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rațiile s-au micșorat
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Sistemul nostru economic 
și social nu doar e construit pe 
model sovietic, anacronic și ine-
ficient în condițiile economiei li-
bere, ci e și înlănțuit de mine cu 
efect întârziat, ținându-ne legați 
de spațiul controlat de Rusia. 
Ce să mai vorbim, dacă până și 
conectarea la sistemul energetic 
românesc și european se face pe 
la Cuciurgan! Iar reconectările 
directe (Isaccea-Chișinău, Sucea-
va-Bălți etc.) se vor rezolva în timp 
și au nevoie de investiții. Dar altă 
soluție nu există! 

Mircea V. Ciobanu
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E t i c a  l u s t r a ț i e i

Vasile Șoimaru: 
„I-aș ceda locul în 
Parlament finului 
de cununie al lui 
Plahotniuc dacă 
publică întreaga 
listă de trolli”

O b s e r v a t o r

Gânduri la 
închiderea unui ziar 

4 

Pentru o mână de etnici ruși în 
Republica Moldova se editează tiraje 
de sute de mii de exemplare de ziare

Continuăm să publicăm răspunsuri la 
ancheta „Gazetei de Chișinău”. În ediția 
de astăzi, ne răspund deputatul Vasile 
Șoimaru, profesor universitar doctor, 
și Grigore Pătrașcu, unul din fondatorii 
Mișcării democratice pentru susținerea 
restructurării.

Doar tirajul anual al „Комсомольская Правда” depășește suma 
tirajelor anuale ale tuturor publicațiilor de limbă română care se re-
găsesc în lista principalelor 10 publicații periodice, deși, conform re-
censământului din 2014, doar 4,1% din populație s-au declarat ruși, iar 
limba rusă este considerată limbă maternă de către 9,7% din populație. 

25 noiembrie 2014, 
PS Antonie de Orhei, 

Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Chişinăului, 

a oficiat, împreună cu un 
sobor de preoţi şi diaconi, 

slujba de sfinţire a pietrei de 
temelie a Centrului Cultural 

Ortodox al Bisericii „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” 

din Chişinău, preot paroh 
şi protoiereu Mitrofor, 

Petru Buburuz
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Maria Buga (30 de ani) este 
văduvă și are doi copii (zece și 
șase ani). Cea mică frecventea-
ză Grădinița nr. 149 din sectorul 
Ciocana, mun. Chișinău, instituție 

de stat. Femeia ne-a spus că plata 
pentru alimentație a crescut cu 
aproximativ 20%. 

„Îmi este greu, mai ales 
că sunt văduvă”

„Îmi este greu cu scumpirile de 
azi. Mai ales că sunt văduvă, am 
două fete. Nu beneficiez de vreo 
reducere la grădiniță pentru bonul 
de alimentație. Mi s-a propus să 
mă adresez cu un set de acte la Di-
recția generală educație, tineret și 
sport (DGETS), dar, din motiv că 
graficul meu de lucru coincide cu 

R a c u r s i

Mâncă, micuțu, 
Dragu’ meu căluțu’...

Plata pentru alimentația copiilor 
în grădinițe s-a majorat diferențiat
Totodată, s-au micșorat rațiile alimentare, iar în unele instituții a fost exclusă gustarea pentru micuți

Majorarea tarifelor cu 20% la 
alimentația în grădinițe a fost 
resimțită de părinții care au mai 
mult de doi copii în instituțiile 

preșcolare. Dacă anul trecut unii plăteau în 
medie 150-200 de lei pe lună pentru un singur 
copil, anul acesta prețurile ajung la 370 de lei pe 
lună în unele instituții de educație preșcolară. 
Ordinul de majorare a tarifelor e în vigoare din  
martie 2022. Reporterul „Gazetei de Chișinău” a 
discutat cu mai mulți părinți și a aflat cât îi costă 
alimentația copiilor la grădiniță. 

Diana BOTNARU

orele de audiență de la direcție, nu 
pot să depun documentele. Dacă 
anul trecut plăteam 160-180 de 
lei, acum 200-230 de lei pe lună”, 
ne-a informat Maria Buga. 

Totodată, femeia ne-a spus că 
„meniul copiilor nu s-a schimbat, 
dar s-a redus din gramaj”. 

Pentru un prânz la școală în 
ciclul primar, Maria Buga ne-a 
spus că plătește puțin peste 14 lei. 
„Fata mai mare e în clasa IV. La 
școală am prezentat profesoarei 
doar certificatul de deces al ta-
tălui fetei și cel de componență 
a familiei, de aceea mă costă 14 
lei și bănuți un prânz”. 

„Meniul s-a scumpit 
cu 35 de lei”

O altă mamă care a solicitat 

să-i păstrăm anonimatul ne-a 
spus că fiul ei de patru ani merge 
la Grădinița nr. 174 din sectorul 
Centru al capitalei. Femeia susține 
că plătește cu 35 de lei mai mult 
comparativ cu anul trecut. 

„S-a scumpit meniul cu 35 de 
lei. Cu prezență în fiecare zi lu-
crătoare, achităm 210 lei pe lună. 
Anul trecut în aceeași perioadă ne 
costa 186 de lei”. 

Chișinăueanca susține că i se 
pare nesemnificativă creșterea 
sumei la plata grădiniței. 

„Este foarte puțin pentru un co-
pil să mănânce de așa bani pe lună, 
căci acasă cu 30-50 de lei cumperi 
doar un lapte, un iaurt și o franzelă. 
Dar la grădiniță cu aceiași bani el 
mănâncă divers. Zilnic, se prepa-
ră diferite bucate: terciuri diverse, 
lapte, unt, chefir, cașcaval, carne 
de diverse tipuri, legume, fructe, 
copturi din brânză, sucuri, ceai. 
Destul de consistent și diversificat”.  

„Anul trecut în aceeași 
perioadă plăteam 
186 de lei”

Și la nordul Moldovei e ace-
eași situație. Mama unui băiat de 
șase ani (ne-a rugat să-i păstrăm 
anonimatul) care frecventează 
Grădinița nr. 2 „Foișor” din ora-
șul Edineț ne-a spus că are deja 
„imunitate la scumpiri”. 

„Meniul copiilor îmi pare mult 
mai sărac comparativ cu anul tre-
cut. Acum plătim 210 lei pe lună, 
față de 186 de lei anul trecut”, ne-a 
mărturisit femeia. 

Cu 80 de lei mai mult 

Anastasia Siminel are doi copii. 
Unul dintre ei frecventează Gră-
dinița nr. 35, sectorul Botanica, 
instituție de stat. Femeia ne-a 
spus că până în acest moment nu a 
avut probleme cu plata grădiniței, 
dar, „dacă vor mai urma scumpiri, 
vor fi resimțite, având în vedere 
că totul se scumpește”.

Anastasia precizează că anul 
trecut în această perioadă achita 
pentru alimentația copilului 150 
de lei pe lună, anul acesta, însă, 
220-230 de lei.

În satul Ghidighici costul 
alimentației a crescut 
cu 124 de lei față de 2021 

La grădinița din satul Ghidighi-
ci, părinții spun că s-au modificat 
și prețurile, dar și meniul copiilor. 

„Ultima gustare este exclusă, 
copiii vin acasă flămânzi. Am doi 
copii în această grădiniță, care 
este una de stat, dar nu beneficiem 
de vreo reducere. Este greu, dar 
încercăm să facem față, deoare-
ce bonul trebuie achitat. Copiii 
trebuie să se alimenteze”, spune 
o mămică care ne-a rugat să-i 
păstrăm identitatea. 

Ea spune că prețul pentru ali-
mentarea copiilor a crescut cu 124 
de lei, întrucât „anul trecut plă-
team pe lună până la 250 de lei, 
iar anul acesta, 374 de lei pe lună”. 

Menționăm că, în martie 2022, 
Ministerul Educației și Cercetă-
rii a identificat, de comun acord 
cu Ministerul Finanțelor, meca-
nismul de indexare a normelor 
financiare pentru alimentația co-
piilor din grădinițe și școli. Noile 
norme financiare au fost stabilite 
în funcție de timpul frecventării 
instituțiilor de învățământ. Pentru 
copiii cu vârsta de până la 3 ani: 

pentru 4 ore – de la 4,90 lei/
zi până la 5,90 lei/zi;

6 ore – de la 9,60 lei/zi până 
la 11,50 lei/zi;

9-10,5 ore – de la 14,20 lei/zi 
până la 17,00 lei/zi;

12-24 ore – de la 19,10 lei/zi 
până la 22,90 lei/zi. 

În cazul copiilor cu vârsta cu-
prinsă între 3-7 ani, sunt valabile 
sumele: 

4 ore – de la 6,10 lei/zi până 
la 7,30 lei/zi;

6 ore – de la 11,20 lei/zi până 
la 13,40 lei/zi; 

9-10,5 ore – de la 17,50 până 
la 21,00 lei/zi; 

12 ore – de la 19,10 până la 
22,90 lei/zi;

24 ore – de la 22,50 până la 
27,00 lei/zi.

În instituțiile cu profil sa-
natorial suma majorată pentru 
alimentarea copiilor constituie 
29,60 lei/zi.
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„Pentru creștinii ortodocși basarabeni 
reactivarea Mitropoliei Basarabiei 
a fost ca o ieșire din Egiptul nedreptății”

- Părinte, ce a însemnat 
reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei pentru viața 
spirituală a creștinilor 
ortodocși din Republica 
Moldova și, în particular, 
pentru activitatea Dvs. de 
preot?
Pentru creștinii ortodocși din 

Basarabia reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei a fost ca o ieșire din 
Egiptul nedreptății, o eliberare 
fizică și spirituală din jugul ate-
ist-comunist de 50 de ani, întoar-
cerea la Biserica-Mamă, de la care 
am fost răpiți, și o primă mică 
unire din procesul reîntregirii 
Neamului nostru românesc, care, 
prin voia lui Dumnezeu, numai-
decât se va realiza. 

Pentru mine ca preot, reac-
tivarea a însemnat o reparație 
a dreptății istorice, o eliberare 
psihologică și fizică de la a sluji 
interesele unui stat străin și ale 
unei biserici, care nu ne repre-
zintă, și posibilitatea de a-mi face 
datoria față de Neamul meu și 
Țara natală, în care m-am născut, 
în limba poporului meu, în deplin 
acord cu cultura strămoșească, 
tradițiile noastre și credința or-
todoxă. 

Ca preot, doresc să-mi fac da-
toria față de Biserica lui Hristos 
după canoanele Sfintei Biserici 
și învățăturile Sfinților Părinți, 
și nu după indicațiile politice ale 
unei Biserici de secole subjugată 
de un stat imperialist, comunist 
și terorist.

- Credeți că există o cale de 
rezolvare corectă a proble-
mei patrimoniului biseri-
cesc care aparține de drept 
Mitropoliei Basarabiei?
În această chestiune eu mă 

declar puțin în opoziție față de 
cei de la conducere care și-ar 
dori chiar acum acest Patrimo-
niu. Eu consider că n-a venit încă 
momentul. Patrimoniul trebuie 
întors și va fi retrocedat, așa cum 
se face în toate țările civilizate. 
Dar nu acum. Nu suntem pregă-
tiți pentru a-l gestiona, nu avem 
cadre. 

Mitropolia Basarabiei trebuie 
să se pregătească pentru aceasta. 
Noi nu avem preoți de ajuns, nu 
avem cadre destul de pregătite. 
Trebuie să pregătim cadre edu-
cate și destul de responsabile, 
care să gestioneze corect acest 
patrimoniu. Vom avea nevoie de 
mijloace financiare și materiale 
suficiente pentru reparații, re-
construcții și îmbunătățiri. Altfel, 
vom deschide o piață pentru afa-
ceriști, ceea ce nu e de dorit pen-
tru Biserică. În starea actuală în 
care se află administrația noastră, 
ne mai trebuie și patrimoniu?! 
Ar fi un faliment inimaginabil.   

- Există o cale de concilie-
re dintre cele două Mitro-
polii și de contopire a lor 
într-o singură structură, 
subordonată Patriarhiei 
Române? 
În momentul de față, nu cred 

„Pământul e rotund. Descoperirea a făcut-o, de mult, Galileo. Îmi pare rău că ștabii din Kremlin n-au stu-
diat astronomia, preferând sfaturile astrologilor de la curte. Dacă ar fi învățat-o, ar fi știut un lucru: dacă 
trimiți des în spațiul aerian al altor țări obiecte zburătoare misterioase, acestea au proprietatea să se întoar-
că în punctul din care au fost lansate.”

Mikhailo Podolyak, politolog, consilier în Oficiul Președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky

D
I
X
I
T

că există vreo posibilitate. KGB-
ul rusesc nu va permite aceasta, 
ca și în Ucraina. Să dea Domnul 
să biruie Ucraina și atunci poate 
lucrurile se vor lumina. Mulți vor 
sta la gânduri încotro să o ieie. 
În prezent, însă, cu o societate 
bolnavă, politizată, paralizată de 
scheme și afaceri dubioase, când 

totul se vinde și se cumpără, să 
vorbești de conciliere sau conto-
pire a mitropoliilor e imposibil. 

În caz de schimbări politice 
profunde în țară, unii fanatici s-ar 
mai lupta furios ca să-și păstreze 
statutul de slugi credincioase ale 
unei țări străine, alții ar fugi ca 
guzganii, dar credincioșii și majori-

tatea clerului de rând s-ar întoarce 
la Biserica-Mamă. Și acum mulți 
clerici și parohii s-ar întoarce, dar 
au piedici juridice complicate refe-
ritor la proprietăți și patrimoniu, 
implementate ilegal de regimul 
Voronin și mitropolitul Vladimir.   

Interviu realizat 
de Rodica Mahu

Interviu cu protoiereul Petru Buburuz, parohul Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău           

În 2020-2021, în municipiul Chișinău 
sporul natural a fost negativ. Numărul 
persoanelor decedate îl depășește pe cel 
al nou-născuților. Totuși, numărul popu-
lației nu a înregistrat modificări esențiale 
comparativ cu anul 2014, arată rezultatele 
studiului „Profilul Demografic al munici-
piului Chișinău”, realizat de Centrul Ana-
litic Independent Expert-Grup, transmite 
IPN.

Ecaterina Rusu, director de program la 
Expert Grup, declară că, potrivit datelor 
studiului, datorită oportunităților de mun-
că municipiul Chișinău atrage persoane 
din toate celelalte localități ale republicii. 
Cu toate acestea, numărul populației este 
în scădere din cauza migrației externe.

,,În Chișinău situația demografică este 
mai bună decât în alte orașe ale republicii, 
fiind centrul economic principal al țării. 

Un factor negativ este migrația externă a 
persoanelor. Anual, din municipiul Chi-
șinău pleacă circa 10 mii de persoane, iar 
asta se răsfrânge negativ asupra populației. 
Un alt factor negativ este rata scăzută a 
fertilității, combinată cu creșterea ratei 
de îmbătrânire a populației. Prin urma-
re, sunt necesare politici care să combată 
acest efect, întrucât, pe termen lung, se 
va diminua din procentul demografic al 
municipiului Chișinău”, spune Ecaterina 
Rusu.

Potrivit analizei Expert-Grup, în anul 
2021 municipiul Chișinău a înregistrat un 
spor pozitiv al migrației interne, de peste 
12 mii de persoane, dintre care peste 60% 
sunt din categoria de vârstă aptă de mun-
că. Pe de altă parte, sistemul de educație 
timpurie este suprasolicitat.  În medie, la 
100 de locuri disponibile, sunt 102 copii. 

Prin urmare, părinții nu pot beneficia de 
aceste servicii și trebuie să stea acasă să 
îngrijească copii în loc să fie încadrați în 
câmpul muncii.

„Am scos în vileag o nouă tendință. Mul-
te persoane nu sunt mulțumite de statutul 
lor de muncă, mulți ar vrea să aibă un 
regim flexibil, adaptabil la necesitățile lor. 
Totodată, o mare parte a populație ajunge 
la locul de muncă prea obosită. A ieșit 
că timpul mediu de deplasare la serviciu 
este 66 de minute. Un alt indicator este că 
stau prea mult la serviciu, respectiv nu își 
pot realiza treburile de acasă”, a adăugat 
Ecaterina Rusu.

Autorii studiul precizează că populația 
municipiului Chișinău beneficiază de un 
acces mai mare la servicii medicale de 
înaltă calitate, comparativ cu alte locali-
tăți,  ceea ce  tradițional se reflectă asupra 

speranței de viață mai ridicate decât media 
pe republică.

„Scăderea populației poate reprezenta 
o oportunitate de a reduce costurile de 
congestionare, scăderea presiunii asupra 
sistemului comunal. Gestionarea inte-
ligentă a orașului presupune generarea 
creșterii economice, crearea locurilor de 
muncă bine plătite, incluziune socială și 
valorificarea potențialului uman al tutu-
ror generațiilor”, concluzionează autorii 
studiului. 

Studiul „Profilul Demografic al muni-
cipiului Chișinău” a fost realizat ca parte 
a Programului UNFPA de Reziliență De-
mografică pentru Europa și Asia Centrală, 
lansat de Fondul Națiunilor Unite pentru 
Populație în 2021.

radiochisinau.md

Expert-Grup: În Chișinău numărul persoanelor 
decedate îl depășește pe cel al nou-născuților 



4

Săptămânal independentVineri / 9 decembrie / 2022

Gânduri la închiderea unui ziar 

O jurnalistă a scris pe pagina sa de 
facebook că cetățenii din R. Moldova 
sunt discriminați lingvistic prin 
intermediul chioșcurilor din Chișinău.

„Am fost pe la șase chioșcuri 
din Chișinău să văd ce se mai pu-
blică în limba română și m-am 
simțit discriminată când am văzut 
în vitrină doar reviste și ziare în 
limba rusă! Iar când te apropii 
și întrebi dacă sunt publicații în 
limba română, ei le scot de sub 
masă sau din colțuri ascunse. Ce 
țară este asta unde nu se respectă 
limba oficială?! Consider impor-
tant să se pună în vitrină 60-70% 
de publicații în limba română și la 
locuri de frunte. De asemenea să 
fie reînnoite de fiecare dată. Voi 
continua să urmăresc situația și 
sper să-mi fie auzite solicitările”, 
scrie internauta. 

Un comentariu la postarea jur-
nalistei merită menționat.

„E tare veche situația asta. De 
prin 2002-2004 au început a dis-
părea treptat revistele și ziarele 
aduse din România, pe când cele 
din Rusia nu doar că au rămas la 
fel, dar au mai și crescut ca număr. 
Înțeleg că e ceva legat de sponso-
rizarea pe care o face Federația 
Rusă, dar când e prea mult, atunci 
e prea mult.”

Situația descrisă mai sus nu 
este o noutate pentru mine în ca-
litate de jurnalistă și fondatoare 
a unui ziar de limbă română cu 
acoperire națională. Unicul, de 
altfel, de acest tip în Republica 
Moldova, pentru că celelalte, pe 
rând, și-au sistat activitatea. 

De când ne-am lansat pe piața 
mediatică din R. Moldova (31 ia-
nuarie 2020) cu acest format de 
ziar – săptămânal generalist, am 
mers, deseori, pe la ghișeele din 
Chișinău și în teritoriu, la oficiile 
poștale, ca să văd dacă „Gazeta 
de Chișinău” este în vitrinele 

chioșcurilor și dacă se cumpără, 
„se întreabă” de cititorii presei 
scrise. Deseori, am avut situații 
când ziarul nu se vedea din tean-
cul de publicații rusești sau îl că-
uta vânzătoarea pe sub masa cu 
ediții periodice. Aceeași situație 
era, uneori, și în oficiile poștale, 
angajatele motivând că oamenii 
cumpără sau se abonează doar la 
ceea ce au citit încă de pe timpul 
Uniunii Sovietice. „Așa s-au de-
prins.”

Potrivit informației de la Î.S. 
„Poșta Moldovei”, în prezent, prin 
intermediul Î. S. „Poșta Moldo-
vei”, pe teritoriul republicii, sunt 
distribuite 96 de ziare și reviste, 
cu acoperire națională și locală, 
din diferite domenii, dintre care în 
limba română (63), în limba rusă 
(23), în limbile română/rusă (9) și 
o publicație în domeniul sănătății, 
în limba engleză.

Accentuez că, în afară de me-
diul online, o bună parte din presa 
scrisă de limbă rusă, tipărită și 
distribuită în Republica Moldo-
va, în special „Комсомольская 
Правда” și „Аргументы и факты 
в Молдове”, publică regulat în pa-
ginile lor texte care dezinformează 
și manipulează opinia publică. 

Conform studiului „Piața 
mass-media din Republica Mol-
dova: realități și tendințe”, nu-
mărul și tirajele ziarelor în limba 
română constituie aproximativ 
jumătate din numărul și tira-
jele totale. Studiul menționat 
prezintă lista principalelor 10 
publicații periodice, pe prime-
le trei locuri plasându-se „Ma-
kler”, „Комсомольская Правда”, 
„Аргументы и факты”, toate trei 
editate în limba rusă.

Conform Raportului Camerei 
Naționale a Cărții din Republi-
ca Moldova „Producția editori-
ală în Republica Moldova: in-
dici statistici și logistici 2021”, 
publicațiile periodice tipărite 
„Комсомольская Правда” și 
„Аргументы и факты в Молдове” 
se poziționează pe primele locuri 
după numărul tirajului lunar, cu 
câte 18,4 mii și 14,1 mii exemplare, 
tirajul anual fiind de 965,8 mii, 

O B S E R V A T O R

Victoria POPA

Pentru o mână de etnici ruși în Republica Moldova se editează tiraje de sute de mii de exemplare de ziare

respectiv 733,2 mii, exemplare 
pe an. Pentru comparație, „Ziarul 
de Gardă”, cu cel mai mare tiraj 
dintre publicațiile de limbă româ-
nă, conform aceleiași surse, are 
un tiraj săptămânal de 11,7 mii, 
respectiv 561,6 mii anual, adică 
de aproape trei ori mai mic decât 
suma celor două.

Potrivit aceluiași raport, doar 
tirajul anual al „Комсомольская 
Правда” depășește suma tirajelor 
anuale ale tuturor publicațiilor 
de limbă română care se regăsesc 
în lista pricipalelor 10 publicații 
periodice, deși, conform recen-
sământului din 2014, doar 4,1% 
din populație s-au declarat ruși, 
iar limba rusă este considerată 
limbă maternă de către 9,7% din 
populație. 

Deși, în continuare, cetățenii 
R. Moldova sunt informați și ma-
nipulați prin intermediul institu-
țiilor audiovizuale și presei scrise 
de limbă rusă, statul nu face nimic 
pentru a facilita și susține insti-
tuțiile de presă de limbă română 
care informează publicul corect, 
echidistant, bazându-se pe plura-
lismul de opinie, calificându-le ca 
presă de utilitate publică.

Mai mult, se creează impre-
sia că Î.S. „Poșta Moldovei” ac-
ționează în defavoarea presei 
scrise, regionale și locale, din 
R. Moldova și face tot posibilul 
pentru a face mai dificilă func-

ționarea și menținerea pe piața 
informațională din R. Moldova 
a presei scrise.

De 13 ani de când lucrez în pre-
sa scrisă, nu-mi amintesc vreun 
an când perioada de abonare la 
edițiile periodice să dureze doar 
două săptămâni. De obicei, aceas-
ta dura aproape două luni de zile. 
Iar „Ziua Abonatului” se organiza 
la mijlocul lunii noiembrie. 

Î.S. „Poșta Moldovei”, unicul 
distribuitor oficial al edițiilor 
periodice, anunța zilele trecute 
managerii ziarelor și revistelor 
că va organiza ,,Ziua Abonatului” 
abia în data de 14 – 16 decembrie 
2022 în toate oficiile poștale.

Este un afront adus presei scri-
se și o piedică pusă unei campa-
nii de abonare de lungă durată 
cu scopul de a aduna mai mulți 
cititori. Un ziar independent se 
ține și rezistă economic datorită 
abonaților săi.

Accentuez că perioada de abo-
nare la publicațiile periodice a în-
ceput cu mare întârziere din cauza 
că conducerea Î.S. „Poșta Moldo-
vei” a decis abia la 11 noiembrie 
2022, în cadrul unei ședințe cu 
managerii instituțiilor de presă 
scrisă, să informeze administra-
torii de ziare că va majora pre-
țul pentru distribuirea ziarelor 
cu 40%, începând cu anul viitor, 
în timp ce în iulie 2022 a cerut 
redacțiilor să trimită informația 

despre prețul unui ziar, al unui 
abonament și periodicitatea pen-
tru Catalogul publicațiilor 2023, 
fără a spune că vor fi majorări 
pentru serviciul de distribuire.

Unei instituții de presă care 
își face misiunea corect și nu 
este la cheremul niciunui partid 
politic sau al unui magnat, îi este 
aproape imposibil să reziste în 
condițiile actuale, când scumpirile 
se țin lanț, pe parcursul anului 
2022 tipografiile majorând tari-
ful pentru tipar și hârtie de două 
ori, iar scumpirile urmează și în 
anul 2023.

Le sugerez guvernanților să 
meargă la chioșcurile de presă și 
pe la oficiile poștale din republică 
să vadă ce ziare de limbă română 
cu acoperire națională pot găsi 
ca să se informeze, pentru că în 
Republica Moldova sunt cetățeni 
care citesc ziare și vor să aibă și 
o ofertă atunci când se abonează 
sau le cumpără de la chioșcurile 
de presă.

Și să nu se mire nimeni când, 
conform datelor ultimului Ba-
rometru al Opiniei Publice – un 
sondaj de referință, făcut public 
la Chișinău de către Institutul de 
Politici Publice, circa 32% dintre 
moldoveni justifică agresiunea 
Rusiei contra Ucrainei, dovadă 
că propaganda rusească este în 
plină ascensiune în mass-media 
din R. Moldova.

Scapă „basma curată” 

Cum și de ce scapă torționarii din Moldova 
de pedeapsa penală?  Experții de la Centrul 
de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au 
lansat studiul „Practica judecătorească în ca-
uzele de tortură și rele tratamente”,  în cadrul 
căruia au examinat în ce măsură sancțiunile 
prevăzute de lege au fost aplicate în practica 
ultimilor zece ani. Iar cifrele nu „arată foar-
te bine”, așa cum a menționat președintele 
CRJM, Vladislav Gribincea. 

Potrivit datelor studiului, principalii 
torționari în Republica Moldova se numă-
ră în rândul polițiștilor (75% din cauzele 

analizate), profesorilor (8% din cauzele 
analizate) și reprezentanților serviciilor 
de pază (6% din cauzele analizate). Astfel, 
persoanele acuzate de tortură au o șansă 
de 50% de a fi achitate în prima instanță, 
ceea ce înseamnă o rată de achitare de 15 ori 
mai mare decât media pe republică. Dintre 
persoanele care ajung să fie condamnate 
pentru fapte de tortură sau rele tratamente, 
doar 19% ajung să stea la închisoare, restul 
primind pedepse cu suspendare. 

Experții atrag atenția asupra ratei de con-
damnare extrem de mici a torționarilor și a 

perioadei îndelungate de examinare a dosa-
relor privind fapte de corupție și rele trata-
mente. De asemenea, în perioada examinării 
cauzei, persoana vizată nu este suspendată 
din funcție. O altă problemă atestată este 
reexaminarea repetată a cauzelor. 

„De fapt, 20% din cauze pleacă la reju-
decare. 11% merg de 3 sau 4 ori la rejude-
care. Am identificat cauze cu termen de 
prescripție expirat. Fiecare a treia cauză 
e trimisă cel puțin o dată la rejudecare”, a 
menționat Daniel Goinic, director de pro-
gram la CRJM. 

Spre marea surprindere a autorilor 
studiului, evenimentele din aprilie 2009 
sunt vizate în doar trei sau patru dosare, 
care, atenție, se examinează încă în prima 
instanță. 

„În cele trei dosare, faptele torționarilor 
erau extrem de grave, ceea ce ne face să 
credem că judecătorii încă mai au atitudine 
pro-acuzatorială și ezită destul de mult să 
dea sancțiuni dure pentru persoanele cu 
care interacționează zi de zi”, au menționat 
autorii studiului.

Marina SURUCEANU

sau cum sunt protejați de sistem torționarii și reușesc să evite pedeapsa  
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În 2023, apartamentele 
se vor ieftini cu 10-20%

P iața imobiliară din Republica 
Moldova este în stagnare din cauza 
războiului din Ucraina, a tensiunilopr 
politice, dar și din cauza majorării 

ratei dobânzilor la creditele ipotecare, spun 
experții în domeniu.  Potrivit acestora, anul 
2023 va fi complicat pentru agenții imobiliari, 
însă cumpărătorii vor avea oportunitatea să 
achizițiuoneze imobile la prețuri cu 10-20% 
mai mici.

Contactat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Ștefan Repeșciuc, expert 
imobiliar și fondatorul unei com-
panii imobiliare din R. Moldova, 
spune că în anul 2022 vânzări-
le de apartamente au scăzut de 
două ori.

„Vânzările au scăzut, în primul 
rând, din cauza războiului din 
Ucraina, a tensiunilor politice și a 
riscurilor pentru Republica Mol-
dova. În al doilea rând, din cauza 
majorării dobânzilor la creditele 
imobiliare. De fapt, rata lunară 
la credite a crescut cu 50%”, a 
precizat expertul.

De asemenea, Ștefan Repeș-
ciuc susține că, în 2023, la efec-
tele post covid și la urmările răz-
boiului din statul vecin se mai 
adaugă și o criză economică. 

„Un an bun pentru 
cumpărători”

„Din acest considerent, anul 
2023 urmează să fie unul des-
tul de greu de prezis. Un lucru 
este sigur, va fi un an bun pentru 
cumpărători și un an mai puțin 

bun pentru vânzători, deoarece 
cumpărătorii vor putea negocia 
dur, iar vânzătorii vor deveni mai 
flexibili din cauza numărului re-
strâns de oferte.

În 2023, cred ca va fi un deca-
laj mare între prețurile de listare 
și prețurile reale la vânzare. Adi-
că oamenii, din start, vor cere o 
sumă mai mare, dar, în final, vor 
negocia foarte bine la apartamen-
te 10-15% din sumă”, a subliniat 
agentul imobiliar.

Potrivit acestuia, prețurile de 
vânzare vor fi mai mici cu 10-20% 
față de anul 2022.

O situație similară prognozea-
ză și Veaceslav Ioniță, expert în 
politici economice la Institutul 
pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale (IDIS) „Viitorul”, în ca-
drul unei „Analize economice”.

„Se înregistrează o stagnare a 
prețurilor, scăderi ale volumului 
de vânzări și de lucrări. Proiectele 
noi imobiliare au scăzut foarte 
tare. Și anul viitor piața imobilia-
ră riscă să fie într-o situație la fel 
de proastă”, a declarat expertul 
economic.

Șapte tendințe în domeniul 
imobiliar

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, 
în domeniul imobiliar s-au con-
turat șapte tendințe clare: se în-
registrează o reducere puternică 
a locuințelor date în exploatare, 
inclusiv în municipiul Chișinău. 
Ultima dată un număr atât de mic 
de locuințe date în folosință a fost 

Piața imobiliară, în stagnare: Cauze și efecte

Joi, 1 decembrie, Președintele Volodimir 
Zelenski a anunțat că Ucraina va limita 
activitățile organizațiilor religioase afiliate 
Rusiei pe teritoriul său și va pune în discuție 
statutul Bisericii Ortodoxe dependente de 
Patriarhia Moscovei, informează agerpres.
ro, cu referire la AFP.

„Consiliul de Securitate și Apărare Na-
țională a dat instrucțiuni guvernului să 
propună Radei Supreme un proiect de lege 
pentru a face imposibilă desfășurarea în 
Ucraina a activităților organizațiilor reli-
gioase afiliate centrelor de influență din 
Rusia”, a declarat Volodimir Zelenski.

Statul ucrainean va trebui, de asemenea, 

să „asigure expertiza religioasă a statutului 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu privire la 
prezența unei legături canonice cu Patri-

arhia Moscovei și, dacă este necesar, să ia 
măsurile prevăzute de lege”, scrie sursa 
citată. 

Aceste măsuri urmează perchezițiilor 
efectuate în noiembrie de serviciile de se-
curitate ucrainene în principala mănăstire 
a capitalei Kiev, reședința Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene, și în alte câ-
teva lăcașuri de cult, pe fondul suspiciu-
nilor unor legături cu Moscova. Serviciile 
ucrainene au susținut ulterior că, în urma 
acestor percheziții, au confiscat câteva mii 
de dolari și „literatură pro-rusă”.

Ucraina, țară majoritar ortodoxă, este 
împărțită între o Biserică subordonată 

Patriarhiei Moscovei – care însă a anunțat 
că va rupe legăturile cu Rusia la sfârșitul 
lunii mai din cauza invaziei – și o Bise-
rică reprezentată de Patriarhia Kievului, 
care, în 2019, a depus jurământ de cre-
dință Patriarhului Bartolomeu, cu sediul 
la Istanbul.

Biserica Ortodoxă Rusă, al cărei patri-
arh Chiril I este un susținător important al 
președintelui Vladimir Putin, a denunțat 
perchezițiile efectuate în Ucraina drept 
„un act de intimidare” a credincioșilor, 
transmite sursa citată. 

agerpres.ro

Ucraina va limita pe teritoriul său activitățile 
organizațiilor religioase afiliate Rusiei

Doina BURUIANĂ

în 2014. Una dintre cauze ar fi 
faptul că locuințele sunt verifica-
te mai riguros; s-a redus față de 
anul trecut cu cel puțin 35% vo-
lumul construcțiilor rezidențiale; 
proiectele imobiliare noi, deși nu 
există cifre concrete, dar din dis-
cuția cu cele mai mari companii 
imobiliare reiese că este de cel 
puțin 50% căderea. 

Astfel, ecoul adevăratei crize 
ar urma să fie în 2023, când piața 
imobiliară nu va oferi apartamen-
te noi; după o creștere bruscă a 
prețurilor, acum se înregistrează 
o stagnare. După zece ani de că-
dere, în 2021 și 2022 au crescut 
prea brusc, iar acum s-au blocat 
pentru jumătate de an. 

Procurarea de apartamente noi 
s-a redus de cel puțin trei ori în 
acest an, dar și tranzacțiile imo-
biliare semnificativ; scumpirea 
banilor a descurajat puternic pia-
ța ipotecară. În prezent, numă-
rul persoanelor care iau credite 
ipotecare și procură apartamente 
a scăzut enorm, iar cei care iau 

credite și procură apartamente 
noi a scăzut și mai tare. Multe 
credite ipotecare se iau pentru 
locuințe de mâna a doua.

Cel mai mic număr 
de locuințe date 
în exploatare

Pe fundalul crizei, este o scă-
dere de cel puțin 35%, iar com-
paniile de construcții spun că 
această cădere va fi cu mult mai 
mare, chiar de 50%.

„Anul trecut s-a ajuns, în va-
loare anuală, la 8,6 miliarde de 
lei volumul lucrărilor de con-
strucție. În acest an, la sfârșitul 
trimestrului II – la 7,4 miliarde 
de lei. Acest lucru arată că piața 
este într-o stagnare”, a remarcat 
expertul.

Potrivit analistului economic, 
în prima jumătate a anului cu-
rent, s-a înregistrat cel mai mic 
număr de locuințe dat în exploa-
tare, din 2014 și până acum, feno-
men care arată că piața imobiliară 

a luat o pauză din cauza crizei, 
plus exigențele privind darea în 
exploatare a locuințelor. 

Totodată, dacă anul trecut 
creditele ipotecare creșteau lu-
nar cu aproape 300 de milioane 
de lei, în primele șapte luni ale 
anului curent rata de îndatorare 
a populației este de două ori mai 
mică. Între anii 2010-2017, por-
tofoliul de credite pentru ramura 
construcției era de până la 10%. 
În prezent, s-a ajuns la 23%.

Biroul Național de Statistică 
informează că, în trimestrul III al 
anului 2022, volumul lucrărilor 
de construcții s-a diminuat față 
de aceeași perioadă a anului 2021 
cu 26,3% (în prețuri comparabi-
le), ca urmare a descreșterii vo-
lumelor lucrărilor de construcții 
noi cu 25,1%, reparații capitale 
cu 46,6%, volumului lucrărilor de 
întreținere și reparații curente cu 
6,1%, volumului altor lucrări de 
construcții (demolări, amenaja-
rea terenurilor până la construcții 
etc.) cu 32,0%.
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Înțelegerea „energetică” 
cu Tiraspolul: trădare 
sau lipsă de alternative?

Înțelegerea autorităților de la Chișinău cu 
regimul separatist de la Tiraspol privind 
livrarea întregii cantități de gaze venite 
de la Gazprom malului stâng în schimbul 

a 50 la sută din necesarul de energie electrică 
pentru malul drept a luat prin surprindere multă 
lume. Potrivit deal-ului respectiv, dacă folosim 
termenul englezesc atât de utilizat pe malurile 
Bâcului, toate cele 5,7 milioane metri cubi de 
gaze, pe care Moldovagaz le primește zilnic de la 
Gazprom, vor fi oferite regiunii transnistrene.

E C O N O M I E

Datoria externă 
în 2023 va crește 
cu 3,4% față 
de 2022

Dacă Guvernul nu va depăși 
plafonul împrumuturilor plani-
ficate, atunci datoria de stat în 
2023 va crește cu 3,4% față de 
2022, urmând să ajungă la o va-
loare de 39,7% din PIB. Ministrul 
Finanțelor, Dumitru Budianschi, 
a anunțat acest lucru miercuri, 
după ce Guvernul a aprobat pro-
iectul de lege cu privire la bugetul 
de stat pentru anul viitor. Potrivit 
ministrului, pentru anul viitor 
guvernul a redus finanțarea față 
de anul curent doar în cazul a 
două sectoare, în timp ce pentru 
restul a majorat alocările sau le-a 
menținut la nivelul anului 2022.

Republica 
Moldova este 
interesată 
să cumpere gaze 
naturale 
din Turcia 

Despre acest lucru a anunțat 
ministrul de Externe de la Chiși-
nău, Nicu Popescu, în cadrul unei 
vizite de lucru în Turcia, unde a 
discutat cu omologul său de la 
Ankara despre depășirea crizei 
energetice. „Suntem interesați 
de consolidarea cooperării în 
domeniul energetic, tranzitului 
și achiziției de gaz. Ne dorim asi-
gurarea accesului RM la rețelele 
de transport a gazelor naturale 
la nivel regional și evident Tur-
cia joacă un rol foarte important 
în acest domeniu”, a menționat 
ministrul. 

Irlanda, România, 
Cipru și Malta, 
cele mai 
mari creșteri 
economice 
din UE

Produsul Intern Brut al Uniunii 
Europene a înregistrat o creștere 
cu 0,4%, iar cel al zonei euro cu 
0,3%, în trimestrul trei din 2022, 
comparativ cu precedentele trei 
luni, iar Irlanda, Cipru, Malta și 
România au avut cel mai semni-
ficativ avans, arată datele publi-
cate miercuri de Oficiul European 
pentru Statistică (Eurostat). În 
aceeași perioadă, Produsul Intern 
Brut al SUA a crescut cu 0,7%. În 
ritm anual, economia americană 
a crescut cu 1,9% în perioada iu-
lie-septembrie 2022. În trimestrul 
doi din 2022, comparativ cu 
precedentele trei luni, Produsul 
Intern Brut a înregistrat o creștere 
cu 0,8% în zona euro și cu 0,7% 
în UE. În rândul statelor membre 
UE, cel mai semnificativ declin a 
fost consemnat în Estonia (mi-
nus 1,8%), Letonia (minus 1,7%) 
și Slovenia (minus 1,4%).

Această cantitate asigură atât 
populația malului stâng, cât și în-
treaga industrie, inclusiv Centra-
la termoelectrică de la Cuciurgan, 
care va produce energie electrică 
pentru consumul intern al regi-
unii, dar și pentru „exportul” 
pe malul drept al unei cantități 
lunare de 204 mii megawați de 
energie electrică la prețul de 73 
de dolari pentru un MW. De cea-
laltă parte, malul drept va con-
suma gazul din rezervele cumpă-
rate din cei 300 de milioane de 
dolari împrumutați de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (BERD) la prețul 
de piață de circa 1000 de dolari 
pentru un metru cub. 

Atât gazul de la Gazprom, cât 
și cel din rezervele păstrate în 
depozitele subterane din Ucraina 
și România va fi livrat consuma-
torilor finali de pe ambele maluri 
ale Nistrului de către compania 
moldo-rusă Moldovagaz, unde 
același Gazprom deține pachetul 
de control. Această prevedere, 
dar și celelalte au ridicat mari 
semne de întrebare, discuții și 
critici în special în rândul opi-
niei publice de pe malul drept. 
Din punct de vedere strict eco-
nomic, înțelegerea este mult mai 
avantajoasă pentru Tiraspol decât 
pentru Chișinău, deoarece malul 
stâng urmează să primească tot 
necesarul de gaze naturale, pe 
care nu le va plăti, la fel cum nu 
a făcut-o până în prezent. 

Amintim că tariful la gaz în 
regiunea transnistreană este  
puțin peste un leu moldovenesc 
pentru un metru cub sau de pes-
te douăzeci de ori mai mic decât 
pe malul drept. Cu toate acestea, 
nici acești bani nu ajung la Mol-
dovagaz, ci într-un cont special 
din care este finanțat bugetul 
regiunii. Astfel, gazele pe care 
Gazprom le va livra către Mol-
dovagaz la prețul estimativ de 
750 de dolari pentru mia de metri 
cubi, vor ajunge pe malul stâng 
și, deoarece nu vor fi plătite, da-

toria regiunii separatiste pentru 
gaze va crește și mai mult. Pentru 
moment aceasta a depășit deja 
nivelul de opt miliarde de dolari. 
În schimb atât populația regiunii, 
cât și economia sa vor avea gaze 
și energie electrică ieftine și din 
belșug. Câștigul malului drept 
de pe urma înțelegerii este mult 
mai modest. Potrivit autorităților 
de la Chișinău, energia electrică 
furnizată consumatorilor finali 
se va ieftini cu circa 25%, cobo-
rând la nivelul de circa patru lei 
pentru un kilowatt/oră. Tarifele 

la gaz vor rămâne la același preț, 
la fel cele pentru încălzirea cen-
tralizată. 

Această inechitate a indignat 
multă lume la Chișinău, auto-
ritățile ajungând să fie acuzate 
inclusiv de trădare națională. Și 
oamenii sunt indignați pe bună 
dreptate. Chișinăul a aruncat 
un colac de salvare regimului 
separatist de la Tiraspol, care 
era aproape de faliment. Potrivit 
mai multor declarații, inclusiv ale 
autorităților regiunii, rezervele fi-
nanciare pe care le aveau acestea 
le ajungeau cel mult până la anul 
nou. Cele 2,4 milioane de metri 
cubi de gaze, pe care regiunea le 
primea zilnic în noiembrie, erau 
suficiente doar pentru asigurarea 
populației cu gaze și electricita-
te. Majoritatea întreprinderilor 
au fost închise, inclusiv Uzina 
metalurgică de la Râbnița, iar 
Centrala de la Cuciurgan aducea 

Ion CHIȘLEA 

prea puțini bani la buget deoarece 
nu livra energie malului drept. 

Acum situația s-a schimbat 
fundamental. Centrala va livra 
circa 204 mii de megawați ma-
lului drept. Dat fiind că costul de 
producere a unui megawatt este 
de 20 de dolari, profitul este de 
cel puțin 50 de dolari per me-
gawatt. Astfel, doar în luna de-
cembrie, Centrala de la Cuciurgan 
va avea din relațiile cu Republica 
Moldova un profit de cel puțin 10 
milioane de dolari sau aproape 
200 de milioane de lei. 

În plus, se va porni întreaga 
industrie a regiunii, care, dato-
rită tarifelor minuscule la gaz și 
energie electrică, au produse mult 
mai competitive decât cele de pe 
malul drept din punctul de vedere 
al prețurilor. Au de suferit mai 
ales întreprinderile de pe malul 
drept cu produceri energofage. 

Apare întrebarea: interesele 
cui au apărat funcționarii mol-
doveni care au încheiat această 
înțelegere? 

Explicațiile venite de la poli-

ticienii partidului de guvernare, 
cât și de la unii experți sunt mai 
degrabă de ordin politic decât 
economic. 

Problema e că, dacă regiunea 
transnistreană intra într-o criză 
umanitară, cauzată de colapsul 
economic, tot Chișinăul ar fi fost 
nevoit să-și asume soluționarea 
ei. Iar în condițiile când bugetul 
pentru anul viitor și așa e extrem 
de auster, Guvernul nefiind în 
stare să facă față creșterii galo-
pante a prețurilor și recesiunii 
economice, o povară suplimenta-
ră de 400 de mii de oameni, care 
trebuie întreținuți, reprezintă o 
piatră la gât și pentru Republica 
Moldova. 

Astfel, Chișinăul a ales să 
plece capul și să cedeze din nou 
regiunii separatiste. Totuși, dacă 
admitem un astfel de punct de 
vedere, rămâne valabilă între-
barea: dacă Tiraspolul era atât 

de strâmtorat, de ce Chișinăul 
nu a reușit să scoată condiții mai 
avantajoase? Spre exemplu, până 
în luna noiembrie, prețul plătit de 
malul drept pentru un megawatt/
oră, procurat de la Cuciurgan era 
de 63 de dolari. Acum este cu 10 
dolari mai mare. 

Există multe necunoscute pri-
vind negocierile propriu-zise. Nu 
se știe ce a cerut Chișinăul în ca-
drul lor, ce a fost nevoit să cedeze 
și de ce. De altfel, și președinta 
Maia Sandu a criticat negociatorii 
pentru modul obscur în care au 
fost purtate aceste negocieri. 

Reacțiile din exterior referi-
toare la  înțelegerea dintre Chi-
șinău și Tiraspol au fost de-a 
dreptul surprinzătoare. Ambasa-
dorul Statelor Unite ale Americii 
la Chișinău, Kent D. Logsdon, a 
felicitat Ministerul Infrastructu-
rii și Dezvoltării Regionale pentru 
soluționarea problemei. Pe de 
altă parte, președintele Federației 
Ruse, Vladimir Putin, s-a arătat 
vădit nemulțumit, creându-se im-
presia că înțelegerea i-ar fi stricat 
socotelile. În special acesta a fost 
indignat de faptul că Republica 
Moldova ține rezervele de gaze în 
Ucraina, cerând explicație minis-
terului său al energiei de ce a fost 
posibil acest lucru. Prin urmare, 
elementul cheie în toată această 
poveste au fost aceste rezerve, 
care au ajutat la evitarea unei 
crize umanitare pe malul stâng, 
pe care Kremlinul, din câte se 
observă, mizase.

O chestiune aparte în toată 
această poveste o reprezintă si-
tuația companiei Moldovagaz. 
Deși aceasta este o companie fiică 
a Gazpromului rusesc, urmează 
să-și asigure veniturile operați-
onale doar din vânzarea gazului 
cumpărat pe bursele europene. 
Așa cum malul stâng nu va plăti 
nici un cent pentru gazul livrat, 
Moldovagaz își va întreține apa-
ratul extrem de stufos și inefici-
ent, toate operațiunile, va plăti 
salarii la urma urmei, din banii 
incluși în tariful perceput de pe 
malul drept, de la consumatorii 
ordonați din dreapta Nistrului. 

Dacă, la un moment dat, Chi-
șinăul ar renunța la serviciile 
Moldovagaz, apelând în schimb 
la Energocom sau Vestmol-
dtransgaz, aceasta ar falimen-
ta instantaneu. Drept urmare, 
întregul sistem pus la punct de 
Federația Rusă pentru a întreți-
ne cu ajutorul gazelor gratuite 
regimul separatist de la Tiraspol 
ar intra în colaps. La fel, toată 
economia transnistreană, bazată 
pe energie gratuită, ar falimenta 
dacă ar fi obligată să plătească 
energia. 

S-ar părea că este o pârghie 
puternică prin care Chișinăul 
poate tranșa diferendul trans-
nistrean în scurt timp. Doar că, 
după cum a recunoscut spicherul 
parlamentului Igor Grosu, Chi-
șinăul nu are pentru moment o 
strategie de reintegrare. 
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Un nou plan „3D” 
de la Kiev 

Actualitatea Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului 
juridic special al localităţilor din stânga Nistrului

„După război, Moldova va trebui să 
prezinte și să implementeze propriul 
plan de reglementare transnistreană. 
Nu cred că după război ar putea apă-
rea o situație când cineva din afară 
va impune Chișinăului viziunea sa de 
rezolvare a conflictului transnistrean. 
Este necesar să ne gândim acum care 
va fi acest plan, ce va cuprinde, ce com-
ponente, ce e de făcut cu contingentul 
militar rus, ce să faci cu autoritățile, 
ce să faci cu ministerul securității de 
stat (MGB) al Transnistriei”, a spus 
ambasadorul Ucrainei la Chișinău, 
Marko Șevcenko (foto), în cadrul unei 
emisiuni TV.

Ambasadorul Ucrainei a subliniat 
că formatul „5+2” nu mai funcționează 
din cauza că „participarea comună a 
Ucrainei și Rusiei este practic impo-
sibilă”.

„Negocierile vor avea loc după 
război, indiferent de poziția Rusiei. 
Transnistria trăiește de mulți ani în 
condițiile în care este integrată în Mol-
dova. De foarte multă vreme, interesele 
sale economice se află în Europa, și nu 
în Rusia. Cred că, după înfrângerea 
trupelor rusești în Ucraina, Tiraspolul 
poate spune cu voce tare ce îl interesea-
ză cu adevărat”, a explicat Șevcenko.

„Tiraspolul poate spune 
cu voce tare”

El a mai subliniat că „Ucraina este 
interesată de soluționarea conflictu-
lui transnistrean pe baza respectării 
principiilor suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova”.

„Chișinăul trebuie să controleze 
efectiv teritoriul întregii țări. Trans-
nistria nu ar trebui să prezinte o 
amenințare la adresa securității na-
ționale a Ucrainei. Din păcate, după 
2014, Ucraina este nevoită să priveas-
că Transnistria nu doar ca subiect al 
reglementării transnistrene, ci și ca 
pe o potențială amenințare. Chiar și 
acum continuăm să reținem un anumit 
număr din trupele noastre, acoperind 
Odesa și sudul Ucrainei de la o posi-

bilă lovitură a Transnistriei”, a spus 
Șevcenko.

În ce privește retragerea trupelor 
ruse din Transnistria, ambasadorul 
Ucrainei a spus că, „după câștigarea 
războiului, Ucraina va ajuta în acest 
sens”.

„Împreună cu organizațiile 
internaționale, va trebui să cădem 
de acord asupra unui plan de casare 
a armelor. Iar militarii sunt în principal 
localnici care au cetățenie rusă. 
Câteva sute de oameni vor trebui să 
părăsească Transnistria, ceea ce nu 
este o problemă”, a spus ambasadorul.

Chișinăul are „alte urgențe”

Drept reacție, președintele Parla-
mentului Republicii Moldova, Igor 
Grosu, a declarat că o soluționare 
spontană a conflictului transnistrean 
este imposibilă. 

„Nu o poți face din cel puțin două 
considerente: costurile economice 
foarte mari și costurile politice. Cum 
ar influența imediat parcursul nostru 
european o infuzie de electorat cu vi-
ziuni pro-ruse din stânga Nistrului 
fără asanarea spațiului mediatic de 
acolo?”, a întrebat el în cadrul unei 
emisiuni TV. 

Pe moment, în opinia lui Grosu, 
Moldova are „alte urgențe”: criza 
energetică, rachete căzute pe terito-
riul său etc. 

„Un agresor băgat în colț contraata-
că. Nu vreau să ajungem în situația 
în care să gestionăm niște momen-
te foarte neplăcute. Cu inteligență, 
la masa tratativelor, chiar dacă o să 
dureze mai mult și chiar dacă o să fie 

mai neplăcut, dar să gestionăm fără a 
antagoniza și fără a escalada conflic-
tul”, a spus Grosu.

„Să se termine războiul 
mai întâi”

Comentatorul politic Nicolae Ne-
gru consideră raționale declarațiile 
președintelui Parlamentului, Grosu. 
„Trebuie mai întâi să vedem cu ce se 
termină acest război. Moscova vrea să 
profite de situație și insistă acum pe 
identificarea unei rezolvări care i-ar 
conveni. Kremlinul este conștient de 
faptul că ar pierde orice influență în 
Republica Moldova. 

Deși nu se vorbește acum în spa-
țiul public, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat în 2005 o hotărâ-
re și o Lege cu privire la prevederile 
de bază ale statutului juridic special 
al localităților din stânga Nistrului 
(Transnistria).

În urma unei inițiative a fostului 
președinte al Ucrainei Viktor Iușcenko 
de a susține aspirațiile de reîntregire 
ale Republicii Moldova, legislativul de 
la Chișinău a propus în iunie 2005 une-
le principii ale reglementării: evacua-

rea trupelor rusești; demilitarizarea, 
principiile şi condițiile de democrati-
zare a zonei; instituirea unui control 
transparent şi legal asupra segmentu-
lui transnistrean al frontierei de stat 
moldo-ucrainene. 

Aceeași hotărâre prevede lichidarea 
poliției politice de la Tiraspol, MGB, 
și a pretinsului sistem judecătoresc. 

Ulterior, în iulie același an, Parla-
mentul a adoptat Legea privind prin-
cipiile de reglementare a conflictului 
transnistrean. Această lege prevede 
constituirea în componența Repu-
blicii Moldova a unității teritoriale 
autonome cu statut juridic special 
Transnistria – parte componentă in-
alienabilă a Republicii Moldova şi, în 
limita împuternicirilor stabilite de 
Constituția şi alte legi ale Republicii 
Moldova, soluționează problemele date 
în competența ei. 

Deși s-a încercat abrogarea acestei 
legi, subliniază Nicolae Negru, legea 
rămâne în vigoare și poate să constituie 
o bază pentru elaborarea unui plan.  

Un tribunal special 
pentru crimele de război 
din Ucraina

UE va înființa un tribunal special care să judece 
„crimele Rusiei în Ucraina”, a anunțat miercuri 
președinta Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen, scrie „The Guardian”. „Se estimează că până 
acum au fost uciși peste 20.000 de civili și peste 
100.000 de ofițeri militari ucraineni. Rusia trebuie 
să plătească pentru crimele sale oribile, inclusiv 
pentru crimele sale de agresiune împotriva unui 
stat suveran. Prejudiciul suferit de Ucraina este 
estimat la 600 de miliarde de euro”, a declarat 
oficialul european. 

„Cetățenii Reich-ului” 
au fost subestimați

Așa-zisa mișcare a „Cetățenilor Reich-ului” (Rei-
chsbürger), care respinge existența statului german, 
a fost subestimată prea multă vreme, afirmă experți 
citați joi de agenția dpa. Poliția a desfășurat miercuri 
o amplă operațiune împotriva mișcării extremiste de 
dreapta bănuită că vizează răsturnarea guvernului 
german, fiind arestați zeci de suspecți, între care un 
militar german activ, un judecător din Berlin și un 
membru al unei familii nobile. Potrivit procurorilor, 
mișcarea pregătea o răsturnare a guvernului pentru 
a-l instala ca lider național pe Heinrich XIII P.R., 
care folosește titlul de prinț și este un descendent 
al familiei nobile Reuss din Thuringia.

Letonia a anulat licența 
televiziunii Dojd

Autoritatea letonă pentru mass-media electronică 
a revocat licența de emisie a postului de televiziune 
rusesc independent Dojd (Ploaia), a anunțat șeful 
acestei instituții pe 6 decembrie. Pe 2 decembrie, 
Dojd a fost amendat cu 10.000 de euro pentru că 
a folosit o hartă unde Crimeea anexată de Moscova 
apărea ca parte a Rusiei. În aceeași emisiune se 
vorbea despre forțele armate rusești care invadează 
Ucraina ca despre „armata noastră”. Pe 1 decem-
brie, prezentatorul Dojd, Aleksei Korosteliov, a 
spus publicului: „Sperăm să ajutăm, de asemenea, 
mulți militari, cu echipamente și strictul necesar 
pe linia frontului”.

Trupe ruse participă la 
exerciții tactice în Belarus

Rusia a anunțat joi că trupele sale iau parte la 
exerciții tactice în Belarus, pe fondul temerilor că 
Moscova face presiuni asupra aliatului său să se 
implice mai mult în războiul din Ucraina, informea-
ză Reuters. Belarus a afirmat că nu se va implica 
direct în războiul din Ucraina, însă președintele 
belarus Aleksandr Lukașenko ordonase mai demult 
desfășurarea trupelor sale alături de cele ruse lângă 
frontiera cu Ucraina, invocând amenințări din partea 
Kievului și Occidentului. 

Rusia încearcă 
să înghețe luptele 
din Ucraina

Rusia încearcă să înghețe luptele din Ucraina pe 
timpul iernii pentru a-și întări forțele în vederea 
unui nou asalt în primăvară, a declarat miercuri 
șeful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. „Ce 
vedem acum este că Rusia încearcă să impună un 
fel de înghețare a acestui război, cel puțin pentru o 
perioadă scurtă, pentru a se putea regrupa, repara, 
recupera și apoi pentru a încerca o ofensivă mai mare 
în primăvară”, a afirmat Stoltenberg în cadrul unui 
eveniment public organizat de cotidianul britanic 
„Financial Times”. Cele mai violente lupte se concen-
trează în prezent în jurul orașului Bahmut, în estul 
țării, pe care forțele ruse încearcă să îl cucerească 
de mai multe luni.

I.G.

M a p a m o n d

Ucraina cere Chișinăului un plan propriu pentru 
soluționarea conflictului transnistrean, iar 
autoritățile moldovenești ridică din umeri 
și spun că trebuie să depășească mai întâi 

criza energetică și problema rachetelor. În 2005, în 
urma unei inițiative a fostului președinte al Ucrainei, 
Viktor Iușcenko, Chișinăul a elaborat niște principii 
de reglementare a conflictului cu Tiraspolului, 
care au la bază demilitarizarea, democratizarea și 
decriminalizarea. Acest plan, numit „3D”, a rămas ca 
prin minune în vigoare din cauza că a fost incomod 
Moscovei.

Ilie GULCA
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Niciun leu pentru Chișinău?

Pe 1 decembrie a.c., la Congre-
sul Extraordinar al Alianței pentru 
Unirea Românilor, liderul aceste-
ia, George Simion, a declarat: „Ba-
sarabia e România. E un adevăr 
care trebuie spus și trebuie spus 
de fiecare dată. Scrie în Biblie: 
când oamenii vor tăcea, pietrele 
vor vorbi. De asta noi peste tot în 
țară am scris Basarabia e Româ-
nia. Asta e un adevăr și adevăru-
rile trebuie spuse tare și răspi-
cat. Un alt adevăr pe care tot noi 
trebuie să îl spunem este că Ro-
mânia nu mai trebuie să finanțeze 
nici măcar cu un leu guvernul de 
la Chișinău. Mi-e drag de unii mi-
niștri de peste Prut, dar mai drag 
îmi este adevărul. Nu facem decât 
să finanțăm separatism antiro-
mânesc finanțând acea guvernare 
sau finanțându-l pe primarul 
Chișinăului, antiromânul Ion Ce-
ban. Niciun leu pentru guvernul 
de la Chișinău”.

Basarabia este, într-adevăr, 
România, oricare ar fi statu-
tul politic al RM. Până în acest 
punct, nimic de reproșat lui G.S. 
Mai departe însă căile dumnealui 
și cele ale adevărului se despart, 
chiar dacă G.S. susține apăsat con-
trariul. Deducția aparent logică 
a liderului AUR e dezarmant de 
simplă și nici nu are cum să fie 
altfel, întrucât țintește un elec-
torat ce a aderat la AUR tocmai 
pentru că și-a dorit soluții simple 
și tranșante la toate problemele 
încurcate care l-au depășit și l-au 
neliniștit. Din constatarea genera-
lă că la Chișinău avem o guverna-
re „antiromânească“ G.S. derivă 
senin concluzia că programele de 
asistență financiară pentru RM 
ar trebui suspendate. Judecata 
este, indiscutabil, falacioasă, și 
nu putem vorbi de o gafă aici, ci 
de o eroare intenționată, întrucât 
este clar că ajutorul vizează nu 
guvernul, ci populația RM. Și G.S. 
nu are cum să nu știe acest lucru.

Guvernul și primăriile din RM 
fac ca acest ajutor să ajungă la 
destinație și întocmesc rapoarte 
detaliate privind cheltuielile. De 
fiecare dată, instituțiile abilita-
te menționează sursa finanțării, 
astfel încât până și cei mai antiro-
mâni cetățeni ai RM să nu poată 
ignora adevărul. Diverse mijloace 
de informare vizuală consemnează 
evidența, iar emisiunile radio și 
TV, site-urile guvernamentale și 
private o multiplică. Răstălmă-
cesc, falsifică sau ascund aceas-
tă informație doar politicienii și 
media din acea țară din lume (la 
care se adaugă inevitabila coloană 
a cincea) care este adevăratul și 
unicul dușman al României și al 
românilor. Și care, absolut întâm-
plător, are exact aceeași opinie ca 
și AUR față de ajutorul acordat 
RM de București.

Declarația buclucașă a lui G.S. 
de la Alba Iulia nu ar trebui, de 
fapt, să mire pe nimeni, deoa-
rece era clar de la bun început 
că AUR e tot așa de „unionist“ 
după cum fusese „liberal și de-
mocrat“ LDPR-ul lui Jirinovski. 
Nici invocarea Bibliei în mesaj, 
nici asumarea meritului pentru 
inscripția „Basarabia e România“ 
de pe toate podurile, drumurile și 
gările patriei nu (mai) pot camu-
fla realitatea. Adevăr nu este an-
tiromânismul guvernării actuale 
de la Chișinău (care poate părea 
antinațională, dar numai pentru 
că este, deseori, nepricepută, și, 
uneori, pe de-a dreptul fricoasă), 
ci antiromânismul AUR-ului în-
suși, care promovează o strategie 
dăunătoare pentru viitorul Ro-
mâniei: izolaționismul, politica 
anti-UE, lupta cu conspirațiile 
„străinilor“ etc. 

Cu toate acestea, discursul lui 
G.S. ar trebui să ne îngrijoreze. 
Dar nu atât din cauza persona-
jului care l-a emis, cât din cauza 
intereselor politice obscure pe 
care le denotă și a unor curente 
de idei/ opinii din societate pe 
care le exprimă. 

Mi se pare evident că în spa-
tele AUR se află niște forțe care 
nu vor nici binele RM și nici al 
României. E destul să ne uităm 
pe CV-ul liderului formațiunii ca 
să înțelegem că toți acei ani de 
inactivitate profesională care au 
precedat cariera lui politică pro-
priu-zisă și care au fost marcați, 
totodată, de o prodigioasă acti-
vitate pregătitoare – gândiți-vă 
cât timp, efort și resurse a cerut 
numai diseminarea geografică a 
sloganului pomenit mai sus în toa-
te colțurile țării! –, nu ar fi fost 
posibili fără niște susținători ge-
neroși și încrezători în steaua lui 
G.S. Greu de imaginat, date fiind 
gradul excelent de organizare și 
campania electorală ca la carte a 
AUR, că toate aceste realizări s-au 
datorat exclusiv geniului personal 
al liderilor și maselor entuziaste, 
care ar fi donat ca la chetă pen-
tru un partid despre care nu ști-
au aproape nimic cu o lună-două 
înaintea alegerilor. 

Să admitem însă că aceste forțe 
externe sau interne nu există. Și că 
AUR e gata să destabilizeze pe cont 
propriu și într-un asemenea hal 
România, încât să o devieze de la 
parcursul ei european, promovând 
valori și principii care ar pune în 
pericol valorile democrației și ale 

liberalismului. În acest caz, e firesc 
să ne întrebăm cum de am ajuns 
să avem atât de mulți cetățeni care 
sprijină necondiționat genul re-
spectiv de demers și care sunt în 
stare să renunțe dintr-o lovitură la 
toate progresele recente ale țării și 
ale societății în numele unui viitor 
dubios. Ce trebuia să se întâmple 
în și cu mintea românilor ca în cel 
mai favorabil moment al existenței 
României ca stat și în cel mai înalt 
punct de până acum al dezvoltării 
sale economice și sociale să riște 
venirea la putere a unui partid gata 
să o ducă înapoi cu câteva decenii?

Pe scurt, nu discursul în sine 
deranjează, ci oamenii care l-au 
aplaudat și care l-au așteptat, 
căci lideri populiști ca G.S. nu-
și îngăduie să enunțe idei la care 
electoratul lor nu rezonează. Dar 
și mai tare sperie faptul că nu-
mărul acestor oameni nu pare a 
fi în scădere și că nicio aberație, 
nicio sfidare, oricât de obraznică, 
a bunului-simț nu-i mai poate face 
să se desprindă de retorica din ce 
în ce mai distructivă a AUR. Am 
râs și i-am luat drept clovni pe 
cei care inspirau lupta viitoare a 
românilor împotriva conspirației 
globale, care cereau naționalizări 
și eliminarea de pe piață a inves-
tițiilor și a băncilor străine. Am 
oftat disperați când am văzut că 
o jumătate din populație a refu-
zat vaccinarea sub influența te-
oriilor despre microcipuri, activ 
propagate mai ales de ideologii 
AUR. Apoi am constatat că AUR 
își dorește o „pace“ pe contul 
Ucrainei, adică în folosul Rusiei 
genocidare. Iar acum vedem cum 
„unioniștii“ marca AUR aplaudă 
ideea decuplării Basarabiei de la 
ajutorul României în cel mai greu 
moment din istoria recentă a RM. 

Ce urmează?

Dacă nu știi cum să adminis-
trezi timpul, cum să-l guvernezi, 
nu te aventura să conduci comu-
nități de oameni, materie mult 
mai fluidă și imprevizibilă. Unul 
dintre criteriile esențiale de eva-
luare a unei (bune) guvernări, 
a administrării eficiente, e ca-
pacitatea de a programa. De a 
construi corect un algoritm al 
acțiunilor de durată, cu posi-
bile manevrări, dar cu finalitate 
precisă, cu termeni de referință 

limpezi și cu termene de executare precise. Capacitatea de a prevedea 
lucrurile. Dimpotrivă, cei care se ocupă de treburi mărunte, veșnic 
agitați, veșnic aflați în treabă, cârpind „gospodărește” zidurile ru-
inate și acoperind eroic, cu propriul piept, găurile din sistem, sunt 
nepotriviți funcției.

În principiu, sugestiile recente ale Maiei Sandu pentru guvern 
au fost de aceeași natură: nu mai putem să tot mimăm activități, 
trebuie să avem proiecte durabile (ați observat că miniștrii care nu 
au planuri și proiecte de durată sunt cei mai aflați „în treabă”?). 
„Situația tot mai complicată din domeniul energetic și nevoia de a 
urgenta elaborarea soluțiilor pe termen mediu și lung reconfirmă 
necesitatea reorganizării activității Guvernului în acest domeniu... 
Solicit Guvernului să prezinte în timp util opțiunile de reorganizare 
a sectorului. Guvernul trebuie să acorde atenție sporită domeniului 
energetic”. Și tot aici, la fel de importantă, pentru credibilitate (pen-
tru solidarizarea răbdătoare a comunității cu planurile de durată 
ale guvernării): comunicarea. Onestă, limpede, operativă, pen-
tru descurajarea propagandiștilor străini și a provocatorilor. Maia 
Sandu: „Securitatea energetică este un element foarte important al 
securității țării și fiecare cetățean trebuie să fie informat despre 
deciziile luate în acest domeniu. Guvernul este dator să explice clar 
și fără întârziere toate acțiunile întreprinse..., astfel ca societatea să 
înțeleagă care au fost circumstanțele și condițiile ce au determinat 
deciziile adoptate”.

Sistemul nostru economic și social nu doar e construit pe model 
sovietic, anacronic și ineficient în condițiile economiei libere, ci e 
și înlănțuit de mine cu efect întârziat, ținându-ne legați de spațiul 
controlat de Rusia. Ce să mai vorbim, dacă până și conectarea la 
sistemul energetic românesc și european se face pe la Cuciurgan! Iar 
reconectările directe (Isaccea-Chișinău, Suceava-Bălți etc.) se vor 
rezolva în timp și au nevoie de investiții. Dar altă soluție nu există! 

Nu e vina actualilor politicieni, așa a fost construit sistemul, ca 
să fie conectat la (și monitorizat de) metropolă. Teritoriul a fost 
exploatat aproape exclusiv ca furnizor de producție agricolă, de 
(doar) câteva produse, dar în cantități industriale, fixate la „centru” 
și în funcție de necesitățile centrului. Industria a fost dezvoltată 
conform aceluiași plan: uzinele esențiale, inclusiv furnizoarele de 
energie, erau plasate strategic în stânga Nistrului, pentru a ni se tăia 
accesul, în cazul mofturilor suverane. Chiar și atunci când au fost 
inaugurate câteva unități industriale în dreapta Nistrului (Chișinău, 
Bălți), inclusiv uzine producătoare de aparataj electronic, ele erau 
destinate, oricum, unor dispozitive din domeniul militar-economic 
al imperiului. Fără avioanele, rachetele și submarinele sovietice, 
uzinele electronice din Moldova își pierdeau rațiunea de a fi.

Soluția trebuie găsită acum. Până mai ieri, dependența de fur-
nizorii energetici ruși nu era resimțită, deoarece strategiile rusești 
nu erau periclitate. Noi eram membri ascultători ai CSI (platformă 
creată, aparent, pentru divorțul civilizat al statelor ex-sovietice, 
dar developându-se ca centru de recoagulare a fostei Uniuni), cu 
o deșănțată „neutralitate” declarată, cu armata rusă pe teritoriu, 
acceptând toate capriciile fostului patron. De facto, continuăm să 
fim o „republică unională”, fără să pedalăm foarte insistent pe o 
autonomie economică și energetică.

Dacă ne dorim însă această independență, trebuie să ne demon-
străm consistența. Dacă nu, recunoaștem că, fără un „frate mai 
mare”, nu putem exista și ne conformăm capriciilor celor care ne 
susțin existența. În fine, nici nu configurația geopolitică ce se va 
prefigura într-un final mă interesează atât de mult, cât posibilitatea 
unei existențe demne. Posibilitatea de a contribui, fiecare dintre noi, 
la securitatea colectivă, la prosperitatea economică și la soluționa-
rea unor probleme sociale, ce țin de infrastructură. Simplu spus, să 
valorificăm potențialul celor care au atins performanțe. Cu produse 
apreciate pe piața cea mai exigentă. Valorificând potențialul uman 
care își poate demonstra consistența. Altfel spus, indiferent de con-
turul definitiv al frontierelor în urma mișcărilor tectonice din acest 
timp tulbure, e nevoie să mizăm pe noi înșine, să avem strategii, nu 
doar să așteptăm sprijinul altora. Că nu suntem niște handicapați, 
la urma urmei!

Scenariul 
postapocaliptic (II): 
A guverna timpul

A - p o l i t i c e 
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Nu discursul

în sine deranjează, 
ci oamenii care l-au 

aplaudat și care 
l-au așteptat, căci 
lideri populiști ca 

G.S. nu-și îngăduie 
să enunțe idei la 

care electoratul lor 
nu rezonează. 



9

Vineri / 9 decembrie / 2022social-politic      de atitudine
MREAJA REȚELELOR

Da, ne amintim de acele vre-
muri: La televizor priveam doar 
două canale în care programul 
„Время” dura o veșnicie în care 
ni se repeta de milioane de ori 
că trăim în Самая Великая, 
Прекрасная, Непобедимая 
страна și că în lume nu mai 
există o astfel de țară.

Purtam toți, femei și bărbați, 
cușme cu urechi care se legau sub 
barbă în caz de era tare frig și în 
vârful capului în caz de era cald. 
Cufaica era haină universală, se 
purta și la bal și la spital.

Nu mai aveam nevoie să 
tragem apa după ce ne făceam 
treburile la WC-ul din fundul 
grădinii.

Autobuzul venea în sat o 
dată pe zi și transporta lumea 
în capitală, iar șoferul trebuia 
să coboare să închidă ușile cu 

mâinile, împingând pasagerii 
înăuntru.

Dintr-o rublă cumpăram șase 
pâini de șaisprezece copeici, iar 
de restul de patru copeici, vân-
zătoarea ne dădea un covrig pe 
care îl mâncam până ce ajun-
geam acasă, iar cei ce locuiau 
mai departe de magazin mâncau 
chiar și o pâine întreagă. Pentru 
că eram flămânzi.

Noi, băștinașii acestei țări, 
eram luați în râs dacă vorbeam 
stâlcit limba rusă, iar vorbitorii 
acestei limbi își scoteau capetele 
pe „форточка” birourilor unde 
lucrau și ne întrebau: - что, что? 
Ei prin birouri, iar noi pe deal...

Ei prin apartamente, noi prin 
cămine...

Trebuia să ne sculăm cu noap-
tea în cap să prindem rând la 
magazin dacă aflăm că au adus 
marfă și nici nu aveam timp să 
măsurăm туфлеле, că ne fugă-
reau cei din urmă ca să le ajungă 
și lor. Trebuia să avem mare blat 
ca să dostoim o покрывалэ, о 
шалинкэ, галгочь де капрон 
și șampanie pentru Anul Nou.

Cârnațul „докторский” cam 
rar îl gustam, pentru că puțini 
moldoveni eram doctori. Мân-
cam ceea ce creșteam în jurul 
casei, iar cei de la oraș se mul-

țumeau și cu cel  „ливерная”.
Iarna era mai mult omăt și 

eram fericiți că avem ciubote 
de kirză care aveau talpa foarte 
lunecoasă să ne dăm de-a lune-
cușul, iar bătrânii nu prea, că 
sărmanii cădeau și își rupeau 
oasele. Ciubotele de piele erau 
la mare căutare, iar cine le avea 
nu era în rând cu lumea.

La școală, după a doua lecție, 
ne dădeau o cană cu lapte cu o 
hrincă de pâine din partea colho-
zului „Путь Ильича”, după care 
toate ziarele raionului scriau 
despre cât de fericiți suntem 
noi, școlarii acestei școli. 

Vara, copii fiind, înșiram tu-
tun în rând cu adulții și tot cu ei 
ne urcam în ГАЗ-uri, ne așezam 
pe niște scânduri lungi, unde mai 
trăgeam de „fericire” și câte o 
cântare până ajungeam pe deal.

Aveam bani strânși cu mari 
sacrificii la книжкэ, ca într-o zi 
să ne trezim fără ei. Oare cine 
ne-a furat toate rublele? Unde 
au dispărut? 

Eram cu toții fericiți că tră-
iam... Dar cum trăiam? Trăiam 
în minciună! Trăiam într-o casă 
care era construită pe o temelie 
de nisip, care încetul cu încetul 
s-a năruit, iar unii încă mai simt 
nostalgie după ea...

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Tare bine era când trăiam cu rușii... 
Așa spun unii...

În Ucraina peste tot se simte că 
țara e în război. Chiar și în locali-
tățile unde nu au ajuns rachetele 
rusești. De cum intri în Ucraina 
nu vezi sate iluminate. Iluminatul 
stradal nu este nici în orașe. În 
magazine e semiîntuneric, doar 
la case e mai multă lumină. Ni-
meni însă nu se plânge. Toți sunt 
deciși să reziste, să învingă în 
războiul nedrept. În hotelul în 
care am stat, într-o dimineață, la 
dejun, s-a oprit curentul, fiecare 
a continuat să mănânce de parcă 
nimic nu s-a întâmplat, iar când 
s-a aprins lumina de peste tot s-a 

auzit un murmur de bucurie. Jur-
naliștii ucraineni apreciau fieca-
re minut în care puteau să mai 
lucreze un pic la calculatoare... 
Nici unul din ei, deși dorit, pro-
babil, de comunicare, nu stătea 
la taclale, ci încerca să folosească 
timpul pentru a mai lucra. Când 
am întrebat o colegă cum e dru-
mul spre Lvov, care era la nici o 
sută de km de locația în care ne 
aflam, m-a întrebat ce să facem 
în Lvov. Când i-am zis că vrem să 
vedem orașul, a urmat o pauză, 
apoi îmi zice că trebuie să ținem 
cont că lumina se stinge din două 
în două ore și nu prea vom găsi 
locații deschise. După pauza pe 
care a făcut-o înainte să ne răs-
pundă am înțeles că ucrainenii 
acum nu se gândesc la turiști și 
nici nu-i așteaptă, ei fac totul ca 
să supraviețuiască. Alarma aeri-
ană a fost anunțată de o voce de 
femeie, prin difuzoare, care erau 
peste tot în hotel. A vorbit calm 
că este alarmă și că cine dorește 
poate să coboare în subsol. Ni 

s-a mai spus să ne îndepărtăm 
de la ferestre. La conferința 
jurnaliștilor de investigație la 
care eram, toți au continuat să 
lucreze. Drumul pe o distanță 
de 600 km a fost liniștit, doar 
în apropiere de un oraș aterizau 
avioane militare și vuietul lor 
îți amintea de război. În cimi-
tirele de la marginea drumului 
se vedeau morminte proaspete 
cu obeliscuri și drapele mari în 
culorile galben și albastru. Așa 
sunt înmormântați eroii căzuți în 
lupte. Două posturi de control, 
trecute ușor, la ultimul chiar am 
fost salutați în română. Peste tot 
se vorbește doar în ucraineană, 
niciun cuvânt în rusă, chiar și 
când văd că nu înțelegi ceva în 
ucraineană nu ți se răspunde 
în rusă... Nu pot să am decât 
admirație pentru ucraineni! Ei 
au atâta putere, voință, curaj și 
demnitate. Și vor obține victoria 
în războiul devastator declanșat 
de ruși. Nu au cum să nu învingă. 
Slava Ukraine!

Nu au cum 
să nu învingă

Poate greșesc
La cam 80 de kilometri de 

Chișinău, o persoană stă în peni-
tenciarul nr. 3 din Tiraspol, fiind 
condamnată la 3 ani și 2 luni de 
închisoare pentru „instigare la ex-
tremism”, după ce a scris pe Fa-
cebook „Slavă Ucrainei! Moarte 
RMN” („Republica Moldovenească 
Nistreană”). 

Recent, au fost mai multe știri 
despre tentativa de suicid a aces-
tuia. Conform soției lui (citat din 

Newsmaker), Victor Pleșcanov este deprimat și suferă de claustrofobie, 
fiind nevoit să trăiască într-o celulă de „2 metri pătrați”. 

Autoritățile de la Chișinău au cerut eliberarea acestuia. Biroul Po-
litici pentru Reintegrare a declarat (pentru Newsmaker) că consideră 
deținerea lui Pleșcanov, care este cetățean al Moldovei, ilegală. În 
același timp, oficialii au subliniat că toate solicitările privind eliberarea 
lui Victor Pleșcanov au rămas fără răspuns. 

Totodată, pagina de Facebook a Biroului este plină de fotografii cu 
oameni care stau la o masă sau oameni care dau mâna și comunicate 
de presă pline de generalități, care nu ne comunică de fapt nimic.

Pleșcanov nu este unicul deținut politic de acolo. 
Ceea ce mă deranjează acum în discursurile politice este că ni-

meni (deși poate este cineva!) nu menționează deținuții politici din 
Transnistria. Tot ei, cetățeni ai RM. Dacă nu pentru curajul de a cere 
și de a negocia eliberarea lor, măcar pentru informarea altor cetățeni 
de pe malul drept, care mai cred în miturile despre viața bună din 
Transnistria. 

Discursurile sunt dominate de „din punct de vedere economic”. 
Și, da, majoritatea cetățenilor de pe malul drept sunt săraci și au 
nevoie de orice descreșteri de preț pentru supraviețuire. Și da, cei 
din Transnistria sunt și ei ai noștri. În același timp, sunt oameni care 
stau în condiții inumane la 80 de kilometri de Chișinău pentru că au 
îndrăznit să scrie pe Facebook opinia lor. 

Dar poate greșesc și cineva acolo negociază aprig eliberarea deți-
nuților politici și cere respect pentru drepturile omului, doar că încă 
nu au reușit să ne comunice despre asta.

Vlada CIOBANU

Nu e bine să te pui 
cu vântul!

Pentru multă lume este foarte 
clar că George Simion, parlamen-
tar cu acte în regulă, primește une-
ori și misiuni aproape imposibile, 
absurde din partea păpușarilor 
lui. Cum să-i ordoni lui Georgi-
că, proaspăt însurat în urma unei 
nunți total electorale gândită de 
către alții, să declare în fața nației 
că guvernul de la Chișinău nu mai 
trebuie susținut de către România 

cu niciun leu?
Punându-l să facă așa ceva, l-ai discreditat de tot pe acest geor-

gel, dat fiind faptul că românii care mai credeau în el, nu puțini din 
păcate, își vor da seama cu cine au de-a face, adică un agitator de 
trei parale care urmărește cu orice preț să destabilizeze România, 
alături de Șoșoacă și alți câțiva apucați ca ei. 

Basarabenii sunt și rămân frații noștri de sânge, iar la ei nu se va 
putea renunța niciodată. A susține contrariul nu este altceva decât 
a urina împotriva vântului, dar a unuia cu peste 100 Km/oră. Ce se 
întâmplă cu pantalonii tăi în zona prohabului se știe!

Nu cu mulți ani în urmă, când mergeam prin țară și vedeam scris 
pe ziduri sau pe stânci „Basarabia e România!”, mă tot întrebam: 
„Oare a cui o fi ideea?”. Mai târziu am aflat că George Simion nu 
era deloc străin de acest lucru. Mulți au fost impresionați de acest 
demers neașteptat, admirându-l și aplaudându-l.

Cine știa atunci că ni se întindea o capcană gândită cu totul în 
altă parte? Mai târziu, ne-am trezit cu el în Parlamentul României 
cu un întreg partid. Abia acolo și-a dat arama pe față, organizând 
scandaluri prin instituții, proteste în piețe publice etcetera. 

Așadar, Basarabia a fost România exact atât cât a trebuit. Începând 
cu Ziua Națională din acest an, ea trebuie privită ca pe un dușman, 
zice Simionică cel parșiv. Nu cred că în sinea lui crede așa ceva, dar 
nu are încotro: el trebuie să răspundă la comenzi, are șefii lui în fața 
cărora nu crâcnește.

Acei șefi nu suportă ideea că românii basarabeni sunt sprijiniți 
de statul român cu energie electrică și gaz metan, în loc să stea în 
întuneric și să înghețe de frig, cum li se întâmplă în bună parte 
ucrainenilor. Dacă ei gândesc așa, georgelul trebuie să răspundă cu 
„Să trăiți, am înțeles!”.

Nu ne îmbătăm cu apă rece, deoarece știm că declarația lui George 
Simion este susținută atât de filorușii din România, cât și de cei din 
Republica Moldova. Curentul general este altul însă, și așa va rămâne. 
Dacă ne intră bine în cap această idee este suficient!

Un sfat, o morală de final, ca o bomboană pe colivă: nu e bine 
să te pui cu un vânt puternic, mai ales când te apucă unele nevoi 
fiziologice!

Cornelia COZONAC

Vasile NANEA

Maria EFROS-DRUȚĂ

Zilele acestea am auzit de la 
niște primari din județul Galați, 
cum că ar fi bine ca Zelenski să mai 
lase de la sine, căci rușii sunt mari 
și tari și nimeni nu-i va învinge. 

Pe departe sunt cu gândul că acești 
primari sunt pro-ruși, ca și mulți 
români de pe ambele maluri ale 
Prutului, care sunt nemulțumiți nu 
de agresiunea mișelească a rușilor 
asupra unui stat suveran, dar de 
faptul că ucrainenii nu capitulează, 
îndrăznesc să se ia cu ursul. Repet, 
nu cred că sunt viziuni pro-ruse, 
opțiuni pro-agresiune le poți auzi 
de la trolli,  iscoade, agenți sau 
marginali și ignoranți. 

Deci de unde vine nemulțumirea 
acelor primari și a altor rătăciți?

După părerea mea, de la confor-
tul laș, de la comoditatea pe care o 

vor cu orice preț, indiferent dacă 
cineva suferă alături. Indiferența 
ucide până la urmă. Ea ucide în ini-
mile umane compasiunea, compăti-
mirea. Asta e grav. Poate e mai grav 
decât viziunile pro-război, care sunt 
în minoritate oarecum. Nu-i poți 
lămuri unui primar corupt, care îi 
învățat să „aranjeze chestiile” prin 
acte de corupție de ce președintele 
ucrainean nu va ceda în fața rusului. 
Nu-i poți lămuri unui individ că 
până la urmă capul plecat nu costă 
nimic și va fi tăiat. Iar cei ce dau o 
pace în schimb la două vor primi 
numai război!

Gânduri din livadă

Valentin CHILAT CORNACI
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O viață cu muncă și muzică

Unii dintre locuitori le nu-
mesc astfel și în prezent, numai 
că localitatea Timeus tinde să se 
dezvolte și capătă trăsături de sat 
modern, cu toate comoditățile și 
accesoriile caracteristice unei 
asemenea așezări.

Gazda noastră primitoare la 
Timeus a fost Valeriu Prisăcaru, 
stabilit aici cu vreo cinci ani în 
urmă împreună cu soția sa, Na-
talia, și cu cea mai mică dintre 
fiice, Dorina. Despre Valeriu Pri-
săcaru îmi povestise mai înainte 
Grigore Drăgan care, locuind nu 
prea departe, la Nisporeni, îl cu-
noaște pe eroul nostru doar de 
un an, dar zice că parcă l-ar ști de 
o viață, acesta fiind „patriot, sin-
cer, competent, mare îndrăgostit 
de folclor și tradiții populare, 
săritor la nevoie, omenos și plin 
de voie bună”. 

Mai întâi profesor, 
apoi agricultor

Cât timp doamna Natalia, gos-
podina casei, mesteca mămăli-
guța și avea grijă să-i iasă bine 
fripturica și plăcintele, pentru 
că, nu te joci, de la Chișinău ve-
nise însuși academicianul Cim-
poi cu vreo câțiva umoriști ce 
promiteau să facă după-amiaza 
zilei una de neuitat, am stat de 
vorbă cu Valeriu Prisăcaru și am 
încercat să aflu de la el lucruri 
care sper să vă intereseze.

Valeriu Prisăcaru este fost 
profesor de geografie și a predat 
această nobilă știință mai bine de 
20 de ani. Cei peste treizeci de 
ani de „transformări democra-
tice” l-au făcut să învețe însă de 
toate și să „îmbrățișeze” domenii 
care se deosebesc de pedagogie. 
La cei 65 de ani pe care îi are 
muncește de dimineață până 
în seară, deoarece are multe de 
făcut și se teme că nu o să reu-
șească să le facă pe toate.  

„Pasiunea pentru agricultură 
mi-am dezvoltat-o pe parcursul 
anilor. Fiind originar dintr-un 
sat de oameni gospodari, Dol-
na, și mai având și destulă for-
ță fizică, am cumpărat peste 20 
de hectare de pământ, mașini și 
tractoare, am construit „o casă 
de brigadă” în stil european și 
am început să lucrez cu oameni 
angajați. Cu timpul, am mai re-

dus din suprafața procurată, am 
mai vândut din ea și în prezent 
dispun doar de vreo nouă hectare 
de pământ. Dragostea mea cea 
mare însă a fost întotdeauna mu-
zica populară, folclorul, fără de 
care nu-mi închipui că aș putea 
trăi”, spune Valeriu Prisăcaru.

„Buciumașii” 
au cutreierat 
toată România

Protagonistul nostru își amin-
tește că primul îndemn de a-și 
face viața mai frumoasă înnobi-
lând-o cu feericele sunete mu-
zicale a fost din partea tatălui 
său, fost primar de Micleușeni.

„Tata putea să asculte ore 
în șir trompetiști valoroși ca 
Gronic, Carai, Hanganu și alții. 
Odată îmi cumpărase un fluieraș 
pentru copii și m-a îndemnat să 
cânt la el „Radu mamei, Radu-
le”. Am încercat de mai multe ori 
până mi-a reușit cât de cât. După 
aceasta, de la vârsta de șapte 
ani, am învățat trei ani vioara 
la filiala școlii de arte din Nis-
poreni, care se afla atunci în co-
nacul de la Dolna din satul meu 
de baștină, rămas de la boierul 
Zamfirache Rali, unde acum este 
muzeul care îi poartă numele. 
Frumusețea locului, cu un peisaj 
extraordinar, m-a impresionat 
foarte mult atunci, în copilărie. 
Mai apoi, am însușit și alte in-
strumente muzicale: acordeonul, 
pianul, fluierul, cavalul, tilinca 
și altele”, susține Valeriu. 

Un loc aparte în biografia vir-
tuosului muzicant care este în 
prezent Valeriu Prisăcaru îl ocu-
pă crearea ansamblului folcloric 
de la Micleușeni cu care participă 
în calitate de conducător artistic 
și dirijor la diferite festivaluri 
naționale și internaționale. Ne-
obositul muzicant a creat și un 
ansamblu de buciumași, unicul 
în Republica Moldova, nelipsit 
la orice sărbătoare națională, la 
diferite evenimente importante  
organizate de Centrul cultural 
„Vatra” și la altele din zonă. „La 
început, ansamblul „Buciumașii” 
avea nouă membri, dar au rămas 
șapte, o cifră semnificativă de 
altfel. Cu „Buciumașii”, împre-
ună cu ansamblul „Ștefan Vodă” 
condus de Tudor Ungureanu, 
al cărui membru am fost și eu 
mai înainte, am cutreierat toată 
România. Am fost la 1 decem-
brie la Alba Iulia, la București, 
la Piatra Neamț etc. Țin foarte 
mult la acest instrument muzi-
cal, buciumul, numit și tulnic, și 
pot să vă mai spun că, datorită 
buciumașilor, conform legendei, 
Ștefan cel Mare și Sfânt a câști-
gat la Podul Înalt o mare bătălie 
cu turcii”, afirmă muzicantul.

R E P O R T A J

Într-una din zilele trecute, împreună cu 
domnul academician Mihai Cimpoi și cu 
epigramiștii Ion Diviza și Grigore Drăgan, 
am poposit în localitatea Timeus, o așezare 

constituită în anii nouăzeci ai secolului trecut. 
Fiind situată după orașul Strășeni, până a ajunge 
la Bucovăț, această nouă apariție pe harta R. 
Moldova este constituită din case care, inițial, 
erau numite vile. 

Gheorghe BÂLICI

Cu buciumul prin Elveția 
și la „Buciumul”

Întrebat dacă a fost peste ho-
tare cu „Buciumașii” săi, Valeriu 
Prisăcaru mi-a povestit despre o 
călătorie prin Elveția, în 2019, 
unde buciumul ocupă un loc de 
cinste în ierarhia instrumen-
telor muzicale. „În Elveția, pe 
malul lacului Geneva, am văzut 
aliniați peste 200 de buciumași 
din această țară. Sunetul acestor 
buciume parcă îl aud și acum, 
atât de puternic și de pătrun-
zător era. Bineînțeles că ne-am 
străduit și noi să le arătăm el-
vețienilor de ce suntem în stare. 

Prin cultură, să știe toată lumea, 
se rezolvă și multe probleme im-
portante. Elvețienii ne-au ajutat 
atunci cu asfaltarea drumurilor 
la Micleușeni, cu apeductul, cu 
multe altele”, zice Valeriu.

În ultimul timp, Valeriu Pri-
săcaru mai lucrează și la Centrul 
republican „Buciumul” în trupa 
de actori.  S-a angajat ca instru-
mentist, dar i s-au descoperit și 
calități actoricești și nu a putut 
să refuze oferta. „După ce, de 13 
ani, Tudor Tătaru a plecat la cele 
veșnice, „Buciumul” ajunsese în-
tr-un hal fără de hal. Și-a reluat 
activitatea și, chiar dacă are ves-
titul beci în delăsare, s-a făcut 

reparație în sala de spectacole, în 
alte încăperi. Mâine prezentăm 
un spectacol cu oaspeți din Bo-
toșani, lucrăm  la alte proiecte, 
mergem înainte”, declară plin 
de optimism Valeriu Prisăcaru.

Alte pasiuni și bucurii

Spre finalul discuției noastre, 
l-am întrebat pe Valeriu ce pa-
siuni mai are ca să nu-mi scape 
ceva și am mai aflat că îi place 
literatura, a citit și citește me-
reu. Model demn de urmat în 
această frumoasă îndeletnicire 
i-a fost un frate al tatei care ci-
tise toate cărțile din biblioteca 
sătească. Plăcându-i și umorul, 
se mândrește cu faptul că l-a cu-
noscut personal pe magnificul 
Efim Tarlapan. De asemenea, 
urmând exemplul tatei, altoiește 
trandafiri și puieți, îngrijește de 
florile de care îi este plină curtea 
casei.

Este fericit că are o soție 
frumoasă, bună gospodină, trei 
copii așezați și cumpătați, fie-
care având drumul său în viață. 
Îi râde inima de bucurie că nu 
demult mezina familiei, studentă 
în anul întâi la Colegiul „Ștefan 
Neaga” din Chișinău, s-a întors 
cu premiul întâi de la un festival 
organizat la Piatra Neamț, unde 
a evoluat la cobză. „Astăzi sunt 
nespus de bucuros să am ase-
menea oaspeți în casă”, mi se 
destăinuie interlocutorul meu. 

Cu 
„Buciumașii”,

 împreună cu 
ansamblul 

„Ștefan Vodă” 
condus de Tudor 

Ungureanu, al 
cărui membru 
am fost și eu 

mai înainte, am 
cutreierat toată 

România.

„Buciumașii”, nelipsiți la evenimente

Valeriu Prisăcaru interpretând un cântec la fluier

Muzicantul nu refuză o carte cu autograf
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...Înainte de a răspunde la 
întrebările adresate mie vreau 
să vă amintesc că în lume nu 
există niciun stat care nu s-ar 
folosi de-o armată, mai mare ori 
mai mică, de „turnători”, care, 
împreună cu organele oficiale 
de securitate, stau de veghe la 
securitatea statului lor...

La noi, însă, o parte din 
această armată necesară a fost 
folosită nu pentru întărirea se-
curității statului, stat care nici 
nu prea exista atunci, ci pentru 
securitatea regimului care a fă-
cut milioane de crime odioase 
împotriva umanității sau, cum 
s-a mai întâmplat la noi, pentru 
a nu permite scoaterea la suprafață a 
minciunilor țariste, apoi și bolșevice 
cu privire la cele două limbi și națiuni 
diferite, pentru încercarea de a justi-
fica cotropirea Basarabiei și lupta cu 
toată puterea ca să lichideze din fașă 
orice embrion al deșteptării noastre 
naționale românești...

Este cunoscut faptul că noi, mol-
dovenii, nici n-am fost cei mai mari și 
curajoși luptători cu imperiul sovietic 
pentru deșteptarea națională, așa cum 
s-a întâmplat în fostele republici sovie-
tice baltice sau în Ucraina occidentală 
ș.a. Atunci când mergeau bieții noș-
tri securiști la Moscova la întrunirile 
unionale ale KGB-ului central de pe 
Lubeanka, în primii ani de după „elibe-
rare”, roșeau sărmanii pentru că erau 
criticați vehement că nu erau capabili 
să descopere naționaliștii în rândurile 
populației băștinașe sau dacă, măcar, 
existau în genere, ca să fie urmăriți, ca 
mai apoi să le vină rândul să fie trași la 
răspundere pentru zisul naționalism, 
care însemna, de fapt, dezacordul cu 
teoria lui Stalin, Lazarev, Stati, privi-
tor la existența a două limbi care, de 
fapt, era una și bună, limba noastră 
cea română... 

În acest sens glumea un om serios 
pe tema securității noastre foarte 
naționale: Ca să nu mai fie învinuită 
la Centru de impotență, securitatea 

sovietică moldovenească, majoritatea 
fiind rusofonă, cică a creat un grupuleț 
de „naționaliști”, întinzându-le apoi 
o capcană și un arest pe potrivă, ca 
să poată declara la Lubeanka despre 
fapta lor eroică, antinaționalistă, ca să 
scape de rușinea de altădată... 

Și se mai zice că atunci când a fost 
creată și când a activat Comisia pentru 
studierea şi aprecierea regimului co-
munist totalitar, condusă de istoricul 
Gheorghe Cojocaru, în 02.2010, pusă 
la cale de interimarul Ghimpu, în pro-
cesul studierii dosarelor de la SIS au 
dispărut multe pagini din dosare sau 
chiar dosare întregi... Fapte care vor 
putea fi confirmate sau infirmate data 
viitoare, când va mai fi creată o astfel 
de comisie, să-i zicem convențional 
„Comisia Che Guevara”, de tânăra 
generație de politicieni... 

Un membru din acea comisie, care 
a aterizat cu succes într-un pălățel la 
poalele Alpilor, încerca să-l apostro-
feze pe net pe unul din criticii săi că, 
dacă nu va închide gura, va publica 
pagini despre el din dosarul desco-
perit la securitate care demonstrează 
ce poamă a fost în perioada sovietică.

Sau un alt membru al Comisiei 
Cojocaru, care avea la Lubeanka un 
cumnat în funcție de general KGB, 
amenința printr-un amic că va publica 
pagini kgb-iste din dosarele care acum 
se află... la Tiraspol!!!   

Poate tot atunci vom afla și ca-
uza adevărată și calitățile unuia 
din consilierii prezidențiali invi-
tat printre primii la președinție 
tocmai din aparatul... Centrului 
Medical din inima Costiujenilor 
din suburbia Chișinăului, îm-
preună cu o Cărticică medicală 
voluminoasă din safeul secret al 
Centrului medical... 

Acum să răspund la prima 
întrebare propriu-zisă:
 - Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?

O lege a lustrației a fost abso-
lut necesară acum trei decenii, 

ceea ce s-a și încercat pe 13 februarie 
1992, când 49 de deputați din Par-
lamentul Independenței (15 la sută 
din totalul lor, din care făcea parte și 
subsemnatul), au semnat o interpelare 
adresată ministrului securității națio-
nale, Anatol Plugaru, în care se cerea 
să ni se prezinte și să fie publicată acea 
listă neagră sau, mai degrabă, roșie ca 
para focului, a celor care au „stukăcit” 
îndrăgostiții... de limba română și de 
alfabetul ei latin. 

Pentru istoria noastră zbuciumată 
și durută niciodată nu va fi târziu să fie 
adoptată o Lege a lustrației. Numai că 
acum avem o problemă mai arzătoa-
re privind Lustrația, care se numește 
Lustrația Trollilor lui Plahotniuc, Do-
don, Șor ș.a., care ridică sume mari 
de la patroni ca să atace pe rețelele de 
socializare guvernarea PAS și pe Pre-
ședinta Maia Sandu... Unii dintre ei și-
au ridicat palate, ce-i drept nefinisate, 
pentru că a intervenit pe neașteptate... 
Moartea, alții, cu zeci de mii de dolari, 
au încercat să-și salveze de moartea 
inevitabilă urmașii foarte bolnavi... 

Eu, dacă ar fi posibil, i-aș ceda locul 
în Parlament Finului de cununie al lui 
Plahotniuc dacă publică întreaga listă 
de trolli care, prin activitatea lor, aduc 
mari pagube drumului spre integrarea 
noastră în UE!!!... 

(Continuare în nr. următor)

Vasile Șoimaru: „I-aș ceda locul 
în Parlament Finului de cununie 
al lui Plahotniuc dacă publică 
întreaga listă de trolli”

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

Deși este mult întârziată, legea e absolut necesară. 

- Cât de reală ar fi realizarea unui proces al lustrației 
în prezent în Republica Moldova?
Este greu să fac o estimare sigură, dar vreau să cred că se poate. 

- În ce relație ați fost cu KGB-ul?
Cu KGB-ul sovietic, care s-a transformat ulterior în FSB, am 

avut relații dușmănoase. Turnător sau agent n-am fost. 
 
-  În domeniul Dvs. de activitate ce influență avea această 
structură odioasă?
În activitatea mea influența KGB-lui a fost una ostilă, în urma 

căreia am suferit, inclusiv fizic.

Vladimir BULAT

S i m e z e

Despre scrii-
torul și drama-
turgul austriac 
Peter Handke 
am aflat că e 
născut într-o zi 
cu mine, însă cu 
26 de ani mai 
devreme, în plin 
război mondial, 
în localitatea 
Griffen, Austria 
Inferioară.

Mi-amintesc că sumbrul și cinicul Thomas Bernard, 
compatriotul său, spune undeva că din acea zonă amă-
râtă nu poate ieși nimic bun. Totuși, în 2004, când 
discreta Elfride Jelinek încasa Nobelul literar, a spus 
că anume Handke este mai destoinic decât ea pentru 
încununarea cu acest prestigios premiu.

Au trecut exact 15 ani, și Peter Handke, care demult 
nu mai publică și poate chiar nici nu scrie, devine la-
ureatul, în 2019, al acestui mult-râvnit premiu (nu de 
el!), în jurul căruia se iscă mai multă isterie decât în 
jurul oricărei calamități naturale, de orice intensitate 
sau violență ar fi aceasta. Premiul care diseminează, se 
pare, faima planetară și devine o piatră de poticneală.

Trebuie să mărturisesc că am cetit cândva doar o 
singură scriere de-a lui, „Wunschloses Unglück”, cum 
ar veni, „Nefericire încărcată” (1972), în care scriitorul 
articulează o lungă litanie compusă la moartea mamei 
sale, care de fapt s-a sinucis, răpusă de disperare, la 51 
de ani, înghițind o doză letală de somnifere... în scrierea 
aceasta de mici dimensiuni, Handke explică viața unor 
simpli oameni, banali, oameni de rând, din Austria „pro-
fundă”, o Austrie stratificată, sufocantă, plicticoasă, am-
biguă și falsă, cu 
reguli medievale 
bine conservate, 
în plin secol XX. 
Este un text de ti-
nerețe, dar deloc 
conformist. Acest 
text deja ne arată 
un scriitor căruia 
nu doar că nu-i 
pasă de cine-l va 
ceti, ci mai ales 
sesizăm că este 
posesorul unul 
limbaj aparte, al 
unei sintaxe cre-
ate de el, poate, 
dar cel mai important lucru este că mi-am dat seama 
că Handke, scriind, nu-și trădează nici o clipă totala 
independență de gândire, de liberă-cugetare; se știe, a 
simpatizat cu neamul sârbilor, atunci când acesta era 
bombardat din toate părțile, punându-și astfel întrea-
ga Europă în cap! A ținut, apoi, un discurs funebru la 
moartea lui Slobodan Milošević, iar acest lucru desigur 
că nu i-l iartă democrații și neoliberalii cu dublă blană și 
măsură... Stigmatul acesta-i va rămâne și după moarte, 
cred. Cu Nobel Prize cu tot.

Handke publică rar, căci este o fire incomodă pentru 
toate falsele valori ale lumii de azi, iar printre înaintașii 
săi îi consideră pe cei din veacul apus: Karl Philipp 
Moritz, Gottfried Keller și Adalbert Stifter, niște au-
tori aproape uitați de contemporani, dar care l-au 
maturizat în chip decisiv în ale scrisului și conștiinței 
pe Handke... pentru că omul știe ce este cu adevărat 
scrisul, caracterul, morala, dar, mai ales, asumarea 
unei gândiri și meditații pe cont propriu. 

Posibil, editorii de pe la noi își vor (mai) aminti 
și de Peter  

Handke, sau poate nu!? Această întrebare mi-o pu-
neam atunci, în 2019, la aflarea veștii că i s-a acordat 
Nobel Prize. Astăzi pot spune că lucrurile stau destul 
de bine, căci editura bucureșteană Art i-a tradus și 
editat până acum patru titluri: Frica portarului îna-
intea loviturii de la 11 metri (1970, Editura Art 2019), 
Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire (1972, 
Editura Art 2019); Femeia stângace (1976, Editura Art 
2021), Nefericire împăcată (1972, Editura Art 2022).

Handke este autorul care dă frisoane și dureri mari 
corectitudinii politice, oferă crampe acute celor care 
dorm mulțumiți și liniștiți în confortul lor domestic și 
social. Doar că e nevoie, uneori, și de șocuri spre a nu 
ne raporta existența la doar propriile oglinzi. Riscăm 
să rămânem zăvorâți acolo.

Handke

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chi-
șinău” ce vizează tema lustrației în societatea RM. În ediția de 
astăzi, la ancheta noastră răspund deputatul Vasile Șoimaru, 
profesor universitar, doctor, și Grigore Pătrașcu, unul din fon-
datorii Mișcării democratice pentru susținerea restructurării.
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Grigore Pătrașcu: „Am suferit, 
inclusiv fizic, din cauza KGB-lui”
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Zilele Literaturii 
Române la Chișinău

InvitațiEdiția a VI-a

14 – 17 decembrie 2022

Miercuri, 14 decembrie
Ora 17.00 Lectură & sesiune de 

autografe
Ioșca, de Cristian Fulaș, Editura 

Polirom
Și toate zilele de azi, de George C. 

Dumitru, Editura Humanitas
Orașul promis, de Valentina Șcer-

bani, Editura Tracus Arte
Biblioteca, de Mircea V. Ciobanu, 

Editura Junimea
Pe contrasens, de Oleg Serebrian, 

Editura Cartier
Alt continent, de Ghenadie Postola-

che, Editura Cartier
Dintr-un volum în lucru va citi Ema-

nuela Iurkin, câștigătoarea bursei Căr-
turești

Moderator: Emilian Galaicu-Păun
Locul: Librăria din Centru, bd. Ștefan 

cel Mare, nr.126

Ora 18.45 Dezbateri. Seară de 
Proză: Cum ne alegem persona-
jele?

Invitați: Cristian Fulaș, George 
C. Dumitru, Oleg Serebrian, Paula 
Erizanu

Moderatori: Maria Șleahtițchi & 
Valentina Șcerbani

Locul: Sala Galbenă, Muzeul Național 
al Literaturii Române, str. Alexei Matee-
vici, nr.79

Vinul serii: Cricova

Joi, 15 decembrie
Ora 11.00 Întâlniri Lyceum
Invitați: Cristian Fulaș, George C. 

Dumitru, Emanuela Iurkin 
Moderatoare: Mariana Jitari
Locul: Liceul Teoretic „Spiru Haret”, 

str. Maria Cebotari, nr.53

Ora 17.00 Lectură & sesiune de 
autografe

Tot mai multă splendoare, de Alina 
Purcaru, Editura Cartier

Realist și egal, de Ion Buzu, Editura 
Charmides

În mijlocul unei istorii tragice, imobile, 
de Cosmin Perța, Editura Cartier

Eu sunt cartea, de Marcela Benea, 
Editura Cartier

Ce pot distinge în întunericul sălii, de 
Elena Vlădăreanu, Editura Cartier

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Ora 18.45 Dezbateri. Seară de 
Traduceri: Noi interpretări Dante 
și Proust

Invitați: Cristian Fulaș și Laszlo 
Alexandru

Moderatori: Lucia Țurcanu & Bog-
dan Crețu

Locul: Sala Galbenă, Muzeul Național 
al Literaturii Române, str. Alexei Matee-
vici, nr.79

Vinul serii: Chateau Vartely

Ora 20.00 Nocturnele Teatrului 
„Eugene Ionesco”

Invitate: Alina Mihalache, Ana 
Negoiță, Alina Nelega, Elena Vlă-
dăreanu

Moderator: Emilian Galaicu-Păun
Locul: Teatrul Național Eugene Io-

nesco, str. Grigore Vieru, nr. 11
Vineri, 16 decembrie

Ora 10.30 Întâlniri Codobelc

Invitați: Elena Vlădăreanu și Cos-
min Perța

Moderatoare: Eugenia Bejan
Locul: Sala Biblioteca Picilor, Bibliote-

ca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, 
str. Șciusev, nr. 65

Ora 11.00 Întâlniri Codobelc
Invitată: Alina Purcaru
Moderatoare: Livia State
Locul: Școala Internațională 

Heritage, Bdul Dacia, nr. 45A

Ora 11.00 Întâlniri Lyceum 
Invitați: Bogdan Crețu, Adrian Jicu, 

Alexandru Bordian
Moderatoare: Galina Sărbușan
Locul: Liceul Teoretic „Mihai Emi-

nescu”, str. Varșoviei, nr.2

Ora 11.00 Conferință Gaudeamus: 
Lectura și lumea lui Dante

Invitat: Laszlo Alexandru
Moderator: Sergiu Pavlicenco
Locul: Aula 128, blocul III, Univer-

sitatea de Stat din Moldova, str. Alexei 
Mateevici, nr.60 

Ora 11.30 Întâlniri Gaudeamus 
Invitați: Cristian Fulaș, George C. 

Dumitru, Ghenadie Postolache
Moderatori: Nicolae Leahu & Emi-

lian Galaicu-Păun
Locul: Facultatea de Litere a Univer-

sității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. 
Pușkin, nr.38

Ora 14.00 Masă rotundă: Cărți 
scrise în pandemie, cu o dezbatere a 
cărții Lumea incertă a cotidianului, de 
Sorin Alexandrescu. 

Invitați: Sorin Alexandrescu, Laura 
Mesina, Bogdan Crețu, Adrian Jicu, 
Alex Cosmescu, Tamara Cărăuș, Vi-
talie Ciobanu, Oxana Gherman, Ion 
Plămădeală

Moderatoare: Nina Corcinschi
Locul: Sala mică, Academia de Științe 

a Moldovei, bdul Ștefan cel Mare, nr.1
  
Ora 15.00 – 17.30 Atelier. Cum să 

faci jurnalism cultural proaspăt?
Invitată: Ioana Pelehatăi, Scena9
Moderatoare: Maia Metaxa, Școala 

de Jurnalism
Locul: MediaCor, str. Alexei Matee-

vici, nr.60 

Ora 17.00 Lectură & sesiune de 
autografe

Un nor în formă de cămilă, de Alina 
Nelega, Editura Polirom

Uneori trebuie să fii prost pentru a fi 
deștept, de Iulian Fruntașu, Editura Arc

Casa mai multor primăveri, de Ale-
xandru Bordian, Editura Cartier

Ora cinci și șapte minute, Dumitru 
Crudu, Editura Humanitas

Ard pădurile, de Paula Erizanu, Edi-
tura Cartier

Jurnal precar, de Tamara Cărăuș, 
Editura Cartier

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Ora 18.45 Dezbateri. Bani, muncă, 
precaritate, literatură

Invitate: Elena Vlădăreanu, Tama-
ra Cărăuș, Alina Nelega 

Moderatoare: Ioana Pelehatăi
Locul: Sala Galbenă, Muzeul Național 

al Literaturii Române, str. Alexei Matee-
vici, nr.79

Vinul serii: Fautor

Sorin Alexandrescu, 
București, critic, istoric și 
teoretician literar român. 
Cel mai recent volum: Lu-
mea incertă a cotidianu-
lui (Polirom, 2021).

Laszlo Alexandru, 
Cluj, eseist, istoric literar 
și traducător, profesor de 
italiană la Colegiul Nați-
onal „George Barițiu” din 
Cluj. În 2020 publică, la 
Editura Cartier, monu-
mentala traducere și interpretare, vers cu 
vers, a capodoperei Divina comedie, cu 
titlul Lectura lui Dante.

Lucia Țurcanu, Chi-
șinău-Ipotești, critic lite-
rar, cercetătoare științifi-
că la Memorialul Ipotești. 
Printre cele mai recente 
volume, a coordonat An-
tologie de poezie tânără 

din Basarabia ‚20 (Arc, 2021).     

Eugenia Bejan, Chi-
șinău, directoarea Bibli-
otecii Naționale pentru 
Copii „Ion Creangă”.

Marcela Benea, Chi-
șinău, poetă. În 2022, pu-
blică la Editura Cartier 
antologia de versuri Eu 
sunt Cartea.

Alexandru Bordian, 
Chișinău, prozator și jur-
nalist. Cel mai recent vo-
lum: romanul Casa mai 
multor primăveri (Car-
tier, 2022).

Ion Buzu, Chișinău, 
poet. Cel mai proaspăt 
volum al său este Realist 
și egal (Charmides, 2021). 

Tamara Cărăuș, Chi-
șinău-Lisabona, este ese-
istă. A desfășurat proiecte 
de cercetare în cadrul mai 
multor instituții: Colegiul 
Noua Europă, Universi-
tatea din București, Uni-
versitatea din Oxford, Universitatea din 
Uppsala, Universitatea din Groningen ș.a. 
Cele mai recente cărți publicate : Jurnal 
precar (Cartier, 2022) și Militant Cosmopo-
litics. Another World Horizon (Edinburgh 
University Press, 2022).

Vitalie Ciobanu, 
Chișinău, prozator, ese-
ist, critic literar, ziarist, 
comentator la Radio Eu-
ropa Liberă și Deutsche 
Welle. Președinte PEN 
Centru Moldova din 

2004. Cele mai recente cărți: Zilele după 
Oreste, proză scurtă, (Humanitas, 2019), 
Revanșa literaturii. Ficțiuni critice (Arc, 
2019). 

Sâmbătă, 17 decembrie
Ora 10.00: Atelier. Cum scriem 

despre cărți fără să plictisim?
Invitată: Alina Purcaru, Observator 

Cultural
Moderatoare: Maia Metaxa, Școala 

de Jurnalism
Locul: MediaCor, strada Alexei Ma-

teevici, 60 

Ora 11.00 Întâlniri Lyceum. Clu-
bul de lectură

Invitați: Cosmin Perța, Alina Nele-
ga, Laszlo Alexandru, Adrian Jicu, 
Tamara Cărăuș

Moderatoare: Mariana Jitari
Locul: Liceul Teoretic „Spiru Haret”, 

str. Maria Cebotari, nr.53

Ora 15.00 Discuție. Romanul bi-
ografic: George Bacovia, Nichita 
Stănescu, Nicolae Labiș, Mărioara 
Voiculescu, Paul Celan. 

Invitați: Bogdan Crețu, Adrian 
Jicu, Alina Nelega, Cristian Fulaș, 
Cosmin Perța. 

Moderator: Nina Corcinschi și Lu-
cia Țurcanu

Locul: Sala Galbenă, Muzeul Nați-
onal al Literaturii Române, str. Alexei 
Mateevici, nr.79

Ora 19.00. Dezbatere. Poezia se-
colului 21: 

Invitați: Alina Purcaru, Cosmin 
Perța, Ion Buzu, Elena Vlădăreanu

Moderatori: Alex Cosmescu și Pau-
la Erizanu

Locul: ArtCor, Strada 31 August 1989, 
nr. 137

Ora 20.00
Maraton de poezie, techno, pic-

tură & party. 
Invitați: Elena Vlădăreanu, pea-

ce the gun (Dumitru Fanfarov & 
VonAim), Ion Buzu, Maria Ivanov, 
Augustina Vișan, Alex Cosmescu, 
Alina Purcaru, Cosmin Perța, Emi-
lian Galaicu-Păun, Ronin Terente, 
Veronica Ștefăneț, Dan Negară, 
Oxana Gherman.

Mixează: Borș, Veniamin 
Moderatori: Alex Cosmescu și Pau-

la Erizanu
Fotografii și instalații: Victoria Vi-

prada
Locul: ArtCor, Strada 31 August 1989, 

nr. 137
Vinul serii: Fautor

Organizator: Uniunea Editorilor din 
Republica Moldova

Coorganizatori: Editura Cartier, 
Muzeul Național al Literaturii Române

Parteneri: Ministerul Culturii din 
Republica Moldova, Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți, Insti-
tutul de Filologie Română „Bogdan 
Petriceicu-Hasdeu”, Institutul pentru 
Inițiative Culturale și Educaționale, 
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, Școala 
Internațională „Heritage”, MediaCa-
or, ArtCor, Școala de Jurnalism din 
Moldova, Cricova, Purcari.

Parteneri media: Moldova 1, TVR 
Moldova, TV8, Radio Chișinău, Radio 
Europa Liberă, IPN, TRM, ea.md, ști-
ripozitive, PROTV, #diez, moldova.org, 
Agora, Agenția de carte, 1000desemne, 
Observator cultural, Scena9

L I T E R A T U R Ă
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Mircea V. Ciobanu, 
Chișinău, poet, romanci-
er, critic și istoric literar, 
editor de carte. Director 
editorial la Editura Știin-
ța. Cele mai recente cărți 
publicate: Un tărâm al li-

terarului (eseu, critică literară), Editura 
Arc, 2021, și romanul Biblioteca, (Editura 
Junimea, 2022).

Nina Corcinschi, 
Chișinău, critic literar, 
directoarea Institutului 
de Filologie Română „Bog-
dan Petriceicu-Hasdeu”. 
Cea mai recentă carte a sa: 
Realitatea ca hologramă 
(Cartier, 2022).

Alex Cosmescu, 
Chișinău, poet, filozof. 
Împreună cu Anastasia 
Gavrilovici, a coordo-
nat antologia generației 
2000 Cine nu e mângâiat 
nu există (Cartier, 2021). 

Împreună cu artiștii Victoria Viprada și 
Karen Grigoryan, a realizat expoziția Throu-
gh Touch la Muzeul Național de Artă al 
Moldovei.

Bogdan Crețu, Iași, 
critic literar, prozator, 
profesor universitar. Cele 
mai recente cărți ale sale 
sunt romanul Cornul ino-
rogului (Polirom, 2021), 
studiul Inorogul la porțile 
Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir 
(Cartier, 2021) și romanul biografic Nichi-
ta, poetul ca și soldatul (Polirom, 2022).

Dumitru Crudu, 
Chișinău, poet, prozator, 
publicist. Cea mai recen-
tă carte a sa: Ora cinci și 
șapte minute (Humanitas, 
2022).

George C. Dumitru, 
București, prozator. Cea 
mai proaspătă carte pu-
blicată este Și toate zilele 
de azi (Humanitas, 2021).

Oxana Gherman, 
Chișinău, poetă, cercetă-
toare, lector universitar. 
A debutat cu volumul de 
versuri efect întârziat 
(Tracus Arte, 2021). 

Dumitru Fanfarov, 
Chișinău, poet, rapper. 
Face parte din formația 
peace the gun, împreună 
cu VonAim. A debutat cu 
volumul de versuri stepă 
și transă (Max Blecher, 
2020). 

Iulian Fruntașu, 
Chișinău, poet, prozator, 
diplomat. Cea mai recentă 
carte a sa (proză scurtă): 
Uneori trebuie să fii prost 
pentru a fi deștept (Arc, 
2022).

Cristian Fulaș, Bucu-
rești, prozator și traducă-
tor. Cele mai recente cărți 
ale sale sunt romanul Ioș-
ca, câștigător al Premiului 
pentru proză acordat de 
Agenția de Carte din Ro-
mânia, și biografia romanțată Celan 
(Polirom, 2021). A realizat o nouă tradu-

cere în limba română a capodoperei În 
căutarea timpului pierdut, de Marcel 
Proust (Cartier, 2022).

Paula Erizanu, Chi-
șinău-Londra, scriitoare 
și jurnalistă. A coordonat, 
împreună cu Alina Purca-
ru, antologia Un secol de 
poezie română scrisă de 
femei, apărută la Editura 

Cartier în trei volume (2019-2021). Cea mai 
proaspătă carte a sa e romanul Ard pădurile 
(Cartier, 2021), pentru care autoarei i-a 
fost decernat premiul Tânărul scriitor al 
anului în cadrul Galei Tinerilor Scriitori 
din București. 

Emilian Galaicu-Pă-
un, Chișinău, poet, proza-
tor, traducător, publicist, 
editor. Este redactor-șef 
al Editurii Cartier. Cea 
mai recentă carte a sa este 
antologia de poeme Sang 
d’encre (Cartier, 2020). Cea mai proaspătă 
traducere a sa este cartea de istorie cul-
turală Regele ucis de-un porc, de Michel 
Pastoureau (Cartier, 2022). 

Emanuela Iurkin, 
Chișinău, prozatoare. Cel 
mai recent roman al său 
este Câinele de bronz (Car-
tier, 2019). În 2022, câști-
gă bursa Cărturești pentru 
scriitori basarabeni. 

Maria Ivanov, Chiși-
nău, poetă, publicistă. Di-
rectoare a revistei Timpul 
din România, ediția din Re-
publica Moldova. A debutat 
cu volumul de versuri Totul 
va fi bine (Prut, 2022).

Adrian Jicu, Bacău, 
critic și istoric literar, 
romancier. Lector la Fa-
cultatea de Litere a Uni-
versității „Vasile Alecsan-
dri” din Bacău și director 
al Bibliotecii Județene „C. 

Sturdza”. Cel mai proaspăt volum al său 
este romanul Iorgu (Humanitas, 2022).

Mariana Jitari, Chi-
șinău, profesoară de limba 
și literatura română la Li-
ceul „Spiru Haret”.

Nicolae Leahu, Bălți, 
șef al Catedrei de litera-
tură română și universa-
lă a Universității de Stat 
„Alecu Russo”din Bălți. 
Cea mai recentă carte a sa 
e Onomasticon (poeme), 

Limes, 2022.

Laura Mesina, Bu-
curești, conferențiară în 
studii culturale, mem-
bră-fondatoare și secre-
tar științific al Centrului 
de Excelență în Studiul 
Imaginii. 

Alina Mihalache, 
București, cronicar dra-
matic, specialistă în is-
toria teatrului modern 
și contemporan, lector la 
Centrul de Excelență în 
Studiul Imaginii din Bu-

curești, în cadrul programului masteral 
Spectacol, Multimedia, Societate, specia-
lizarea Artele spectacolului. Este autoarea 

cărții Eugen Ionescu/Eugène Ionesco. De 
la teatrul suprarealist la teatrul postdra-
matic (Editura Muzeul Literaturii Române, 
2016).

Maia Metaxa, Chiși-
nău, ziaristă, directoarea 
Școlii de Jurnalism din 
Republica Moldova.

Ana Negoiță, Bucu-
rești, este istoric de artă și 
curatoare de artă contem-
porană, lector la Centrul 
de Excelență în Studiul 
Imaginii, Facultatea de 
Litere, Universitatea Bu-
curești.

Alina Nelega, Târ-
gu Mureș, romancieră, 
autoare dramatică, regi-
zoare, critic de teatru și 
jurnalistă. Cel mai proas-
păt roman al său este Un 
nor în formă de cămilă 

(Polirom, 2021), câștigător al premiului 
pentru proză din cadrul Galei Observator 
cultural și al Premiilor „Sofia Nădejde”, 
precum și al Premiului liceenilor din 
Iași pentru cea mai îndrăgită carte 
a anului 2021 din cadrul Festivalului 
Internațional de Literatură și Traduce-
re (FILIT) din Iași. De asemenea, este 
autoarea romanului biografic Mărioara 
Voiculescu. Mareșala teatrului românesc 
(Polirom, 2022).

Ioana Pelehatăi, Bu-
curești, editor Scena9, o 
publicație culturală onli-
ne care înțelege cultura 
în sensul său larg. Ca jur-
nalistă, a scris despre 
feminism(e), drepturile 
comunității LGBTQIA+ din România, să-
nătate mintală, fotbal și multe dintre cele 
ce țin de trecutul și prezentul Europei de 
Est. Traduce filme, uneori și cărți. Are o 
poveste neîncheiată de dragoste cu științele 

sociale.

Cosmin Perța, Bu-
curești, poet, prozator, 
editor. Cele mai recente 
cărți de proză ale sale sunt 
romanul Dispariția (Poli-
rom, 2021), biografia ro-

manțată Labiș. Jurnalul pierdut (Polirom, 
2022), cartea pentru copii Anisia și unel-
tele fermecate (Polirom Junior, 2021). În 
2022, publică la Editura Cartier antologia 
de versuri În mijlocul unei istorii tragice, 
imobile.

Ion Plămădeală, 
Chișinău, cercetător 
științific principal la In-
stitutul de Filologie Ro-
mână „Bogdan Petricei-
cu-Hasdeu”. Este doctor 
habilitat în filologie, specialist în teoria 
literară. A publicat volumul Opera ca text. 
O introducere în știința textului (2002).

Sergiu Pavlicenco, 
Chișinău, profesor de 
literatură universală la 
Universitatea de Stat din 
Republica Moldova.

Alina Purcaru, Bucu-
rești, poetă și publicistă. 
A coordonat, împreună 
cu Paula Erizanu, anto-
logia Un secol de poezie 
română scrisă de femei, 

apărută la Editura Cartier în trei volume 
(2019-2021). Cel mai recent volum de po-
ezie al său este Tot mai multă splendoare 
(Cartier, 2022). Din 2010, este parte din 
redacția revistei Observator cultural.

Ghenadie Posto-
lache, Chișinău, poet, 
prozator și scenarist. Cele 
mai recente romane ale 
sale sunt Canon (Cartier, 
2020) și Alt continent 
(Cartier, 2022).

Galina Sărbușan, 
Chișinău, autoare de 
manuale și profesoară de 
limba și literatura română 
la Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Chișinău.

Oleg Serebrian, scri-
itor, istoric, politolog și 
diplomat din Chișinău. 
Cel mai recent roman al 
său este Pe contrasens 
(Cartier, 2021), propus 
la Premiul UE pentru Li-

teratură, din partea României. În 2022, 
romanul său Cântecul mării a apărut în 
traducere germană la Mitteldeutsches Ver-
lag din Halle.

Livia State, Chișinău, 
este profesoară de limba 
română la Școala Inter-
națională Heritage din 
Chișinău. Este coautoare 
a manualului de Limba și 
literatura română pentru 
clasa a VI-a.

Valentina Șcerbani, 
Chișinău, prozatoare. A 
debutat cu romanul Ora-
șul promis (Tracus Arte, 
2020). 

Maria Șleahtițchi, 
Chișinău, poetă, teoreti-
ciană a literaturii, direc-
toare a Muzeului Național 
al Literaturii Române din 
Republica Moldova. Cele 
mai recente cărți ale sale 
sunt Arta narațiunii romanești: teorii și 
practici (Cartier, 2020) și antologia Roma-
nul românesc. Studiu introductiv, concepte 
operaționale, selecția textelor, note biobi-
bliografice și bibliografie (Știința, 2020).

Ronin Terente, Chi-
șinău, poet, jurnalist, pro-
ducător. Cea mai recentă 
carte a sa e volumul de 
versuri Șterge conversația 
(Paralela 45, 2019).

Augustina Vișan, 
Chișinău, poetă. A debu-
tat cu volumul de versuri 
Fă ceva, tată (Prut, 2021).

Elena Vlădăreanu 
este poetă, autoare dra-
matică, prozatoare și 
jurnalistă din București. 
Cele mai recente cărți 
ale sale sunt colecția de 
proză scurtă August (Ne-

mira, 2021), cartea pentru copii Poznăi. 
Întâmplări cu două prințese/zuze 
(Vellant, 2021) și antologia de versuri 
Ce pot distinge în întunericul sălii (Car-
tier, 2022). 

Zilele Literaturii Române la Chișinău
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„Să nu vă pierdeți încrederea în 
frații de pe malul drept al Prutului!”

– Dragă George Ioniță, 
vorbește-mi, te rog, des-
pre colecția ta de timbre. 
Câte piese conține? Când 
ai început să colecționezi 
timbre? Care din ele sunt 
rarități?
În primul rând, salutări tutu-

ror fraților de pe malul stâng al 
Prutului. Microbul filatelic mi-a 
fost inoculat de către tatăl meu 
la vârsta de șase ani. Atunci am 
primit primul plic cu timbre ștam-
pilate și am folosit un clasor vechi 
de-al lui. Am început cu timbre 
ștampilate, apoi am trecut la tim-
bre neștampilate, colecționând în 
mod profesionist. Colecția a ajuns 
la peste 500 de piese, este una 
modestă și nu cuprinde, încă, rari-
tăți. Motivul ține de constrângeri 
financiare. Filatelia nu este o pa-
siune ieftină. Am însă un timbru 
deosebit de interesant, realizat 
cu foiță de aur. 

– Ai în colecție și timbre din 
Basarabia, din Republica 
Moldova? Unde le găseai, 
unde le procurai? Care din-
tre ele sunt cele mai vechi? 
Dar cele mai noi? 
În colecție, un clasor este de-

dicat filateliei din Basarabia. Nu-
mărul timbrelor depășește 200 de 
piese. Toate mărcile poștale le-am 
procurat și încă le procur de la 
sediul central al „Poștei Moldo-
vei”, cu fiecare ocazie când ajung 
în Chișinău. Cele mai vechi sunt 
din 1991, chiar prima ediție, iar 
cele mai noi sunt din 2020. Cele 
mai valoroase, datorită mesajului 
transmis, al evenimentului evo-
cat, le consider că sunt MP0358 
– 21, din august 1999 – „10 ani 
de la revenirea la grafia latină”, și 
MP1248 – 15, din octombrie 2022 

– „100 de ani de la încoronarea 
Regelui Ferdinand I Întregitorul 
și a Reginei Maria ca suverani ai 
României Mari”. 

– Ce se vorbea despre Ba-
sarabia în familia ta, pe 
când erai copil? Ce spu-
neau buneii de pământul 
românesc de pe malul 
stâng al Prutului?
Paradoxal, în familia mea, pe 

când eram mic, nu se vorbea ab-
solut deloc despre Basarabia. Cu 
timpul, aveam să aflu că era o rană 
veche. Bunelul din partea tatălui a 
fost veteran pe frontul din est, în al 
Doilea Război Mondial, ajungând 
până în Crimeea. Explozia unui 
mortier l-a umplut de schije și a fost 
transportat de urgență cu avionul 
la spital în Iași. Apoi a fost lăsat la 
vatră. Interesant, nu?! Faptul că eu 
exist a depins de traiectoria unei 
schije care i-a ocolit organe vitale. 
Din fericire, școala prahoveană, o 
școală de elită, antrenată puternic 
în a menține vie conștiința de neam 
prin istorie, a suplinit lipsa de in-
formație din familie. La școală, am 
aflat cine sunt cu-adevărat „rușii 
din târg” (basarabeni veniți în Ro-
mânia după 1990, să vândă diferite 
lucruri – n.n.) și cum de vorbim 
aceeași limbă. Tot acolo am aflat 
de ce, la geografie, harta României 
nu era decupată la Prut, ci mereu 
apărea cu încă o „țară” lângă ea. 

– Când, unde ai văzut pri-
ma dată inscripția „Basa-
rabia, pământ românesc”?
Mesajul l-am purtat în suflet 

din școala generală, atunci când 
am învățat să îmi iubesc neamul, 
indiferent de granițele vremel-
nice ale României. Inscripția, la 
propriu, am văzut-o pentru prima 

Pe 3 decembrie a fost inaugurată expozi-
ția „Art Safari – Maeștrii artei românești”, 
la Muzeul Național de Artă al Moldovei. 
Evenimentul, consacrat Zilei Naționale a 
României, este organizat de Institutul Cul-
tural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, 
Muzeul Național de Artă al Moldovei și Fun-
dația „Constantin Mimi”, în parteneriat cu 
Departamentul pentru Relația cu Republica 
Moldova și Ambasada României la Chișinău.

În cadrul evenimentului au fost prezenți 
Președinta Senatului României, Alina Go-
rghiu; excelența sa domnul Ambasador 
plenipotențiar al României la Chișinău, 
Cristian-Leon Țurcanu; directorul interi-
mar al Institutului Cultural Român de la 
Chișinău, Narcis Afrasinei, directoarea ge-
nerală a Art Safari Bucharest, Ioana Ciocan; 
președinta Fundației „Constantin Mimi”, 
Cristina Frolov; secretarul de Stat al Mi-
nisterului Culturii din Republica Moldova, 
Andrei Chistol; Veronica Roșca, deputa-
tă în Parlamentul Republicii Moldova, și 
Marcela Nistor, deputată în Parlamentul 
Republicii Moldova.

„Urmărind o cronologie a marilor direcții 
artistice de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, selecția ex-
poziției „Maeștrii artei românești” ilustrează 
diversitatea de viziune, tematică și stilistică 
specifică acestei perioade efervescente, când 
artiștii români – pictori, sculptori, graficieni 

– au asigurat sincronizarea artei românești 
cu principalele curente cultural-artistice 
europene. Expoziția își propune o punctare 
precisă a principalilor actori din domeniul 
artistic și formatori de școli de gândire din 
istoria modernă a României”, se mențio-
nează în comunicatul MNAM.

În expoziție putem vedea opere ale unor 
celebri pictori români: Theodor Aman 
(1831-1891) – întemeietorul primelor școli 
românești de arte frumoase de la Iași și 
București, prezent cu lucrările „Seară de bal 
mascat”, „Interior oriental” și „Buffles de 
la Roumanie”; Nicolae Grigorescu (1838-
1907), considerat fondatorul picturii româ-
nești moderne și un simbol național, este 
prezent, în cadrul expoziției, cu tablourile 
„Care cu boi venind de la câmp” și „Natu-
ră statică cu mere roșii”; Theodor Pallady 
(1871-1956) este autorul „Naturii statice 
cu ulcior și ciuperci” și Samuel Mützner 
(1884-1959) e prezent cu picturile „Scur-
teica roșie” și „Femeie cu văl”.

De asemenea, sunt expuse și lucrări 
semnate de Arthur Segal, Francisc Șirato, 
Camil Ressu, Hans Mattis Teutsch, Iosif 
Iser, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, 
Gina Hagiu, Ion Alin Gheorghiu ș.a.

Expoziția va fi deschisă pentru publicul 
larg în perioada 3 decembrie 2022 – 22 
ianuarie 2023.

I.N.

Expoziția „Art Safari – Maeștrii artei 
românești”, în premieră la Chișinău

dată în București, în 2012, scrisă 
pe unul dintre pilonii pasajului 
(podului) Basarab.  

– Fiind specialist în infor-
matică, te implici, după 
serviciu, în diverse acti-
vități care țin de cauza 
unionistă. Cum crezi, în 
ce măsură tânăra genera-
ție din România pledează 
pentru Unirea Republicii 
Moldova cu România?
Trăind într-o lume a informa-

ției, tânăra generație este mult 
mai deschisă spre interacțiunea 
cu oameni de pretutindeni. După 
1990, interacțiunea cu basarabe-
nii este directă. Mulți tineri ba-
sarabeni fac studii în România, 
descoperă frumusețea țării, își fac 
prieteni, se întemeiază familii în-
tre tineri de pe cele două maluri 
ale Prutului.

Aș mai adăuga că, în postura 
mea de consilier local în cadrul 
Consiliului local al Sectorului 5 
al Municipiului București, ales 
prin vot în 2020, am onoarea 
de a lua contact direct cu tâ-
năra generație în unitățile de 
învățământ arondate prin lege. 
Vă spun cu sinceritate că simt 
pulsul unei generații frumoase 
care pledează, în majoritatea ei, 
pentru Unirea Republicii Mol-
dova cu România. Procesul a 
început natural de ceva vreme, 
prin legături de prietenie, de 
familie, de cultură. Se stabilesc 
și legături la nivel înalt și, cred 
eu, cu diplomație, calm și mare 
atenție la modul de abordare, 
vom ajunge să fim bine împreu-
nă. Oricum s-ar numi vremelnic 
această formă de a fi împreună, 
e un bulgăre ce se rostogolește 
și nu mai poate fi oprit. 

Interviu cu George Ioniță, inginer în tehnologia informației, București

Secvențe de la inaugurarea expoziției „Art Safari – Maeștrii artei românești”, 3 decembrie 2022, MNAM

– Călătorești mult prin 
România, vizitezi muzee, 
locuri istorice împreună cu 
soția ta, basarabeanca Sil-
via, pasionată, de aseme-
nea, de valorile istoriei și 
culturii române. Ce locuri 
v-au impresionat deosebit 
de mult?
România este atât de frumoasă 

și bogată cultural, încât oriunde ai 
merge, te impresionează cultura, 
istoria și poveștile locurilor. Din 
nefericire, acest potențial imens 
nu este valorificat așa cum ar tre-
bui. Motivele sunt lesne de înțeles. 
Este nevoie de oameni de stat cu 
viziune, care să se zbată să găseas-
că cele mai bune soluții de finanța-
re, de promovare a patrimoniului 
național – acesta trebuie ocrotit 
și făcut accesibil tinerilor, trebuie 
făcut atractiv prin tehnologii de 
prezentare specifice generației lor.

– Care ar fi mesajul tău 
pentru basarabeni în 
această perioadă grea, 
când întreaga Europă 
este afectată de războiul 
declanșat de Rusia contra 
Ucrainei?
Am un mesaj simplu: Să nu își 

piardă încrederea în frații lor de 
peste Prut. Nu sunteți singuri. De 
vom avea 1 Megawatt de energie 
electrică, jumătate va fi pentru 
voi. De vom avea un metru cub 
de gaz, jumătate va fi pentru voi. 
De vom ajunge la lumânare, ju-
mătate va fi pentru voi. Vom trece 
peste aceste vremuri grele și ne 
vom lămuri cum ne e mai bine, 
împreună sau cu Prutul între noi.  

– Mulțumesc mult pentru 
interviu.

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

Nică din „Amintiri din 
copilărie” de Ion Creangă 

Probabil, mulți vor spune că 
așa ceva poate exista numai în-
tr-un roman fantastic și doar în 
filme, dar adevărul e că acum cinci 
ani s-a întâmplat ceva ieșit din 
comun, un fenomen despre care 
savanții deocamdată nu vorbesc. 
Mai multe personaje literare au 
venit în lumea noastră pentru 
câteva zile. Probabil, aceasta a 
fost posibil datorită unei schim-
bări în atmosferă care a condus 
la fuziunea realității fictive, din 
romane, cu viața reală. Așa a fost 
și cazul lui Nică, doar că acest erou 
avea chip de adult. Semăna foarte 
mult cu scriitorul Ion Creangă în 
tinerețe, doar că păstra memoria 
personajului din „Amintiri din co-
pilărie”. Mai exact, o contopire 
impresionantă dintre personajul 
real și cel creat de marele poves-
titor român, Ion Creangă.

Toate acestea s-au întâmplat pe 
când eram într-o vizită la bunici. 
Sub ochii mei și ai prietenilor mei, 
în Casa cea mare, și-a făcut apari-
ția Nică în carne și oase. Evident, 
am fost șocați, dar îndată l-am 
recunoscut pe sfătosul bunic de 
la Humulești. Ne-a spus că se va 
afla un timp oarecare în lumea 
noastră și că vrea să afle cum s-au 
schimbat vremurile. Nici el nu știa 
cât timp se va afla în secolul XXI, 
de aceea ne-am grăbit să valorifi-
căm orice zi. 

Ajuns în timpurile noastre, la 
vârsta maturității, din primele zile 
s-a familiarizat cu noile tehno-
logii. A rămas, un pic, surprins 
că tinerii de azi nu-și mai petrec 
timpul în sânul naturii, nu-și mai 
petrec timpul la scăldat sau căță-
rându-se în copaci. Copiii merg la 
bazine sub supravegherea atentă a 
adulților și se cațără pe tobogane-
le din spațiile special amenajate. 
Dar cel mai surprinzător este că 
tinerii își petrec mai tot timpul în 
mediul virtual. Lui Nică totul i se 
părea artificial, lipsit de dulcea-
ța pe care o poate avea copilăria 
adevărată. Iată de ce a decis să 
cunoască și mai bine social media 
și regulile sale pentru a deveni un 
blogger care poate influența spre 
bine tinerii.

Așa au pornit călătoriile sale 
hai-hui prin lume publicate pe 

Youtube, Facebook, Tik-Tok – sec-
vențe din locurile vizitate, acțiuni 
de voluntariat, bune practici, oa-
meni de valoare. Evident, fiind o 
personalitate creativă, posedând 
simțul umorului și un limbaj fi-
resc, cu accente specifice sec. XIX, 
a prins îndată la public. Reflecți-
ile lui, video storyteling-urile au 
devenit foarte virale.

Întâi, Nică a vizitat toate 
atracțiile turistice din Republica 
Moldova, manifestându-și astfel 
dragostea nemărginită față de 
aceste meleaguri mioritice. Evi-
dent, primul loc vizitat a fost Piața 
Marii Adunări Naționale, care este 
cel mai faimos și reprezentativ 
loc pentru Republica Moldova, 
care și-a redobândit independența 
(27 august 1991); mai bine spus, 
aici pornește o nouă viața pentru 
locuitorii teritoriului de la est de 
Prut și vest de Nistru.

A devenit foarte popular fil-
mulețul realizat de Nică despre 
Catedrala „Nașterea Domnului”, 
sau așa-numitul „Templu prin-
cipal al orașului”. Eroul nostru 
a apreciat faptul că, fiind con-
struită încă în 1830, aceasta a 
suferit multe schimbări, însă nu 
a pierdut deloc din semnificația sa 
ca atracție turistică. Mii de stră-
ini vin să o admire, ca mai apoi 
să-și ocupe locul binemeritat în 
amintirile acestora. Nu în ultimul 
rând, Nică a mers la Peștera „Emil 
Racoviță”, o capodoperă a măriei 
sale natura înzestrată cu peisaje 
frumoase și miraculoase.

Voluntariatul de genul schim-
buri de experiență sau susținerea 
oamenilor cu probleme de sănă-
tate și altele a devenit o adevărată 
bijuterie în colecția de reflecții 
video ale lui Nică. Foarte multă 
lume a fost inspirată de poveștile 
publicate de eroul nostru, omul 
cu inimă mare care a devenit 
realmente eroul salvator pentru 
mulți copii, femei, tineri, oameni 
îndurerați. Desigur, din agenda 
plină nu au lipsit deplasările și 
dincolo de granițele țării noastre. 
Cu siguranță, vă întrebați cum a 
trecut  granițele. Simplu, fiind o 
ființă cu puteri supranaturale, 
avea un impact pozitiv asupra 
celor din jur, astfel încât vame-

C O N C U R S

Eseul pe care îl publicăm în acest număr este câștigătorul Premiului I, secțiunea LICEU, în cadrul 
Concursului Național de Eseuri, ediția a IV-a, organizat de Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Culturale și Educaționale, Editurile Car-
tier, ARC și Prut Internațional, „Revista literară” și „Gazeta de Chișinău”, portalurile stiripozitive.
eu, #diez.md – Știri pentru tineri, în perioada 20 septembrie – 06 noiembrie 2022. 

Dincolo de text, pe urmele personajului meu preferat 

Lucrarea „Amintiri din copilărie”, scrisă de 
Ion Creangă, nu o voi uita niciodată. M-a 
marcat enorm, deoarece conține un șir de 
evenimente și istorioare în care, desigur, 

cu toții ne regăsim. Mi-a captat atenția, în mod 
special, personajul principal, Nică, un copil 
năstrușnic și veșnic mânat de curiozitatea de a 
cunoaște lumea. Dar ceea ce nu este scris în cărți 
este momentul pe care l-a trăit acest personaj la 
maturitate. 

șii nici nu i-au cerut actele de 
identitate. 

Nică și-a dorit să revadă Neam-
țul, România, amintindu-și cu dor 
de familie și copilărie. 

În timpul peregrinărilor pe 
teritoriul României Mari, Nică a 
trăit și o frumoasă poveste de dra-
goste. Dar aceasta e o altă istorie... 

Serile le petrecea la masa de 
scris. Nu îi plăcea să scrie textul 
direct la computer, ci pe foaie 
pentru că, în opinia sa, așa poves-
tea se trăiește mai intens. Astfel, 
au apărut multe povești care pe 
timpul lui Ion Creangă nu au fost 
publicate sau părintele pedago-
giei românești nu a reușit să le 
scrie. În scurt timp, Nică a ajuns 
un scriitor renumit în România. 
Poveștile sale erau spuse, mai 
întâi, copiilor săi. Uneori, mi se 
cerea și mie părerea în calitate de 
prieten de familie. Vă închipuiți 
cât eram de bucuros și ce simțeam 
în momentele în care constatam 
că eram primul cititor al scriito-
rului care își semna operele cu 
pseudonimul Nică? Orice carte 
semnată de eroul nostru avea ne-
apărat ceva verde, iar semnul de 
carte era sub formă de creangă. 
Așa își cifra lucrările. Numai eu 
și prietenii mei știam cine este 
adevăratul autor al colecțiilor de 
povești devenite bestseller.

Deseori îl cita pe Mark Twain 
care spunea: „Secretul pentru a 
ajunge departe este să începi” sau 
„O greșeală repetată de mai multe 
ori este o decizie”. Ne încuraja și 
pe noi să experimentăm și să ne 
trăim viața din plin în pofida tu-
turor fricilor de eșec. 

Până a-și crea o familie în 
România, Nică s-a îndrăgostit 
de o basarabeancă. Povestea de 
dragoste, care nu a fost să fie, l-a 
inspirat să scrie două romane: 
„Dorul inimii mele” și „Unde ești 
tu, dragoste?”. Lucrările reflectă 
etapele și efectul acestui senti-
ment trăit după pierderea persoa-
nei dragi. Revenind în România, 
după ce s-a reîndrăgostit și și-a 
creat o familie, Nică a continuat 
să scrie. Și-a schimbat stilul și 
chiar a generat un nou mod de 
construcție a textului, devenind 
o personalitate de referință în 
domeniul literaturii. 

Cu Nică am devenit foarte buni 
prieteni, în pofida diferenței de 
vârstă. Eu – un adolescent, el – 
un adult creator. Eu – un tânăr cu 
un vocabular mai simplu, el – un 
geniu al literaturii românești și o 
personalitate recunoscută la ni-
vel mondial. Totuși, pentru mine, 
Nică era omul care mă inspira și 
mă motiva să devin mai bun. Pro-
babil, pe lângă faptul că am fost 

martor al apariției sale în lumea 
noastră, Nică simțea o sinceră pri-
etenie pentru mine, deoarece, cum 
spunea, vedea în mine o oglindire 
a propriei copilării. 

Îmi plăcea să discut cu el des-
pre lecturile mele. Bunăoară, după 
ce am citit romanul „Căutătorii de 
scoici”, mi-a explicat mai multe 
lucruri importante de care trebuie 
să țin cont atunci când voi avea 
propria mea familie. Evident, l-am 
întrebat despre familia sa, care a 
rămas în amintirea secolului XIX. 

I-am adresat întrebări de ge-
nul: Ce familie a avut? Cum vedea, 
în acea vreme, educația viitorului? 
Ce-și amintește despre părinți și 
propria copilărie?

Nică a zâmbit prietenos și mi-a 
spus că tot ce-mi poate spune e 
doar ce a citit din cărți despre Ion 
Creangă. De ce? Pentru că Nică 
nu e marele scriitor, ci creația/ 
produsul imaginației acestuia, 
chiar dacă seamănă foarte mult. 

Totuși, Nică mi-a povestit foar-
te multe despre satul în care s-a 
născut bunicul din Humulești și 
asta pentru că acest colț de rai 
s-a înveșnicit în pasaje întregi din 
„Amintiri din copilărie”. 

***
Acum un an, cu regret, am aflat 

de la știri despre plecarea lui Nică. 
Mai târziu, am găsit o scrisoare 
prin care Nică și-a luat rămas bun 
de la mine și mi-a spus cât de fe-
ricit este. Împreună cu familia au 

plecat într-o lume paralelă unde 
este multă pace, bunătate, înțele-
gere între oameni, iar românii se 
mândresc cu identitatea lor nați-
onală. Ne-a lăsat drept moștenire 
cărțile sale, proiectele sociale și 
reflecțiile din social-media. A ve-
nit în lumea noastră pentru trei 
ani ca să facă lumea mai bună, să 
trezească conștiința națională și 
să ducă prestigiul limbii române 
în toată lumea. Totuși, m-a sfătuit 
să am grijă de propriile lecturi, de 
limbă și să învăț cât mai mult dacă 
îmi doresc să schimb lumea. M-a 
sfătuit să îmi dezvolt competențe-
le IT, să depun mai mult efort și 
să-mi aprofundez cunoștințele în 
informatică, design grafic, româ-
nă, istorie. Desigur, dicția trebuie 
să o perfecționez pentru a deveni 
un bun orator și trebuie să învăț 
mai mult ca să operez cu diferite 
programe, cum ar fi: Cuelink-uri, 
Google AdSense și altele. 

Drumurile noastre s-au despăr-
țit, dar nu pentru totdeauna. Am 
trăit o experiență unică pe care am 
vrut să o împărtășesc cu dumnea-
voastră. Cine știe, poate, cândva, 
voi scrie un roman despre aceasta. 

Andi ROTARU, clasa a X-a „C”,  
Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”, 
mun. Chișinău

Coordonator: Elena 
VOROTNEAC, 

profesoară de limba și literatura 
română 

Andi Rotaru
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,,Într-un stat în care intelectualii nu sunt 
cotați, nu te poți aștepta la luare de atitudine”

- Cum vă explicați ignoran-
ța și lipsa de atitudine a 
unei părți semnificative 
de intelectuali, interpreți, 
oameni de artă, referitor 
la genocidul care are loc 
în Ucraina? 
Faptul că oamenii nu vorbesc 

despre atitudinea lor nu înseam-
nă că nu o au. Probabil că mulți 
sunt dezamăgiți și convinși că 
opinia lor nu contează. Într-un 
stat în care intelectualii nu sunt 
cotați și valorizați, nu poți să te 
aștepți la luare de atitudine. Mai 
mult, societatea este atât de po-
larizată că orice apariție a unui 
artist, de exemplu, poate fi cri-
ticată. Din păcate, intelectualii 
în țara noastră au devenit un 
grup minoritar și marginal. Și 
aceste roade le culegem acum, 
la răspântie de drumuri. Locul 
intelectualilor este ocupat de 
așa-numita societate civilă, care 
linșează toate opiniile care vin 
în dezacord cu un anumit tip de 
limbaj. De aceea mulți preferă 
să tacă public.  

Pe de altă parte, frica în care 
trăim de câțiva ani și proble-
mele economice tot mai mari 
determină oamenii să găsească 
instrumente pentru a-și apăra 
psihicul. Și aceste instrumente 
sunt de obicei ignorarea sau ne-
garea unui adevăr. 

- În acest context, e rele-
vantă expresia: Tăcerea 
strigă mai tare? Această 
situație îmi amintește de 
perioada bizantină, când 
Constantinopolul era ata-
cat de imperiul otoman, 

iar intelectualii, preoții, 
discutau: de ce sex sunt 
îngerii? 
Este relevantă, în măsura în 

care vorbește despre nevoia de 
securitate a fiecăruia. Dar psihi-
cul uman va proceda întotdeauna 
astfel: va fugi de tot ce poate fi 
periculos. Este o regulă instinc-
tuală asta. Și e nevoie de curaj ca 
să poți ieși din acest mecanism. 
Iar curajul pentru intelectuali 
presupune și recunoașterea soci-
ală. Or, așa cum spuneam, noi am 
pierdut-o. Filosofii nu mai sunt 
la modă. În special cei naționali.

Noi am învățat că intelectualii 
sunt forța care aduce schimbarea 
socială. Astăzi însă nu mai este 
așa. Îi măsurăm și judecăm cu 
valori pașoptiste. Intelectualii de 
astăzi nu mai sunt revoluționari. 
Sunt blocați în rețelele sociale și 
strigă fiecare în patul lui.

- Cum vă explicați aceas-
tă atitudine din punct de 
vedere psihologic, ce se 
întâmplă în mintea oame-
nilor? Formarea opiniei 
publice nu este un lucru 
întâmplător. Atitudinile 
și percepțiile oamenilor 
sunt formate din mai mul-
te ingrediente: ce văd la 
televizor, ce spun forma-
torii de opinie, societatea 
civilă etc. 
Există un concept sociologic 

interesant, numit spirala tăcerii. 
Conform autoarei, atunci când 
oamenii sunt în minoritate, își 
vor ascunde punctele de vedere, 
pentru ca să nu fie izolați social, 
mai ales atunci când mass-media 

există o parte foarte mică, care 
vede și gândește altfel. Dar la un 
moment dat și ea face parte din 
grup. Supraviețuirea omenirii 
este legată de existența grupuri-
lor de susținere. De aceea mediul 
va influența întotdeauna omul. 
Însă un individ cu capacitate de 
leadership și carismă va avea tot 
timpul influență asupra grupu-
lui. Este ca o spirală. Suntem 
conectați între noi. Opinia unei 
autorități recunoscute social va 
avea întotdeauna influență. De 
aceea e important să avem lideri 
pe care oamenii îi recunosc ca 
lideri. Nu lideri auto-intitulați, 
nu veniți din proiecte și limbaj de 
lemn, dar cei care cunosc limbajul 
oamenilor și îl folosesc. 

- Faptul că acest război 
este la hotar cu Moldova 
și că există un risc sporit 
de a rămâne fără electri-
citate, încălzire, va lăsa 
sechele psiho-emoționale 
pe termen lung? Dacă da, 
care vor fi și cum se vor 
manifesta în toate aspec-
tele vieții?
Acum se ridică în noi memoria 

colectivă a războaielor și sărăciei. 
Frica de a rămâne pe întuneric și 
în frig este moștenită din genera-
țiile vechi. Acest lucru generează 
în noi două tipuri de reacții: fie 
devenim agresivi, pentru a pu-
tea supraviețui, fie ne retragem și 
creștem anxietatea și atacurile de 
panică. Pe termen lung, amândo-
uă reacțiile lasă sechele. Vom avea 
oameni care nu știu încotro să o 
apuce, care vor deveni violenți și 
vom avea multă depresie. La nivel 
social, scade tot mai mult încrede-
rea în stat ca instituție. Oamenii 
vor cere revizuirea așa-numitului 
contract social. O parte dintre ei 
însă vor deveni și mai submisivi 
(supuși, umili – n.r.) și tăcuți. Și 
aceste două tabere vor lupta între 
ele. Unde vom ajunge, nu știu. Dar 
perspectivele sunt sumbre. 

În asemenea crize mari este 
nevoie de viziune și suport. Atât 
timp cât ele nu există (cel puțin 

viziune nu văd), va fi tot mai greu 
să menții o populație pe linia de 
plutire. Mulți vor pleca, cred. 
Fondul emoțional și securitatea 
economică constituie contractul 
nostru cu statul. În cazul în care 
ele nu sunt asigurate, migrația va 
crește. Iar cei care vor rămâne fie 
vor deveni și mai violenți și mai 
agresivi (va crește infracționali-
tatea), fie se vor închide total în 
bula lor intelectuală. 

- Există categorii mai vul-
nerabile din punct de ve-
dere psihologic în astfel 
de momente? Ce recoman-
dări aveți pentru oameni 
în aceste condiții?
Sigur că există. Vorbim despre 

mai multe categorii. Prima sunt 
cei care câștigă puțin și își fac 
griji privind modul în care se vor 
descurca. De aici vine anxietatea 
crescută. Din a doua fac parte cei 
care trec prin crize personale 
(pierderea cuiva drag, trădări, 
boala cuiva etc.). La toate aces-
tea se adaugă, așa cum spuneam, 
memoria colectivă, transmisă din 
generație în generație. A treia ca-
tegorie este mai vastă și aici sunt 
incluși cei care nu au abilități de 
a face față stresului. 

Ce au nevoie să facă oamenii? 
Să se ocupe de sine. În primul 
rând. Indiferent câtă frică și 
manipulare este în jur, dacă știi 
cine ești, te descurci. Mai mult, 
este nevoie ca fiecare dintre noi 
să vadă și să planifice un viitor 
bun pentru sine. Realist, dar po-
zitiv. Acest lucru ne va da forță 
să ne mișcăm. 

Să se ocupe de cei dragi și să 
facă voluntariat. Întotdeauna 
grija pentru celălalt a ajutat în 
depășirea momentelor dificile. 
Noi nu avem acum doar momen-
te, avem perioade grele. De aceea, 
dacă învățăm să ne susținem unul 
pe celălalt, vom supraviețui. 

- Vă mulțumesc!

Interviu realizat 
de Olga Bejan-Leva

Trăim timpuri istorice, suntem martori la multe evenimente 
ce ne vor schimba viața, percepțiile. Probabil, nici noi nu mai 
suntem cum eram înainte de pandemie. Frica de îmbolnăvire 
și moarte nu s-au șters definitiv, este sedimentată în memoria 

noastră colectivă, globală. Nici n-am reușit să conștientizăm bine ce ni se 
întâmplă, că a venit războiul la hotar cu Moldova. S-a suprapus frica de 
virus peste cea de a ajunge rachete – „întâmplător” sau bine direcționate 
de ruși – pe teritoriul nostru. Din acest motiv, intuiesc că, în perioada 
următoare, cea mai mare valoare va fi sănătatea psihică a oamenilor. 
Totodată, e un moment crucial pentru R.Moldova – de modul în care se 
vor derula lucrurile în perioada următoare va depinde parcursul nostru 
istoric. Despre toate acestea am discutat cu Angela Stafii, doctor în 
filozofie, trainer, mentor, în interviul pe care vi-l propunem.

Interviu cu Angela Stafii, doctor în filozofie, trainer, mentor

Judecătoria Drochia, sediul Central, str. 31 August 7, of. 8, sala 
nr. 6, în conformitate cu art. 108, 276 (2) – 276 (4) al CPC al RM, 
solicită pârâtului Oleg Velihanov, cu dom. în s. Petreni, r. Drochia, 
și Mariei Botezat, cu dom. în s. Petreni, r. Drochia, în termen de 30 
de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citații, 
să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință, pre-
cum și copii ale înscrisurilor necesare în susținerea pozițiilor sale, 
în cauza civilă cu nr. 2- 552/2022, intentată la cererea de chemare 
în judecată înaintată de Centrul de Excelență în Energetică și Elec-
tronică către Oleg Velihanov privind acțiuni ce vizează recuperarea 
cheltuielilor suportate pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu 
finanțare de la bugetul de stat. 

A menționa pârâtului că, dacă nu va depune referință în termenul 
stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior 
și soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. 

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părților 
absente. 

Judecător – Rodica Chistruga  

C i t a ț i e  p u b l i c ă

îi prezintă ca fiind o minoritate. 
Opinia publică este întotdeauna 
legată de pericolul izolării. Aceas-
ta este de facto forța care ne face 
să simțim ce putem spune public 
și ce trebuie să rămână discuție 
particulară. 

Iar percepțiile oamenilor se 
formează din mai multe ingredi-
ente, așa cum spui. Dar cea mai 
importantă este „gura neamu-
rilor” în Moldova. Ceea ce cred 
prietenii și neamurile este adevă-
rat. La toată povestea se adaugă 
confirmarea din partea mass-me-
diei. Este un coctail, pe care nu 
îl poți dezarma cu sloganuri și 
limbaj de lemn. Este nevoie de o 
altfel de strategie. Și strategia ar 
ține de identificarea autorităților 
și liderilor de grupuri, și lucrul 
anume cu acești oameni. Altfel, 
vom rămâne dezbinați și amețiți 
de propaganda rusească.  

- Există la noi societate ci-
vilă, mass-media, capabile 
să se opună propagandei 
ruse din R.Moldova? Cât 
de mare este pătura con-
știentă de ce se întâmplă 
acum, în stare să rămână 
lucidă în fața acestei ma-
șini de zombificare, care 
a devenit și mai toxică în 
timpul războiului? 
Probabil că există. Doar că 

dacă nu percepem Moldova prin 
ochiul Chișinăului și realizăm 
că mașinăria lucrează pe întreg 
teritoriul, atunci prognozele nu 
sunt foarte optimiste. Propa-
ganda se „dezbate” doar cu altă 
propagandă, din păcate. Nu poți 
contrapune adevărul manipulării. 
Manipularea va fi mai atracti-
vă și seducătoare. Asta e regula 
psihicului. Practic, acest lucru 
presupune o întreagă strategie 
emoțională și economică în ace-
lași timp. Eu nu o văd acum. Cred 
că e treaba statului asta. Și dacă 
nu se procedează urgent, dar de 
manieră strategică, următorii ani 
vor fi dezastruoși. 

- Care este raportul dintre 
cât de mult ne influențea-
ză mediul pe noi ca indi-
vizi și cât de mult poate 
influența individul mediul 
în care trăiește? Acest pro-
ces este cu dublu sens? 
Oamenii sunt ființe sociale. 

Scenariile vieții, ale percepției și 
atitudinilor noastre sunt genera-
te de grupurile sociale. Sigur că 
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Au fost 
desemnate 
perechile 
din sferturi 
la Mondialul 
din Qatar 

Continuăm să vă prezentăm re-
zultatele meciurilor și marcatorii 
(scorurile primelor 11 zile le-am 
publicat în numerele precedente 
ale Gazetei de Chișinău). Ar fi de 
menționat că marile favorite au 
reușit să confirme, cu excepția eli-
minării surprinzătoare a Germa-
niei și Spaniei. În rest, outsiderii 
n-au avut nicio șansă în faza 
„optimilor”, o prestație deosebită, 
cu un cap peste ceilalți concurenți, 
demonstrând selecționata 
Braziliei. De asemenea, o impresie 
deosebit de puternică face evoluția 
starului francez Kylian Mbappe, 
una plină de forță și creativitate, 
dar și eficientă – cu 5 goluri mar-
cate, el se află în fruntea clasa-
mentului de golgeteri. 

Faza grupelor. Japonia – 
Spania 2-1 (Doan, 48, Tanaka, 
51) / Morata, 12); Costa Rica 
– Germania 2-4 (Teheda, 58, 
Vargas, 70 / Gnabry, 10, Havertz, 
73, 85, Fullkrug, 89); Croația – 
Belgia 0-0; Canada – Maroc 
1-2 (Nayef Aguerd, 41-autogol / 
Ziyech, 4, En Nesyri, 23); Came-
run – Brazilia 1-0 (Aboubakar, 
90+2); Serbia – Elveția 2-3 
(A. Mitrovici, 27, Vlahovici, 35 / 
Shaqiri, 20, Embolo, 44, Freuler, 
48); Ghana – Uruguay 0-2 (De 
Arrascaeta, 26, 32); Coreea de 
Sud – Portugalia 2-1 (Y. Kim, 
27, H. Hwang, 90+1 / Horta, 5). 

Optimile de finală. Țările de 
Jos – SUA 3-1 (Memphis Depay, 
10, Daley Blind, 45+1, Denzel 
Dumfries, 81 / Haji Wright, 76); 
Argentina – Australia 2-1 (Lio-
nel Messi, 35, Julian Alvarez, 57 
/ Enzo Fernandez, 77, autogol); 
Franța – Polonia 3-1 (Olivier 
Giroud, 44, Kylian Mbappe, 4, 
90+1 / Robert Lewandowski, 
90+9 - penalty); Anglia – Sene-
gal 3-0 (Jordan Henderson, 39, 
Harry Kane, 45+3, Bukayo Saka, 
57); Japonia – Croația 1-1, 1-3 
la loviturile de departajare (Dai-
zen Maeda, 43 / Ivan Perisic, 
56); Brazilia – Coreea de Sud 
4-1 (Vinicius Junior, 7, Neymar, 
13 - penalty, Richarlison, 29, Lu-
cas Paqueta, 36 / Seungho Paik, 
76); Maroc – Spania 0-0, 3-0 la 
loviturile de departajare; Portu-
galia – Elveția 6-1 (Goncalo Ra-
mos, 17, 51, 67, Pepe, 33, Raphael 
Guerreiro, 55, Rafael Leao, 90+2 
/ Manuel Akanji, 58). 

În sferturile de finală se vor 
duela următoarele naționale: 

Vineri, 9 decembrie: Croa-
ția – Brazilia, Țările de Jos – Ar-
gentina; sâmbătă, 10 decem-
brie: Maroc – Portugalia, Anglia 
– Franța.

Turneul mondial, aflat la a 
XXII-a ediție, se va încheia pe 
18 decembrie.

Vatră strămoșească, 
cu oameni dintr-o bucată

A fost un om de o deosebită 
hărnicie, un bun organizator, plin 
de idei și inițiative – toate pen-
tru binele oamenilor și tinerelor 
talente din comuna sa natală – 
Fundul Galbenei. O vatră strămo-
șească veche, cu oameni dintr-o 
bucată, tari ca lemnul de stejar 
din codrii Hânceștilor, o vatră ce 
a dat republicii zeci de fii, care 
au proslăvit Moldova în întreagă 
lume, în primul rând, o pleiadă de 
mari luptători: campioni și premi-
anți naționali, europeni, mondiali, 
participanți la Jocurile Olimpice. 
Fundul Galbenei a devenit un ve-
ritabil centru de pregătire și lan-
sare a sutelor de tineri în sportul 
de performanță. Un centru care 
stă pe picior de egalitate cu alte 
forjerii rurale, precum Talmaza, 
Călărași, Nisporeni (lupte libe-
re), Vărvăreuca, Ialoveni, Căușeni 
(lupte greco-romane), Grimăn-
căuți (box), Hâncești, Sângerei, 
Clocușna (judo) etc.

Este de remarcat că la edifi-
carea școlii de lupte din sat, la 
înmulțirea realizărilor acesteia 
și-a adus contribuția – una consi-
derabilă – și Valentin Bodișteanu. 
Mai întâi trebuie să subliniem că 
Valentin a fost un sportiv de per-
formanță. A început să practice 
luptele în sala sportivă a Colegiu-

lui de Mecanizare din Hâncești 
împreună cu Dumitru Pendus, 
Constantin Moraru, Vasile Colța, 
Ion Tacu, Ion Bernic, sub condu-
cerea antrenorului Arcadie Lu-
kotenko. Îndrumați de iscusitul 
antrenor, acești tineri, dornici de 
afirmare, au izbândit cu timpul 
să urce pe cele mai înalte trepte 
ale  campionatelor naționale și ale 
unor concursuri internaționale 
de anvergură, ca apoi, peste ani, 
să transmită bogata experiență 
acumulată urmașilor lor.

Promotor al tradițiilor 
naționale

Valentin Bodișteanu a fost și un 
promotor al tradițiilor naționale. 
Cu colegii săi, el a pus temelia tur-
neului republican, devenit tradiți-
onal, la lupta națională „Trânta”, 
iar în anul 1975 deschide secția de 
lupte libere din satul natal Fundul 
Galbenei, raionul Hâncești, sec-
ție care ulterior obține statutul 
de Școală Sportivă. Activând în 
calitate de antrenori, Valentin 
Bodișteanu și Dumitru Sava au 
educat sute de copii din localitate 
și din satele vecine, mulți dintre ei 
ajungând sportivi de performanță. 
Doar câteva nume: frații săi, Va-
lentin, Ion și Vasile Bodișteanu, 
feciorii săi, Ruslan și Octavian; 
distinsa pleiadă Gheorghe, Iurie, 
Boris și Octavian Sava, frații Va-

Familia unită a atleților din sporturile 
de luptă a pierdut la acest început de 
iarnă un reprezentant de mare valoare. 
S-a stins din viață, la 4 decembrie 2022, 

Valentin Bodișteanu, maestru al sportului, 
antrenor și lucrător emerit în domeniul 
educației fizice și sportului, un înzestrat pedagog 
și neobosit promotor al luptelor libere și luptei 
naționale „Trânta”.

A trecut în eternitate 
Valentin Bodișteanu, 
un om din templul sportului 

sile și Sergiu Moraru, Vitali Mân-
drescu, Roman Mierlă, Alexandru 
Rusu-Desculțul, Igor Moroi, Pe-
trică, Gheorghe Erhan ș.a.

De-a lungul carierei sale, 
Valentin Bodișteanu a deținut 
mai multe funcții: președinte al 
Consiliului Asociației Benevole a 
Sportivilor de la sate din raionul 
Hâncești, președinte al Comite-
tului Sportiv raional Hâncești, a 
fost ales primar al comunei Fun-
dul Galbenei. Și în toate aceste 
funcții a pus mult suflet, dăruire și 
eforturi pentru prosperarea spor-
tului, pentru îmbunătățirea vieții 
oamenilor. Valentin Bodișteanu a 
fost și un bun părinte. Împreună 
cu soția sa Vasilița au crescut și 
educat trei copii: fiica Ludmila și 
feciorii Ruslan și Octavian, cu care 
se mândresc nu numai familia și 
rudele apropiate, ci și întreaga 
suflare sportivă din Moldova.

În această toamnă Valentin 
Bodișteanu a împlinit 75 de ani. 
Cu această ocazie urma să fie or-
ganizat un turneu la lupta națio-
nală „Trânta” în cinstea lui. Spre 
marele nostru regret, nu a fost să 
fie. O maladie necruțătoare l-a 
răpit din rândurile noastre. 

Dar el va rămâne pentru tot-
deauna în memoria noastră, a 
rudelor, a colegilor, împreună 
cu care a muncit o viață, și, in-
dubitabil, în inimile sportivilor 
pe care Valentin Bodișteanu i-a 
lansat în fermecătoarea lume a 
luptelor. 

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace cu drepții. 

Serghei BUSUIOC, 
Anatol MOLDOVANU, 
Alexei POSTOLACHI, 
Stanislav ARMANOV, 
Anatol COTORCEA,  

Filip MUSTEAȚĂ

În contextul desfășurării Cupei Mondiale 
de Fotbal de la Doha (Qatar), am prezentat 
în numărul de pe 18 noiembrie al Gazetei de 
Chișinău ediția inaugurală a competiției, câș-
tigată în anul 1930 de selecționata celestă a 
Uruguay-ului. 

În perioada 27 mai – 10 iunie 1934, a avut 
loc a doua ediție a Campionatului Mondial, 
derulat în opt orașe din Italia. Și de această 
dată Cupa „Jules Rimet” a revenit formației 
gazde. A fost singura ediție în care echipa ce 
deținea titlul, Uruguay, a refuzat să participe 
la turneu.  

În premieră, meciurile au fost transmise la 
radio în direct, în 12 țări participante la marea 
competiție mondială. Per total, la turneul final 
au participat 16 echipe. De această dată, con-
cursul s-a desfășurat după o formulă diferită, 
în sistem eliminatoriu, nefiind formate grupe. 
Turneul a început cu etapa optimilor de finală. 

La aceste Mondiale au participat următoa-

rele selecționate: România, Austria, Belgia, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, Germania, Italia, 
Olanda, Spania, Suedia, Ungaria, Brazilia, 
Argentina, SUA și Egipt. 

Pe traseul său competițional, gazdele an-
trenate de Vittorio Pozzo au trecut mai întâi 
de SUA (7-1) și Spania (1-1, 1-0 la rejucare). 
În semifinale, Italia a învins Austria cu 1-0 

(gol Enrique Guaita în min. 19), iar Cehoslo-
vacia s-a impus în fața Germaniei, scor 3-1. 
În finala mică, mașina germană și-a surclasat 
conaționalii din Austria cu 3-2. Marea finală, 
disputată la Roma, a consfințit victoria penin-
sularilor în fața Cehoslovaciei: 2-1 (Raimundo 
Orsi, 81, Angelo Schiavio, 95 – în prelungiri 
/ Antonin Puc, 71). 

Golgheterul Cupei Mondiale a devenit Ol-
drich Nejedly (Cehoslovacia), cu cinci goluri 
marcate, fiind urmat de germanul Edmund 
Conen și de italianul Angelo Schiavio (câte 
patru goluri).

La a doua sa participare la Mondiale, Ro-
mânia a întâlnit Cehoslovacia, fiind învinsă 
cu 1-2, după ce a deschis scorul în minutul 11 
prin Ștefan Dobay. Cehoslovacia a întors scorul 
în minutele 50 și 67, prin golurile înscrise de 
Antonin Puc, respectiv Oldrich Nejedly.

Iulian BOGATU

 Italia (echipa campioană)

Din istoria Campionatelor Mondiale 
la fotbal (ediția II)

I n  m e m o r i a m
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
09.12 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
10.12 „Capcana” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
11.12 „Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj, ora 18.00.
13.12 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly 

Cozaru, ora 18.30.
14.12 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
10.12 „Funia” de Patrick Hamilton, ora 18.30.
11.12 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
18.12 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.
22 – 24.12; 29-30.12 „Chirița în provincie” de Vasile Alec-

sandri, ora 18.30.

Teatrul Național „Satiricus.
 Ion Luca Caragiale”

09.12 „Cerere în căsătorie” de Anton P. Cehov, ora 18.30.
10.12 „Îți vreau soțul” după Mihail Zadornov, ora 18.30.
11.12 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.
15.12 „Puștoaica de la etajul 13 sau dragă societate” de Mircea 

M. Ionescu, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
10.12 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
11.12 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
13.12 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
14.12 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
15.12 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, 

ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

11.12 „La Boheme” de Giacomo Puccini, ora 17.00.
14.12 „Madama Butterfly”  de Giacomo Puccini, ora 18.00.

Teatrul „Luceafărul”
10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30.12 Premieră – „Colivia cu 

nebune” de Jean Poiret, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
11.12 „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
10 – 11.12 „Don Quijote” de M. de Cervantes, ora 19.00.
11.12; 17.12 Pikpok.Online@Guguță de Gabriela Lungu, ora 

11.00.

Sala cu Orgă
09.12 „Copiii pentru copii”, concert de binefacere, ora 18.00.
14.12 Concert de Crăciun în cadrul proiectului „Vreau să cânt 

acasă”, susținut de Orchestra Națională de Cameră, Corul Național 
de Cameră, condus de Ilona Stepan, soliști: Constantin Beschieru 
și Diana Lupașcu, vioară /Moldova-Italia/, soliști vocali: Tatiana 
Costiuc, Lilia Istratii, Viktar Navitski, Alexei Digore, dirijor – 
Cristian Florea. În program: A. Corelli, A. Vivaldi, J.S. Bach, L. 
Beethoven, 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 !

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

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 Chișinău. 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 între 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 Chișinău 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 găsească 
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 fe-
meie gospodină, cu parametri normali. Își dorește să 
îi devină o prietenă adevărată. (27)  

Bărbat, 31 de ani, Botoșani, România
Mă numesc Marian Rotaru, am 31 de ani și locuiesc 
în propriul apartament în județul Botoșani, România. 
Doresc să-mi unesc destinul în fața lui Dumnezeu 
cu o femeie de 20-31 de ani. Aș vrea să fac cunoș-
tință cu o tânără fără vicii, care crede în Dumnezeu. 
Cele interesate mă pot găsi pe Facebook (Marian 
Rotaru) sau mă pot contacta la numărul de telefon 
+40751801848. Rog seriozitate, cu respect, Marian 
Rotaru! (28)

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”

S u d o k u
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Influența pe care o ai une-
ori asupra celor din jur este 
de natură „vindecătoare”. 
În orice context te-ai afla, 
ai mereu un cuvânt de bine 
de spus în raport cu ceea ce 
se întâmplă. Chiar dacă de 
multe ori și ție îți este difi-
cil să privești cu seninătate 
anumite situații, ești de pă-
rere că este esențial să ne 
„antrenăm” în acest sens… 
Pentru propria stare de bine.

„Fugi” mereu doar după 
lucruri autentice. Nu faci 
niciun compromis în acest 
sens. Relațiile importan-
te pentru tine se definesc 
prin încredere și dăruire 
necondiționate. Săptămâ-
na aceasta te va pune față 
în față cu situații limită. A 
le face față cu succes pre-
supune maturizare și dez-
voltare din punct de vedere 
emoțional.

Simți ușurare psihică 
atunci când lucrurile iau 
forma pe care ți-o dorești. 
Dar ce se întâmplă când 
lucrurile iau o formă total 
diferită? În aceste situații, 
ai nevoie să fii mai tolerant 
față de tine sau față de cei 
din jur. Propria inflexibili-
tate este cea care te rănește. 
Indiferent de statutul social 
pe care îl ai, crezi în auten-
ticitate.

Atunci când vine vorba 
de anumite aspect emoți-
onale, practica este esen-
țială. Pentru a avea succes 
în ceea ce faci, trebuie să 
îți dezvolți anumite auto-
matisme pentru a putea 
ulterior să te ocupi de 
„nuanțarea” lucrurilor. 
Imaginația te va ajuta să 
îți  setezi obiective pro-
fesionale destul de exi-
gente.

Influența preponderentă 
a lui Saturn este palpabilă 
în viața ta de zi cu zi. Te 
concentrezi pe nevoia de 
a-ți pregăti căminul pen-
tru perioada sărbătorilor de 
iarnă. Pentru tine, acesta 
este cel mai important ri-
tual din timpul anului. Tot-
odată, această activitate te 
ajută să te retragi din agi-
tația din plan social.

Ai nevoie să revizuiești 
anumite aspecte organiza-
torice pentru a evita să mai 
ajungi în impas. „Căderile” 
pe care le vei trăi pe par-
cursul acestei săptămâni 
te vor ajuta să simplifici 
lucrurile în favoarea ta. 
Vei avea alături persoane 
care vor încerca să te ajute, 
dar nevoia ta de a fi singur 
va fi cea care îți va ghida 
acțiunile.

Firea ta duală se va află 
în plină activitate în ur-
mătoarele zile deoarece 
vei fi pus mereu în pos-
tura de a alege. Acum știi 
care sunt lucrurile care te 
împlinesc cu adevărat, dar 
pe alocuri vei fi din nou 
tentat să faci compromi-
suri în defavoarea ta. În-
conjoară-te de persoane 
care te pot sprijini exact 
așa cum ai nevoie.

Schimbările bruște de 
temperatură creează haos 
la nivelul sistemului tău 
imunitar și te vei simți mai 
tot timpul vlăguit și depri-
mat. Atunci când vine vor-
ba de interacțiunile cu cei 
din jur, chiar dacă intențiile 
tale sunt mereu dintre cele 
mai onorabile, nu reușești 
să le transpui în plan social. 
Expune-ți intențiile într-un 
mod clar și concis!

Acțiunile pe care le între-
prinzi în această perioadă 
sunt dictate de ceea ce sim-
ți. Ești atent la ceea ce îți 
transmite corpul, la modul 
în care te simți în anumite 
contexte, la auzul anumitor 
vorbe, și astfel faci un fel de 
„radiografie” emoțională. 
Nu ești încântat de ceea ce 
descoperi, dar îți dorești să 
fii în contact cu sine.

Zilele acestea aduc zâm-
bete în viața ta. Dacă este 
vorba despre carieră, astre-
le se „agită” să ai parte de 
oportunități interesante. 
Trebuie să fii receptiv și să 
atragi șansele de partea ta. 
Încercările celor din jur de 
a te induce în eroare nu vor 
avea succes. Ai încredere 
în propriile abilități și îți 
cunoști limitele.

Libertatea pe care o tră-
iești în plan personal îți or-
ganizează de la sine întrea-
ga viață. Da, îți place să fii 
înconjurat de persoane de 
calitate, cum le zici tu, dar 
asta nu înseamnă că trebuie 
să fii atât de tranșant cu cele 
pe care nu le placi. Perioa-
da aceasta a sărbătorilor te 
poate transpune în stări de 
melancolie profundă.

Alegi să vezi partea plină a 
paharului deoarece ești con-
știent că tu ești singurul „di-
rijor” al propriei vieți. Pentru 
tine această săptămână este 
despre echilibru. Te agită 
destul de mult haosul care 
se instalează la nivel social. 
Nu vei înțelege niciodată ce 
reprezintă de fapt sărbăto-
rile pentru toți cei din jur. 
Oare nu este despre iubire, 
momente de tihnă, repaus?

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

Mitruț a intrat în viața ei ca un 
coleg de serviciu. După mai multe 
luni de prietenie, într-o zi a găsit 
pe birou un buchet de trandafiri. 
Miroseau nespus de frumos și dă-
deau parcă o altă viață încăperii. 

Un alt bărbat intră în viața 
Nataliei

Parfumul florilor îi amintea de 
copilărie, de grădina cu flori din 
fața casei părintești. Nu știa, dar 
bănuia că Mitruț cu tandrețea lui 
a făcut-o. Și într-adevăr, nu dăduse 
greș. Într-o altă dimineață l-a prins 
asupra faptului. Așa a început po-
vestea lor de dragoste. 

Mitruț era un tânăr foarte de 
treabă din Timișoara, ai cărui bu-

nei se trag din Basarabia. Înainte 
de a se căsători cu el, domnișoara a 
reflectat îndelung. În cele din urmă, 
copleșită de bucurie, s-a logodit. 
Natalia, cu o inimă în care nu a 
zvâcnit niciodată ura, l-a ferme-
cat pe bărbat din primele zile de 
viață în comun. Acesta îi oferea 
încredere și siguranță. Și ea ținea 
mult la el. Au adus pe lume o fetiță. 
Se plăceau, se respectau, dar ceva 
nu ajungea în relația lor, le lipsea 
liantul iubirii...

Blestemul iubirii îi ajunge

Ironia sorții sau binecuvântarea 
de Sus au făcut ca după zece ani, 
într-o vară la mare, Natalia să se 
întâlnească cu Florin, care era sta-
bilit la Galați. Surprins că o revedea 
după atâta amar de vreme, bărbatul 
nu s-a putut reține, a sărutat-o cu 
tot focul ce vine din interior. Un fior 
cald i-a trecut Nataliei prin toate 
mădularele. Nu știa ce să-i spună, 
doar și-a lăsat capul pe umărul lui. 

Pe neobservate, Florin i-a stre-
curat în geantă cartea lui de vizită. 
Ar fi vrut să se mai plimbe, dar îi era 
teamă să nu o surprindă soțul care 
era plecat la un meci de fotbal. S-au 

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

despărțit. De multe ori era gata să-i 
telefoneze sau să-i scrie un mesaj și 
imediat renunța. Însă ce ți-i scris 
în frunte ți-i pus. 

La începutul primăverii lui 2012, 
aflându-se la un simpozion, Natalia 
a tresărit când a văzut numele lui 
în lista participanților. L-a căutat 
cu ochii prin sală în prima zi, nu 
l-a găsit. „O simplă coincidență de 
nume”, și-a zis. În suflet, însă, se 
pornise răscoala. Seara, la recepția 
de la hotel avea să afle că bărbatul 
cu acest nume e cazat pe același 
etaj. Îi despărțeau doar câțiva pași. 
A bătut hotărâtă la ușă.  

I-a deschis. El era. Surprins de 
apariția ei, la fel ca pe malul mării, a 
cuprins-o și a sărutat-o cu foc. „Nu 
știu ce m-a făcut să te caut”, șopti 
ea. El o pofti să se așeze alături de el 
pe pat, o privi drept în ochi: „Parcă 

ne-am promis atunci să ne uităm, 
dar vezi că nu se poate”. Ea tăcea. 
Florin o strânse în brațe la fel cum 
o făcea cu ani în urmă. 

Acum însă în sufletul ei era alt-
ceva – un nu știu ce mai profund, 
mai fermecător. Și-a amintit de cu-
vintele mamei: „Va trece timpul și 
vei vedea că o să ajungi să-l iubești”. 
„Blestemul dulce-amar” o ajunsese. 
Îl iubea cu adevărat. Noaptea a fost 
de poveste. El o strângea în brațe ca 
un disperat, o acoperea cu sărutări. 
Ea uitase de toate pe lume. Lângă 
el a înțeles ce înseamnă să fii liberă 
când iubești, când faci dragoste... 

Dimineața, și-a amintit de soț, 
de fetiță. Avea remușcări, dar în 
același timp, își simțea sufletul 
împăcat. „Putem să nu ne mai în-
tâlnim niciodată”, i-a spus când 
era gata să închidă ușa în urma ei. 

„Cum?! Doar mai avem încă două 
nopți înainte!” „Nu trebuie să ris-
căm. Nici soțul meu, nici soția ta 
nu trebuie să afle de povestea asta.”

Copleșiți de gânduri, în nopțile 
următoare, fiecare s-a cuibărit în 
așternutul din camera sa. Florin 
se mai simțea legănat de respirația 
caldă a Nataliei, zicându-și: „Nici-
odată nu fusese atât de frumoasă, 
niciodată n-o iubisem atât de tare. 
Nu se poate să nu lăsăm iubirea 
noastră să înflorească. Pentru că și 
ea mă iubește. Ea m-a căutat.” „Are 
o putere delicată bărbatul acesta. 
Sunt gata să-i ofer totul, dar cum 
să-l las pe Mitruț?”, se întreba ea. 

Au suferit amândoi câțiva ani. 
Degeaba încercau să se țină la dis-
tanță. Concluzia ei de a nu se mai 
întâlni niciodată nu a funcționat. 
S-au căutat, s-au întâlnit, și-au ofe-
rit și își mai oferă nopți de dragoste. 
Au decis să nu destrame familiile, 
devenind amanți. Se iubesc în taină. 
De fiecare dată o fac cu nesaț, cu o 
oarecare încetineală, parcă dorind 
să prelungească acele clipe. 

Și trupurile, și sufletele răspund 
chemării lor interioare. De fieca-
re dată în clipele lor de dragoste 
trăiesc senzația că amândoi sunt 
un întreg, sunt o singură ființă. 
„Blestemul” iubirii le face viața mai 
colorată, mai plină de sens. 

Mama lui Florin nu se mai 
amestecă în viața lui. A trecut la 
cele veșnice. Din cauza unor certuri 
pe care le avusese cu nora, și-a pus 
capăt zilelor, s-a sinucis cu trei ani 
în urmă.

Nina NECULCE

Așadar, dragostea dintre Florin și noua 
soție părea că prindea contur, dar în 
adâncul sufletului bărbatul tânjea după 
energia și căldura pe care o emana Natalia. 

Iar Natalia își vedea de carieră. A făcut dreptul la 
București și a rămas să lucreze în capitala României. 
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Misterul anulat

Cultura de cătină – sfaturi 
importante la plantare

Cultivarea acestei specii nu este 
problematică, mai ales că poate 
valorifica unele terenuri improprii 
culturilor pomicole tradiționale. 
În acest articol discutăm despre 
principalele particularități pe care 
trebuie să le cunoască o persoa-
nă interesată să cultive această 
specie.

În primul rând, cătina este o 
specie unisexuat dioică, ceea ce 
înseamnă că florile mascule și flo-
rile femele se formează pe plante 
diferite. Plantele femele produc 
fructe datorită polenizării de că-
tre plantele mascule care asigură 
polenul necesar pentru legarea 
fructelor.

Astfel, la plantare, se recoman-
dă plantarea unei plante mascu-
le de cătină la 7-8 plante femele. 
Adică circa 11-12% plante mascule 
din numărul total de plante. Pole-
nizatorii se intercalează pe rând 
după fiecare plantă femelă.

Cătina înflorește timpuriu, la 
sfârșit de martie – început de apri-
lie, mai întâi florile mascule, iar 
apoi, odată cu apariția frunzelor, 
și florile femele.

Fructele ajung la maturitate la 
180-200 de zile de la înflorire, în 
funcție de soi, de obicei începând 
cu a doua decadă a lunii august 
și finalizând cu luna septembrie.

Locul potrivit pentru 
cultivarea cătinii

Precum am menționat, cătina 
nu este o specie cu cerințe ridicate 

ecologice. Astfel, este rezistentă la 
temperaturile scăzute din timpul 
iernii, la temperaturi caniculare, 
înghețurile timpurii de toamnă 
sau târzii de primăvară.

Totuși, o particularitate a spe-
ciei este aceea că iubește mult 
lumina, la insuficiența acesteia 
are loc degarnisirea ramurilor 
în partea inferioară a coroanei. 
Astfel, la plantare, se dă prefe-
rință terenurilor bine luminate, 
cu orientare S, S-V și S-E.

În primii trei ani de la planta-
re, perioadă în care se formează 
sistemul radicular, este foarte im-
portantă irigarea culturii în mo-
mentele critice, la înregistrarea 
secetelor, pentru a evita stresul 
culturii.

Totodată, dacă în perioada de 
vegetație cad mai puțin de 500 
mm precipitații, cultura trebuie 
irigată pentru rezultate mai bune 
reflectate prin recolte.

La capitolul cerințe față de sol, 
cătina este foarte plastică și poate 
valorifica până și terenurile săra-
ce, lipsite de vegetație sau aflate 
în pantă. Pentru rezultate bune, 
solurile trebuie să aibă o fertilitate 
medie, să fie ușoare și permeabile.

Trebuie evitate solurile grele și 
fără drenaj, cu apă stagnantă la su-
prafață sau apă freatică la adâncimi 
mai mici de 1,5-2,0 m, deoarece 
specia este predispusă la asfixiere.

Plantarea cătinii

Pentru plantare se utilizează 

Un nou studiu realizat de entomologii 
de la Universitatea din Maryland, arată 
că durata de viață a albinelor individuale 
întreținute într-un mediu de laborator este 
cu 50% mai scurtă decât era în anii 1970.

Deși un mediu de laborator este foarte 
diferit de o colonie aflată în mediul natural, 
înregistrările istorice ale albinelor monito-
rizate în condiții de laborator sugerează o 
durată de viață similară cu cea a albinelor 
din mediul obișnuit, iar oamenii de știință 
presupun în general că factorii care reduc 
durata de viață într-un mediu o vor reduce 
și în altul.

În ultimul deceniu, apicultorii din SUA 
au raportat rate mari de pierdere a albine-
lor, ceea ce a însemnat nevoia de a înlocui 
mai multe colonii pentru a menține acti-
vitatea viabilă.

În efortul de a înțelege de ce, cercetătorii 
s-au concentrat pe factorii de stres gene-
rați de mediu, boli, paraziți, expunerea la 
pesticide și nutriție.

Acesta este primul studiu care arată o 

scădere generală a duratei de viață a albi-
nelor, potențial independent de factorii de 
stres din mediu, sugerând că genetica poate 
influența tendințele mai ample observate 
în industria apicolă.

„Izolăm albinele de viața coloniei chiar 

înainte ca acestea 
să devină adulte, 
așa că orice factor 
ce le-ar reduce 
durata de viață în 
laborator reiese că 
afectează albine-
le înainte de acel 
moment. Acest 
lucru introduce 
ideea unei schim-
bări genetice. 
Dacă această ipo-
teză este corectă, 
indică și o posibilă 
soluție. Dacă pu-
tem izola câțiva 
factori genetici, 
atunci poate că 

putem asigura o durată de viață mai lungă a 
albinelor”, a spus Anthony Nearman, Ph.D. 
student la Departamentul de Entomologie 
și autorul principal al studiului.

Nearman a observat pentru prima dată 

scăderea duratei de viață în timp ce efectua 
un studiu cu profesorul asociat de ento-
mologie Dennis van Engelsdorp privind 
protocoalele standardizate pentru creșterea 
albinelor adulte în laborator.

„Când am trasat durata de viață de-a 
lungul timpului, mi-am dat seama că, de 
fapt, există o diferență uriașă. Protocoa-
lele standardizate pentru creșterea albi-
nelor în laborator nu au fost cu adevărat 
oficializate până în anii 2000, așa că ați 
crede că durata de viață ar fi mai lungă 
sau neschimbată, pentru că suntem din ce 
în ce mai buni în apicultură, nu? De fapt, 
am văzut o dublare a ratei mortalității”, 
a spus Nearman.

Studiile anterioare au arătat, de aseme-
nea, că, în mediul natural, durata de viață 
mai scurtă a albinelor corespundea cu un 
timp mai mic de hrană și cu o producție mai 
mică de miere. Acesta este primul studiu 
care conectează acești factori cu durata de 
viață a coloniilor.

agrobiznes.md

material săditor de cătină repre-
zentat de butași înrădăcinați în 
vârstă de 1 an și drajoni bine dez-
voltați, cu rădăcină nudă.

Orientarea rândurilor de cătină 
se face pe cât posibil pe direcția 
nord-sud astfel că plantele vor fi 
luminate deopotrivă în timpul 
zilei și pe-o parte și pe cealaltă 
a rândului, pentru a evita degar-
nisirea tufei.

Distanțele de plantare a cătinii 
se stabilesc astfel încât să evităm 
umbrirea reciprocă a tufelor.

Înainte de plantare, terenurile 
se eliberează de resturi vegetale, 
se ară la 25-30 cm. Ținând cont 
de faptul că această cultură poate 
fi plantată și pe terenuri în pantă, 
aceste terenuri nu se ară pentru 
a evita eroziunea, ci doar se sapă 
gropi de plantare mai mari pentru 
a mobiliza solul pe o suprafață 
mai mare.

Cătina se plantează toamna 
târziu sau primăvara cât mai de-
vreme. Dimensiunile gropilor în 
terenul care a fost pregătit pentru 
plantare (arat+discuit) sunt de 
40/40/40 cm, pe terenul nelu-
crat dimensiunea se mărește la 
60/60/50 cm.

Distanța de plantare se stabi-
lește în funcție de mai multe parti-
cularități. De obicei, pe terenurile 
în pantă distanța dintre rânduri 
se reduce.

În general, cătina poate fi plan-
tată după schemele de plantare:

2,8-3 m între rânduri și 2,0 m 
între plante pe rând dacă coroana 
se aplatizează pe rând;

3,5-4 m între rânduri și 2,0-2,5 
m între plante pe rând la forma 
globuloasă a coroanei;

3,7-4 între rânduri și 1,10-1,25 
m între plante pe rând în plantații 
superintensive, unde se practică 

recoltarea fructelor prin tăierea 
ramurilor și separarea fructelor de 
ramuri după congelare, cu mașini 
speciale;

4 m între rânduri și 3 m pe rând 
în cazul soiurilor foarte viguroase, 
terenurilor fertile, cu recoltarea 
fructelor fără tăierea ramurilor, 
forma globuloasă a coroanei.

Important! La plantarea plan-
telor mascule se ia în calcul direc-
ția vântului dominant din zonă 
în a cărui direcție trebuie să fie 
amplasate plantele mascule astfel 
ca polenul să fie distribuit eficient 
către plantele femele.

La instalarea sistemului de 
irigare prin picurare în plantații 
se irigă, de obicei, în funcție de 
precipitații, de 8-12 ori pe sezon, a 
câte 2-3 ore de udare la o aplicație.

După plantare, în primii 2-3 
ani este foarte importantă afâna-
rea solului și combaterea buruie-
nilor prin prașile repetate. Unii 
producători utilizează spațiul 
dintre rânduri cultivând diferite 
culturi de talie joasă (cartof, ră-
dăcinoase) în această perioadă.

Lucrările de întreținere a te-
renului realizate cu freza nu se 
fac la o adâncime mai mare de 
8-10 cm pentru a evita distrugerea 
sistemului radicular amplasat la 
suprafața solului.

Important! nu se recomandă 
erbicidarea terenurilor în primii 
ani, deoarece cătina este o cultură 
foarte sensibilă.

Cătina este un deliciu pentru 
rozătoare cum ar fi căprioare sau 
iepuri, de aceea este recomandată 
protejarea plantelor de acestea 
în timpul iernii prin învelirea 
trunchiurilor cu benzi din hârtie 
cerată, plase de material plastic 
sau instalarea gardului de sârmă 
de 1,2-1,5 m înălțime.

agrobiznes.ro

Studiu: Durata de viață a albinelor este 
cu 50% mai mică decât acum 50 de ani

A G R I C O L A

Cătina este o cultură cu un spectru larg de 
întrebuințare: alimentar, farmaceutic, 
medicinal și industrial (lemn, ramuri și 
resturi vegetale sub formă de brichete-

combustibil), ce a devenit populară la capitolul 
consum în special în perioada pandemiei.
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Luni, 12 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 Exclusiv în România
12.45 Discover România
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
09.45 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
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Poveste după poveste
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Dosar România
22.00 Nocturne
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 Nocturne
02.50 Tezaur folcloric
03.45 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.45 M. A. I. aproape de tine
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: Fram
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Azi despre mâine
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: Colierul de turcoaze
02.50 Ora de Știri
03.30 E vremea ta!
03.45 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.10 Teleșcoala Limbi străine
04.35 Documentar
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Unghuri de vedere
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 Detectivul gourmet
14.50 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Codul ECO
16.30 Arena mondială
17.00 Live studio
17.45 Fotbal. Revista
19.00 Știrile
19.40 Dimensiunea diplomatică
20.10 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Concert în Europa
21.45 Fotbal. Revista
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
22.45 Fotbal. Revista
22.55 Film Vine nunta

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 (tm) Mariposa și Zâna 
Prințesă
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 Norocosul Luke - Balada lui 
Dalton
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 Norocosul Luke - Frații Dalton 
evadează
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
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 5 Gang: un altfel de Craciun
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 Отдай мою мечту
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 Аферисты Дик и Джейн
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 с Анатолием 
Голя
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 Аферисты Дик и Джейн
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Baronii
07.00 Film: ÎNTREABĂ-ȚI DESTINUL
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 142
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 208
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 220
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 145
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 210
21.00 Film: CONAN DISTRUGĂTO-
RUL
23.15 Film: CHEMAREA STRĂBUNI-
LOR 3 D
01.15 Cei șapte ani de masă
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 13 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 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 Poveste dupa poveste
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Chipurile României, 9 ep
22.50 Discover România
23.00 Țară, țară, cine ești?
23.50 Discover România
00.00 Investiți în România!
01.00 Poveste dupa poveste
01.50 Discover România
02.00 Dosar România
03.20 Țară, țară, cine ești?
04.00 Printre cuvinte
04.05 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
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
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Lumea financiară
19.00 Studio Mondial
20.00 Telejurnal Știri Sport 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
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.20 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
03.15 Atelier de sănătate
04.00 Telejurnal Știri Sport
04.45 # Creativ
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: Fram
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Euromaxx
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 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediție limitată
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: O promisiune
02.55 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Documentar: 360°-GEO
05.35 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.15 Scanner
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 Reporter pentru sănătate
13.00 Știrile
13.30 Serial Detectivul gourmet

14.50 Secretele gătitului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secvențe japoneze
16.00 Наш общий дом
16.30 F/d
17.00 Live studio
19.00 Mesager
19.40 Serial Hotel Grand
20.25 Arena mondială
20.50 Fotbal. CM-2022. Semifinală
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Semifinală
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
19.00 Știrile

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
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Norocosul Luke - Frații Dalton 
evadează
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 ACASĂ DE SĂRBĂTORI
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
09.30 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
21.00 Film La seral
23.00 Film Banditul zburator
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
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 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 Отдай мою мечту
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 Все путем
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя с Анатолием 
Голя
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 Все путем
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: CUSCRELE
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2,  
ep. 143
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 210
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 220
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 221
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 146
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 211
21.00 Film: 12 CADOURI DE CRĂ-
CIUN

23.00 Film: BUNII MEI VECINI
01.00 Film: CONAN DISTRUGĂTO-
RUL
03.15 Fosta mea iubire
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 14 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 Ediție limitată
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
22.50 Discover România
23.00 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Articolul VII
01.00 Ediție limitată
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
09.45 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 Mic portret de mari  
românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Breaking Fake News
19.00 Studio Mondial
20.00 Telejurnal Știri Sport 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
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.20 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
03.15 Atelier de sănătate
04.00 Telejurnal Știri Sport
04.45 # Creativ
05.10 AgroStrategia
06.00 Oamenii și legea
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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 Fii în formă!
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
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Tot ce și-a dorit
22.00 Despre forme și semne
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Tot ce și-a dorit
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°

Moldova 1

06.00 MeseriAșii
06.30 Наш общий дом
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 Fotbal. CM-2022
15.30 Serial În numele fericirii

16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.25 Secvențe japoneze
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 Mesager
19.40 Serial Hotel Grand
20.25 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

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
10.30 Când eram de vârsta ta
11.00 Talking Tom și prietenii lui
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 ACASĂ DE SĂRBĂTORI
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 Crăciun de nesfârșit
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
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
21.00 Film Alba ca Zapada și Razboi-
nicul Vinator
23.00 Film La seral

00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
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 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Отдай мою мечту
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 Вулкан страстей
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 Вулкан страстей
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: CUSCRELE
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 144
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 211
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 221
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 222
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 147
20.00 Film: MECIUL VIEȚII
22.15 Film: ORAȘUL CORUPT
00.30 Film: BUNII MEI VECINI
02.30 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 15 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 Despre forme și semne
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
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
22.50 Discover România
23.00 Omul și timpul
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Despre forme și semne
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
09.45 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 Mic portret de mari românce
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: Dragii noștri, aflați 
despre noi
22.45 Studio Mondial
23.45 Discover România
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Documentar: Dragii noștri, aflați 
despre noi
03.15 Omul și timpul
04.00 Telejurnal Știri
04.45 # Creativ
05.10 AgroStrategia
06.00 Lumea financiară

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Serial: Fram
10.00 Documentar: 360°
11.00 Globalizarea: riscuri și beneficii
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: Tot ce și-a dorit
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminția de la miezul nopții
01.00 Film: Tot ce și-a dorit
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°-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
09.45 Desene animate Banzis secret 
diary
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Dimensiunea diplomatică
13.00 Știrile
13.30 Fotbal. CM-2022
15.30 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.00 Focus Europa
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Live studio

19.00 Știrile
19.40 Serial Hotel Grand
20.25 Arena mondială
21.00 Mesager
21.30 Moldova de Patrimoniu
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.45 Наш общий дом
23.15 Festival de etno-jazz

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 (tm) Mariposa și Zâna 
Prințesă
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 Crăciun de nesfârșit
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 Under Wraps
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
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 Taken 2: Teroare în 
Istambul
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Trandafirul otravitor
03.40 Lecții de viața
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 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
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 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Отдай мою мечту
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 Гамбит
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 Гамбит
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: CUSCRELE
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 145
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. 222
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 223
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 148
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 209
21.00 Film: UN CRĂCIUN DE 
POMINĂ
23.00 Film: 12 CADOURI DE CRĂ-
CIUN
01.00 Film: MECIUL VIEȚII
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 16 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 Memoria locului
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 O data-n viața
23.00 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
09.45 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
15.55 EURO polis
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
18.00 Gări de poveste
18.55 Țară, țară, cine ești?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.52 Meteo
21.00 Film: Canionul disperării
22.45 Studio Mondial
23.45 Discover România
00.00 Țară, țară, cine ești?
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
01.55 Film: Canionul disperării
03.20 Pro Patria
03.45 Telejurnal Știri
04.30 Exclusiv în România
05.10 Profesioniștii…
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 Revoluția tehnologică
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…
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 Detectivul gourmet
14.55 Secretele gătitului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.00 Zona ARS
16.30 Purtătorii de cultură
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Erudit cafe
22.10 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 La noi în sat
23.25 Cuvintele credinței

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 - eroina jocurilor video
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 Under Wraps
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 Marta vorbăreața 01
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Echantimals: Secretele din Valea 
Zăpezilor
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
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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
15.00 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 Dincolo de trecut
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 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Superspeed
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 Отдай мою мечту
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 Вид сверху лучше
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 Вид сверху лучше
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național

06.00 Albumul Național
08.00 Serial: CUSCRELE
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 146
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 209
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 223
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 224
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 149
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 210
21.00 Film: COLȚ ALB
23.00 Film: ORAȘUL CORUPT

01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 17 decembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 La un pas de România
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 Popasuri folclorice
16.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat
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: Orgolii
00.50 Discover România
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Orgolii

03.50 Discover România
04.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat
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
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 Studio Mondial
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Film: Astă seară dansăm în 
familie
23.15 Discover România
23.30 SuperMondial
00.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
02.05 Profesioniștii…
03.00 Telejurnal Știri
03.45 Meteo
03.50 Discover România
04.00 Film: Astă seară dansăm în 
familie
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…
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: Amprenta iubirii
22.00 Film: Orașul tăcerii
00.10 Drag de România mea!
02.10 Ora de Știri
02.55 E vremea ta!
03.05 Film: Orașul tăcerii
04.55 Film: Amprenta iubirii
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 În alți papuci

10.30 MeseriAșii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Serial Hotel Grand
13.30 Bună seara!
14.30 La noi în sat
15.15 F/d
15.30 În ritmul dansului
16.00 Всегда на высоте
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Arena mondială
19.20 O seară în familie
21.00 Mesager
21.30 Film Cobb
23.35 События, мнения, лица
23.45 Știri Externe

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 Degețica
10.35 Barbie Dreamhouse Adventures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Echantimals: Secretele din Valea 
Zăpezilor
14.30 100 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 Asterix și galii
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 Paddington 2
14.15 Film O noua poveste de Craciun
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Singur acasa
23.00 Film Jaful perfect 2
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Paddington 2
04.00 Film O noua poveste de Craciun

ProTV InterNațional

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 Tragedy Girl
00.30 Jurnalul săptămânii
01.15 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 Большой папа
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 Ночной рейс
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 Большой папа

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: CUSCRELE
08.15 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. 147
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 148
15.30 Film: COLUMNA
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 150
20.00 Film: NOEL
22.00 Film: UN CRĂCIUN DE 
POMINĂ
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 18 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 Wine trips la TVR Moldova
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
00.30 Cap compas
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.30 Izolați în 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
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 Gări de poveste
15.30 Istorii ascunse
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Studio Mondial
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viață

23.30 SuperMondial
00.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
02.05 Doza de IT
02.30 Izolați în România
03.00 Telejurnal Știri
03.45 Meteo
03.50 Ora Regelui
04.40 Eu pot!
05.30 Istorii ascunse
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 Film: În fiecare zi mi-e dor de 
tine
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: Totul se plătește
22.00 Film: Cyrano, mon amour
00.20 Cum vă merge?
00.55 Film: În fiecare zi mi-e dor de 
tine

02.40 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.35 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 Fotbal. CM-2022
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zuper. Md
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 Ring star
11.30 Purtătorii de cultură
12.00 Serial Hotel Grand
13.30 Moldovenii de pretutindeni
14.00 Tezaur
14.20 Evantai folcloric
15.20 stil nou
15.50 Marca frumuseții
16.30 Arena mondială
16.50 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Arena mondială
19.20 Unghuri de vedere
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Scanner. (rus.)
22.15 Șciotîjnăvîc
22.45 Zapovednik
23.00 Film High-Rise
18.45 Fotbal. Revista

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: Aventură la lumina 
stelelor
10.35 Barbie Dreamhouse Adventures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Asterix și galii
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: vremea 
marii dăruiri
18.15 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Asterix și Cleopatra
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 Jack Frost
16.15 Teleshopping
16.30 Film Ajutorul lui Mos Craciun
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Cu singe rece
00.40 Știrile Pro TV Chișinău
01.10 Film Jack Frost
03.00 Film Ajutorul lui Mos Craciun
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 Las Fierbinți
21.30 Lecții de viața
22.15 La Bloc
23.15 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 Las Fierbinți
04.30 La Bloc
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 Quo Vado?
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 Х/ф Послание в бутылке
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Х/ф Прибытие
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Послание в бутылке
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Film: COLUMNA
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Film: NOEL
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2,  
ep. 151
20.00 Film: SĂ ÎNCEAPĂ DISTRAC-
ȚIA
23.15 Start show România
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Guvernul mi-a stabilit vulnerabilitate
foarte ridicată
Aflând că-i tare ridicată, 
S-au pus pe gânduri trei vecine
Și-a zis o babă intrigată:
Să treci diseară pe la mine. Gheorghe BÂLICI

Andra, moment 
emoționant pe scenă 
alături de fiica ei

Andra a susținut recent un 
spectacol la Opera Naționa-
lă din București, iar pe scenă 
alături de ea a fost și fiica ei. 

Eva Măruță a cântat alături de 
mama sa un cântec de Crăciun.  
Artista s-a pregătit intens pentru 
acest spectacol și totul a ieșit așa 

Coroana Sf. Edward, piesa 
centrală a bijuteriilor monarhiei 
britanice, a fost scoasă din Tur-
nul Londrei, unde este de obicei 
expusă publicului, urmând a fi 
supusă unor modificări înainte 
de încoronarea regelui Charles al 
III-lea al Marii Britanii pe 6 mai, 
a anunțat Palatul Buckingham, 
transmit AFP, Reuters și DPA, 
citate de Agerpres.

Deosebit de grea – cântărește 
mai mult de două kilograme –, 
deși a mai fost transformată în 
1911, această coroană este „cea 
mai importantă și cea mai sacră 
dintre toate coroanele”, conform 
descrierii ei făcute pe site-ul pa-
latului regal.

Folosită doar pentru încoro-
nări, purtată ultima dată în 1953 
de regina Elisabeta a II-a, ea a 
fost făcută pentru încoronarea lui 
Charles al II-lea în 1661, pentru 
a înlocui coroana medievală care 
a fost topită de parlamentari în 
1649 după execuția lui Charles I.

Această coroană din aur masiv 
este încrustată cu pietre semipreți-
oase, în special rubine, ametiste și 
safire, și ornată cu o tocă de catifea 
violetă, tivită cu blană de hermină. 
Este expusă împreună cu bijuteri-
ile coroanei, admirate de peste un 

Țestoasa Jonathan, 
cel mai bătrân 
animal din lume

Insula Sfânta Elena 
din Atlanticul de Sud 
sărbătorește ziua de 
naștere a celui mai bă-
trân animal terestru 
viu din lume: o broas-
că țestoasă uriașă din 
Seychelles, numită Jo-
nathan, care împlineș-
te 190 de ani.

Petrecerea de trei 
zile care adună lo-
cuitorii din întreaga 
insulă a început vineri la casa guvernatorului, unde țestoasa a pri-
mit un tort. Cei care participă la petrecere vor primi un certificat 
special, vor putea cumpăra timbre legate de Jonathan și vor vedea 
câștigătorii unui concurs de artă lansat pentru a sărbători faimoasa 
țestoasă. Oficialii de pe insulă – un teritoriu britanic de peste mări 
– au realizat, de asemenea, o serie de timbre cu această ocazie.

Deși nu există o înregistrare reală a nașterii sale, se crede că Jo-
nathan s-a născut în jurul anului 1832. El a fost adus în Sfânta Elena 
din Seychelles în 1882 ca un cadou pentru Sir William Grey-Wilson, 
care a devenit ulterior guvernator. 

În pofida a numeroase probleme de sănătate, Jonathan participă 
la festivitățile de ziua lui.

Deși bătrânețea l-a lăsat pe Jonathan orb și fără simțul mirosului, 
auzul său este excelent. Potrivit Guiness World Records, el răspunde 
bine la sunetul vocii veterinarului său, Joe Hollins. 

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

P

Coroana 
Sf. Edward 
va fi modificată 
pentru regele 
Charles al III-lea 

cum și-a dorit. Cântăreața a fost 
susținută de întreaga familie și 
mai mulți artiști au urcat pe scenă 
alături de ea. Eva Măruță a urcat 
alături de mama sa pe scenă și 
au cântat împreună un cântec 
de Crăciun în limba engleză. 
Atmosfera a fost una deosebită, 
iar fanii au fost încântați de fie-
care melodie pe care au auzit-o.  
La concertul de colinde, Andra 
a îmbrăcat o rochie roșie, lungă, 
iar pentru păr a optat pentru o 
coafură lejeră, cu bucle. Soția lui 
Cătălin Măruță și-a accesorizat 
ținuta cu bijuterii prețioase. 

Alături de Andra au mai urcat 
pe scenă și alți artiști iubiți de 
la noi – Mario Fresh, Dan Bitt-
man, Adela Popescu, Narcisa 
Suciu, Jorge și Mioara Velicu.  
Andra va susține concerte de săr-
bători în mai multe orașe din Ro-
mânia. „Nu mai am cuvinte după 
magia pe care ai făcut-o aseară!”, 
„Felicitări, Andra! Ai transmis 
atâtea emoții. Fără cuvinte mo-
mentul cu Eva. Ați fost absolut 
divine”, „Splendid și la superlativ 
totul ca de fiecare dată! Ești pur și 
simplu un om magic și o sursă de 
inspirație”, au fost câteva dintre 
mesajele primite de vedetă. 

După libertatea.ro

R E V I S TA  Î N T R E G I I  FA M I L I I

Abonează-te acum!

milion de vizitatori în fiecare an.
Fără a fi o replică exactă a 

coroanei medievale dispărute – 
despre care se știe că ar fi apar-

ținut regelui Edward Confesorul 
(secolul al XI-lea) – are cele patru 
cruci, cele patru flori de crin și 
două arcade.


