeroase 
produse de hidratare și de îngri-
jire a pielii în farmacii. Pentru a 
preveni uscarea pielii, este impor-
tant de ales produse de calitate ri-
dicată, care să mențină tenul bine 
hidratat. Există produse cosmetice 
și medicinale cu putere mare de 
hidratare, care au aminoacizi și 
alte ingrediente pentru prevenirea 
tenului uscat.

Folosirea unui demachiant 
pentru piele, de cea mai bună 
calitate, ajută în menținerea 
barierei hidrolipidice, care este 
afectată de vremea neprielnică, 
iarna. Factorii de mediu au un 
efect negativ asupra ei, o fac să 
fie mai subțire și mai fragilă. Un 
aspect important este evitarea 
demachiantelor puternice, care 
conțin alcool. Iarna, pielea are 
nevoie doar de un produs ușor și 
eficient de eliminare a celulelor 
moarte de pe piele.

Există creme pentru pielea 
sensibilă care sunt mai ușoare, 
mai puțin grase și care mențin 
sănătatea și elasticitatea pielii. 
Rolul lor este de a hidrata și de a 
hrăni în mod delicat epiderma. Un 
ingredient bun al unor creme este 
Aloe vera care are efect calmat și 
combate formarea ridurilor.

Pentru a preveni uscarea și in-
fectarea pielii este importantă hi-
dratarea corespunzătoare. Pentru 
asta se poate folosi un emolient 
de calitate, care se potrivește ti-
pului de ten.

romedic.ro

Cercetătorii au analizat 
efectele consumului de cafea 
și ceai asupra riscului de deces

Exercițiile fizice reprezintă 
o soluție eficientă pentru 
reducerea efectelor adverse 
ale radioterapiei
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Au fost stabilite 
unele perechi 
din optimile 
Mondialului 
de fotbal

Este aproape de încheiere 
faza grupelor la Cupa Mondială 
din Qatar, după 12 zile de jocuri. 
Continuăm să vă prezentăm re-
zultatele meciurilor și marcatorii 
(scorurile primelor patru zile le-
am publicat în numărul trecut al 
Gazetei de Chişinău):

Elveția – Camerun 1-0 (Em-
bolo, 48); Brazilia – Serbia 2-0 
(Richarlison, 62, 73); Uruguay 
– Coreea de Sud 0-0; Portu-
galia – Ghana 3-2 (C. Ronaldo, 
64 - penalty, Joao Felix, 78, Leao 
(80) / Ayew, 73, Bukari, 89); Wa-
les – Iran 0-2 (Cheshmi, 90+8, 
Rezaeian, 90+11); Qatar – Se-
negal 1-3 (Muntari, 78 / Dia, 41, 
Diedhiou, 48, Dieng, 84); Țările 
de Jos – Ecuador 1-1 (Gakpo, 
6 / Valencia, 49); Anglia – SUA 
0-0; Polonia – Arabia Saudită 
2-0 (Zielinski, 39, Lewandowski, 
82); Argentina – Mexic 2-0 
(Messi, 64, E. Fernandez, 87); Tu-
nisia – Australia 0-1 (Duke, 
23); Franța – Danemarca 2-1 
(Mbappe, 61, 86 / Christensen, 
68); Spania – Germania 1-1 
(Morata, 62 / Fullkrug, 83); Ja-
ponia – Costa Rica 0-1 (Fuller, 
81); Croația – Canada 4-1 (Kra-
maric, 36, 70, Livaja, 44, Majer, 
90+4 / Davies, 2); Belgia – Ma-
roc 0-2 (Sabiri, 73, Aboukhlal, 
90+2); Camerun – Serbia 3-3 
(Castelleto, 29, Aboubakar, 63, 
Choupo Moting, 66) / Pavlovici, 
45+1, S. Milinkovici Savici, 45+3, 
Mitrovici, 53); Brazilia - Elveția 
1-0 (Casemiro, 83); Coreea de 
Sud – Ghana 2-3 (Cho, 58, 61 / 
Salisu, 24, Kudus Mohammed, 34, 
68); Portugalia – Uruguay 2-0 
(Bruno Fernandes, 54, 90+3-pe-
nalty); Țările de Jos – Qatar 
2-0 (Gakpo, 26, De Jong, 49); 
Ecuador – Senegal 1-2 (Caise-
do, 68 / I. Sarr, 44-penalty, Kouli-
baly, 70); Țara Galilor – Anglia 
0-3 (Rashford, 50, 68, Foden, 
52); Iran – SUA 0-1 (Pulisic, 
38); Polonia – Argentina 0-2 
(Alexis Mac Allister, 47, Julian 
Alvarez, 68); Arabia Saudită 
– Mexic 1-2 (Salem Aldawsari, 
90+5 / Henry Martin, 48, Luis 
Chavez, 52); Tunisia - Franța 
1-0 (Wahbi Khazri, 58); Austra-
lia - Danemarca 1-0 (Mathew 
Leckie, 60).

Ecuadorianul Enner Valencia, 
francezul Kylian Mbappe, olande-
zul Cody Gakpo și englezul Marcus 
Rashford sunt deocamdată liderii 
clasamentului golgheterilor, cu 
câte 3 goluri marcate. 

În etapa optimilor, primele pa-
tru partide care se vor desfășura 
sunt Olanda – SUA, Argentina 
– Australia, Franța – Polonia și 
Anglia – Senegal. Turneul mon-
dial, aflat la a XXII-a ediție, se va 
încheia pe 18 decembrie.

La ceremonia festivă de deschi-
dere a Memorialului, aflat la a 9-a 
ediție, au participat: Sergiu Gurin, 
secretarul de stat al Ministerul 
Educației și Cercetării al Repu-
blicii Moldova; antrenorii Andrei 
Luca, fiul lui Vasile Luca și unul 
dintre conducătorii Centrului de 
pregătire a rezervelor olimpice 
din cadrul LRPS, alături de Victor 
Gorobeț, Mihai Leu ș.a.; Valeriu 
Corlăteanu și Marcel Trudov, 
ambii fiind campioni europeni la 
tineret și discipoli ai regretatului 
maestru, care a decedat în 2012. 
De remarcat că până în acel an 
turneul se numea „Invită Vasile 
Luca”, devenind unul tradițional, 
cu peste 15 ediții consecutive. 

Voie bună și spectacol

Ediția din acest an a concursu-
lui a întrunit peste 300 de tineri 
sportivi din România, Ucraina și 
Republica Moldova. Atmosfera 
de voie bună ce domina în sala 
de sport a USEFS n-a scăzut din 
intensitatea și suspansul lupte-
lor, oferind numerosului public 
un spectacol de zile mari, așa 
cum i-ar fi plăcut să vadă și lui 
Vasile Luca, unul dintre primii 
promotori ai judo-ului la noi în 
republică, care a fost un sportiv 
de forță, dar și un antrenor și un 
pedagog de excepție.   

Mai întâi pe tatami și-au făcut 
apariția judocanii categoriei de 
vârstă juniori (a.n. 2004-2006), 
demonstrând o tehnică rafinată, 
dar o nedisimulată dorință de a 
învinge, spre deliciul spectato-
rilor, prezenți în număr mare în 
sală. Iată care sunt numele pre-
mianților, ce și-au adjudecat în 
sudoarea frunții dreptul de a urca 
pe podiumul de premiere:

Cat. 50 kg: 1. Iaroslav Ailoae 
(Liceul Republican cu Profil Spor-
tiv din Chișinău, discipol al lui 
Andrei Luca), 2. Cătălin Plăcintă 
(LRPS), 3. Nichita Nogai (Școala 
Sportivă Specializată „Oleg Cre-
țul” din capitală), Sergiu Căruntu 
(ȘS „Boris Petuhov” din Bălți); 
55 kg: Vlad Iakomi (Bălți), Da-

vid Herta (LRPS), Timur Berdi-
ev (ȘS Țaul, Dondușeni), Maxim 
Juc (CSC Dinamo); 60 kg: Da-
vid Grigorii (ȘS Căușeni), Vasile 
Său (A. Luca), Valeriu Asaftei (CS 
Petrocub Hâncești), Sorin Foca 
(Hâncești); 66 kg: Renat Croitoru 
(Centrul Sportiv de Pregătire a 
Loturilor Naționale), Alexandru 
Moraru (Hâncești), Radu Moisei 
(LRPS), Andriy Hrișko (Zaporojie, 
Ucraina); 73 kg: Vlad Mitru (A. 
Luca), Ivan Timonen (ȘS Bender), 
Vlad Gropa (Dinamo), Pavel Cecoi 
(ȘS „O. Crețul”); 81 kg: Antonio 
Găină (ȘS „O. Crețul”), Ghenadi 
Cijevschi (ȘS Bender), Ciprian 
Gribineț (LRPS), Marius Tăbîrță 
(A. Luca); 90 kg: Aihan Nosibov 
(ȘS „O. Crețul”), Oleg Pohilă (A. 
Luca), Egor Galțev (ȘS Tiraspol), 
Mihai Parasii (Liceul-Internat 
Municipal cu Profil Sportiv din 

Chișinău); 100 kg: Laurențiu 
Hotnog (ȘS „O. Crețul”), Ionuț 
Popei (ȘS Fălești); +100 kg: Ion 
Cimpoeș (LRPS), Alexandr Mat-
veev (Dinamo), Igor Sîrbu (ȘS „O. 
Crețul”). 

Inestimabila moștenire 
a lui Vasile Luca

„Acest turneu valorifică bogata 
moștenire, una de-a dreptul ine-
stimabilă, pe care a lăsat-o Mol-
dovei Vasile Luca, unul dintre cei 
mai valoroși antrenori de judo de 
pe aceste meleaguri, poate chiar 
cel mai valoros. Mă bucur că or-
ganizatorii au reușit să desfășoare 
un turneu de o asemenea amploa-
re, onorând memoria remarca-
bilului tehnician și profesor”, a 
menționat secretarul de stat al 
Ministerului Educației și Cerce-
tării, Sergiu Gurin.

În continuare, pe saltelele de 

Turneul Internațional de judo, consacrat 
memoriei emeritului antrenor și 
pedagog Vasile Luca, s-a desfășurat pe 
25 noiembrie curent, fiind organizat de 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 
(USEFS) și găzduit de spațioasa sală din incinta 
aceleiași instituții.  

Turneul memorial 
„Vasile Luca” și-a 
desemnat laureații

luptă au evoluat tineri cu anii de 
naștere între 2008 și 2010. În cat. 
de 38 kg cei mai buni s-au dove-
dit a fi Nichita Guțu (campion) și 
Andrei Rusu (vicecampion), am-
bii discipoli ai lui Andrei Luca. 
Medaliile de bronz le-au revenit 
judocanilor Feodor Papanaga (ȘS 
Speranța din Chișinău) și Artiom 

Romanciuc (ȘS Țaul).
În celelalte cântare, micii ju-

doka au demonstrat următoarele 
rezultate – 42 kg: 1. Ovidiu Gîn-
cescu (ȘS „O. Crețul”), 2. Vlad 
Conopschi (A. Luca), 3. Roman 
Murzac (ȘS Bender), Gabriel Vi-
col (A. Luca); 46 kg: Nelu Popa 
(ȘS „O. Crețul”), Danil Pogolșa 
(ȘS Tiraspol), Artiom Malearciuc 
(ȘS Bender), Ivan Rotașniuc (ȘS 
Tiraspol); 50 kg: Cristian Ivanov 
(ȘS „D. Atanasov” din Sângerei), 
David Trudov (A. Luca), Ianis Vas-
vari (CSM Baia Mare, România), 
Artemie Anghel (LRPS); 55 kg: 
Sergiu Bejenari (A. Luca), Alex 
Marandici (Ialoveni), Igor Sa-
vițchi (ȘS Tiraspol), Liviu Roșu 
(LRPS); 60 kg: Tudor Cozma (Ia-
loveni), Alex Gorea (ȘS „O. Cre-
țul”), Ilie Oschin (ȘS „O. Crețul”), 
Ruslan Matveciuc (LRPS); 66 kg: 
Egor Koserik (Bălți), Alexandru 
Marga (Hâncești), Alexandru 

Sîrghi (ȘS „O. Crețul”), Vladimir 
Danisca (ȘS „O. Crețul”); 73 kg: 
Alexandru Sarghioliu (Școala 
Sportivă a Rezervelor Olimpice 
din Chișinău), Iaroslav Egorov 
(ȘS Bender), Veaceslav Panain-
te (Ialoveni), Dragoș Raileanu 
(ȘSRO); +73 kg: Cătălin Pleșca 
(ȘS „O. Crețul”), Dumitru Baciu 
(A. Luca), David Ciocan (LIMPS), 
David Motricală (Școala Sporti-
vă Specializată de Lupte „Andrei 
Doga” din Chișinău). 

La ceremonia de premiere, ce-
lor mai buni sportivi le-au fost în-
mânate cupe, diplome și medalii. 

„Vasile Luca a fost ca un părinte 
pentru mine. Tot ce am realizat 
mai bun îi datorez lui, maestrului. 
A investit în mine suflet și sănătate. 
Mă mândresc că am avut parte de 
un asemenea mentor”, a specificat 
unul dintre cei mai talentați elevi 
ai ilustrului antrenor, Valeriu Cor-
lăteanu, campion continental și 
multiplul campion al URSS.

Prezent la eveniment, Antreno-
rul Emerit al Republicii Moldova, 
Mihail Ciudin, a subliniat: „am 
colaborat din tinerețe cu Vasile 
Luca în cadrul Școlii-Internat Re-
publicane cu Profil Sportiv din 
Chișinău (azi LRPS). A fost prin-
tre promotorii judoului chiar din 
1975, când acest sport în URSS a 
fost inclus pentru prima dată în 
Programul de pregătire a elevilor 
din școlile sportive. Discipolii săi 
au fost premianți practic la toate 
edițiile Campionatului unional, 
precum și campioni europeni”.   

„Sunt 10 ani de când tata a tre-
cut în eternitate. El a educat mai 
multe generații de sportivi, cu re-
zultate excepționale atât pe arena 
națională, cât și pe plan interna-
țional. De când a fost inaugurat 
turneul „Invită Vasile Luca”, am 
ajuns la a 26-a ediție, ultima în-
trunind 26 de echipe. Competiția 
este un bun prilej pentru sportivii 
noștri să-și manifeste calitățile și 
să cinstească numele celui ce a 
creat baza judoului în Moldova”, 
a punctat Andrei Luca.

Iulian BOGATU

 Antrenorul Emerit la lupta sambo și la judo, Victor Gorobeț, îi felicită pe micii premianți
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
02.12 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
03.12 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
04.12 Așteptând Crăciunul cu Grigore Leșe, ora 18.00.
06 – 07.12 „Dragoste la pachet” de Tatiana Lazăr, ora 18.30.
08.12 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
04.12 „Peter Pan” de J. M. Barrie, ora 17.30.
07.12 „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavsky, ora 18.00.

Teatrul Național „Satiricus. Ion Luca Caragiale”
02.12 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30.
03.12 „Banii, banii sau «Borsetka»” de Ray Cooney, ora 18.30.
04.12 „Revizorul ” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
08.12 „Ecuații amoroase” de Aldo Lo Castro, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
04.12 „ZACS”, ora 19.00.
06.12 „Coco Chanel – Oglinzi” de Edmonde Charles-Roux, ora 19.00.
08.12 „Frumoasa călătorie a urșilor panda” de Matei Vișniec, 

ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
04.12 „Povestea unui licurici” de D. Nimijan, ora 11.00; 13.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
03.12 „Regina fulgilor de nea” de H. Ch. Andersen, ora 11.00.
04.12 „Motanul Leopold” de A. Hait, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul 
Republicii 

07.12 „Romanța, regina inimilor” – participă artiști consacrați din 
Republica Moldova și din România. Soliștii vor fi acompaniați de 
Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, director artistic și prim-di-
rijor – Petre Neamțu, eveniment organizat în colaborare cu Centrul 
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște, ora 18.00.  

Sala cu Orgă
02.12 „Sunday Jazz”. Pianistul și compozitorul Mark Oselski, 

saxofonistul din Letonia Deniss Pashkevich, vocalista jazz Jolanta 
Gulbe-Pashkevich, acompaniați de Nichita Morozov (bass), Alex Za-
valii (tobe) și Daniel Nezvesciuc (chitară). Concertul este susținut de 
Ambasada Letoniei în R.Moldova, la 30 de ani de relații diplomatice 
cu Republica Moldova, ora 19.00.

03.12 Recital vocal „Harmonie” cu soprana Tatiana Lisnic (Moldo-
va-Malta) și pianistul David Zobel (Franța), ora 18.00. În program: 
G. Faure, R. Hahn, E. Chausson, F. Liszt, C. Debussy, H. Duparc.

07.12 „In memoriam – Vitali Secichin”, compozitor, pianist, pro-
fesor universitar – la 95 de ani de la naștere, ora 18.00.

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 si-
tuație 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 te-
lefon 090010050.

Te  c a u t !

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușeni-
lor, are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoas-
că 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 
suflet. 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) 

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 
de ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chiși-
nău. Am studii superioare, stare materială bună, fără 
vicii. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (20) 

Bărbat de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie 
de la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta în-

tre 55-60 de ani. (22)

Femeie de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care 
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și 
să nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chiși-
nău sau din apropierea municipiului. Femeia vrea să 
treacă cu traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș 
vrea să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. 
Să nu fumeze și să nu bea mult alcool. Să iubească 
viața. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție”. (24)

Femeie de la Bălți, 46 de ani
O femeie din județul Bălți în vârstă de 46 de ani își 
caută perechea. Vrea să cunoască un bărbat potrivit 
vârstei sale, care ar dori să lege o relație bună de 
prietenie. (25)

În așteptarea fericirii
Doamnă, 55 de ani, din or. Bălți, dorește să-și gă-
sească un tovarăș de viață. Să fie un domn de treabă, 
fără vicii și fără obligații. (26)  

Bărbat din Ungheni
Bărbat de 71 de ani speră să facă cunoștință cu o 
femeie gospodină, cu parametri normali. Își dorește 
să îi devină o prietenă adevărată. (27)

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 – gazetadechisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „î”

C a r u l  c u  b a n c u r i

Soțul unei blonde:
– Dacă te mai prind că ai vreun amant, îmi cumpăr o pușcă și îl 

omor!
Blonda:
– Dragul meu, ți-ar trebui o mitralieră!

S u d o k u
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Vei avea parte de suport 
necondiționat din partea 
anumitor persoane din viața 
ta. Acest fapt îți oferă șansa 
să faci lucrurile exact așa 
cum îți dorești. Vei avea 
timp pentru sine, familie, 
carieră și totul ți se va părea 
mult mai „ușor de cuprins”. 
În anumite relații de prie-
tenie, pregătește-te să ieși 
din zona de confort.

Stai deoparte în caz de 
conflicte, nu îți mai spui 
punctul de vedere, chiar 
dacă știi că poate acesta 
este important, abia reu-
șești să te ridici din pat în 
fiecare dimineață… Toate 
aceste aspecte te îngrijorea-
ză mai mult decât oricând 
deoarece te simți lipsit de 
vitalitate. Ai încredere că 
este ceva trecător!

Ești entuziasmat de 
ideea unui nou început, 
dar parcă nu știi cum să 
acționezi. Te lași purtat 
de gânduri și de dorințe, 
dar după toate astea inter-
vine blocajul. Mintea este 
principalul tău sabotor. 
Maniera în care vei alege 
să faci lucrurile în această 
săptămână denotă o stare 
melancolică și apatică.

Uranus va „mixa” ener-
giile din jurul său și tu vei fi 
tot mai debusolat în prima 
parte a săptămânii. Având 
în vedere faptul că ești în-
conjurat de persoane joviale 
și pline de viață, te va ajuta 
să preiei puțin din starea lor 
de spirit. Partea financiară 
e posibil să-ți influențeze  
deciziile pe care le iei în 
plan personal.

Luna plină poate aduce 
destul de multă tensiune în 
viața ta. Pus în postura de a-ți 
negocia poziția într-un anu-
mite context social, ai senza-
ția că nu știi ce argumente să 
aduci. Sunt multe persoane 
sau situații care te scot din 
zona de confort și te inhibă. 
Deși nu îți dorești o relație 
romantică, simți o nevoie de 
necontrolat de a fi admirat.

Provocările de la birou 
tind să aibă și o nuanță de 
agresivitate deoarece sunt 
multe persoane care te cri-
tică fără niciun motiv. Este 
important pentru tine să 
îți menții intactă imaginea 
socială. În această perioa-
dă din viața ta nu mai faci 
niciun compromis în plan 
emoțional. Ai nevoie doar să 
fii în acord cu propriul sine.

Deși majoritatea decizi-
ilor pe care le iei te scot din 
zona de confort, îți asumi 
acest lucru. Ai rămas aceeași 
fire naivă dintotdeauna. Un 
asemenea comportament 
poate fi periculos, mai ales 
când la mijloc se află tot felul 
de mize. Neînțelegerile din 
familie nu mai sunt centrul 
vieții tale. Acum știi să te pui 
pe primul loc.

Sentimentul de împlinire 
care parcă îți inundă exis-
tența în această perioadă 
este autentic. Niciodată 
„fericirea” nu ți s-a părut 
mai palpabilă. Din cauza tu-
multului pe care îl trăiești 
în plan profesional, nu mai 
ai încredere în propria in-
tuiție. Indiferent de ceea ce 
simți acum, nu îți „anulezi” 
calitățile și abilitățile.

Sensibilitatea ta se află 
la cote maxime. Venirea 
sărbătorilor de iarnă și 
emoția pe care o emană nu 
par să te ajute în regăsirea 
echilibrului interior, din 
contră. Energiile planete-
lor conlucrează intens în 
favoarea ta. Leagă-te de 
această realitate pentru a 
trece cu fruntea sus peste 
obstacole!

Relațiile cu cei din jur 
sunt punctul central al vie-
ții tale. Alegeri neinspirate, 
mustrări de conștiință îți 
vor întări ideea că nu vei 
reuși niciodată să ai par-
te de autenticitate în plan 
personal. Atunci când nimic 
din ceea faci nu pare să îți 
aducă împlinirea, trebuie 
să acționezi, indiferent de 
consecințe.

Agitația la nivel astral te 
va forța să te lași „captivat” 
de tot felul de detalii care îți 
„hrănesc” orgoliul. Marte și 
Uranus fac o echipă perfec-
tă atunci când vine vorba de 
romantism. Pentru zodia ta, 
Saturn reprezintă planeta 
structurii și a responsabili-
tății. Astfel, vei reuși să aduci 
în viața ta acea doză de orga-
nizare de care aveai nevoie.

Convingerea în raport cu 
ceea ce îți dorești te ajută să 
faci întotdeauna ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea ta. 
Mai mult decât atât, această 
dispoziție pozitivă pe care 
o resimți pe parcursul în-
tregii săptămâni te ajută 
foarte mult. Agitația de la 
birou nu îți este neapărat 
pe plac, dar reușești să faci 
față presiunilor.

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

Atașat de fiica unui ofițer, flă-
căul era pe cale să se căsătorească 
și s-ar fi căsătorit dacă mama nu 
ar fi aflat mai multe amănunte pi-
cante despre conviețuirea acesteia 
cu un tânăr soldat, interzicându-i 
astfel să facă pasul. 

O altă fată cu care Florin în-
cepuse să țese o poveste de dra-
goste a fost Larisa, fiica unui fost 
președinte de colhoz. Larisa era 
pentru Florin întruchiparea ide-
alului feminin – înaltă, grațioasă, 
cu părul blond, lăsat pe spate. Dar 
nici aceasta nu i-a plăcut mamei. 
Era prea independentă și prea 
cochetă. 

A detestat-o din clipa în care a 
văzut-o. Când Larisa a hotărât să 
stea cu Florin la el acasă, femeia 
aceasta care își iubea fiul la nebu-

nie, a început s-o jignească fără 
motiv pe tânăra fată. Florin nu 
lua atitudine. Își pleca fruntea în 
fața  maică-si, lăsând-o s-o atace 
cu răutate pe Larisa. Dorind s-o 
îndepărteze de fiul său, ea o agresa 
verbal tot mai des. 

Larisa tăcea. După mai multe 
zile de tăcere apăsătoare, a plecat 
din casa lor, nedorind să-i mai 
vadă pe membrii acestei familii, 
inclusiv pe Florin. Cu toată dra-
gostea ce i-o purta, lui Florin îi 
fusese imposibil s-o întoarcă în 
viața sa. Larisa plecase pentru 
totdeauna de la el.

Trebuie să vă spun că Florin 
se comporta foarte frumos cu fe-
meile. Și ar fi putut avea orice fe-
meie pe care și-ar fi dorit-o. Mulți 
ani a fost cel mai râvnit de femei 
bărbat din oraș. Unele îi adorau 
cunoștințele vaste, altele poziția 
socială, iar multe îi jinduiau chi-
pul frumos în pat măcar pentru 
o noapte. Dar el nu s-a folosit de 
această trecere la femei și nu s-a 
culcat cu oricine.

N-a fost cum a dorit mama

Părinții îl vedeau alături de Na-
talia, fiica prietenilor de familie 

Blestem de iubire și o dragoste maladiv 
de posesivă a unei mame pentru fiu (I)

pe care o cunoșteau de mică. Dar 
până la ea flăcăul mai avusese le-
gături foarte strânse cu încă două 
femei. Una din ele a fost Zina, sora 
mai mare a Nataliei, iar cealaltă a 
fost Ana, fiica unui coleg de ser-
viciu al tatălui. Nici acestea n-au 
fost pe placul mamei. 

Doar atunci când a început a 
se întâlni cu Natalia, mama i-a 
încuviințat relația. Era frumoasă 
Natalia, sprintenă, ușoară ca un 
fulg. Când ieșeau la plimbare, el 
o sorbea din priviri. Ea se uita la 
el pe furiș, păstrându-și partea 
de mister. Băiatul se îndrăgostise 
lulea de fată. Au ieșit împreună în 
oraș mai bine de un an, petrecuți 
cu admirație de ochii trecătorilor. 
Mergeau la teatru, la operă, la me-

ciurile de fotbal, la petreceri. Au 
trăit clipe frumoase. 

Florin a ajuns să creadă că via-
ța lui e de neconceput fără ea. În 
timpul unei vacanțe la mare a 
cerut-o în căsătorie. Era convins 
că zgomotul mării, frământarea 
valurilor îi vor amplifica senti-
mentele. Dar fata a râs de pro-
punerea lui. I-a spus că nici pe 
departe nu are gând de măritiș, 
că vrea să urmeze facultatea, să-și 
facă o carieră. Natalia avea 19 ani 
atunci, Florin – 29. După câteva 
luni s-au despărțit, promițându-și 
să se uite reciproc. S-au întris-
tat părinții lui Florin, triști erau 
și părinții Nataliei, care-și tot 
îndemnau fiica să restabilească 
relația. Natalia, însă, avea mereu 

același răspuns: „Pentru mine el 
nu a fost decât ca un frate”. În 
replică, mama îi spunea: „Va trece 
timpul și vei vedea că o să ajungi 
să-l iubești. Florin e un băiat cum 
mai rar întâlnești”. 

A ales până a cules

Greu i-a fost lui Florin să gă-
sească fata care să le placă și pă-
rinților și cu care să se înțeleagă 
atât de bine cum s-a înțeles cu 
Natalia. Firește, una ca Natalia 
nu a mai găsit.

La 31 de ani a întâlnit-o pe 
Veronica, care l-a hipnotizat 
dintr-o privire. Era nebun după 
ea. Părinților le-a plăcut. Cu toate 
acestea, prietenii care îl cunoșteau 
pe Florin nu și-o puteau imagina 
în rol de soție. O vedeau neseri-
oasă. 

Cu un fel de teamă în suflet, 
alimentată de eșecurile și divor-
țurile câtorva prieteni, Florin s-a 
căsătorit. Veronica avea 26 de ani 
și era o fată plină de vise. Părinții 
i-au binecuvântat și le-au dorit să 
fie împreună până la apusul vieții. 
Ei au făcut jurământ în fața alta-
rului, angajându-se să nu ajungă 
la divorț niciodată, indiferent de 
norii care se vor abate asupra 
casei lor. 

După nuntă, dorind să-și tră-
iască povestea de dragoste cât mai 
departe de ochii curioșilor, s-au 
mutat cu traiul în România. Dra-
gostea dintre ei părea că prinde 
contur, dar în adâncul sufletu-
lui Florin tânjea după energia și 
căldura pe care o emana Natalia.

(va urma)

Nina NECULCE

Florin se trăgea dintr-o familie de oameni 
înstăriți. Era singurul copil la părinți, 
un băiat ieșit din comun, erudit. Până la  
absolvirea liceului citise toate cărțile din 

biblioteca orășenească și din biblioteca familiei. A 
citit mult și în timpul studiilor la facultate. Când i-a 
venit vremea de însurătoare, maică-sa, care îl iubea 
foarte mult, îl „ajuta” în alegerea viitoarei soții.
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Misterul anulat

Clasici ai epigramei

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Unor zidari
Mai sunt şi meșteri din acei
Ce nu ştiu graba-n lumea asta!
Manole de muncea ca ei,
Şi azi îi mai trăia nevasta.

Nevestei mele
Spunea nevasta cu temei,
Să nu mănânc din zestrea ei,
Eu am făcut precum a vrut-o,
Şi n-am mâncat-o! Am băut-o!

Unui ginecolog
Anul Nou, ce naște-n zare,
Pentru el se naște-n van:
Prima naștere la care
N-a „ciupit” şi el un ban.

La vârsta mea
Nu am nevoie de spitale
Sau reparații capitale,

Dar orișicât, fir-ar să fie,
Sunt cam ieșit din garanție!

Unui scriitor sensibil 
la critică
Să nu-i pară viața grea,
Noaptea scrie, ziua bea!
Unii l-au cam criticat
Şi de-atunci... le-a inversat.
  Virgil ȘCHIOPESCU

Centura de castitate
Ca soața-i să rămână pură,
I-a pus bărbatul o centură,
Dar, ce folos, amicul ei
Avea o fabrică de chei.

Păcat
În largul mării avântat,
Văzând un critic, dând din coate,
Își zise un poet: Păcat!
Păcat că știe să înoate.

Epitaf unui motociclist
Stă aici, culcat în dric,
Chiar motociclistul care,
Depășind un car mai mic,
A intrat în Carul Mare!

Căsătoria
E o prostie neiertată,
Cu invitați, cocarde, flori,
Pe care unii-o fac o dată,
Iar alții... de mai multe ori.

La măcelărie
Atâtea oase mi-a băgat,
Când mi-a alcătuit pachetul,
Că vacii care-a decedat
I-am reconstituit scheletul.

            Gabriel TEODORESCU

Epigramiști contemporani

Munca la români
Nu vă spun o vorbă nouă:
Munca e, la noi în ţară,
Doar răgazul dintre două
Lungi ieșiri la o ţigară.

Renuntare
Citind în presă, într-o seară,
Că băutura ne omoară,
Așa m-am panicat de tare
Încât nu mai citesc ziare.

Plata cu ziua
Moartea întreba mieroasă,
Într-un sat, acum vreun an:
- Cât plătiți o zi de coasă?...
Să mai fac şi eu un ban!

Sorin OLARIU

Unei frumoase amante
Nu mă mir că ea, frumoasa,
I-a stricat lui Nae casa,
Căci ştiu alta, mai cu foc,
Ce a „demolat” un bloc!

Idilă horoscopică
Sus pe munte, la izvor,
O idilă stă să moară:
Fata e Săgetător,
Dar feciorul e... Fecioară!

Unei familii oarecare
Soața lui e ideală
După cum îl îngrijește:
Ea îl calcă, ea îl spală,
Şi tot dânsa îl... cârpește!

Emil IANUȘ

După o ploaie cu grindină
În grădină-o babă țipă:
„Para focului să arză
Piatra asta, că-ntr-o clipă
Mi-a făcut ardeii... varză!”

Soția și soacra în bucătărie
Când cele două mestecau în oale,
Bărbatul de acasă a plecat,
Sperând să dea de niște 

trufandale,

Că, vai, de răcituri s-a săturat!

La plimbare prin orașul natal
Nu mă tem, la o adică,
Să mă rătăcesc pe-aici:
Străzile le știu de mică,
Gropile le știu de mici!

Vali SLAVU

Realitate sătească
La ţară sărăcia e cumplită,
Şi bieții oameni îşi trăiesc amarul;
Pământu-i sterp, iar capete 

de vită,
Au doar consilierii şi primarul.

Toamna
E timpul când îmbracă ţara
Culori ce-au fascinat poeții
Şi când se umple iar cămara
Cu... mucegai pe toți pereții.

Remediu
Chiar dacă n-a-nghițit pastile,
Scăpă de-o boală mai tenace,
Că, dacă are omul zile,
Nici zece doctori n-au ce-i face!

Vasile VAJOGA

– Măi Todirel, tu ești, după câte ştiu, judecător. Ia să-mi spui, dacă 
am stat în spital şi, după ce m-am înzdrăvenit, am petrecut o noapte 
de vis cu doctorița care m-a lecuit, e mită asta sau nu? 

– Dacă doctorița are soț, la sigur e mită! 

– Cum nu puteai alege pe timpul sovieticilor, când îţi puneau în 
față un singur candidat, nici azi n-ai de unde alege din cei zece, îşi dă 
cu părerea nea Tudorache.

– Măi Vasilică, ştii ce?! Nu fi bădăran, dacă vrei să mă pipăi, ap’ 
du-te mai întâi şi-ţi spală mâinile.

Concluzii în transportul public: „Cu cât pasagera(ul) e mai mărgi-
nit(-ă), cu atât mai nemărginită e discuția la telefonul mobil”. 

Ion a urcat în troleibuz, s-a așezat pe o banchetă liberă, a scos din 
geantă un ziar şi a început să-l răsfoiască. Când, pentru un moment, 
şi-a ridicat capul, şi-a dat seama că o droaie de călători cu telefoane 
mobile se uită la dânsul ca la un tip preistoric.

Aurel şi Efim, doi împătimiţi de lectură, asistă la o lansare de carte.
– Măi Efime, după câte ştiu, tu ai citit deja noul roman al lui Petru 

Pârjoală. Poate spui şi tu câteva cuvinte... 
– Nu pot, că au să se supere cei care şi-au expus opiniile. Ba chiar 

şi autorul.
– De ce?
– Eu nu pot spune altceva decât adevărul.

Toast, spus în şoaptă, la o lansare de carte: 
– Doamne, dă-i măcar un cititor!

La o şcoală de bucătari. Profesorul o întreabă pe o elevă:
– De ce, când fierbe răcitura, trebuie să îndepărtăm spuma?
– Ca răcitura să nu iasă tulbure!
– Nu-i corect. În manual e scris: „Să fie răcitura limpede!”. 

– Câți ani îi trebuie unui moldovean pentru a se întâlni cu mintea 
de pe urmă?

– Nu trăiește el atâta!

– Viorico, îşi sună mama fata care locuiește cu familia la oraș, s-au 
copt caisele, zarzărele, prunele... Veniți şi culegeți-vă vreo câteva 
căldări, îi face compot pe la iarnă...

– Mamă, ni s-a stricat mașina, şi nu putem veni. Mai bine fă mata 
compotul, căpăcește-l în borcane, că noi venim numaidecât. Imediat 
cum reparăm mașina...

– Nepoate, îi sună bunica nepotului de la oraș, vino şi ajută-mă să 
culeg coacăza, că-i tare multă anul ista!

– Aș veni cu dragă inimă, bunico, dar dacă n-ai internet...

Ionel Buză e un mare meșter la repararea motoarelor auto. Când 
îşi face reclamă ca reparator, spune:

– Nu zic, unele femei m-au respins, dar niciun motor, trecut prin 
mâinile mele, n-a mai făcut nazuri!

 La bar, la un pahar de vin, povestea-i alta.
– Motoarele poate că mai şi tușesc după ce le-am dres eu, dar nicio 

femeie n-a rezistat în fața mea!

Un flăcăuan chipeș intră în troleibuz cu o sacoșă plină cu pește. 
Deodată sacoșa se rupe şi peștele se împrăştie pe jos. O doamnă îi 
întinde o sacoșă nou-nouță şi-i spune:

– Notează-ţi şi numărul meu de telefon. Să vii să-mi aduci sacoșa 
şi să-mi mulțumești.

– Tăticule, Moș Crăciun are să vină şi anul acesta pe la noi sau e 
plecat peste hotare?

– De-acu-mi stă-n gât mâncarea asta a ta. Cartofi şi iar cartofi în 
fiecare zi!

– Da’ vinișor şi iar vinișor în fiecare zi, nu-ţi stă în gât?
– Nu, că vinu-i lichid, curge repede pe şoseaua gâtului!

Gheorghe POSTOLACHI

M i n i a t u r i
r.m.

Lupul 
înfometat

Un lup flămând, din urmă hă-
ituit,

La un ospăț odată-a nimerit
Cu mese încărcate de bucate,
Să tot mănânci, cât poți, pe 

săturate.
Erau acolo animale multe
De-o vreme-ncoace elevate, 

culte,
Reprezentând partidele alese,
Vorbind și limbi de lup neîn-

țelese,
Ce-aveau, sclipind, în față fi-

ecare
Tacâmuri, farfurii, dar și pahare
De care lupul nu avea știință
Ce rost vor fi având și folosință.
Așa fiind, s-ascunse sub o masă
Pândind momentul favorabil 

ca să
Înhațe un purcel din cei de lapte
În râtișor cu două mere coapte,
Gătit frumos – să-ți lase gura apă,
Să vrei, întreg, stomacul să-l 

încapă!
Deci când pe urs, un toast fru-

mos rostind,
Îl ascultau vulpițele clipind,
Mai multe căprioare, veverițe
Venite la petrecere-n fustițe,
Un cerb în frac, un râs cu pa-

pion,
Alți lupi, toți educați și de bon-

ton,
Sări și lupul drept în fața lor
Și, înhățând purcelul de-un 

picior,
Îl aruncă hoțește în spinare
Fugind, rapid, spre ușa de in-

trare
Sau de ieșire, cum pe plac v-o fi,
Că-i tot aceea în oricare zi.
E clar că toată lumea animală
De urlete umplu întreaga sală,
Din ușă însă lupul hămesit
Morala sa lupească a rostit:
Nu e ușor să fii manierat
Când de trei zile-ncoace n-ai 

mâncat
Și ar putea chiar prea puțin să-

ți pese
Când nu ai fost vreodată pe la 

mese,
Organizate toate cu mult fast
Cu sărăcia mare în contrast,
De ce-o să zică mulți manierați
Ce nu au fost vreodată-nfome-

tați.

Neexcluzând, ca-n orice bună 
şcoală,

C-ar merita şi lupul vreo mo-
rală,

N-am cum i-o spune, căci, să-
rac, urgent,

A şters-o, prin păduri, în Oc-
cident...

Gheorghe BÂLICI

F a b u l ă

Fiind un mare admirator al frumosului, șeful meu de partid nu se mai satură de 
privit în oglindă.

Pe noi nici măcar prostia nu ne unește!
Spuneți că muncim prost… Păi, dacă furați totul mai repede decât producem noi!
Viața conjugală are multe avantaje, însă e tare greu să te deprinzi cu ele.
Munca înnobilează omul. Și îmbogățește patronul!...
Aflând din presă că optimiștii trăiesc mult, pesimiștii au devenit și mai pesimiști.
E prea scurtă viața, pentru a duce un mod de viață sănătos!
Am făcut imunitate la orice gen de elogii, dacă n-o fi cumva și asta o laudă de sine…
Fetelor, mai visați un flăcău chipeș, deștept, bogat și tandru? Acești armăsari au 

fost acaparați de concurente încă pe când erau mânji!
În ajunul alegerilor, politicienii încep să-și iubească țara cu atâta înverșunare, 

încât pot fi judecați pentru viol în grup.
Ion DIVIZA

A f o r i s m e
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Luni, 5 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Portret obiectiv
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover România
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 3 ceasuri bune
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.07 Studio Mondial
23.40 SuperMondial
00.15 Dincolo de alb și negru
01.05 Sport
01.20 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.10 AgroStrategia
06.00 Oamenii și legea

TVR 2

07.00 Teleșcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.45 Secolul 22
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Educație la înălțime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Rețeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Masca de argint
03.00 Ora de Știri
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Documentar
05.20 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
10.10 Fotbal. CM-2022
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Codul ECO
13.00 Știrile
13.30 Erudit cafe
14.05 Svitanok

14.35 F/d
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Concert în Europa
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.30 Dimensiunea diplomatică
19.55 Serial Hotel Grand
20.40 Arena mondială
20.50 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Codul asasinului
02.00 Bună dimineața
03.30 Fotbal. CM-2022
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie și Castelul de Diamant
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Bibi și Tina 4
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui

16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreața
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Trebuie să-l prind pe Moș 
Crăciun
20.55 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor
02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
00.00 Film Jaful secolului
01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 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 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Știrile Pro TV
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula Jurnal TV
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 O via? a din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața matinal
10.00 Optimiștii
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Крутой парень
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața matinal
01.20 Х/ф Крутой парень
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Tradiții de la bunica
07.30 Film: DRAGOSTE IMPOSIBILĂ
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 135
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 206
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 217
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 138
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 208
21.00 Film: VREMURI ÎNTUNECATE
23.00 Film: BANDELE DIN NEW 
YORK
02.15 Cei șapte ani de masă
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 6 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Gări de poveste
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
13.45 Europa azi
14.00 Punctul pe azi
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Profesioniștii…
23.50 Discover România
00.00 Investiți în România!
01.00 Lectia de istorie
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.00 Studio Mondial

17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.07 Studio Mondial
23.40 SuperMondial
00.15 Dincolo de alb și negru
01.05 # Creativ
01.35 Istorii ascunse Povestea aurului
02.00 Revizie tehnica
06.00 Oamenii și legea

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul

09.45 Secolul 22
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Opera comică pentru copii
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
21.00 Formidabilii - Români din Italia 
și poveștile lor
22.45 Iarna amintirilor
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Documentar: 360°-GEO
02.00 Revizie tehnica
06.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.10 Scanner
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
10.00 Fotbal. CM-2022
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Concert în Europa
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.30 Reporter pentru sănătate
19.55 Serial Hotel Grand
20.40 Arena mondială
20.50 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Upgrade
01.50 Bună dimineața
03.35 Fotbal. CM-2022
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Trebuie să-l prind pe Moș 
Crăciun
14.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreața
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Curiosul George 2: un Crăciun 
maimuțesc
21.00 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor

02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Film Ninja 2: Razbunarea
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film Avanpostul
03.00 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 Las Fierbinți
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Superspeed
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Drumul catre cer
13.00 M-Adam
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
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 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 O via? a din pensie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Asflt de Moldova- Revenirea 
Acasa
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Moldova gândește
06.00 Fără protocol
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Одноклассники

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
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
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Одноклассники
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei

10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 136
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 208
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 217
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 218
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 139
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 209
21.00 Film: O DRAGOSTE CU NOUĂ 
VIEȚI
23.00 Film: ELEKTRA LUXX
01.00 Film: VREMURI ÎNTUNECATE
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 7 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Portret obiectiv
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Dosar România
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Punctul pe azi
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Destine ca-n filme
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Garantat 100%
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Chipurile României, 9 ep
23.00 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Articolul VII
01.00 Garantat 100%
01.50 Discover România
02.00 Destine ca-n filme
02.50 Discover România
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 3 ceasuri bune
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Breaking Fake News
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Film: Marele cutremur
23.00 Studio Mondial
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Sport
01.20 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.10 AgroStrategia
06.00 Oamenii și legea

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.45 Secolul 22
10.00 Documentar: 360° Curaçao - 
terapia cu delfini
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Ediție limitată
14.30 Documentar: 360°
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
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18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Bărbierul din Siberia
22.00 Despre forme și semne
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Bărbierul din Siberia
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°
05.25 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAșii
06.30 Svitanok
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
10.00 Fotbal. CM-2022
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Unda bugeacului
13.00 Știrile
13.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Desene animate Astroboy
16.00 Dimensiunea diplomatică
16.30 Arena mondială
17.00 Live studio
19.00 Mesager
19.30 Focus Europa
20.00 Serial Hotel Grand
20.45 Film Rebelul din lanul de secară
22.35 События, мнения, лица
22.50 Știri Externe
23.15 Zapovednik
23.30 F/d Legământ
00.25 Evantai folcloric
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie în Tabără de Muzîca
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George

13.30 Curiosul George 2: un Crăciun 
maimuțesc
14.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreața
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
21.25 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor
02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Film 21 de poduri
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film Calugarita: Misterul de la 
manastire
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

21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Umami: al 5-lea gust
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se cauta un milionar
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cealalta Basarabie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Начни сначала
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Начни сначала
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 137
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 209
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 218
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 219
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 140
20.00 Film: TOMIRIS - PRINȚESA 
RĂZBOINICĂ
22.45 Film: BINE AȚI VENIT ÎN 
CAPCANĂ
00.45 Film: ELEKTRA LUXX
02.45 Vouă
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 8 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Istorii cu tâlc
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Publicistica
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Punctul pe azi
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte

20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Rețeaua de idoli
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Chipurile României, 9 ep
23.00 Omul și timpul
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Publicistica
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Omul și timpul
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Oamenii și legea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Omul și timpul
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Documentar. Phoenix
23.00 Studio Mondial
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Marele cutremur
03.45 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.45 # Creativ
05.10 AgroStrategia
06.00 Omul și timpul

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.45 Secolul 22
10.00 Documentar: 360°
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Despre forme și semne
14.30 Documentar: 360°
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Bărbierul din Siberia
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminția de la miezul nopții
01.00 Film: Bărbierul din Siberia
02.40 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Despre forme și semne
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Șciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.40 Desene animate Banzis secret 
diary
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
14.55 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Focus Europa
16.30 Arena mondială
17.00 Live studio
19.00 Mesager
19.30 Moldova de Patrimoniu
20.00 Serial Hotel Grand
20.45 Film Vine nunta
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 F/d Marica
23.50 Erudit cafe
00.30 Unda bugeacului
01.00 stil nou
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George

06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie și Castelul de Diamant
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
15.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii

15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreața
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
21.25 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor
02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Film Teroare în PAris
00.30 Las Fierbinți
01.30 Știrile Pro TV
02.30 Film Pacatul cosmic
04.30 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
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Doctor de bine
23.30 Teleshopping
00.00 Știrile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Vreau la? ara
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Vanturile, Valurile
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Business up
06.00 Iubește viața confesiuni
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW

11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Однажды преступив 
закон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
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
00.25 Euromaxx - lifestyle în  
Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Однажды преступив 
закон
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 138
11.45 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. 219
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 141
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 207
21.00 Film: IDILĂ DE CRĂCIUN
23.00 Film: O DRAGOSTE CU NOUĂ 
VIEȚI
01.00 Film: BINE AȚI VENIT ÎN 
CAPCANĂ
03.00 Miezul problemei
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 9 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 În Slujba Binelui
14.00 Punctul pe azi
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniștii…
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
21.00 Concert extraordinar pop - sim-
fonic Paul Surugiu - Fuego
23.05 Gări de poveste
23.50 Discover România
00.00 Tradiții
01.00 Istorii de bun gust
02.00 Profesioniștii…
02.50 Discover România
03.00 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Veniți de gustați!
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Țară, țară, cine ești?
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.07 Studio Mondial
23.40 SuperMondial
00.15 Țară, țară, cine ești?

01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.20 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.10 Atelier de sănătate
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fram
10.00 Documentar: 360°
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Documentar: 360°
15.30 Teleșcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educație la înălțime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Gala umorului
22.00 Rețeaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 RIVALII… cu Marina Almășan
02.00 Ora de Știri
02.45 Mic dejun cu un campion
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala
04.40 Documentar: 360°
05.35 Istorii de bun gust
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret 
diary
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
14.55 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 În ritmul dansului
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.00 Live studio
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.40 Bună seara!
20.40 Arena mondială
20.50 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 La noi în sat
01.00 Svitanok
01.30 Bună dimineața
03.20 Fotbal. CM-2022
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreața
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Curiosul George: Maimuțoiul 
Regal
21.25 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor

02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
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05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
00.30 Film Greta
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Lecții de viața
03.30 Vorbește lumea
05.00 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 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Vreau la? ara
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Total Sport
21.00 Новости Jurnal TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul 23
00.00 M-Adam
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Певец на свадьбе

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Iubește viața confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Певец на свадьбе
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 139
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 207
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii

17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 142
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 208
21.00 Film: CHEMAREA STRĂBU-
NILOR
23.00 Film: TOMIRIS - PRINȚESA 
RĂZBOINICĂ
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 10 decembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 Wine trips la TVR Moldova
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.30 Opera comică pentru copii
12.20 Discover România
12.30 Vivi Art
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Info Plus
14.30 Printre cuvinte
15.00 5 x 5 minute de istorie
15.30 Caravana TVR3
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
22.35 Identitate Basarabia
23.00 Film: Nemuritorii
00.50 Discover România
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Nemuritorii
03.50 Printre cuvinte
04.20 Exclusiv în România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.50 Vorbește corect!
10.00 Vedeta familiei
11.30 Cronicile spațiului
12.00 Doza de IT
12.30 Eu pot!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolați în România Best of
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Teleenciclopedia AUGUSTE 
RODIN
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.07 Studio Mondial
23.40 SuperMondial
00.15 Profesioniștii…
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.15 Sport
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.10 Teleenciclopedia
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Cum vă merge?
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 RIVALII… cu Marina Almășan
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Bucuria renaște din iubire
22.00 Film: Cod 211
23.55 Drag de România mea!
01.55 Ora de Știri
02.40 E vremea ta!
02.55 Film: Cod 211
04.20 Film: Bucuria renaște din iubire
05.50 Fără prejudecăți
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.20 Candela neuitării
06.30 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineața
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 Bună seara!

11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Serial Hotel Grand
13.30 La noi în sat
14.15 F/d
14.30 Fotbal. CM-2022
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Zona ARS
20.40 Arena mondială
20.50 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Rebelul din lanul de secară

02.00 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Всегда на высоте
05.30 Tezaur
05.45 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
10.35 Barbie Dreamhouse Adventures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Curiosul George: Maimuțoiul 
Regal
15.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Tărâmul uitat de timp
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Lucky Luke - Daisy Town
21.25 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor
02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta
03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Scooby-Doo
14.15 Film Mincinosul mincinosilor
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Un tataie de cosmar
23.00 Film Hoti de onoare
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Scooby-Doo
04.00 Film Mincinosul   
mincinosilor

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 I likeIT
10.30 Superspeed
11.00 La Măruță
12.30 Ce spun românii
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecții de viața
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Новости Jurnal TV
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Клан Ювелиров
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Teleshopping
17.30 Se cauta un milionar
18.00 O via? a din pensie
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Vreau la? ara
00.00 Jurnalul săptămânii
01.00 Strange Empire
02.00 Monster
03.00 Jurnalul săptămânii
04.00 Total Sport
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 In good shape - the health show
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Х/ф Крысиные бега
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Х/ф Случайный шпион
22.30 Итоги
23.00 Т/с Первые ласточки-2
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Крысиные бега

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 140
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 141
15.30 Film: VLAD ȚEPEȘ
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 143
20.00 Film: CRĂCIUN CU TUKER
22.00 Film: IDILĂ DE CRĂCIUN
23.45 Fosta mea iubire
01.30 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 11 decembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.45 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
08.00 Memoria locului
08.30 Bucuria credinței
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viața satului
12.35 Izolați în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Info Plus
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Rivalii… cu Marina Almășan
16.35 Cap compas
17.00 La un pas de România
17.30 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Ora de Știri
20.35 Printre cuvinte
20.40 5 minute de istorie
20.45 Discover România
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tradiții
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.50 Discover România
04.00 Istorii cu tâlc
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinței
08.30 Cronicile spațiului
09.00 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean/
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo

14.30 Documentar: Phoenix/
16.30 Exclusiv în România
17.25 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.30 Istorii ascunse Povestea aurului
18.00 Dosar România
18.55 Garantat 100%
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viață
23.30 Studio Mondial
00.30 Doza de IT
01.00 Garantat 100%
01.55 Izolați în România
02.20 Eu pot!
03.10 Ora Regelui
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri
05.05 Bucuria credinței
05.30 Istorii ascunse Povestea aurului
06.00 Oamenii și legea

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
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Să fim sănătoși!
12.30 Levintza
13.00 Documentar: România neîm-
blânzită
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Colierul de turcoaze
22.00 Film: O promisiune
00.05 Cum vă merge?
00.35 Documentar: România neîm-
blânzită
02.30 Ora de Știri
03.15 E vremea ta!
03.30 Pescar hoinar
04.00 Natură și aventură
04.25 Cap compas
04.55 Generația Fit
05.25 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zuper. Md
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.40 Ring star
11.30 Tezaur
11.45 F/d
12.00 Serial Hotel Grand

13.30 Marca frumuseții
14.00 Prezintă orchestra Folclor
16.05 F/d Culisele istoriei
17.00 stil nou
17.30 Purtătorii de cultură
18.00 În alți papuci
19.00 Mesager
19.15 Unghuri de vedere
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Știrile
21.30 Scanner. (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Șciotîjnăvîc
22.55 Film JFK
01.55 Bună dimineața
03.45 În alți papuci
04.15 Muzică
05.15 Moldovenii de pretutindeni
05.45 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreața
07.20 Eu și Mia
08.15 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.05 Barbie în Cele 12 Prințese 
Balerine
10.35 Barbie Dreamhouse Adventures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Lucky Luke - Daisy Town
15.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.45 Țnuturi de poveste II: Marea 
aventură
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Norocosul Luke - Balada lui 
Dalton
21.25 Zorro
21.55 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra Cretacică
23.55 Zorro
00.55 Furios și iute: Cursa spionilor
02.00 5 Detectivi - Caz După Caz
03.10 Când eram de vârsta ta

03.45 Minichef
04.00 Eu și Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film Logodniul fals
16.15 Teleshopping
16.30 Film Pup-o, Ma!
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Mosul cel gras
00.40 Știrile Pro TV Chișinău
01.10 Film Logodniul fals
03.00 Film Pup-o, Ma!
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 La Măruță
12.30 I likeIT
13.00 ApropoTv
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Vorbește lumea
16.45 Umami: al 5-lea gust
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 ApropoTv
00.00 Teleshopping
00.30 Umami: al 5-lea gust
00.50 Doctor de bine
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecții de viața
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Fii sănătos
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gatit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Drumul catre cer
15.00 Teleshopping
15.30 Итоги
16.00 M-Adam
17.00 Vanturile, Valurile
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Vreau la? ara
00.00 Patrula
01.00 Strange Empire
02.00 Monster
03.00 Ora de Ras
04.00 viața din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândește
09.30 Iubește viața matinal
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Муз/ф Зеленая книга
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Х/ф Репродукция
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Муз/ф Зеленая книга
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Film: VLAD ȚEPEȘ
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei șapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2,  
ep. 144
20.00 Film: ÎNTREABĂ-ȚI DESTINUL
23.45 Film: CRĂCIUN CU TUKER
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V



24

Săptămânal independentVineri / 2 decembrie / 2022
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

În tinerețe şi în prezent

Mi-a spus o drăgăstoasă fată
Că tinerețea-i doar o dată
Și-acum, când babă-i și tușește,
Mă sună și îmi amintește... Gheorghe BÂLICI

Un parazit al lupului 
ar putea dicta alegerea 
conducătorului haitei 

Lupii infectați cu un banal pa-
razit au șanse mai mari să se im-
pună ca lideri ai haitei din care fac 
parte, potrivit unui studiu ameri-
can, ai cărui autori sugerează că 
intrusul, care infectează creierul, 
îl determină pe animalul-gazdă 
să își asume riscuri, informea-
ză AFP. Toxoplasma gondii, un 
parazit unicelular, se reproduce 
doar în corpurile pisicilor și ale 
felinelor, dar poate infecta orice 
animal cu sânge cald. 

Se estimează că între 30% și 
50% din populația umană este 
infectată cu acest parazit, care 

rămâne toată viața sub formă de 
țesut latent. Sistemul imunitar al 
oamenilor împiedică, în general, 
apariția oricărui simptom. Anu-
mite studii au stabilit o legătură 
între prezența sa în creierul uman 
și o creștere a comportamentelor 
riscante și a agresiunilor. Altele 
au contestat existența unei astfel 
de legături. 

Studiul publicat recent în re-
vista științifică „Communications 
Biology” se bazează pe 26 de ani 
de observații făcute asupra lupi-
lor cenușii din parcul național 
Yellowstone din Statele Unite. 

„250 de grame de magie și per-
fecțiune”: bagheta, emblemă în 
lume a vieții cotidiene a francezi-
lor amenințată de industrializare, 
a fost înscrisă miercuri în patri-
moniul imaterial al umanității de 
către UNESCO, relatează AFP.

Organizația, care mai presus 
de toate onorează tradițiile care 
trebuie păstrate mai mult decât 
produsele în sine, a distins astfel 
măiestria și cultura din jurul aces-
tui element esențial al meselor 
franceze.

Cu crusta sa crocantă, bagheta, 
apărută la începutul secolului al 
XX-lea la Paris, este astăzi prima 
pâine consumată în țară.

În fiecare zi, 12 milioane de 
consumatori francezi deschid ușa 
unei brutării și peste șase miliarde 
de baghete ies anual din brutării. 
Cumpărarea pâinii este astfel un 
adevărat obicei social și prietenos 
care le încântă viața.

„250 de grame de magie și per-
fecțiune în viața noastră de zi cu 
zi. O artă franceză de a trăi”, a 
salutat președintele Emmanuel 
Macron pe Twitter.

„Un act simbolic puternic” pen-
tru Audrey Azoulay, director gene-
ral al UNESCO și „o recunoaștere” 
în opinia lui Dominique Anract, 
președintele Confederației Nați-
onale a Panificației și Patiseriei 
franceze. Acest eveniment i-ar pu-
tea determina pe „tineri să urmeze 
această meserie”, a declarat el la 
Rabat, unde UNESCO și-a anunțat 
laureații.

Agerpres

Monica Anghel, 
apariție uimitoare 
într-o ținută 
spectaculoasă. 
Cât de mult a slăbit 

Interpreta Monica An-
ghel, în vârstă de 51 de ani, 
și-a surprins fanii cu noua 
apariție. Artista a postat 
o imagine într-o ținută 
spectaculoasă, iar fanii au 
felicitat-o imediat pentru 
felul în care arată după ce 
a slăbit. 

Îmbrăcată cu niște pan-
taloni cu talie înaltă, un top 
cu volane și botine cu tocuri 
înalte, Monica Anghel este 
aproape de nerecunoscut. 
Într-o altă imagine, vede-
ta apare îmbrăcată într-o 
rochie roșie și poartă o 
perucă. 

„Ești superbă. Felici-
tări!” „Arăți într-un mare 
fel!”, ,,Pur și simplu fabu-
loasă!”, ,,Arăți WOW, Mo-
nica dragă!”, ,,Felul cum 
arăți este extraordinar! 
Felicitări!”, sunt câteva 
dintre comentariile fanilor. 

În 2017, Monica Anghel 
a suferit o intervenție chi-
rurgicală la nivelul coloa-
nei, iar după a fost nevoită 
să slăbească. A scăpat de 30 
de kilograme, iar acum este 
total schimbată. 

,,Da, am mers la psi-
holog în perioada în care 
am slăbit 30 de kilograme 
într-un an și trei luni. În-
trebarea mea era: OK, slă-
besc, dar ce anume mă va 
determina să rămân la noua greutate? Psihologul m-a ajutat să înțeleg 
lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune 
ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a 
părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin 
greutatea”, a povestit Monica Anghel. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  C o s t e l  P ă t r ă ș c a n
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Bagheta a fost înscrisă 
în patrimoniul imaterial 
al umanității

Cercetătorii care participă la Ye-
llowstone Wolf Project au anali-
zat eșantioane sangvine prelevate 
de la 230 de lupi și 62 de pume. 
Acestea din urmă sunt cunoscute 
ca vectori de răspândire a parazi-
tului în urma interacțiunilor lor 
cu lupii. 

Cercetătorii americani au sta-
bilit că un lup infectat are șanse 
de 11 ori mai mari decât un lup 
neinfectat să își părăsească hai-
ta, ceea ce este caracteristic unei 
tendințe mai mari de a-și asuma 
riscuri. Totodată, un lup infectat 
are șanse de 46 ori mai mari de a 
deveni conducător de haită. Aceste 
concluzii conduc la „demonstrația 
rară că infecția parazitară influ-
ențează comportamentul într-o 
populație sălbatică de mamifere”, 
au precizat autorii cercetării. 

„A fi întreprinzător nu repre-
zintă în sine un lucru rău, dar 
poate să scurteze existența ani-
malelor, pentru că deciziile lor pot 
să le pună mai des în pericol”, a 
explicat Kira Cassidy, coautoare 
a studiului. 
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