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„Mi-aș fi dorit să sărbătorim 
pe 25 decembrie”
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Proiect PAS, în centrul 
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Schengenul 
discordiei

Pe 8 decembrie a.c., Austria 
a respins aderarea României și 
a Bulgariei la spațiul Schengen. 

Bineînțeles, acest populism 
ieftin nu ar funcționa dacă elec-
toratul austriac ar ști măcar 
ceva despre situația reală din 
Balcani și nu ar împărtăși în 
continuare aceleași prejude-
căți față de români și bulgari 
ca pe vremea războaielor aus-
tro-turce. Apoi, să nu neglijăm 
nici aportul negativ la propria 
lor imagine al românilor și bul-
garilor. 

Adrian CIUBOTARU
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Alecu Reniţă: 
„Agresiunea Rusiei 
împotriva Ucrainei ne 
obligă să avem cam 
aceeași lege ca și cea 
votată de Rada de la Kiev 
în domeniul securităţii 
statului, al celei militare 
și informaţionale”

E c o l o g i e

Un Parc Național 
pentru generațiile 
viitoare
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Continuăm să publicăm răspunsuri la 
ancheta „Gazetei de Chișinău”. În ediţia 
de astăzi, ne răspund Valentin Dolganiuc, 
Alecu Reniţă și Vasile Șoimaru, votanţi ai 
Declaraţiei de Independenţă a Republicii 
Moldova faţă de imperiul rusesc.

Parcul Național Orhei are o suprafață de 33844 de hectare, dintre 
care 18551,4 ha aparțin Întreprinderilor Silvice Orhei și Călărași. Având 
în componența sa 18 comune din raioanele Orhei, Strășeni, Călărași 
și Criuleni, Parcul conține valori naturale, economice și culturale 
diverse. Asigurarea regimului de arie protejată prin crearea Parcului 
Național Orhei îmbunătățește și menține diversitatea genetică, po-
lenizarea culturilor, filtrarea și purificarea apei, reducerea emisiilor 
de carbon și recreerea mediului.

Evoluții fenomenale pentru 
Anastasia Nichita și Irina Rîngaci
17 
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Corneliu, 35 de ani, desig-
ner, Chişinău: „Noi sărbătorim 
pe 25 decembrie, pentru că, atunci 
când eram mai mici și țineam 
postul Crăciunului, era ilogic să 
ții post, apoi pe 31 decembrie să 
ignori postul și să faci banchet, 
ca apoi iar să revii la post. Nu era 
normal. Mai ales că nu serbam 
Anul Nou/ Sfântul Vasile pe stil 
vechi, cum e și Crăciunul pe stil 
vechi din 7 ianuarie. Respectiv, 
dacă tot serbăm trecerea dintre 
ani și Sf. Vasile pe nou, și Cră-
ciunul tot pe nou am decis să-l 
serbăm”.

Elena, 40 de ani, notar, 
Edineț: „Noi sărbătorim atunci 
când sărbătorește Sfânta Biseri-

că, adică pe 7 ianuarie. Biserica la 
care mergem noi de Crăciun, ține 
de Mitropolia Moldovei”. 

„Au pus în umbră 
Crăciunul şi tot 
ce e legat de credință”

Irina, 25 de ani, jurnalis-
tă, satul Răspopeni, raionul 
Șoldăneşti: „Tare mi-s dragi săr-
bătorile de iarnă și prefer să fiu 
alături de familie, dar de când am 
ales meseria de jurnalist, tot mai 
rar se întâmplă. Legat de Crăciun, 
anul acesta, cel mai probabil voi 
sărbători pe 7 ianuarie, pentru că 
pe 25 decembrie voi fi la muncă. 
Dar e și un motiv de a sărbători cu 
familia, pentru care Crăciunul e 
tot pe data de 7 ianuarie. Mi-aș fi 
dorit să le schimb această viziune 
și să sărbătorim pe 25 decembrie, 
pentru că așa îmi pare corect, dar, 
recunosc, încă nu mi-a reușit”.

Inna, 33 de ani, manager 
de logistică, Ceadîr-Lunga: 
„Noi sărbătorim pe 7 ianuarie. E 
ziua bunicii mele, așa că e o tra-
diție în familie. Sărbătorim odată 

R a c u r s i

Festivalul Transfrontalier „Crăciunul Copiilor”, ediția I, desfășurat pe 14 decembrie
Elevii mai multor instituții de învățământ din R. Moldova, România și Ucraina au valorificat tradițiile și obiceiurile de iarnă în cadrul primului festival Transfrontalier pentru copii

„Mi-aș fi dorit să sărbătorim 
pe 25 decembrie”

Reporterul „Gazetei de Chişinău” a 
întrebat mai multe persoane când 
celebrează Crăciunul: „Pe ce stil 
sărbătoriți Naşterea Domnului?”. Iată 

ce am aflat.

Diana BOTNARU

Crăciunul și ziua ei de naștere. 
Pe 25 decembrie sărbătorim de 
obicei la muncă (lucrăm într-o 
firmă americană)”.

„Pe 7 sărbătoresc 
cei care au rămas 
cu vechile tradiții”

Zina, producător tv, Chişi-
nău: „Sărbătorim Crăciunul pe 25 
decembrie, pentru că pe 1 ianuarie 
sărbătorim începutul unui nou an, 
logic, nu?  Pe 7 sărbătoresc cei 
care au rămas cu vechile tradi-
ții. Și-a spus cuvântul dominația 
rusă. Dacă rămâneam în România 
Mare, sunt sigură că altfel era si-
tuația. Părerea mea”. 

Alina, 35 de ani, jurnalistă, 

Chişinău: „Născută în Chișinău, 
crescuta pe rămășițele URSS. Am 
sărbătorit Crăciunul pe stil vechi 
cât eram acasă la părinți, dar oda-
tă cu maturitatea am înțeles că 
e lipsită de logica sărbătorirea 
Crăciunului după masa plină de 
bucate de la trecerea dintre ani. 
Dincolo de aspectul religios, am 
inclus logica și am înțeles că e ceva 
greșit în ceea ce făceam. După o 
simplă documentare poți afla de-
talii interesante, precum că multe 
calcule pornind de la profeții ale 
Vechiului Testament s-au făcut 
pentru a stabili anul nașterii lui Ii-
sus Hristos. De asemenea, calcule 
și legături cu tradiții romane s-au 
realizat pentru fixarea zilei în care 
Mântuitorul s-a născut în ieslea 

din Betleem. Sărbătoarea Nașterii 
Domnului a fost separată de cea a 
Botezului, serbându-se la 25 de-
cembrie, în Biserica din Antiohia, 
în jurul anului 375. Apoi la Con-
stantinopol în anul 379. În prima 
jumătate a secolului al V-lea, ziua 
de 25 decembrie, ca dată a sărbă-
torii Nașterii Domnului a fost in-
trodusă și în Biserica Alexandriei 
și apoi a Ierusalimului. Nu avem 
nevoie decât să punem mâna pe 
carte și să apelăm la logică”.

„Părinții şi bunicii 
sărbătoreau la 7 ianuarie”

Irina, 24 de ani, studentă, 
Bujor, Lăpuşna: „Noi sărbăto-
rim pe 7 ianuarie, pentru că așa 
am prins de la bunici și părinți”. 

Stella, 34 de ani, asistentă 
de proiect, Durleşti: „Sărbă-
toresc pe 25 decembrie. E logic. 
Dacă conducerea sovietică a 
schimbat sărbătoarea de reveli-
on din 14 ianuarie în 31 ianuarie, 
rămâi cu Crăciunul în urmă? După 
istorie, mai întâi se naște Hristos 
și după încep să fie numărați anii. 
Tot ce au făcut ei e să pună în 
umbră Crăciunul și tot ce e legat 
de credință. Cum poți să sărbă-
torești normal Revelionul fiind 
în post?! Logica lipsește! Părinții 
și bunicii sărbătoreau pe 7 ianua-
rie. Este bine pentru ei asta, dar 
nu înseamnă că e corect. Noi nu 
mai repetăm ce au făcut ei, nici 
obiceiurile legate de sovietici și 
nici modul lor de gândire. Și așa 
suntem dispersați în mii de etnii, 
țări, rase etc. Măcar ceva frumos 
să unească lumea asta”.

Ion, 67 de ani, pensionar, 
Ialoveni: „Pe 25 decembrie săr-
bătorim, chiar dacă toată viața 
am fost învățați pe 7 ianuarie. 
Explicația e simplă”. 

Corina, 30 de ani, speci-
alist în digital marketing, 
Durleşti: Pe 25 decembrie săr-
bătoresc pentru că este logic să 
ții post și să închei postul până la 
anul nou. Pe 7 ianuarie mergem 
la bunici”. 

Vasile, 55 de ani, şofer, 
Hânceşti: „Noi sărbătorim pe 7 
ianuarie Crăciunul. Și Anul Nou 
tot mai mult pe 14 îl sărbătorim 
decât pe 31. Așa am apucat noi 
de la bunici și de la părinții mei”. 

Vo x  p o p u l i
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„Miopia” diplomatului Serebrian

Oleg Serebrian a spus că „ce-
tățenii au apreciat decizia Chi-
șinăului de a semna un contract 
cu Centrala de la Cuciurgan, ast-
fel obținând un preț mai mic la 
energia electrică față de prețul 
achitat anterior pentru energia 
procurată de pe piața română”.

Potrivit vicepremierului pen-
tru Reintegrare, „critici la adresa 
contractului cu MGRES s-au ară-
tat doar reprezentanții opoziției 
și unii comentatori politici, socie-
tatea agreând această înțelegere”.

„E adevărat că este un cost 
politic și un cost economic. În 
privința costului economic am 
văzut postări ale oamenilor din 
opoziție, dar nu am văzut o re-
acție publică vehementă. Eu stau 
cu geamurile spre Piața Marii 
Adunări Naționale, n-am văzut 
un protest față de contractul pro-
priu-zis. Societatea a reacționat 
mai curând pozitiv”, a spus Oleg 
Serebrian în cadrul emisiunii din 
13 decembrie „Puncte de reflec-
ție” de la Vocea Basarabiei.

„În orice țără civilizată 
acest individ ar fi fost 
demis imediat după 
asemenea exprimare”

Drept reacție la declarația lui 
Serebrian, ex-președintele par-
lamentului, membru al PPDA, 
Alexandr Slusari, a comentat pe 
pagina sa de Facebook: „Poetul 
Serebrian a mai rostit o inepție”.

„Dânsul a tras concluzia că so-
cietatea a susținut acest «deal» 
(n.r. afacere) rușinos cu Tiras-
polul, deoarece el de la geamul 
lui din birou nu a văzut proteste.

În orice țară civilizată acest 
individ ar fi fost demis imediat 
după asemenea exprimare. Dom-
nule Serebrian, vă amintesc că 

nici atunci când au fost răpiți și 
expulzați cu suportul Dvs. infor-
mațional profesorii turci, Plahot-
niuc din bârlogul lui din GBC tot 
nu a văzut nici un protest, deși pe 
rețelele de socializare a fost un 
val de critică. Reiese că societatea 
și atunci în mare parte a acceptat 
acțiunea mârșavă a unui criminal, 
la care dvs. ați slujit cu diligență.

Astfel de exemple au fost mul-
te. Am adus acest caz în vizor, 
întrucât s-a produs cu partici-
parea nemijlocită a actualului 
viceprim-ministru.

„Tiraspolul, văzând 
că suntem într-o situație 
destul de complicată, 
a profitat”

Dvs. măcar ați înțeles ce prostie 
ați spus? Adică, după această lo-
gică, guvernarea actuală înțelege 
doar reacția în formă de proteste. 
Când ies contra cost mii de oa-
meni, organizați de Șor, asta da. 
Din biroul lui Serebrian se vede 
poporul revoltat. Dar dacă altă 
parte a societății, care sprijină 
vectorul național și proeuropean, 
deocamdată nu iese, întrucât nu 
dorește să toarne apă la moara 
grupărilor criminal-politice, în-
seamnă că totul merge strună și 
Serebrian poate trăda interesele 
naționale în raport cu Transnistria 
cât vrea!

Dacă acest poet servil intere-
selor separatiștilor nu va fi demis 
în 24 de ore, eu voi considera că 
toată guvernarea are aceeași abor-
dare cinică și sfidează segmentul 
proeuropean, care pe moment ac-
ționează responsabil, chiar dacă 
are atitudine critică față de actuală 
putere. Iar mesajul lui Serebrian 
poate fi considerat ca indemn pen-
tru acțiuni de protest, căci autori-
tățile doar atunci conștientizează 
gravitatea problemelor”, a opinat 
pe FB Alexandr Slusari.

Fostul reprezentant al Chiși-
năului în Comisia Unificată de 
Control, Ion Leahu, a comentat 
declarația și contractul cu Cen-
trala de la Cuciurgan:

„Este partea formală. Pre-
țul precedent până la stoparea 
furnizării energiei electrice din 
stânga Nistrului pe dreapta era 

„Dacă ajutorul României ar fi oprit, așa cum a cerut un lider al unui partid parlamentar de la București, atunci Re-
publica Moldova ar înceta să mai fie parte a lumii libere. …Pentru Republica Moldova acest război este o amenințare la 
libertatea țarii noastre, pentru democrația noastră și pentru calea noastră europeană. Am auzit de mai multe ori voci de 
la Moscova spunând că acolo se dorește refacerea Uniunii Sovietice. Asta ne vizează pe noi în mod direct. Noi nu dorim să 
ne întoarcem în Uniunea Sovietică. Noi ne dorim să trăim într-o societate liberă, într-o țară democratică.”

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, rfi.ro
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de 66 dolari KW, dar acum este 
de 73 de dolari. E mult sau pu-
țin? Formal, e clar că nu este 
mult, dar în condițiile actuale, 
când s-a scumpit absolut totul 
și pentru o foarte mare parte 
a populației 10-11 dolari este o 
sumă impunătoare, evident că 
și observatorii își pun fireasca 
întrebare: De ce până acum o lună 
erau 66 de dolari, iar acum, când 
au primit gazul practic degeaba 
în volumul de care au nevoie, au 
majorat prețul? 

Nu știm ce a fost la mijloc. Au 
apărut idei conspirative că cineva 
ar vrea să facă o sumă mare de 
bani. Eu nu cred că reprezentanții 
guvernului ar putea într-un mod 
atât de obraznic să opereze cu 
sume de bani în propriile inte-
rese. Cred că cei de la Tiraspol, 
văzând că suntem într-o situație 
destul de complicată, au profi-
tat de ocazie și ne-au vârât pe 
gât un tarif mai mare decât cel 
precedent. 

Datoria guvernanților este nu 
numai să facă lucruri oneste, dar 
și să le explice. Ne-am confruntat, 
nu o dată, cu situația când mai 
mulți demnitari de stat, în special 
viceprim-ministrul Andrei Spînu, 
vin cu explicații post-factum, când 
situația deja începe să iasă de sub 
control care ar duce la tulburări 
serioase în stradă. Mai întâi tre-
buie consultată opinia publică, 
apoi făcuți pașii acceptabili pen-
tru populație. Guvernarea PAS a 
avut probleme de comunicare din 
primele zile de guvernare și, din 
păcate, nu a reușit până la urmă să 
înțeleagă că populația așteaptă de 
la ea mult mai multă deschidere 
decât de la alte guvernări”, ne-a 
declarat Ion Leahu.

„Publicul are nevoie 
de timp ca să 
conştientizeze 
multe lucruri”

Am solicitat opinia comenta-
torului politic Anatol Țăranu pri-
vind declarația vicepremierului. 

„În fond, există o discrepanță 
între percepția unor anumite ac-
țiuni politice, economice pe care 
le sesizează experții, analiștii po-
litici și publicul larg. Publicul are 
nevoie de timp ca să conștien-
tizeze multe lucruri. Cu timpul, 
atunci când consecințele acestei 
acțiuni vor deveni palpabile și 
dacă vor avea repercusiuni asupra 
stării economice și sociale a po-
pulației, va veni și reacția cores-
punzătoare din partea societății”, 
a comentat Anatol Țăranu.

„Cum a ajuns 
în funcția de premier 
pentru reintegrare?”

Și jurnalistul Alexandru Co-

Ion Leahu: „Guvernarea PAS a avut din primele zile probleme de comunicare”

Declarația vicepremierului pentru 
reintegrare, Oleg Serebrian (foto), 
cu referire la contractul cu Centrala 
de la Cuciurgan, în care susține 

că nemulțumiri şi critici au fost doar din 
partea unor reprezentanți ai opoziției şi 
unor comentatori politici, societatea agreând 
această înțelegere, i-a făcut pe unii politicieni 
şi comentatori politici să reacționeze, cerându-i 
demisia vicepremierului pentru declarațiile 
„sfidătoare”, făcute în cadrul unei emisiuni. 

Victoria POPA

zer a reacționat pe pagina sa de 
Facebook, calificând declarația 
vicepremierului pentru reinte-
grare drept „o prostie epocală”.

„De-a lungul timpului multe 
inepții, aberații sau declarații sfi-
dătoare am auzit de la cinovnicii 
patriei. Părea că nimeni nu-i va 
depăși niciodată pe Chicu, Candu 
sau Cebotari, campionii la acest 
capitol. 

Iată însă că un oficial din actu-
ala guvernare tinde să-i depășeas-
că pe toți. E Serebrian, cel care 
nu am înțeles niciodată (dacă e 
să vorbim logic și prin prisma in-
teresului național) cum a ajuns 
în funcția de premier pentru re-
integrare și de care mă conving 
pe fiecare zi ce trece că e pur și 
simplu o catastrofă acolo. 

Serebrian a declarat undeva 
că el are vedere bună din luxosul 
și caldul său birou de la Guvern. 
Că are geam care dă în PMAN 
și că el nu a văzut acolo protes-
te după semnarea deal-ului cu 
transnistrenii în privința gazului 
și energiei electrice. 

Declarația este o prostie epo-
cală în sine. Mai ales venită din 
partea unui om care se consideră 
diplomat. 

Dar dacă tot nu a văzut pro-
teste, eu o să-i reamintesc când 
le-a văzut. Le-a văzut, spre 
exemplu, în toamna lui 2015. 
Când în calitate de ambasador 
în Germania mințea cu neruși-
nare la Publika TV spunând că 
are el informații de la servicii 
de inteligență că noi, cei ce pro-
testam atunci, aveam în plan să 
dăm o lovitură de stat și să luăm 
cu asalt Guvernul. 

Între noi fie vorba, dacă știam 
atunci că eu protestez ca peste ani 
să-l fac pe ăsta mare cinovnic în 

Guvern, îmi dădeam două palme 
și mă duceam acasă...

Tot proteste pe geam a văzut 
această rușine a diplomației în 
2018, când a provocat și un scan-
dal internațional. Atunci când la 
Berlin, în fața ambasadei noastre, 
au ieșit niște cetățeni pentru a 
protesta împotriva crimei comise 
asupra profesorilor turci, răpiți 
de cei pe care Serebrian îi slujea 
atunci la Chișinău și trimiși în oc-
nele lui Erdogan. Atunci, spunea 
Serebrian că a primit amenințări 
de la acei cetățeni (pe care el îi 
califica drept teroriști) că o să li se 
taie capetele angajaților ambasa-
dei, provocând breaking-news-uri 
în trustul propagandistic al lui 
Plahotniuc cu propria lui gură. A 
fost nevoie de o declarație oficia-
lă a poliției germane prin care să 
dezmintă minciuna mizerabilă a 
celui care atunci era ambasador 
la Berlin.

Eu sper ca această catastrofă 
de la Guvern să plece cât mai ra-
pid din funcție. Că altfel ar putea 
să ajungă și zilele când o să vadă 
de la geam și proteste serioase, 
din partea oamenilor care știu s-o 
facă demn și cu capul sus. El are 
unde să se retragă, la scris poezii. 
Dar e păcat pentru viitorul aces-
tei țări și al cetățenilor săi. Care 
sigur în iulie 2021 nu au votat 
PAS pentru a-l vedea în ditamai 
funcția de vicepremier!”

Menționăm că în urma semnă-
rii contractului cu Centrala de la 
Cuciurgan, malul drept al Nistru-
lui cumpără energie electrică de 
acolo la un preț de 73 de dolari / 
MW. În schimb, Moldovagaz oferă 
părții stângi a Nistrului cele 5,7 
milioane de metri cubi livrate zilnic 
de concernul rus Gazprom pentru 
întreaga Republică Moldova.
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Proiect PAS, în centrul unui nou scandal

Spitalele raionale ar putea fi subordonate 
Ministerului Sănătății din Republica 
Moldova. Declarația a fost făcută de 
ministra Sănătății, Ala Nemerenco, 

în cadrul unei conferințe de presă susținute 
împreună cu preşedintele Comisiei protecție 
socială, sănătate şi familie, Dan Perciun. 
Anunțul ministrei a declanşat reacții negative în 
spațiul public, în special din partea preşedinților 
de raioane.

Ala Nemerenco a menționat că 
inițiativa este foarte importantă și 
trebuie să fie modernizate cât mai 
urgent instituțiile spitalicești. 

„Cei din spitalele raionale acti-
vează într-o infrastructură învechi-
tă cu rețele inginerești vechi care 
sunt absolut toate fără ventilare. În 
prezent, se atestă o lipsă de echi-
pamente esențiale nemaivorbind 
de echipamente performante. Ca 
rezultat avem o calitate joasă a ser-
viciilor medicale oferite care duce la 
lipsa cadrelor medicale, deci pleacă 
cei care muncesc și nu doresc să se 
încadreze absolvenții tineri.

Ceea ce își propune Parlamentul 
vine de fapt să susțină eficientizarea 
managementului spitalelor care a 
devenit în ultimul timp defectuos și 
are aspecte de influențe politice”, a 
subliniat ministra Sănătății.

Proiectul prevede transmiterea 
în proprietatea statului cu titlu gra-
tuit a bunurilor și terenurilor in-
stituțiilor medico-sanitare publice 
spitale raionale. De asemenea, se 
introduce noțiunea de „instituție 
medico-sanitară publică regio-
nală”. Excepție din prevederile 
proiectului propus fac spitalele 
fondate de Comitetul executiv al 
UTA Găgăuzia.

Inițiativa, criticată 
de mai mulți preşedinți 
de raioane

Președintele raionului Cimișlia 
susține că trecerea spitalelor raio-
nale în gestiunea ministerului „va 
fi o catastrofă”.

„Reforma promovată de Minis-
terul Sănătății va avea consecințe 
negative. Ministerul Sănătății este 
în prezent cea mai slab gestiona-
tă instituție, politizată și fără re-
zultate, investiții capitale nu s-au 
făcut în spitalele raionale, CNAM 
doar întreține, unicul finanțator 
și dezvoltator este APL II-fonda-
tor. În Cimișlia s-a investit peste 
un milion de euro în ultimii ani 
de către Consiliul raional Cimișlia 
și partenerii externi. Inițiativa are 
doar un scop politic – de a lichida 
spitalele raionale și alte instituții te-
ritoriale. Consider că va fi o decizie 
anticonstituțională, se deposedează 
APL de nivelul II de proprietate”, a 
scris Mihai Olărescu pe pagina sa.

O poziție similară a manifestat 
și președintele raionului Glodeni, 
Ion Cojocari.

„Se intenționează ca pământuri-
le și clădirile pe care se află aceste 
spitale să fie luate din proprieta-
tea autorităților publice locale și să 
fie trecute în proprietatea statului, 
adică stăpânii acestor bunuri să nu 
mai fie oamenii de pe loc, dar șefii 
de la Chișinău.

Șefii de la Chișinău să decidă 
soarta muncii noastre de zeci de ani, 
pe când, așa cum am mai zis, nu au 
dat un leu în ultimii ani. Tot ce s-a 
făcut, s-a făcut din banii bugetului 
raional și cu finanțare de la frații 
Români”, scrie Cojocari.

O B S E R V A T O R

Spitalele raionale „trec” în subordinea Ministerului Sănătății

În cel mai rău caz, spune preșe-
dintele raionului, „dacă nu vor mai 
fi raioane, pământurile și clădirile 
spitalelor trebuie să treacă în pro-
prietatea primăriilor unde se află 
amplasate”.

Contactat de „Gazeta de Chiși-
nău”, președintele raionului Rezina, 
Valeriu Ciorici, a spus că autorită-
țile locale cunosc mai bine situația 
din spitalele raionale și ar putea să 
le gestioneze mai bine.

„Cheltuielile pentru tratamente 
oricum sunt în gestiunea minis-
terului. În rest, pe loc, situația se 
cunoaște mai bine și problemele se 
soluționează mai operativ”, susține 
Valeriu Ciorici.

La rândul său, președintele raio-
nului Cahul, Nicolae Dumas, a men-
ționat pentru „Gazeta de Chișinău” 
că se încrede în decizia Guvernului.

„Noi, conducerea Consiliului ra-
ional, mereu am încercat să facem 
totul la maxim pentru a eficientiza 
capacitatea de lucru a spitalului ra-
ional. Dar, dacă autoritățile centrale 
au decis că vor reuși mai bine decât 
administrațiile locale, atunci nu 
au decât să facă asta”, a subliniat 
Nicolae Dumas.

„Nu hărțuiți colectivele 
medicale!”

După valul de critici, ministra 
Sănătății, Ala Nemerenco, a venit 

cu o postare pe Facebook în care 
atenționează președinții și vicepre-
ședinții de raioane să nu hărțuiască 
colectivele medicale și să nu incite 
la grevă. La fel, Nemerenco a cerut 
să nu fie puse presiuni pe directori. 

Nemerenco a precizat că cei care 
sunt nemulțumiți își pot expune 
opinia și o pot apăra, deoarece 
Parlamentul organizează marți, 
20 decembrie, audieri publice.

„Dacă pretindeți că ați avut rol 
de părinți iubitori și grijulii, com-
portați-vă așa și în continuare, și 
nu porniți iar lupte politice. Medicii 
sunt sătui de politica ce le afectează 
activitatea”, a scris Nemerenco.

„E important să fie alocați 
bani suficienți”

Am discutat și cu directorul Spi-
talului raional Ungheni, Vladimir 
Popovici, care ne-a spus că speră 
să fie spre binele spitalelor reforma 
inițiată. 

„Dacă ministra s-a consultat cu 
viceminiștri și cu economiști, noi 
ne conformăm, altfel nu se poate 
și sperăm că este spre binele spita-
lelor, deși nu s-a venit cu un plan 
concret de proiecte. La noi cea mai 
mare problemă este ca să aloce ba-
nii suficienți Compania Națională 
de Asigurări, nu cerem nici mai 
mult, nici mai puțin decât este 
nevoie și dacă ministerul va influ-

ența asupra acestui aspect, aceasta 
contează”, a menționat Vladimir 
Popovici. 

„Astfel de decizii se iau după 
realizarea unor studii profesioniste”

Cu o reacție la inițiativa Ministe-
rului Sănătății a venit și Platforma 
Demnitate și Adevăr (PPDA), care 
consideră că prin această decizie 
„se urmărește politizarea și sub-
ordonarea instituțiilor medicale și 
numirea directorilor de spitale pe 
criterii politice. Or, în campania 
electorală, guvernarea a promis mai 
multă autonomie APL”.

Astfel, fracțiunea a solicitat 
majorității parlamentare să re-
nunțe la votarea în grabă a acestui 
proiect. 

„Astfel de decizii complexe 
trebuie să fie luate ca urmare a 
unor studii profesioniste, în caz 
contrar sunt supuse multiplelor 
riscuri care pot înrăutăți și mai 
tare starea sectorului spitalicesc, 
în special în condițiile economice, 
sociale și geopolitice precare cu care 
se confruntă în prezent Republica 
Moldova”, susține PPDA.

Proiectul privind trecerea spi-
talelor raionale în gestiunea Mi-
nisterului Sănătății a fost introdus 
pe ordinea de zi a ședinței Legisla-
tivului din data de 15 decembrie.

La închiderea ediției, Parla-
mentul nu s-a pronunțat asupra 
proiectului.

CNAM: „De fapt, prima de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală nu se majorează”

Joi, 1 decembrie, Compania Națională 
de Asigurări în Medicină (CNAM) a apro-
bat proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 
anul 2023. 

Așadar, Polița de asigurare medicală va 
costa, începând cu anul viitor, 12.636 de lei, 
iar cei care o vor procura în primele trei luni 
ale anului vor avea și facilități. Angajații vor 
contribui în continuare cu 9% din salariu 
pentru asigurarea medicală.

Conform informațiilor oferite de CNAM, 
agricultorii, care vor cumpăra asigurarea 
medicală până la 31 martie, vor plăti 1.014 
lei în cazul în care nu fac parte concomitent 
din alte categorii de plătitori.

Cei care au afaceri în domeniul comerțului 
cu amănuntul, cu excepția comerțului cu 
mărfuri supuse accizelor, vor achita pentru 
polița medicală 1.622 de lei.

Persoanele care desfășoară alte activități 
economice vor plăti pentru polița de asigurare 
medicală 2.028 de lei, iar cele din domeniul 

justiției și avocaturii – 4.056 de lei.
Alte 800 de mii de persoane sunt salariați, 

iar peste 60 de mii de oameni își procură 
polița medicală în mod individual.

În anul 2023, în fondurile asigurării obli-
gatorii de asistență medicală se prevăd atât 
venituri, cât și cheltuieli de circa 14,139 de 
miliarde de lei, cu 15 la sută mai mult, în 
comparație cu 2022.

În acest context, reporterul „Gazetei de 
Chișinău” a vorbit cu un reprezentant din 
cadrul Companiei Naționale de Asigurări în 
Medicină și a aflat care sunt cauzele majorării 
prețului pentru polița de asigurare medicală. 

Silvia Munteanu, șefa Serviciului comuni-
care cu mass-media din cadrul CNAM, ne-a 
spus că de fapt, „prima de asigurare obliga-
torie de asistență medicală nu se majorează”. 

„A fost declarată valoarea reală a primei 
de asigurare care pentru anul 2023 este de 
12 636 de lei, și aceasta va fi aplicată doar 
pentru cei care nu își vor exercita obligația 

de a se asigura în mod individual în terme-
nul stabilit de legislație – până pe 31 martie. 
Conform estimărilor CNAM, 97,2% din nu-
mărul total al persoanelor obligate să achite 
primă în sumă fixă își respectă obligația și 
au achitat prima în termenul legal de până 
la 31.03.2022. Ei vor achita astfel prima cu 
facilități și pentru 2023, cuantumul acesteia 
rămânând neschimbat și variind de la 1014 
lei până la 4056 lei, în funcție de categoria 
din care face parte persoana”, ne-a declarat 
Silvia Munteanu.

Totodată, șefa Serviciului comunicare cu 
mass-media ne-a spus că pentru circa 1 mili-
on 600 de mii de cetățeni care fac parte din 
categorii mai vulnerabile prima de asigurare 
medicală este achitată de Guvern. 

„Astfel, persoanele vulnerabile se pot 
încadra în una din categoriile asigurate de 
Guvern. Acestea sunt: copiii de până la 18 
ani, elevii, studenții, pensionarii, persoanele 
cu dizabilități severe, accentuate sau medii, 

gravidele, parturientele și lăuzele, șomerii în-
registrați la agențiile teritoriale pentru ocupa-
rea forței de muncă, persoanele care îngrijesc 
la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă, 
părinții, inclusiv cei adoptivi, care exercită 
în mod efectiv creșterea și educarea a patru 
și mai mulți copii, persoanele din familiile 
defavorizate care beneficiază de ajutor social, 
beneficiarii de protecție internațională incluși 
într-un program de integrare, în perioada 
desfășurării acestuia, donatorii de organe 
în viață, veteranii de război, participanții la 
lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. 
Cernobîl, pensionarii care au atins vârsta 
standard de pensionare conform legislați-
ei naționale, dar beneficiază de pensie din 
partea altui stat, dacă nu sunt angajați în 
câmpul muncii”, a conchis Silvia Munteanu. 

Menționăm că ultima majorare a costului 
poliței de asigurare a fost efectuată în anul 
2014.

Diana BOTNARU

Priviți cum arată „catastrofele” pe care le-am adus în spitalele republicane – dacă de ele vă e frică, păi, într-adevăr, așa ceva ne dorim 
și în toate spitalele. Și alături vedeți o poză dintr-un spital raional 
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Valentin Dolganiuc: „Încercaţi să le propuneţi 
actualilor deputaţi o astfel de iniţiativă. Ar accepta 
ei o deconspirare a colaboraţioniștilor?”

Mișcarea de Eliberare Naționa-
lă și Renaștere Românească, care 
s-a manifestat plenar la sfârșitul 
anilor 80, avea un obiectiv major 
– revenirea ACASĂ. Toate celelal-
te – Limba Română, Tricolorul, 
Imnul „Deșteaptă-te, române”, 
moneda națională etc., nu sunt 
nimic altceva decât parte din acest 
întreg. 

Mișcarea a aprins torța nați-
onală, dornică de LIBERTATE 
față de imperiul rusesc și a re-
ușit să trimită în Primul Parla-
ment reprezentanții săi. Trebuie 
să menționez că numărul lor nu 
era suficient pentru a face drep-
tate și a aduce ACASĂ teritoriile 
românești din stânga Prutului. 

În pofida acestui impediment, 
aceștia s-au impus puternic și au 
promovat pilonii fundamentali 
românești. 

Visam frumos pe drumul re-
venirii ACASĂ, fără a suspecta că 
cineva – imperiul rusesc – nu era 
de acord cu noi. Astfel, în 1992, 
Moscova a înmormântat visul 
nostru românesc în tranșeele de 
la Nistru, declanșând războiul. De 
altfel, același scenariu l-a aplicat 
și în Ucraina. 

Noi, deputații români, care 
luptam pentru a scăpa de impe-
riul rusesc și a reveni ACASĂ, nu 
de puține ori, simțeam prezența 
kgb-ului. El era printre noi, avea 
ochi și urechi mari, influența, se 
impunea. 

A existat o inițiativă a unui 
grup restrâns de deputați, care 
cerea inițierea unei legi a lus-
trației. Este adevărat, aceasta 
a fost semnată și de deputați 
cu schelete în dulapul kgb-
ului. De ce? Li s-a spus să nu 
le fie frică, căci niciodată nu  
va fi adoptată o astfel de lege. 

Pentru confirmare, Petru Lu-
cinschi, rezidentul-șef de aici, 
ne-a avertizat că o astfel de 
lege ar lăsa Parlamentul fără 
majoritate parlamentară și 
Uniunea Scriitorilor fără o bună 
parte din scriitori. I-am zis că 
vrem să o vedem și pe aceasta!

Ceea ce este foarte important, 
Legea Lustrației trebuie să fie una 
anti-imperiu rusesc! Da, anti-im-
periu rusesc. Nu anti-kgb, precum 
s-ar crede. KGB-ul a fost și este 
doar un instrument imperial.

- Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?
Pornind de la faptul că legea 

lustrației trebuie să fie o lege an-
ti-imperiu rusesc, adică să-i vizeze 
pe toți colaboraționiștii imperiului 
din toate timpurile, aceasta este 
mai mult decât necesară. Ea este 
una existențială! 

Pentru cei neinițiați explic ce 
înseamnă colaboraționist – tră-
dător de Neam și Țară.

Să vedeți ce tablou „măreț” 
am avea! Să vedeți câți colabo-
raționiști ar fi demascați! Și nu 
vorbesc doar de cei din spatele 
lui Lucinschi, Voronin, Dodon 
sau Șor. Vorbesc de cei care s-au 
regăsit în Mișcarea de Eliberare 
Națională, în partidele politice 
declarate unioniste, pe la Lupu și 
Filat, prin actuala majoritate par-
lamentară, prin instituții de stat 
(SIS, Procuratură, Justiție), prin 
Academie, prin universități, prin 
uniuni de creație, prin mass-me-
dia, prin televiziuni, prin biserică 
etc., etc.  Aoleu ce țipete s-ar mai 
auzi! Ar chițcăi ca dracii!

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-

„Războiul rus din Ucraina rămâne prin-
cipalul risc la adresa securității R. Mol-
dova”, a declarat directorul Serviciului de 
Informații și Securitate (SIS), Alexandru 
Musteața. El a spus într-un interviu la 
Radio Chișinău că sectorul energetic este 
unul din cele mai vulnerabile în prezent. 
Totodată, a atenționat șeful SIS, Republica 

Moldova este foarte expusă în fața războ-
iului hibrid desfășurat de Federația Rusă.

„Războiul rămâne principalul risc, pen-
tru că este un război convențional, cu arme, 
cu rachete, muniții care zboară și, din păca-
te, cad și pe teritoriul Republicii Moldova și 
acest lucru este în afara controlului nostru. 
Atunci când unele rachete cad și explodează 
pe teritoriul nostru, sau doar îl tranzitează, 
este o responsabilitate doar într-un singur 
punct – cel al Federației Ruse, pentru că a 
inițiat războiul și e vinovată de acest lucru. 
Războiul rămâne, din păcate, unul dintre 
principalele riscuri la adresa securității. Or 
războiul are și niște efecte colaterale: as-
pectul economic, energetic, social, inclusiv 
cel socio-politic. Noi vedem materializate 
riscurile acestui război.

Sectorul energetic este unul din cele 
mai vulnerabile, pe moment. Din cauza 
războiului convențional avem efectele se-
cundare asupra infrastructurii energetice, și 
a noastră și a Ucrainei. Se fac foarte multe 
eforturi pentru a preveni ca țara să rămâ-
nă în întuneric, dar, ca și risc, el rămâne. 
Trebuie să ne dăm seama foarte clar de 
unde vine acest pericol – din cauza acelor 
rachete rusești care zboară și cad în Ucrai-
na, asupra infrastructurii critice.

Războiul hibrid, pe care noi îl simțim din 
plin, și noi ca Serviciu, vedem că intensita-
tea lui a crescut foarte mult, pe mai multe 
paliere, pornind de la cel informațional, 
unul extraordinar de agresiv și pe larg uti-
lizat: manipulare, falsuri cu o intensitate 
foarte mare. În același timp activizarea 

a ceea ce numim noi agenți de influență. 
Sunt persoane din sectorul socio-politic 
care încearcă să influențeze opinia publică 
prin utilizarea acelor falsuri și manipulări. 
Din ceea ce cunoaștem și știm deja, vedem 
cum toate lucrurile sunt coordonate din-
tr-un singur centru, de la Moscova. Atunci 
când toate aceste lucruri sunt coordona-
te dintr-un singur centru, ne dăm seama 
că este un război hibrid dus pe teritoriul 
R. Moldova. Prin urmare, Federația Rusă 
nu are nevoie de un război convențional 
aici. Are foarte mulți agenți de influență, 
din păcate, pe care noi, o bună parte îi cu-
noaștem și lucrăm în vederea prevenirii și 
contracarării acestor riscuri pe teritoriul 
nostru”, a menționat Musteață. 

radiochisinau.md

Directorul SIS: „Federaţia Rusă are foarte 
mulţi agenţi de influenţă, pe care noi, 
o bună parte, îi cunoaștem

ei în prezent în Republica 
Moldova?
Pornind de la faptul că o lege a 

lustrației anti-imperiu rusesc ar 
profila destul de mulți vânzători 
de neam românesc, sunt mai mult 
ca sigur că o astfel de inițiativă va 
fi sugrumată din fașă. Încercați să 
le propuneți actualilor deputați 
din majoritatea parlamentară o 
astfel de inițiativă. Ar accepta ei 
oare o deconspirare a colaborați-
oniștilor? O astfel de propunere 
ar fi o hârtie de turnesol.

Dacă, totuși, s-ar întâmpla o 
minune și ar fi adoptată o astfel 
de lege, procesul va fi destul de 
anevoios. De ce? 

Unu. O parte din dosarele de la 
Chișinău au fost evacuate de către 
kgb înainte de Independență. 

Doi. Funcțiile cheie sunt de-
ținute de către colaboraționiști. 
Or aceștia nu-s smintiți să se au-
todenunțe. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?

Mai degrabă, ei au fost în-
tr-o relație cu mine, fără ca eu 
să știu acest lucru. Da, de mic 
copil am beneficiat de „hrană 
românească”. Eu sunt din Zăbri-
ceni, Edineț. La vârsta de cinci 
ani citeam o revistă românească 
pentru copii – „Arici-Pogonici”. 
Am crescut exclusiv cu televizi-
unea românească. La Chișinău, 
colegii de la facultate mă invi-
diau. Despre ceea ce discutam 
în familie, n-am să vă spun. O 
familie numeroasă, deportată 
și urmărită ulterior. Per an-
samblu, Zăbriceni este un sat 
cu o pronunțată valență româ-
nească. Unul dintre consătenii 
mei, regretatul Iurie Zavadschi, 
a fost în colegiul de redacție al 
revistei „Glasul”. Mai am și alți 
consăteni, inclusiv din breasla 
dumneavoastră, care poartă cu 
sfințenie numele de român. Dar 
ce bătrâni avem noi!

Sunt sigur că am fost în aten-
ția poliției politice a imperiului 
rusesc, dar apogeul a fost în no-

iembrie 1988, când m-am „luat 
de piept” cu procurorul general 
de atunci, Demidenco. Venise să 
promoveze „tezele cu proteze” 
ale imperiului, care impuneau 
limba rusă drept limbă de stat. 
I-am spus verde în ochi că urss 
este un imperiu, care ne-a ocu-
pat în 1940, iar partidul comunist 
este un criminal, care ne-a omorât 
prin deportare și foamete orga-
nizată. M-au salvat consătenii, 
care, la propunerea profesorului 
meu de istorie, regretatul Grigore 
Bîtcă, m-au înaintat drept candi-
dat pentru postul de deputat în 
Parlamentul republicii. Nu i-am 
dezamăgit, am fost deputat în 
Primul Parlament, unul dintre 
puținii deputați care au avut în 
program INDEPENDENȚA față 
de imperiul rusesc. 

- În domeniul Dvs. de 
activitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Pe agenții kgb-ului nu-i inte-

resa prea mult ingineria. Ei erau 
preocupați de ingineria sufletu-
lui, mutilarea lui, modificarea, 
transformarea în mutanți a celor 
din colonii.

Cred că nu le pica bine când, 
la diferite întruniri raionale, eram 
singurul care vorbea în limba ro-
mână. Dar kgb-ul era departe de 
un inginer. Se „apropia” de el, 
doar când se implica în ingineria 
românească.

- Vă mulțumesc pentru 
posibilitatea de a prezenta 
poziția mea față de o posi-
bilă lege a lustrației, lus-
trație anti-imperiu rusesc. 

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustra-
ției. În ediția de astăzi, la ancheta noastră răspund Valentin Dolganiuc, Alecu Reniță și Vasile 
Șoimaru, votanți ai Declarației de Independență a Republicii Moldova față de imperiul rusesc.
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Un buget de stat profund 
social, ce neglijează 
interesele businessului

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 
2023 a fost votat luni în prima lectură de 
către 54 de deputați după ce miercurea 
trecută a fost aprobat de către Executiv. 

Potrivit ministrului Finanțelor, Dumitru 
Budianschi (foto), documentul a fost elaborat în 
condițiile unor situații fără precedent din anul 
curent: criza energetică, criza economică şi cea 
a refugiaților, condiții climaterice nefavorabile, 
dar şi în contextul unor procese inflaționiste cu 
impact pronunțat asupra bugetului. 

E C O N O M I E

Exporturile 
s-au majorat 
cu aproape 50%

În ianuarie-octombrie 2022, 
exporturile de mărfuri au însu-
mat 3,6 miliarde dolari, valoare 
mai mare cu 47,8%, comparativ 
cu cea înregistrată în perioada 
corespunzătoare din anul 2021, 
arată datele Biroului Național 
de Statistică. Exporturile măr-
furilor și produselor în UE au 
însumat 2,1 miliarde de dolari, 
iar în CSI – 828 milioane de do-
lari. În ianuarie-octombrie 2022, 
principalele țări de destinație a 
exporturilor de mărfuri au fost: 
România (28,5% din total ex-
porturi), Ucraina (15,5%), Italia 
(7,9%), Turcia (7,5%), Germania 
(5,4%) și Federația Rusă (4,6%).

Germania solicită 
o reglementare 
globală a 
industriei 
criptomonedelor

Autoritatea germană de re-
glementare a pieței financiare 
a solicitat reglementarea globa-
lă a industriei criptomonedelor 
pentru a proteja consumatorii, a 
preveni spălarea de bani și a men-
ține stabilitatea financiară. Mark 
Branson, președintele autorității 
BaFin, a declarat că o abordare 
lipsită de intervenții, care „ar lăsa 
industria să se dezvolte ca un loc 
de joacă pentru adulți”, este o tac-
tică greșită, transmite Știri.md cu 
referire la mediafax.ro. „Am văzut 
lumea autoreglementată. Nu va 
funcționa”, a declarat Branson 
jurnaliștilor. 

Horticultorii ruși 
cer interzicerea 
importului de 
mere din Moldova

Asociația horticolă din Rusia îi 
cere premierului rus, Mihail Mi-
șustin, să limiteze sau să interzică 
importul de mere din Moldova. 
Publicația rusă „Kommersant” 
scrie cu această ocazie că proble-
ma limitării sau interzicerii totale 
a importului de fructe străine în 
perioada recoltării în masă și vân-
zării recoltei în interiorul țării a 
fost discutată „la nivel guverna-
mental”, dar până acum „rămâne 
nerezolvată”. În acest sens, pomi-
cultorii ruși notează că, în 2022, 
a fost obținută o recoltă record 
în Rusia, care este păstrată în de-
pozitele de fructe și va fi vândută 
până în vara anului 2023.

„Bugetul propus reiese din 
nevoia de a depăși crizele ce ne 
așteaptă în 2023. Se estimează o 
descreștere a Produsului Intern 
Brut în anul curent cu 3%. Aceste 
circumstanțe au determinat con-
centrarea nu doar pe măsuri de 
redresare economică pe termen 
scurt, ci și pe reforme pe termen 
lung care să genereze resurse de 
creștere durabilă”, spune minis-
trul.

O creştere economică 
de 2%, o inflație de 15,7%

Proiectul legii bugetului de stat 
pentru anul 2023 se bazează pe 
o creștere economică de 2% și pe 
nivelul inflației medii anuale de 
15,7%. Pornind de la acești indi-
catori, cei de la Finanțe au cal-
culat că în anul 2023 veniturile 
bugetului de stat vor constitui 
64,9 miliarde de lei, cu 9,3% mai 
mult decât venitul precizat în anul 
curent. La rândul lor, cheltuielile 
vor fi de 83,2 miliarde de lei, mai 
mari cu 12,5%. 

Potrivit lui Budianschi, de-
ficitul bugetului de stat de 18,3 
miliarde de lei va fi acoperit atât 
din surse interne, cât și din cele 
externe. Taxa pe valoare adăuga-
tă este cea mai importantă sursă 
de venit, peste jumătate din tot 
volumul. Intrările din granturi 
la bugetul de stat în anul viitor se 
prevăd în mărime de 5,5 miliarde 
de lei, ceea ce constituie 8,5% din 
totalul veniturilor. 

Principalele cheltuieli – de 
ordin social

Principalele cheltuieli care 
s-au regăsit în proiectul bugetu-
lui pe anul 2023 sunt acordarea 
compensațiilor pentru achitarea 
facturilor la energie, cu un fond 
de reducere a vulnerabilității 
energetice în volum de cinci mi-
liarde de lei, acordarea sporului 
lunar pentru bugetari în mări-

me de 1300 lei, acordarea plății 
compensatorii persoanelor ale 
căror salariu lunar va fi mai mic 
de 4000 lei, compensații pentru 
beneficiarii programului Prima 
Casă. De asemenea, vor fi majo-
rate normele financiare pentru 
alimentarea copiilor și elevilor din 
instituțiile de învățământ, vor fi 
majorate bursele elevilor, studen-
ților și sportivilor, va fi susținută 
activitatea teatrelor, a circului și a 
organizațiilor concertistice. 

18% din buget vor merge 
la plata datoriilor

În anul 2023, vor fi derula-

te 154 de proiecte finanțate din 
surse externe, în valoare de 4,5 
miliarde lei. 

Potrivit ministrului Budian-
schi, datoria publică se estimează 
să urce anul viitor la nivelul de 
39,7 la sută din Produsul Intern 
Brut.

În acest context, expertul eco-
nomic Veaceslav Ioniță subliniază 
că cel mai neplăcut antirecord al 
bugetului pentru 2023 este între-
ținerea acestei datorii, dat fiind 
faptul că circa 5,5 miliarde de lei 
reprezintă cheltuieli bugetare 
doar pentru plata dobânzilor la 
credite.

„18% din veniturile bugetului 
de stat pentru 2023 vor merge 
la plata dobânzilor și datoriilor. 
Costurile cu dobânzile la credite 
au crescut brusc din 2016, când 
Guvernul a preluat garanțiile ofe-
rite la jaful bancar. Apoi au urmat 
ani de izolare externă, iar defici-
tul bugetar în cea mai mare parte 
era acoperit din bani interni, mai 

Ion CHIȘLEA 

scumpi. Acum plătim și această 
poliță”, menționează expertul.

Potrivit lui Ioniță, dacă în anii 
precedenți împrumuturile de pe 
piața internă erau luate la o do-
bândă de 5% anual, anul viitor 
dobânzile vor fi de la 23%.

În afară de dobânzi, anul vii-
tor mai trebuie să întoarcem 6,2 
miliarde de lei credite mai vechi. 
Deci din totalul veniturilor bu-
getului de stat pentru anul viitor 
de 64,86 miliarde de lei, 18% sau 
11,7 miliarde lei vor merge pentru 
plata dobânzilor și datoriilor”, a 
explicat expertul.

Creştere anuală de 6% 
în următorii cinci ani

Vicepreședintele Comisiei 
economie, buget și finanțe, Radu 
Marian, a spus că autoritățile vor 
face față tuturor cheltuielilor cu 
ajutor din exterior. „Cu suportul 
partenerilor externi vom reuși să 
executăm toate programele bu-
getare pe care ni le-am propus”, 
a spus el. 

Marian a spus că autoritățile 
își propun în următorii cinci ani 
să atingă o dublare a ritmului de 

creștere a PIB-ului. Astfel, pes-
te cinci ani, Republica Moldova 
ar trebui să aibă o rată medie de 
creștere de 6%. 

Nu se știe însă cum va ajunge la 
acest ritm, dat fiind faptul că atât 
politica fiscală, cât și bugetul nu 
alocă prea multă atenție dezvoltă-
rii economiei reale, a companiilor. 

Cum se stimulează 
businessul

Potrivit Ministerul Finanțelor, 
documentul conține un șir de mă-
suri proactive, care vor contribui 
la crearea unor condiții mai bune 
pentru dezvoltarea economică, 
printre care introducerea cotei 
de 0% la impozitul pe venit pen-
tru întreprinderi micro, mici sau 
mijlocii, în cazul nerepartizării 
profitului net aferent perioadelor 
fiscale 2023-2025.  

De asemenea, documentul pre-
supune amortizarea accelerată a 
investițiilor pentru întreprinderile 

mari și implementarea conceptu-
lui privind restituirea sumei TVA 
acumulată în cont începând cu 1 
ianuarie 2023. 

Totodată, vor fi majorate pla-
foanele valorice la tichetele de 
masă: de la 35 de lei la 55 de lei 
și de la 55 de lei la 70 de lei și 
plafonul valorii mijloacelor fixe 
pentru care se calculează amor-
tizarea în scopuri fiscale – de la 
6000 de lei la 12 000 de lei.

În același timp, termenul de 
desfășurare a activității de comerț 
în baza patentei va fi prelungit 
până la 1 iulie 2023, iar 100% din 
încasările din taxa pentru folosi-
rea drumurilor vor fi alocate că-
tre bugetele locale, sub formă de 
transferuri cu destinație generală.

Fermierii nemulțumiți

Asociația Forța Fermierilor s-a 
arătat profund dezamăgită de pre-
vederile legii bugetului, consta-
tând lipsa totală de transparență 
și predictibilitate în procesul ad-
optării acesteia. 

„În prezent, agricultorii se 
confruntă cu o neglijență crasă 
din partea Comisiei parlamentare 

pentru economie, buget și finanțe 
pe subiectul mărimii Fondului Na-
țional de Dezvoltare a Agriculturii. 
În situația în care proiectul Legii 
bugetului pentru anul 2023 a fost 
aprobat cu viteza luminii de către 
Cabinetul de miniștri și pentru 
finanțarea ramurii strategice în 
anul viitor se planifică de facto 
doar circa 300 de milioane de 
lei, asociația Forța Fermierilor 
imediat, pe data de 7 decembrie, 
a solicitat discuția problemei pe 
platforma parlamentară în cadrul 
Comisiei abilitate”, se arată în-
tr-un comunicat al asociației. 

Modul netransparent, în care 
a fost adoptată legea deranjează 
mai multă lume. Potrivit asocia-
ției Promo-LEX, Guvernul urma să 
aprobe și să prezinte Parlamentului 
proiectele legilor bugetare pe anul 
următor până la 15 octombrie, dar 
a făcut-o abia săptămâna trecută. 
La rândul său, Parlamentul urma 
să adopte aceste legi până la 1 de-
cembrie.
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Butonul Magnitsky a fost activat?

Autoritățile moldovenești au declanșat acțiuni destinate să supravegheze circuitele financiare 
conectate la oligarhii fugari

Instituțiile responsabile de su-
pravegherea sistemului bancar 
din Republica Moldova au primit 
o listă de persoane și companii 
din anturajul celor trei personaje 
menționate mai sus pentru a pre-
veni transferurile de bani sau alte 
tranzacții financiare. 

Această decizie este ciudată în 
contextul în care Moldova nu are 
încă o lege Magnitsky. Trebuie 
spus că Comisia pentru Situații 
Excepționale a aprobat pe 31 oc-
tombrie o serie de decizii care vin 
să transpună efectul sancțiunilor 
impuse de către Biroul pentru 
controlul activelor străine din 
cadrul Departamentului Trezo-
reriei SUA. 

Conform acestora, activitatea 
persoanelor fizice și juridice, in-
cluse în lista sancțiunilor SUA 
pentru campaniile persistente 
de influențare malignă și acte de 
corupție, va fi strict monitorizată 
și în Republica Moldova. 

O inițiativă în versiune mol-
dovenească are menirea să ajute 
autoritățile de la Chișinău să scape 
statul de influența oligarhilor – o 
condiție impusă de UE în momen-
tul acordării Republicii Moldova 
a statutului de stat candidat la 
aderare. 

Aceeași lege are menirea să 
ajute Chișinăul să aplice sancți-
uni impuse de Statele Unite ale 

Americii și Marea Britanie oligar-
hilor fugari moldoveni – Vladimir 
Plahotniuc și Ilan Șor, precum și 
fiului fostului procuror al Fede-
rației Ruse, Igor Ceaika.  

Inițiativa guvernanților de la 
Chișinău are la bază „legile Mag-
nitsky” ale mai multor state, pre-
cum Statele Unite, Canada, Marea 
Britanie, Australia, un regulament 
al Uniunii Europene și o ordonan-
ță de urgență din România din 
2008.

Accentele moldoveneşti

În același timp, inițiativa legis-
lativă moldoveană are puține ele-
mente în comun cu „legile Magnit-
sky” pe care le invocă politicienii.

Președintele Centrului de 
Resurse Juridice din Moldova, 
Vladislav Gribincea, a mențio-
nat într-o postare pe Facebook 
că „Magnitsky Act” din Statele 
Unite se aplică doar în cazul unor 
oficiali străini.

Adoptată de Congres în 2012, 
legea a avut inițial scopul să pe-
depsească oficiali ruși, care l-ar 
fi maltratat până la moarte în de-
tenție în Rusia pe avocatul Serghei 
Magnitsky, după ce acesta desco-
perise scheme ample de corupție. 
De la numele acestui avocat rus 
derivă și legile adoptate în statele 
occidentale.

Ulterior, scopul a fost extins, 
iar legea americană actuală per-
mite puterii executive – președin-
tele – să aplice sancțiuni oricărui 
oficial străin care violează grav 
drepturile omului sau comite acte 
de corupție.

Prin urmare, Statele Unite și 
toate celelalte țări care au „legi 
Magnitsky” sancționează oficiali 
străini pentru încălcarea dreptu-
rilor omului în propriile lor țări. 

Autoritățile moldoveneşti au declanşat 
deja măsuri împotriva oligarhilor fugari 
Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor şi, de 
asemenea, a omului de afaceri rus Igor 

Ceaika. Acesta este cel care finanțează aproape 
toate organizațiile şi afacerile conectate la fostul 
preşedinte socialist Igor Dodon. 

Ilie GULCA

Aceste legi prevăd două sancțiuni 
– interdicția de viză și înghețarea 
(nu confiscarea) bunurilor.

Varianta moldoveană a vii-
toarei „Legi Magnitsky” este în-
dreptată împotriva cetățenilor 
moldoveni – Ilan Șor și Vladimir 
Plahotniuc –, având drept scop să 
pună în funcțiune în R. Moldova 
sancțiunile internaționale.

Retragerea licențelor 
televiziunilor lui Șor şi 
Plahotniuc

Pedepsele prevăzute de iniția-
tiva guvernanților din Republica 
Moldova nu includ o pedeapsă 
precum interdicția de viză – o 
țară nu poate acorda (sau refuza) 
vize propriilor cetățeni. Cu toate 
acestea, sancțiunile includ pedep-
se precum retragerea licențelor 
de emisie televiziunilor deținute 
de moldovenii sancționați de alte 
țări.

Oligarhii fugari Vladimir Pla-
hotniuc și Ilan Șor au fost sanc-
ționați de autoritățile britanice 
în baza unui regulament antico-
rupție.

Conform unui comunicat al 

Ambasadei Marii Britanii la 
Chișinău, bunurile deținute de 
Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor în 
Marea Britanie sau în teritoriile 
acesteia, precum Insulele Virgine 
Britanice sau Insulele Cayman, 
vor fi înghețate. De asemenea, cei 
doi nu vor putea să intre în Marea 
Britanie, iar cetățenilor britanici 
li se interzice să facă orice tip de 
tranzacții economice cu ei.

„Astăzi, de Ziua Mondială An-
ticorupție, aceste sancțiuni oferă 
dovezi suplimentare ale angaja-
mentului nostru de a combate co-
rupția la nivel înalt în toate părțile 
lumii. Aceasta este dovada anga-
jamentului nostru continuu de a 
transforma Regatul Unit într-un 
teritoriu ostil banilor ilegali”, se 
menționează în comunicatul am-
basadei.

Deciziile luate la Londra şi 
Washington

Aceste sancțiuni vin la câteva 
zile după ce șefa statului Maia 
Sandu a declarat, într-un discurs 
ținut la conferința internațională 
anticorupție de la Washington, că 
Moldova are nevoie ca alte juris-

dicții să colaboreze cu organele 
sale de drept. Președinta Republi-
cii Moldova a spus că Chișinăul va 
progresa în lupta împotriva corup-
ției doar atunci când alte țări nu 
vor mai adăposti criminali fugari 
și bunuri furate din alte state.

„Alte jurisdicții ar trebui să 
facă dezvăluiri pe teritoriul lor, 
iar atunci când este posibil, ar 
trebui să pornească propriile in-
vestigații”, a declarat Maia Sandu.

De partea cealaltă, Ilan Șor a 
spus că decizia Marii Britanii nu îl 
afectează în niciun fel. Mai mult, 
el a afirmat că acțiunea Londrei 
„îl amuză” și a acuzat-o pe Maia 
Sandu că s-ar răfui cu el prin in-
termediul Occidentului.

Pe 26 octombrie, Oficiul pen-
tru Controlul Activelor Străine 
(OFAC) al Trezoreriei SUA a 
anunțat sancțiuni față de 21 de 
persoane și entități cu legături în 
Republica Moldova. 

În lista de sancțiuni denumită 
„Global Magnitsky Act” pentru 
acte grave de corupție figurează 
Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, 
Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavo-
rotnîi, Aleksei Troșin, Iuri Gudi-
lin, Olga Grak și Leonid Gonin.

Noi mecanisme legislative pentru „fiii rătăciţi ai Moldovei”
Autoritățile își propun să instituie noi 

mecanisme legislative în vederea recupe-
rării bunurilor obținute din furat, inclusiv 
a celor procurate peste hotarele țării. În 
acest scop, Parlamentul a aprobat, joi, 15 
decembrie, Programul Național de recupe-
rare a bunurilor infracționale pentru anii 
2023-2027 și Planul de acțiuni privind 
implementarea acestuia. 

Potrivit autorilor documentului, scopul 
programului constă în creșterea eficien-
ței sistemului național de recuperare a 
bunurilor infracționale, îmbunătățirea 
comunicării, colaborării și coordonării 
între autoritățile responsabile și omologii 
lor din străinătate. Printre cele mai impor-
tante acțiuni prevăzute se numără crește-
rea gradului de identificare și recuperare 
a bunurilor provenite din infracțiuni de 
corupție, din acte conexe corupției și din 
alte activități criminale, indisponibilizate 

și confiscate, precum și creșterea ratei de 
executare a ordinelor de confiscare dispuse 
în materie penală. 

În acest sens, se impune modificarea 
legislației naționale, care trebuie să fie 
armonizată cu cea internațională, care 
să ofere instrumente și posibilități de in-
tervenție. 

„Băieții ăștia ai noștri care au furat 
se duc și cumpără bunuri peste hotare. 
Trebuie să ai instrumentele necesare ca 
să poți solicita colegilor tăi să te ajute ca 
să poți să recuperezi acest bun, după ce 
el este, evident, identificat”, a menționat 
președintele Comisiei securitate naționa-
lă, apărare și ordine publică, Lilian Carp. 

Deputatul PAS s-a referit la un caz de 
recuperare de peste hotare, însă a ținut să 
specifice că acest lucru s-a întâmplat grație 
prevederilor legislative din țara gazdă. 

„Spre exemplu, noi am avut un prim-mi-

nistru care, pentru că legislația noastră 
este mai complicată, ar fi întors banii fiului 
care-i cheltuia cu mare drag în Londra, dar 
legislația Marii Britanii a permis cumva 
ca banii acelui iubit prim-ministru, de la 
fiul său, să ajungă spre Republica Mol-
dova. Așa  acei bani  au fost recuperați”, 
a amintit Carp. 

Deputatul s-a referit la cele aproape 
500 000 de lire sterline, care, în 2019, au 
fost confiscate la Londra din trei conturi 
bancare ale fiului fostului premier, Vlad 
Filat. Luca Filat a atras atenția autorități-
lor britanice după ce a achiziționat câteva 
bunuri de lux și a închiriat o locuință la 
prețul de 400 de mii de lire sterline. 

„Desigur că mai sunt și alți fii rătăciți 
ai Republicii Moldova, ai căror părinți au 
fost mari funcționari și oameni de stat, 
care cu sârg au furat din bunul public și 
cumva aceste bunuri se află și în afara 

Republicii Moldova, iar noi pentru a pu-
tea întreprinde acțiuni mai ferme pentru 
recuperarea acestor bunuri este necesar 
să intervenim cu modificări legislative”, 
a argumentat Lilian Carp în plenul Par-
lamentului. 

„Pentru a consolida capacitățile noastre 
în a identifica și recupera bunurile infrac-
ționale este absolut necesară cooperarea 
interinstituțională bună, dar și colabo-
rarea eficientă cu instituții similare din 
alte state, în special, din UE. Totodată, ne 
dorim să stabilim și un impact social – o 
parte din banii recuperați să fie redirec-
ționați spre necesitățile sociale ale țării”, 
a precizat directorul Centrului Național 
Anticorupție, Iulian Rusu.  

Proiectul a fost votat în prima lectură de 
59 de deputați, inclusiv șapte din rândul 
fracțiunii BCS.

 Marina SURUCEANU
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Schengenul discordiei

Pe 8 decembrie a.c., Austria 
a respins aderarea României și 
a Bulgariei la spațiul Schengen. 

Formal, hotărârea este luată 
de o structură a Consiliului UE, 
numită JAI (Justiție și Afaceri 
Interne) și alcătuită din miniștrii 
de resort ai statelor-membre ale 
UE, la care se adaugă reprezen-
tanții țărilor care fac parte din 
acordul Schengen, dar nu sunt 
membre UE: Islanda, Liechten-
stein, Norvegia, Elveția. În ciuda 
formatului mixt, care presupune 
participarea unor actori extra-
comunitari, pentru luarea unei 
decizii e nevoie de unanimitate 
absolută.

Austria a profitat de dreptul 
ei de veto, lăsând în afara zonei 
Schengen cele două state bal-
canice citate mai sus. Motivele 
invocate de ministrul de Interne, 
Gerhard Karner, și de prim-mi-
nistrul austriac, Karl Nehammer, 
nu pot fi luate în serios – oame-
nii trebuiau să-și justifice cumva 
opțiunea, pentru că acestea sunt 
regulile jocului politic, dar dacă 
tăceau, nu făceau nicio diferență. 
De pildă, unul dintre motivele 
invocate de Viena au fost cei 75 
000 de azilanți neînregistrați de 
pe teritoriul Österreichului, care 
ar fi pătruns în țară pe așa-zi-
sa „rută balcanică“. Faimosul 
traseu ilegal nu trece însă prin 
România, iar raportul Frontex 
(Agenția Europeană pentru Po-
liția de Frontieră și Garda de 
Coastă) confirmă că granițele 
României cu vecinii ei extra-
comunitari sunt securizate. Pe 
de altă parte, Croația, pe care 
Austria a acceptat-o în Schen-
gen, este mult mai vulnerabilă 
decât România la acest capitol, 
dat fiind fluxul migraționist care 
vine dinspre Balcanii de Vest și 
care este greu de controlat.

Vetoul Vienei trezește, în 
aceste condiții, mai multe bă-
nuieli „geopolitice“. De aici și 
până la teoria conspirației an-
tiromânești și antibulgărești 
nu e decât un pas. Și mulți l-au 
făcut. Este adevărat că interesele 
Rusiei sunt bine reprezentate 
în Austria și că Moscova poate 
chiar și acum, în deplină izolare 
politică, să influențeze politicile 
unor state UE care mizează 
exclusiv pe gazul rusesc (Austria 
a fost prima țară din Occident 
care a importat gaz sovietic, 
din 1968; OMV are contract 
de colaborare cu Gazprom 
până în 2040; profitând de 
prețurile preferențiale la gazul 
rusesc, Ungaria își permite să 
atragă mai multe investiții în 
producția industrială etc.) și care 
înregistrează afaceri de miliarde 
cu oligarhii ruși, cu statul rus sau 
nemijlocit în Rusia (AO „Raiffei-

senbank“ este, în continuare, un 
business prosper în Rusia sancți-
onată de Occident). Interesantă 
este și ipoteza că Moscova și lo-
bbiștii ei ar fi putut încerca să-i 
convingă pe austrieci să blocheze 
accesul României și al Bulgari-
ei în zona Schengen pentru a 
păstra piedicile legale în calea 
transportului de mărfuri și de 
armament dinspre Europa spre 
Ucraina asediată.

Din punctul meu de vedere, 
cauzele geostrategice explică 
prea bine și prea frumos totul 
ca să fie adevărate. Fără a le 
neglija, e bine să le analizăm 
critic. De exemplu, ipoteza 
citată mai sus trezește cel pu-
țin două obiecții: 1. De ce nu 
a votat și Ungaria, care e mult 
mai apropiată de Kremlin de-
cât Austria, măcar împotriva 
aderării Bulgariei la Schengen 
(cu România e mai greu să faci 
figura asta, întrucât și Budapes-
ta, și Bucureștiul sunt dornice 
să scape de Babilonul absurd și 
contraperformant de la punctele 
de trecere comune)? 2. Cele mai 
multe și mai substanțiale livrări 
de armament pentru Ucraina se 
fac nu atât prin România (nici 
vorbă de Bulgaria), cât prin 
Polonia.

Printre cauzele reale, mai 
plauzibilă pare a fi banala situ-
ație politică internă din Austria: 
într-o țară dominată de o stare 
de spirit antimigraționistă, par-
tidul cancelarului actual, ÖVP 
(Österreichische Volkspartei, 
adică Partidul Popular Austri-
ac), vrea să-și asigure susținerea 
cetățenilor care s-au săturat de 
afluxul „străinilor“. Căci anul 
2023 este un an electoral în 
Austria, alegerile locale putând 
reconfigura raportul de forțe po-
litic în defavoarea ÖVP. În acest 
scop, populiștii de la guvernare 
trebuie să creeze impresia că nu 
stau degeaba și că luptă neobosit 
cu migrația ilegală. Iar votul de 
la 8 decembrie a picat cum nu 
se poate mai bine în coșulețul cu 
cadouri electorale al ÖVP. 

Bineînțeles, acest populism 
ieftin nu ar funcționa dacă elec-

toratul austriac ar ști măcar ceva 
despre situația reală din Balcani 
și nu ar împărtăși în continua-
re aceleași prejudecăți față de 
români și bulgari ca pe vremea 
războaielor austro-turce. Apoi, 
să nu neglijăm nici aportul ne-
gativ la propria lor imagine al 
românilor și bulgarilor. Două 
popoare care, nici după 16 ani în 
cadrul UE, nu arată și nu func-
ționează încă europenește, în 
ciuda multor progrese. Croații, 
în schimb, arată (chiar dacă nu 
funcționează întotdeauna) ca un 
popor european și, în afară de 
asta, sunt vecinii direcți ai aus-
triecilor, oferindu-le acestora 
din urmă condiții ideale pentru 
vacanțe, pentru investiții și mai 
ales pentru o bună cunoaștere 
reciprocă.

Opoziția Austriei nu este doar 
față de România și Bulgaria, ci 
și față de restul UE, care a sus-
ținut aderarea celor două țări. 
De aceea, cred că după alegeri 
atitudinea Vienei se va schimba. 
Românii și bulgarii însă nu ar 
trebui să se autovictimizeze și 
să dea vina pe alții. Ci să lucre-
ze mai sârguincios nu numai la 
reformarea instituțională și la 
absorbirea fondurilor europene, 
ci și la imaginea lor de țară, care 
sigur îi dezavantajează.

Visez să ajungem cândva să nu 
mai vorbim despre lucruri care tre-
buie făcute și perfecționate conti-
nuu, ca de la sine înțeles, ci, toate 
fiind puse la punct, să ne jucăm 
cu nuanțele. Să nu mai avem alte 
griji în minte. Să nu ne grăbim. 
Să mergem la teatru, la operă, la 
film, la vernisaj. Să observăm nu-
anțele de culoare, de intonație, de 
montare-interpretare. Să ne supere 
lucrurile mărunte, pe care le-am 
neglijat (cele importante, ziceam, 

vor fi fost demult rezolvate). Să discutăm despre bunele maniere, nu 
despre bădărani și bădărănii, azi deopotrivă prezente în transportul 
public, la dughene sau în parlament. 

Să-i certăm pe cei care nu se pricep să atenueze stridențele vocii sau 
ale mirosurilor atunci când ies în public. Să amintim spectatorilor de la 
teatru că ei au de stat niște ore alături de alți concitadini; să nu uităm 
să ne spălăm pe dinți și să nu folosim parfumuri țipătoare. Să amintim 
publicului de la Sala cu Orgă că între părțile unui cvartet de coarde nu 
se aplaudă, iar celui de la operă să-i spunem că antractul nu începe 
atunci când cade cortina (ea poate să cadă și între actele fără pauze sau 
între tablouri, doar pentru a schimba decorul), ci atunci când se aprinde 
lumina în sală. Iar dacă dirijorul nu a părăsit pupitrul, ieșirea din sală e 
chiar o manifestare de movais ton. Nu mai zic de telefoanele deschise, 
care zbârnâie exact în pauza dintre două arii. 

De ce spun toate astea? Una e pentru că pot fi găsite soluții (inclusiv 
cu explicarea înainte de spectacol ori pe site-ul teatrului), alta e că mi-ar 
fi plăcut să nu avem alte griji decât cele legate de bon ton. Înțeleg însă 
că temele cu care am început editorialul seamănă cu disputa ecleziastică 
despre sexul îngerilor, care se producea în Constantinopolul asediat 
(sic!), gata să cadă în mâinile necredincioșilor, aceștia din urmă având 
o singură rezolvare, de o manieră radicală, pentru toți. 

Scriu acest text pentru unul din ultimele numere tipărite ale ziarului. 
Din ianuarie 2023 Gazeta de Chișinău nu va mai exista în format tipar. 
Chioșcurile noastre (iar multă lume continuă să citească, din obișnuin-
ță, ziarele printate) vor avea o tot mai largă ofertă de presă rusească, 
adaptată doar cosmetic la exigențele legale și la subiectele vitale pentru 
populația din RM. Am vizitat încă o dată paginile acestor publicații străine 
cu viză/ licență moldovenească (în Rusia, toate aceste publicații ar fi fost 
calificate drept „agent  străin”) și m-am îngrozit de agresiva propagan-
dă prorusească-antieuropeană a publicațiilor de limba rusă. Toleranța 
noastră proverbială nu ne permite să aplicăm sancțiuni, dar manipularea 
este evidentă. Pe contrasens: doar câteva firave replici ale puținelor pu-
blicații în limba română. Nici măcar replici, deoarece jurnaliștii rusofoni 
și românofoni trăiesc în lumi paralele, ce nu se intersectează în niciun 
fel. Or în această situație singura soluție ar fi o masivă contrapunere a 
resurselor informaționale tipărite în limba română. 

Dar nu limba contează, ci fabrica ce prepară aceste „informații”. S-a 
discutat mult despre retragerea licenței postului TV Dojdi în Letonia, apoi 
în Lituania și Estonia. S-ar părea că, fiind vorba de un post de televiziune 
„de opoziție” față de regimul Putin, interzis în Rusia pentru că a criticat 
războiul, avea toate datele să se manifeste liber într-o lume liberă. Ce s-a 
întâmplat? Simplu: ei nu s-au conformat legislației naționale a țării care 
i-a găzduit, condamnând ca și cum războiul, dar manifestând mai mult grijă 
pentru „soldații noștri” (trimiși în luptă „neechipați și neinstruiți”), pentru 
„armata noastră” (fiind vorba de armata agresoare, ocupantă a teritoriilor 
străine) sau reproșând primarului Rigăi „războiul monumentelor” (= de-
molarea statuilor ocupanților). Nici prin minte nu le-a trecut că, dincolo de 
argumentele care stau la suprafață, nu e treaba unor străini să indice unui 
alt stat ce monumente să ridice ori să demoleze. Postul rusesc avea obligația, 
până în septembrie, să-și subtitreze – conform legii! – emisiunile în limba 
letonă. Jurnaliștilor ruși li s-a părut, însă, o cerință abuzivă: cum adică, 
letonii nu cunosc rusa? La noi, însă, totul e posibil: oricine se poate revolta 
de interzicerea unei panglici dungate, impusă ca simbol militarist al ocupan-
ților; de buletinele de vot, tipărite în limba de stat; de tentativa demolării 
statuilor anacronice instalate de ocupanți – până și tancurile sovietice, ca 
mostre de stupidă pietate în fața unor arme distrugătoare sunt de neatins!   

Încotro înclin eu cu grija exagerată pentru bon ton și pentru esențe? 
Fiecare dintre noi are dreptul să-și facă de cap în limitele unei Constituții 
permisive și tolerante. Fiecare demnitar muncește în măsura priceperii 
lui. Aici nu am nimic de reproșat: nu există guverne, în lumea mare, care 
să facă lucrurile așa cum dorește altcineva. Singurul reproș îl merită 
funcționarul, administratorul sau magistratul care nu urmează obliga-
țiile din caietul de sarcini. Și cetățeanul poate să-și facă de cap așa cum 
îi place, fie aplaudând necondiționat guvernarea, fie cântând în dungă 
opozanților. Doar că, după ce se vor încheia disensiunile lumii mari 
și se va epuiza timpul de grație ce ni s-a dat ca șansă de a ne schimba 
destinul, iar noi am pulverizat-o din cauza capriciilor neesențiale și a 
aparențelor în care ne-a plăcut să credem, din comoditate... cui vom cere 
socoteală pentru eșec? Cui îi vom reproșa că, în loc să punem umărul la 
schimbarea lucrurilor spre bine, am preferat să înjurăm, s-o facem pe 
grozavul, adică... să nu facem nimic, de fapt?                                                                                                                                           

Nuanţe, esenţe, 
aparenţe

A - p o l i t i c e 

Integrarea europeană și poporul Moldovei

H a r t a  l u m i i 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Este 

adevărat că 
interesele 

Rusiei sunt bine 
reprezentate 

în Austria și că 
Moscova poate 
chiar și acum, 

în deplină 
izolare politică, 
să influențeze 

politicile unor state 
UE care mizează 
exclusiv pe gazul 

rusesc.
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Săptămânal fac drumul Chi-
șinău - București - Chișinău. 
Uneori la întoarcerea acasă, iau 
ultimul autocar pe această rută 
(23.59) după ce îmi termin toate 
treburile. Așa am făcut și ieri/azi 
la întoarcerea la Chișinău. 

Autocarul, ce pornește de la 
Autogara Filaret era arhiplin, iar 
în fața mea au călătorit o familie 
de migranți ucraineni: mama, o 
fiică de vreo 13 ani și doi fii, unul 
de cam 8 ani și altul (Bogdan) de 
vreo 5 ani. 

Se întorceau acasă la Odessa, 
pentru prima dată de la începutul 
războiului, era să aflu la vama 
românească după ce i-am ajutat 
cu traducerea româno-rusă. Au 
trecut vama românească cu bine.

La vama moldovenească (Leu-
șeni) în rol de amfitrion absolut 
s-a produs polițistul de frontieră, 
care, evident, nu avea nevoie de 
interpreți și intermediari. 

Văzând că toată familia are 
doar acte interne ale Ucrainei, 
polițistul le-a spus în rusă: „Con-
form legii, nu puteți trece”. 

Au urmat lungi discuții și ex-
plicații. Femeia spunea că a ple-
cat în zorii războiului cu actele pe 
care le avea și se întoarce acum 
prin Moldova, doar ca să ajungă 
tot azi la Odessa. 

Era gata să facă o declarație că 

părăsește în 24 de ore Republica 
Moldova, dar nimic, șeful de tură 
a dat verdictul – coborâți, nu pu-
teți intra în Republica Moldova, 
iar soluția pe care le-a dat-o are 
elemente elucubrante: mergeți la 
București la Consulatul ucrainean 
și perfectați-vă pașapoarte stră-
ine sau… mergeți printr-o vamă 
comună româno-ucraineană, 
acolo o să treceți în mod sigur.

Mama și-a trezit fiii, le-a 
strâns lucrurile și cu lacrimi în 
ochi au coborât din autocar. Afară 
ploua, era frig și era ora 6.30. 
Fiul cel mic, Bogdan, trezit din 
somn, își implora mama să-l ducă 
acasă. La un moment dat mi-am 
văzut soția și cei patru copii în 
locul lor și m-am umplut de furia 
neputinței. 

Dar astăzi acești oameni fu-
giți din calea războiului barbar 
al lui Putin nu vor ajunge acasă la 
Odessa (unde încă mai cad rachete 

rusești, dar este acasă pentru ei) 
pentru că autoritățile noastre fu-
dule, timp 10 luni de război (când 
inclusiv tatăl acestor copii, care 
este pe front la Nicolaev, a apărat, 
în mod implicit și casele noastre, 
din Republica Moldova) nu s-au 
dumerit să modifice legea, astfel 
încât aceste situații absurde să 
fie evitate, or, noi nu putem una 
spune la televizor și „alta fuma”. 
Declarăm susținere Ucrainei, dar 
le ținem copiii și soțiile la granița 
(nedreaptă) de pe Prut.

Autocarul porni spre Chișinău, 
în salon s-a făcut liniște mormân-
tală, toată lumea privea în tele-
foane, iar în spatele autocarului 
rămâneau în urmă o mamă și trei 
copii, care nu vor ajunge astăzi 
acasă.

În dreapta pozei sunt cele pa-
tru locuri libere, după ce familia 
de ucraineni a fost dată afară din 
autocar.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

„в соответствии с законом” - нет

Sunt alb, bătrân aproape, vorba 
poetului, am îmbătrânit, dar n-am 
avut norocul să-l joc pe Romeo, 
nici pe Mercuțio, nici pe Benvolio, 

nici măcar pe tatăl Capulet sau 
tatăl Montague!

Acești copii, colegii mei tineri, 
talentați și frumoși, și-au trans-
plantat inima acestor personaje 
și de două luni încoace se zbat în 
iubire și ură în scena mare, așa 
cum o cere povestea lui Shakespe-
are: Corina Rotaru, Nicu Ciumașu, 
Dan Melnic, Alexandru Pleșca, 
Igor Babiac, Vlad Ropot, Diana 
Decuseară, Doriana Zubcu-Mar-
ginean, Draga Dumitrița Drumi, 
Rusanda Radvan, Iurie Focșa, 
Valentin Zorilă, Mihai Zubcu, 
Ghenadie Gâlcă.

Chirurgul responsabil de trans-
plant e regizoarea Luminița Țâcu, 
în echipă cu Irina Gurin, Stela Ve-
rebceanu, Oleg Mardari, Eugeniu 
Burlac, Valentin Strișcov, Rena 
Botezatu.

Sâmbătă și duminică, ora 
18:00 – Premieră! Romeo și Ju-
lieta! de William Shakespeare, 
tradus de Anca Ignat și Alexandru 
M. Călin.

Am emoții mai mari decât dacă 
aș intra în scenă. Și inima mea 
bate în ritmul repetițiilor voas-
tre. Baftă!

Premieră! „Romeo și Julieta”, 
la TNME

Premiul „Saharov” 
pentru cetăţenii ucraineni

Premiul „Saharov” pentru liber-
tate de gândire al Parlamentului 
European a fost acordat miercuri 
cetățenilor ucraineni.

Poporul curajos al Ucrainei, re-
prezentat de președintele Zelenski, 
liderii aleși și societatea civilă sunt 
câștigătorii din 2022 ai Premiului 
„Saharov” al Parlamentului Euro-
pean pentru libertate de gândire. 

Din februarie, ucrainenii își 
apără țara cu arma în mână și 

luptă pentru libertate, pentru democrație, pentru un viitor european. 
Din februarie, poporul ucrainean a depășit așteptările tuturor și 

ne-a oferit o lecție despre curaj și determinare. A rezistat invaziilor 
criminale ale Rusiei și a înregistrat victorii majore. Pentru un viitor 
liber, oamenii din Ucraina, soldați sau civili, și-au riscat viața și mulți 
dintre ei chiar și-au pierdut-o.

Premiul Saharov este o distincție acordată în fiecare an de Parla-
mentul European unor persoane, grupuri sau organizații care apără 
drepturile omului și libertățile fundamentale.

Premiul a fost înmânat poporului ucrainean, reprezentat la cere-
monie de membri ai societății civile ucrainene. Alături de noi, prin 
videoconferință, a fost și președintele Zelenski.

Siegfried MUREȘAN

Și fără Schengen, 
rămânem în Europa

Și fără Schengen, rămânem în 
Europa. Ratarea obiectivului nu 
trebuie să ne întunece rațiunea. 
România a primit sprijinul tuturor 
celorlalte state din UE, minus pe 
al Austriei.

Niciodată din 1989 nu a existat 
un asemenea val de solidaritate cu 
România, la nivel european, inclu-
siv al opiniei publice.

Este un capital prețios, chiar 
dacă fragil și, desigur, efemer. 

Austria este prima și singura țară căreia i s-a suspendat dreptul de 
vot în Consiliul UE, în 2000. Este o țară cu oameni adesea admirabili, 
purtătoare a unei mari civilizații, care l-a dat pe Mozart, dar și pe Hitler. 

Austria este și un sistem politic corupt până la măduvă, unde ex-
tremismul a ajuns mainstream. A avut inteligența și resursele de a 
capitaliza, conecta și, da, exploata (căpușa) estul și sudul Europei, 
pe liziera fostului imperiu. Dar prezența ei supradimensionată în 
economiile de pe aici, fie că e vorba de România, Bulgaria, Macedonia 
de Nord, a dus-o la aroganța de a acționa în continuare imperialist, 
ca și cum aceste țări, unele mai mari și cu resurse mai consistente, 
precum România, ar fi în continuare supușii majestății sale imperiale. 

Fără Est, Austria ar fi nimic. La asta ar trebui să reflecteze România, 
dar și alte țări: poate o țară istoric și profund penetrată de interesele 
rusești să mențină o prezență mult supradimensionată în sectoare 
strategice din economia unor țări NATO?

Eu mi-am răspuns de multă vreme la această întrebare. M-am uitat 
și pe lista companiilor austriece prezente în România: singura de la 
care cumpăram ceva, din an în Paști, era Red Bull. Nicio coincidență, 
desigur.

Petru HADÂRCĂ

Robert ADAM

Valeriu MUNTEANU

Era o frică de ceva nedefinit. 
Dacă, la o defilare de 23 august, 
țineai pe dos tabloul cu Nicolae 

Ceaușescu, nu știai cum anume 
vei fi pedepsit. Îți vei pierde locul 
de muncă, vei afla că fiul tău nu 
mai primește o viză să plece în 
străinătate, vei fi șters de pe lista 
de așteptare pentru locuințe sau, 
cine știe, vei fi împușcat în ceafă 
în subsolul unei închisori, cum li 
se întâmplase altora pe timpul lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Fiecare 
dintre aceste eventuale pedepse, 
chiar și pedeapsa cu moartea, nu 
te înspăimânta atât cât te înspăi-
mânta perspectiva unei sancțiuni 

nebuloase, a unui rău nedefinit 
care se putea abate asupra ta și 
asupra urmașilor tăi și asupra ur-
mașilor urmașilor tăi, acum și-n 
veacul veacului. Nu întâmplător, 
rușii condamnați la moarte din 
motive politice în timpul lui Stalin 
cădeau în genunchi în fața pluto-
nului de execuție nu ca să ceară 
să fie lăsați în viață, ci ca să jure 
că ei îl iubesc pe Stalin. Era ca 
și cum ideea de a fi considerați 
vinovați îi înspăimânta mai mult 
decât moartea însăși.

De ce era greu de suportat frica inspirată 
de regimul comunist? 

Alex ȘTEFĂNESCU

După măcelul de Paști, 
ce vor face rușii de Crăciun?

...E josnic..., atât de josnic pen-
tru națiunea rusă, e josnic azi să 
te consideri membru al unei nați-
uni mărețe, o națiune care aduce 
atâta suferință în lumea slavă și în 
general în lume, suferință care va 
fi o amintire neagră peste multe 
generații și în întreaga creștinătate. 
Trăiesc azi rușii de peste hotare mai 
bine? Sunt în confort rușii, cei din 
țară? Ce au nou în viată cei care 

sunt azi din novorosia? Cine mai crede azi în restabilirea unei relații 
de durată cu rusia și rușii? Rusia se îngrijește de ruși sau rușii se vor 
îngriji de rusia? putin nu este Petru I!!! Va naște ură ori dragoste 
pentru cei din preajmă? Vom putea noi să și iubim rusia după! Este 
rusia o țară iubitoare de pace?! Pentru mine nu este. Și niciodată nu a 
fost! Chiar și atunci când au încercat să mă convingă fiind mic (aveam 
dubii în privința eliberatorilor). Rușii și-au măcelărit frații de Sfintele 
sărbători de Paști. Sunt curios să văd ce vor face de sărbătorile Naș-
terii Domnului până a celebra un an de intervenție militară masivă 
în aceeași lume creștină, unde ei numai creștini nu sunt.

Valeriu SAINSUS
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Varlam 
Șalamov și 
cealaltă Rusie

R E P O R T A J

Rusia lui Putin a acoperit, cu vuietul sân-
geros al canonadelor sale, vocea celeilalte 
Rusii: în acest ocean de propagandă, de 
crimă și de lașitate, decența și demnitatea, 
memoria și sensibilitatea devin prezențe 
subversive. Ca și în vremea Generalissimului 
Stalin, Rusia este o închisoare dintre ale 
cărei ziduri mai pot răsuna doar tonurile 
entuziaste ale marșurilor oficiale. Vocile 
ce nu acceptă încazarmarea terorii și a au-
tocrației sunt strivite și amuțite. Imperiul 
își devoră, ca de atâtea ori, poporul pe care 
pretinde că îl servește, glorios.

Din această cealaltă Rusie, așezată sub 
piatra tombală a totalitarismului, vine și 
Varlam Șalamov: 
cel care a petrecut 
o întreagă viață în 
infernul de piatră, 
de vânt și de frig al 
Gulagului a ales să 
scrie, fără emfază 
profetică și fără 
speranță vană, 
despre umanita-
tea pe care stali-
nismul a condam-
nat-o să fie zidită 
de vie, aproape 
de marginile lu-
mii. Monumentul 
născut din vocația 
disperată a litera-
turii sale este seria 
de „Povestiri din 
Kolîma”, un mo-
nument între ale 
cărui pagini pal-
pită inimile celor 
care au murit, spre 
a fi înghițiți de ne-
înduplecatul vânt 
al Nordului.

Viața lui Șa-
lamov nu a cu-
noscut apoteo-
za îngăduită lui 
Soljenițîn. Cartea 
sa, circulând în 
samizdat și editată în exil, nu a fost decât 
parțial recunoscută drept ceea ce este cu ade-
vărat. Scriitorul a murit, cehovian, într-un 
alt salon numărul 6, în pântecele unei Uniuni 
Sovietice ce părea de neclintit. Singurăta-
tea sa este singurătatea operei sale. Unică 
și neliniștitoare, cartea sa despre Kolîma 
este un testament și un capăt de drum al 
istoriei înseși.

Posteritatea lui Șalamov a fost modelată 
de comparația inevitabilă cu Soljenițîn. I-a 
unit un destin al suferinței și al memoriei, 
căci ambii vin din acest adânc de moarte și 
de uitare spre a trezi amintirea celor care 
nu mai sunt. Ambii au fost, până la capăt, 
dușmanii utopiei în care au întrevăzut firul 
sângeros al crimei de stat.

Dar Șalamov are, în identitatea sa profun-
dă, un timbru cehovian al empatiei sceptice 
care îl deosebește de profeticul Soljenițîn. 
Dacă acesta din urmă s-a vrut a fi un profet 
ce arată lumii calea rătăcită cândva, Șalamov 
nu a avut, asemeni lui Cehov, decât ambiția 
de a scrie, precis și sobru, despre infernul 
în care a locuit. Textele sale nu cuprind pa-
sajele de critică ideologică din „Arhipelagul 
Gulag”. Ele sunt un album de fotografii în 
care se află alături moartea, frigul, durerea, 
foamea, disperarea, dar rareori speranța. Ca 
și Cehov, autorul „Insulei Sahalin”, Șalamov 
posedă un geniu al privirii și al detaliului. 
Povestirile sale sunt cronica unei coborâri în 
infern. Intense și insuportabile în laconis-
mul lor, istoriile lui Șalamov nu pot avea un 
happy-end. Căci în acest domeniu al marginii 
absolute nu mai există puterea de a spera.

Scriind despre poetul care moare, scriind 
despre agonia lui Osip Mandelștam, Șalamov 
scrie despre confruntarea tiraniei cu acest 
delicat, fragil, visător intelectual ce ajun-
ge la capătul drumului său de chin. Nimic 
grandilocvent în pasajele ce îi reconstituie 
trecerea. Osip Mandelștam supraviețuieș-
te, în moarte fiind, pentru ca tovarășii de 

detenție să mai 
aibă dreptul la 
rația sa: măreția 
poetului se mă-
soară în mizera-
bila cantitate de 
pâine. 

Cei care au 
admirat URSS 
și saltul ei spre 
viitor au fost ales 
orbirea și ticălo-
șia. Pentru acești 
pelerini ai abjec-
ției și ai com-
plicității, iadul 
lui Șalamov nu 
a existat nicio-
dată, de vreme 
ce el era ascuns 
de literele majes-
tuoase ale viito-
rului comunist. 
Cealaltă Rusie a 
fost devorată de 
Uniunea Sovieti-
că. A vorbi des-
pre crime și sufe-
rință însemna să 
întinezi onoarea 
revoluției înseși.

Pentru toți 
aceștia, ca și 
pentru cei care, 

în Rusia de azi, aleg să se închine tiraniei 
lui Putin, Kolîma lui Șalamov nu poate în-
semna nimic. Zilele, nopțile, lunile și anii 
scurse în imperiul de frig și de uitare sunt 
doar o notă de subsol. Sufocată de vuietul 
autocrației criminale, Rusia lui Cehov și a 
lui Șalamov se refugiază în teritoriul deli-
cat și polifonic al literaturii. Și poate că, 
în cele din urmă, ea se va retrezi la viață, 
spre a recupera ceea ce se mai poate salva 
după orgia barbară de acum. Atunci, doar 
atunci, textele lui Șalamov vor fi recitite, ca 
un semn al acestei îndărătnicii a memoriei 
ce nu acceptă uitarea: din suferință se va 
naște, poate, un sentiment al speranței.

contributors.ro

Vladimir BULAT

S i m e z e

Am auzit acest cuvânt în fragedă co-
pilărie, căci mama a fost bucătar profe-
sionist. Pregătea această mâncare migă-
loasă și indimenticabilă. Doar că mama 
îi zicea santisón. Și dacă ceea ce mâncam 
nu se asocia cu sonoritatea cuvântului, 
mereu când mă gândeam la ce-o putea 
să însemne, mintea mea îl asocia cu o 
haină (sic!). Cu ceva gros, călduros, și pe 
care nu te mai înduri ca să-l dezbraci...

Au trecut anii, am călătorit mult, am 
cunoscut oameni, localuri cu pretenții, 
iar cărțile de bucate au devenit un gen de 

literatură special. În biblioteca de acasă a apărut un raft special, apoi, încă unul, 
după care o parte dintre cele mai folosite au migrat pe acoperișul frigiderului, 
căci de acolo era mai lesne să le extragi în timpul procesului de preparare a 
mâncării. Când fierb la foc mic cele puse în cratiță sau se prăjesc voios cele de 
prin tigăi, mai trag cu ochiul, savurând cu mintea, la conținutul unora dintre 
acestea, esențiale: splendida Inter Pocula, a lui Păstorel; O lume într-o carte 
de bucate (după un manuscris din epoca brâncovenească, transcris de Ioana 
Constantinescu, și comentat de Matei Cazacu), publicată de-abia în 1997; 
suculenta „biblie laică” a lui Radu Anton Roman, Bucate, vinuri și obiceiuri 
românești; fabuloasa și nesățioasa Dictatură gastronomică a lui Constantin-
tin Bacalbașa (1501 de feluri de mâncări din 1935, care au înnebunit atunci 
miticul București!); erudita carte a lui Michael Pollan, Dilema omnivorului. 
O istorie naturală despre patru moduri de alimentație (din care am înțeles 
cât este de anevoios să mănânci în lumea postindustrială!); paradoxala și 
întrebătoarea Stufat ori Estouffade? Sau Există bucătărie românească?, sem-
nată de Vlad Macri, care 
veghează critic asupra 
pendulării gastronomiei 
românești... desigur, că 
aproape că mă hrănesc, 
din Istoria gustului (fă-
țoasa arătare poligrafică 
cu sute de ilustrații des-
pre arheologia gastrono-
mică, cea de la editura 
Vellant)...

Doar că din raftul 
acesta aproape că lipsesc 
cărțile despre bucătăria 
răzeșilor moldoveni, ale 
celor deloc răsfățați de 
istoria dintre Prut și Nis-
tru, cu mici, dar neglija-
bile excepții. Și pentru 
că nimic nu se pierde, ci totul se transformă, iar golul se umple cu miez 
dulce, într-o bună zi, iată că apare, în 2018 – parcă pentru a pregăti lumea 
mai din timp pentru „ciumații” ani, pe care încă nu i-am traversat cu totul 
–, magistrala trudă a Angelei Brașoveanu, pe care deloc timid și-a intitulat-o 
Moldova: oameni, locuri, bucătărie și vin, publicată la editura Cartier. În 
toamna aceasta a apărut a V-a ediție, iar lupa cunoscătorului se așează taman 
pe ea. Căci este o operă de artă!

Cartea aceasta este de fapt un album, o lucrare poligrafică rafinată, ajutată 
în chip esențial de fotografiile ingenioase ale lui Roman Rybaleov, un adevărat 
meșter de modă veche, care știe exact cum și pe ce să pună ochiul, secondat 
de tehnologie și gustul său nativ. Da, anume gustul este tema principală a 
cărții, prin care savoarea navighează de la o pagină la alta, până ajungem la 
capătul acestui op, pe care-l vrei fără final. Deși are tocmai 370 de pagini. 
Angela Brașoveanu ticluiește cu grijă cuvânt cu cuvânt, frază, rețetă, pune la 
cale cu grijă fiecare întâlnire, conservă ca și cum ar sculpta fiecare experiență, 
căci miza este uriașă, cu substrat etic, focalizând lentila pe specificul fiecărei 
bucătării, fie geografice, fie etnice, căci – din timpuri străvechi – Moldova 
transpruteană, denumită de la un moment dat istoric încolo și Basarabia, 
era multietnică: „Nu ne-am propus să facem o lucrare științifică, există aca-
demii și institute pentru așa ceva. Ne-am propus să arătăm niște locuri, să 
salvăm niște mărturii, niște amintiri, niște rețete, niște savori care pier odată 
cu bunicii noștri, se pierd cu o Basarabie care dispare, tăcută și oarecum 
resemnată, în pământ (...) Basarabia se strămută încet pe alte meleaguri, 
trimite de sărbători acasă panetoane, dar parcă am spera că mai este ceva de 
reînțeles și de recuperat”. Este întruchiparea unei ambiții împlinite; călătoria 
aproape nepotolită prin gospodării, peisaje, printre oameni, păsări, animale, 
plante, mirodenii. Pasionantă mi s-a părut, de pildă, discuția despre gulie, 
căreia în România i se spune nap, iar în Moldova, topinambur; în fapt, ceea 
ce numesc românii în piețele lor gulie – este kohlrabi (lat. Brassica oler-
acea), care e rudă mai repede cu varza, nu cu cartoful, cu care se aseamănă 
napul. În fond, vorbim despre gust, nu despre cuvinte... și uite, așa, ajungem 
la miticul saltisón, cel de la Lalova (pe malul Nistrului), despre care nu se 
prea știe în spațiul românesc mai recent, nici măcar Radu Anton Roman nu 
l-a consemnat, deși el ne dă o rețetă de tobă de Ardeal, care-i tot de com-
plexitatea descrisă de Angela, doar că cei de peste Carpați pisează piperul 
negru, și afumă apoi toba în podul casei, iar moldovenii lasă boabele întregi, 
și pun buhul (căci așa-i spun cei de la Nistru, la burta porcului) la fiert sau 
în cuptor... și propune – „pentru un mariaj respectuos” – vinurile din arealul 
geografic Valul lui Traian. Despre tezaurul de termeni gastronomici regionali 
se impune o discuție aparte. Căci spațiul oferit de gazetă, s-a terminat...

„Bată-te Rusaliile!”, măi Angela, ce poftă îmi faci să gătesc! 

Saltisón

Ioan STANOMIR
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(Continuare din nr. trecut)

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Eu aș formula altfel întrebarea 

aceasta: Cât de arzătoare este re-
alizarea unui proces al lustrației?, 
dar răspund la ambele întrebări. 
Nu-i nici arzătoare, nu-i nici reală. 
Și nu de aceea că generalul care 
v-a răspuns printre primii la între-
bările Dvs. precum că „cei care au 
colaborat cu KGB sunt pensionari 
(Sic!!! – V.Ș.). Iar «garda tână-
ră» de turnători și colaboratori 
KGB formează acum echipa de 
guvernanți, parlamentari… (Sic!!! 
– V.Ș.)”

Acest general curajos decât 
ar pune cititorilor macaroane 
pe urechi, mai bine și-ar aminti 
cum îl chema pe odiosul secre-
tar II al CC-ului moldovenesc 
(eu i-am uitat numele), cel care 
l-a recomandat pe generalul cu-
rajos Centrului moscovit ca cel 
mai bun dintre cei mai buni can-
didați (самый послушный) la 
gradul militar de general, ca să 
fie un candidat de încredere, șef 
la DOSAAF-ul sovietic moldove-
nesc (sper că n-ați uitat cu ce se 
ocupa acest DOSAAF?), dar mai 
ales cui i-a poruncit acel odios 
secretar II să-i ticluiască carac-
teristica pentru acest grad militar 
cu ARGUMENTUL SUPREM că 
recomandatul este cel mai bun să 
conducă DOSAAF-ul, alcătuitorul 
caracteristicii fiind sănătos și azi, 
și mi se pare că și-a păstrat și-un 
exemplar de recomandare...

Dar să revin la lustrație, în 
urma căreia doar știința istori-
că va mai avea de câștigat, nu și 
scurtarea drumului nostru spre 
integrarea europeană sau, direct, 
spre România Reîntregită... În ca-
lea integrării europene sau a celei 
românești, nu „stukacii” de ieri 
stau în cale, ci trollii de azi din 
care fac parte nu doar „comenta-
torii” facebook-iști, ci și comenta-
torii politici sau economici pe la 
anumite TV-uri pe care le privesc 
mai mult vorbitorii de limbă rusă 
și mancurții noștri naționali (îi 
cunoașteți sau doriți să le zic eu pe 
nume???...), politicienii obraznici, 
bine plătiți de Plaha, Platon, Do-
don, Șor, din banii furați tot de la 
noi și care îi atacă pe conducătorii 

de azi ai R. Moldova, care sincer 
muncesc din greu ca să se întâm-
ple MINUNEA INTEGRĂRII pe 
care majoritatea moldovenilor o 
așteaptă cu răbdare... 

Am observat (poate și dvs.) 
că cel mai mult se interesează de 
Lustrație scriitorul Dumitru Cru-
du care acum niște ani a alcătuit 
și el o anchetă asemănătoare și 
tot încearcă insistent să obțină 
răspunsuri la întrebările ei... M-a 
rugat și pe mine să-i răspund la 
ele după ce i-a răspuns regretatul 
jurnalist Vlad Pohilă... 

I-am promis și eu să-i răspund, 
a doua zi după ce îi va răspunde 
la ele Valeriu Matei... Crudu mi-a 
zis că aleargă după el de luni de 
zile, dar în zadar: nu a găsit timp și 
voință să răspundă cinstit la ele... 
Eram convins că așa se și va în-
tâmpla... Iată de ce am hotărât 
să vă răspund vouă la întrebările 
de azi.

Între timp, după ce m-am do-
cumentat mai mult despre acești 
doi scriitori, am înțeles ce și cum 
se întâmplă cu ei... care, ambii au 
fost trimiși cu anumite scopuri la 
Tbilisi exact când au avut loc tra-
gicele și sângeroasele evenimente 
din Georgia în aprilie 1989 (vă 
mai aduceți aminte de masacrul 
sângeros de la protestele georgi-
enilor de la Tbilisi, din 11 aprilie 
1989, la care au fost împușcate 
sau strivite de șenilele tancurilor 
rusești 20 de persoane,  sau de 
acțiunea sângeroasă de la Baku, 
din 19 ianuarie 1990, după care 
au fost numărați 125 de morți. 
Timp de o săptămână, între 12 și 
20 ianuarie 1991, a urmat asediul 
televiziunii din Vilnius, unde au 
fost uciși 14 oameni, dar și eve-
nimentele de la Riga la care au 
murit cinci protestatari). Ce au 
căutat acești doi scriitori la Baia 
de sânge din Tbilisi?... Întrebați-i 
pe ei! Că și ei cunosc răspunsul!... 
Eu n-am uitat nici de basarabenii 
și basarabencele care s-au „grăbit” 
să ajungă printre primii, fără nicio 
frică, la… Revoluția Română de la 
Televiziunea… și ea Română, pe 
22 decembrie 1989… la chema-
rea (?!) ambasadorului URSS la 
București, Evgheni Tiajelnikov. 

Unul din cei doi curajoși a scris 
atunci un roman în care l-am 
depistat ușor printre personaje 
pe cel de-al doilea erou al zilelor 
noastre, iar altul a scris și a pu-

blicat, în două numere la rând de 
„Literatura și Arta”, pagini care, 
probabil, au făcut parte mai întâi 
dintr-o dare de seamă ascunsă și 
azi, adresată unor oameni cu ochi 
albaștri... Mai ușor descifrabilă 
este cartea lui Crudu în care îl poți 
descifra ușor pe un personaj de-al 
nostru care a fost acolo cu Dumitru 
Crudu... Păcat că ziarul vostru se 
închide că tare frumoase intervi-
uri ați face cu cei doi, dacă v-aș 
formula și eu câteva întrebări... 

- În ce relație ați fost cu 
KGB? În domeniul Dvs. de 
activitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Relația mea cu EI a fost una 

binevoitoare. Nici eu nu i-am prea 
deranjat, aceasta fiind realitatea 
la facultatea noastră de economie, 
unde decan era un rusolingv, și 
noi, studenții, studiam în limba 
fratelui mai mare, pentru că nu 
existau prea mulți profesori cu-
noscători ai limbii române, și nici 
manuale de economie în română. 
Prima dată mi-au dat de înțeles 
despre aceasta la începutul lunii 
ianuarie 1979, când mă pregăteam 
să merg în SUA în componența 
Ansamblului folcloric de dansuri 
populare „Hora”, în care dansam 
de zece ani, care trebuia să facă 
parte dintr-un colectiv mai mare 
de 100 de artiști profesioniști din 
opt republici sovietice. Și numai 
noi, moldovenii, eram artiști-ama-

tori, eu aveam 30 de ani, eram 
deja lector superior și doctor în 
economie la USM... 

Dar iată câtă încredere aveau 
cei de la „planetariu” în mine: în 
ultima zi de repetiții la Chișinău 
au avut loc două momente care 
m-au pus rău de tot pe gânduri: 
am fost convocați și anunțați că 
nu eu voi fi conducătorul delegației 
moldovenești, chiar dacă condu-
cătorul ansamblului m-a preve-
nit din timp că-mi va încredința 
„onoarea” aceasta și... culmea! 
soția mea, dansatoare și ea, nu 
va merge în acest turneu, de frica 
rămânerii noastre în SUA, chiar 
dacă acasă rămânea cu bunica fiica 
noastră de doi anișori... Condu-
cător a fost numit altcineva, iar 
în calitate de dansatoare de dans 
popular moldovenesc au fost in-
cluse doar rusoaice, cu mai mare 
încredere... Ca să nu mai zic de 
atenția pentru mine, în SUA, din 
partea reprezentantului securității 
din Krasnoiarsk, de unde era și 
principalul colectiv, Krasnoiarskii 
Ruskii Narodnîi Hor, echipa avea 
în componență mai bine de 100 de 
participanți... (Închipuiți-vă ce se-
lecție de 100 de artiști a fost făcută 
că n-a rămas niciunul în SUA...)   

Mai târziu am avut de a face cu 
ei când lucram prodecan la eco-
nomie și ei se interesau de starea 
academică a unor studenți pe care, 
cel mai probabil, îi doreau după 
absolvire în rândurile lor... Cea 

mai interesantă era activitatea 
lor vara, la admitere, unde am 
fost responsabil de două ori, iar 
ei mișunau pe acolo, îi căutau în 
liste pe evrei, germani și baptiști... 
Nu aveau încredere în ei pentru că 
erau... candidați la emigrare după 
absolvire!!!... M-am mirat mult 
când am văzut în PCRM-ul lui Vo-
ronin câțiva evrei de bază alături de 
lider, pe care în perioada sovietică 
îi urmărea să nu devină studenți 
la Drept sau la Istorie... Și tatăl 
lui Ilan Șor, Miron, n-a nimerit 
la Drept, ci doar la Selhozinstitut 
la Pomicultură și totuna, mai târ-
ziu, a părăsit URSS-ul în favoarea 
Pământului Făgăduinței...

Dar să vă răspund și la o între-
bare pe care încă nu ați formulat-o 
pentru mine – dacă nu doresc, 
cumva, să mă adresez și eu, ca și 
unii, în instanță, ca să demonstrez 
că nu am colaborat cu securitatea 
și nu am avut statut de turnător 
la securitate și că nu am stukăcit 
pe nimeni din oamenii iubitori de 
limba română și alfabetul român?

Cum aș putea să ajung în așa 
un hal?... Cică unii au ajuns și la 
CEDO ca să-și demonstreze nevi-
novăția, că-i curat ca un prunc de 
cinci anișori... Cum ar putea fi în 
stare orice instanță cu așa cerință 
dacă niciuna din ele nu poate avea 
acces la arhiva secretă a securității 
sau la cea din Tiraspol, unde a 
ajuns arhiva MSN din bunăvoința 
regretatului ex-ministru Tudor 
Botnaru în timpul puciului din 
Moscova în august 1991?  

Închipuiți-vă pentru o clipă că 
securitatea publică niște nume de 
turnători. Care va fi reacția miilor 
de angajați în această calitate de 
turnător, care sunt un sprijin real 
al securității de stat?... 

Un exemplu antologic în acest 
sens e cel când o persoană s-a jude-
cat și cică instanța i-a dat dreptate 
că niciodată n-a colaborat cu se-
curitatea. Cum pot să cred această 
persoană dacă ea a fost în stare să 
prezinte germanilor o spravkă de 
evreu, care în perioada românească 
a suferit ca evreu din cauza regi-
mului antonescian, iar în perioada 
sovietică – din cauza celui bolșevic? 
Spravkă pentru indemnizații de 
suferință în holocaust (deja din... 
generația a 4-a), și nu doar... Unii 
și apartamente și-au făcut acolo. 

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Vasile Șoimaru: „În calea integrării europene 
sau a celei românești, nu „stukacii” 
de ieri stau în cale, ci trollii de azi”

Rezoluţie adoptată de Seimul Poloniei. 
„Rusia este un stat care sprijină terorismul”

Seimul Poloniei (Camera inferi-
oară a Parlamentului) a adoptat o 
rezoluție prin care definește Rusia 
drept „stat care sprijină terorismul”, 
relatează Agenția de presă RBC, ci-
tând ziarul local „Gazeta Wyborcza”.

În rezoluție se precizează că Sei-
mul Republicii Polone „recunoaște 
Federația Rusă ca stat care sprijină 
terorismul și care folosește mijloace 
teroriste”.

De asemenea, se menționează 
faptul că Rusia „încalcă în mod sis-
tematic drepturile omului, dreptul 
internațional, Carta Națiunilor Uni-
te și o serie de alte angajamente și 
obligații” și, totodată, „întreprinde 
acțiuni economice ostile, în special, 
în sectorul energetic”.

În plus, rezoluția precizează că Ru-
sia este „direct responsabilă” pentru 
doborârea aeronavei care efectua cur-

sa Malaysian Airlines MH17, în iulie 
2014, precum și pentru prăbușirea 
aeronavei Tu-154, lângă Smolensk, 
în luna aprilie 2010, care s-a soldat 
cu moartea a 96 de persoane, inclusiv 
a unor cetățeni polonezi, inclusiv a 
fostului președinte al Poloniei, Lech 
Kaczyński.

Moscova a negat, în repetate rân-
duri, implicarea sa în aceste dezastre.

radiochisinau.md
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Un Parc Naţional pentru 
generaţiile viitoare

Despre aceste lucruri impor-
tante, precum și despre sădirea 
noilor suprafețe forestiere, dez-
voltarea turismului prin crearea 
traseelor turistice și ecoturistice, 
deschiderea unor structuri de ca-
zare rustică, organizarea festiva-
lurilor folclorice, păstrarea și per-
petuarea patrimoniului natural și 
cultural pentru generațiile viitoare 
am discutat zilele trecute cu Mihai 
Cârlig, director al Parcului Nați-
onal Orhei, și cu Vladislav Grati, 
vicedirector.

„Oameni care nu doar 
ştiu să facă, dar şi doresc 
să facă ceva”

De la Mihai Cârlig, directorul 
parcului, am aflat că instituția 
pe care o conduce activează de 
facto din anul 2014, iar de jure, 
din 2021, când a devenit între-
prindere de stat. Fiind primul și 
unicul parc național din Republica 
Moldova, acesta este o zonă pro-
tejată, păzită, pentru conservarea 
și protejarea biodiversității. Ca 
structură, Parcul Național Orhei 
conține suprafețe forestiere, ad-
ministrații publice locale cu te-
renuri agricole private și pășuni, 
din componența sa făcând parte și 
zonele de atracție turistică Orheiul 
Vechi, Țigănești și Trebujeni.

„Parcul nostru este multi-
funcțional și este constituit din 
domeniul pază, domeniul știin-
țific și domeniul administrativ 
propriu-zis. Din 2021, de când 
sunt director, urmăresc ca fie-
care persoană angajată să fie un 
profesionist, să fie responsabil 
și să se ocupe la modul serios de 
activitatea sa. Pentru asigurarea 
succesului, întreaga echipă trebu-
ie să fie formată din oameni care 
nu doar știu să facă ceva, dar și 
doresc să facă – din tot sufletul, 
cu abnegație și mult efort. Fiind o 
instituție unică în republică, tin-
dem să avem valoare de etalon 

și de exemplu demn de urmat și 
pentru alții”, afirmă Mihai Cârlig.

Longevitatea codrului 
din semințe e de două, 
trei ori mai mare

Vicedirectorul Vladislav Grati, 
responsabil de pază și respecta-
rea regimului de arie protejată, 
mă informează că activitatea in-
stituției se bazează pe hotărâri 
de Parlament și Guvern, pe alte 
acte normative. De la el aflu cât 
de importante sunt lucrările de 
regenerare în silvicultură și cât 
de necesar este ca acestea să aibă 
o anumită succesiune. 

„Așa cum viața omului este 
compusă din mai multe etape, așa 
e și cu pădurea. De la tinerețe și 
până la bătrânețe, codrul parcurge 
următoarele perioade de creștere: 
semințiș-desiș, nuieliș-prăjiniș, 
codrișor, codru mijlociu, codru 
bătrân. Când codrul bătrân nu mai 
are toate calitățile preconizate din 
start, se face din nou împădurire, 
numai că, atenție, această trebuie 
să se facă din semințe, pe cale ger-
minativă. Longevitatea codrului 
din semințe e de două, trei ori mai 
mare decât a celui din puieți, ajun-
gând și la 300 de ani. Cu părere 
de rău, din suprafețele împădurite 
de la noi se tăiau, în secolul XIX 
– începutul secolului XX, până la 
o sută de hectare anual. 

Când și-au dat seama că nu 

se mai poate continua în aseme-
nea mod, savanții au propus să 
fie oprite tăierile masive, să fie 
pornite lucrări de regenerare din 

semințe. În păduri erau lăsați spe-
cial pentru acest scop arborii vigu-
roși de la care se colectau semințe. 
În prezent, din suprafețele îm-
pădurite se taie anual un hectar, 
două. În unii ani – cel mult cinci 
hectare...”, susține vicedirectorul.

„Zona nu mai este 
una de extragere 
a masei lemnoase”

De la interlocutorii mei aflu 

că din anii nouăzeci încoace 
creșterea fondului forestier din 
Republica Moldova a cunoscut și 
perioade de stagnare, dar și „de 

înflorire”. După anul 2000 au fost 
accesate diferite proiecte interna-
ționale și suprafețele împădurite 
au crescut. Este necesar însă ca 
acestea să fie bine păzite, să fie 
luate prin hotărâri de Guvern în 
evidență cadastrală. 

„Copacii ce se taie sunt mar-
cați în conformitate cu anumiți 
parametri tehnici, cu solicitare 
prealabilă adresată administrați-
ei parcului. Corectitudinea tăierii 
este confirmată de cele două biro-
uri științifice ale instituției care 
se află la Chișinău. Colaborăm, în 
diferite probleme, cu Academia 
de Științe, cu Grădina Botanică 
și alte parcuri similare din Ro-
mânia. După fondarea parcului, 
zona pe care o administrăm nu 
mai este una de extragere a masei 
lemnoase. De asemenea, vânatul 
sportiv în parcul nostru este ca-
tegoric interzis. Vânatul, în afara 
zonelor de protecție strictă, este 
de ordin selectiv, având drept 
scop reglarea populației speciei 
și prevenirea răspândirii bolilor 
de la unele animale bolnave”, de-
clară aceștia.

O problemă aparte sunt 
păşunile

Proprietarii de terenuri agri-
cole din zona Parcului Național 
Orhei se conformează și ei anumi-
tor rigori, folosirea pesticidelor 
fiind în anumite cazuri interzisă. 

E C O L O G I E

Parcul Național Orhei are o suprafață de 
33844 de hectare, dintre care 18551,4 ha 
aparțin Întreprinderilor Silvice Orhei 
şi Călăraşi. Având în componența sa 18 

comune din raioanele Orhei, Străşeni, Călăraşi 
şi Criuleni, Parcul conține valori naturale, 
economice şi culturale diverse. Asigurarea 
regimului de arie protejată prin crearea Parcului 
Național Orhei îmbunătățeşte şi menține 
diversitatea genetică, polenizarea culturilor, 
filtrarea şi purificarea apei, reducerea emisiilor 
de carbon şi recreerea mediului.

Gheorghe BÂLICI

Se procedează și la înlocuirea cul-
turilor, care necesită chimicale, 
cu plante mai puțin pretențioase, 
cum ar fi salvia sau levănțica. De 
fiecare dată agricultorii sunt tra-
tați cu respectul cuvenit, nefiind 
lăsați în pierdere: pentru faptul 
că renunță la anumite culturi mai 
profitabile li se plătesc compen-
sații de la Guvern. 

„O problemă aparte sunt pă-
șunile care, din cauza faptului 
că a scăzut considerabil numărul 
bovinelor și ovinelor, sunt „cotro-
pite” de diferite specii de plante 
invazive, de arbori și arbuști. În 
2022, am ajutat o primărie să sca-
pe de această problemă, pentru 
a avea o pășune sănătoasă din 
toate punctele de vedere. Se mai 
întâmplă și câte un incendiu de 
vegetație pe terenurile agrico-
le, pe pășuni”, îmi spun cei doi 
conducători. 

Interlocutorii mei spun că, 
față de alte zone din România, 
Parcul „Călimani” din Vatra 
Dornei, de exemplu, pe care l-au 
vizitat și au văzut că acolo „pădu-
rea crește ca iarba”, zona noastră 
este mai secetoasă, lipsindu-i 
umiditatea necesară. Cu toate 
acestea, lucrările de împădurire 
continuă și, dacă până în prezent 
în R. Moldova s-au împădurit în 
treizeci de ani vreo 50 de mii 
de hectare, până în 2033 se vor 
împăduri încă o sută. 

„Ar trebui să fie adoptate legi 
și hotărâri de Guvern prin care să 
fie prevăzute măsuri postplanta-
re. E bine că se împădurește mult, 
dar e și mai bine când aceste su-
prafețe sunt îngrijite în perma-
nență”, conchid specialiștii.

La finalul discuției, vorbim cu 
cei doi conducători ai Parcului 
Național Orhei și despre alte as-
pecte ale activității instituției. Se 
lucrează la organizarea festiva-
lurilor folclorice, la amenajarea 
și coordonarea traseelor turistice 
etc. 

Tot de la ei aflu că suprafețe-
le împădurite în R. Moldova ar 
putea constitui, până în 2033, 15 
procente din teritoriu.

Mihai Cârlig Vladislav Grati
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Festin știinţific la Muzeul 
Naţional de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” 

Pe 28 noiembrie curent, la Muzeul Național 
de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, 
s-a desfăşurat ediția a II-a a Conferinței 
Științifice Naționale „Literatura română: 

valorificări, recuperări, interpretări”, cu 
genericul „Diaristica şi memoriile”. Cei 20 de 
participanți, între care cercetători şi muzeografi 
ai instituției, dar şi reprezentanți ai unor instituții 
de învățământ superior din republică şi de peste 
hotare, au susținut un pertinent dialog ştiințific. 

Vă propunem mai jos un frag-
ment din comunicarea Corespon-
dența Vasile Vasilache – Marianna 
Lomako, spațiu al comunicării 
emoționale, intelectuale și al 
creativității, expusă de Marga-
reta Curtescu, cercetător științific 
superior la MNLMK. 

Epistolar cu un singur sens, de 
o reală importanță documentară, 
corespondența intimă a lui Vasile 
Vasilache cu Marianna Lomako 
este relevantă și în perspectivă 
literară, căci, pe lângă autentici-
tatea detaliului biografic și tona-
litatea colocvială, inerente acestui 
gen, include pagini de eseu și ficți-
une, digresiuni pe teme filosofice 
și artistice. 

Vasile Vasilache nu mitizează 
iubirea, cum se întâmplă frecvent 
în unele corespondențe intime. 
Epistolierul își mărturisește 
emoția erotică într-o manieră 
aparte: declarația sentimentală 
este imediat conectată cu detaliul 
intelectual, literar sau cu unele 
informații din spațiul artistic. În 
scrisoarea datată 24.10.74, ex-
peditorul i se confesează inter-
locutoarei: „Încep... Crede-mă, 
tânjesc! Tânjălcuiesc cumplit. Nu 

stă bine unora ca noi să facă ase-
menea mărturisiri (îți amintești 
„Pisica în ploaie” a lui Hem?), dar 
Zamfira (Zamfira mea, desigur!) îl 
înțelege pe Serafim și rostul bou-
țului? Au ba?”. Pasajul conține 
trimitere la povestirea „Pisica în 
ploaie” (1925) de Ernest Hemin-
gway și la personajele romanului 
său „Povestea cu cocoșul roșu”, 
inserția literară având aici rolul 
să explice trăirea intimă. Despre 
Baudelaire, pe care îl citește în 
franceză și în română, afirmă că 
este „Un poet pentru toate tim-
purile (…)” (17.10.74). Într-o altă 
scrisoare, din 20 noiembrie 1974, 
include un fragment din piesa Trei 
surori de Cehov, din care tradu-
cea în acel moment. Interesat de 
literatura și cultura japoneză, 
îi mărturisește Mariannei: „Am 
făcut rost de o revistă extraordi-
nară (două numere consecutive) 
de literatură străină (în română) 
dedicate Japoniei: un întreg uni-
vers! Imediat mi-am dat seama că 
mi-a scăpat să-ți propun numărul 
7 al revistei „Inostrannaia Litera-
tura” (de la Moscova) din acest 
an unde Fedorenko scrie despre 
Yasunari Kawabata” (scrisoarea 

Fug de fraze pompoase, dar nu pot să nu 
afirm că maestrul Vasile Romanciuc prin 
zâmbetul lui ușor enigmatic, prin liniștea 
din voce, prin tot ce a scris, s-a apropiat 
de Eminescu. Când tace – scrie. Un poet 
întemnițat/ scrie versuri libere...  Și Doar 
gândul de lucrează în tăcere/ e grăitor, și 
n-am nicio putere/ Să fiu Ecoul gândului 
tăcut... pentru că Sunt purtătorul de cuvânt 
al tăcerii! Chiar dacă Mi-ar fi plăcut să fiu 
cuvânt... de care să le fie dor celorlalte 
cuvinte... În gânduri cu rugăciunea Dă-
ne nouă, Doamne,/ limba noastră cea de 
toate zilele/ și pe noi, Doamne,/ limbii 
noastre dă-ne. 

Iată și întrebarea demolatoare: Cum e 
când nu ai cui lăsa/ limba – cu limbă de 
moarte? Iar în concluzie Numai moartea 
știe totul despre noi... Lăcașuri sfinte/ ne 
sunt cuvintele./ Ca-ntr-o biserică/ intru-n 
cuvânt./ De-aici, ajung cu sufletul/ până 
la Tatăl nostru/ carele este în ceruri/ până 
la tatăl meu/ care este-n pământ. 

S-ar crede că un întreg popor a cioplit 
la poezia în care am încăput cu toții. Mai 
amplu de atât nici nu se putea, maestre! 
Busuioc la naștere,/ Busuioc la moarte,/ 
Floare de tristețe,/ Floare de noroc.../ Via-

ța noastră, toată,/ Doamne, cum încape/ 
Între două fire/ Mici de busuioc! 

Conștientizând că Trece Ieri, trece Azi, 
trece Mâine/ Tot ce-a fost între Da și Nu,/ 
Numai tu rămâi veșnic cu mine,/ Numai 
tu, Numai tu, Numai tu. Avem șansa să ne 
trezim Acolo/ unde gândurile mele despre 
tine/ se întâlnesc/ cu gândurile tale despre 
mine/ acolo/ se naște lumina... /între aco-
lo și aici/ o divină melodie/ în anDante/ 
rotește sori și stele... Mai poți? Tu, sufle-
te mereu înfometat,/ simți?-/ pâinea ta 
s-a copt:/ miroase a carte nouă... Pâinea 
noastră cea din toate filele... 

Unde vom ajunge dacă O jumătate de 
viață nu facem altceva decât să ne punem 
măști pe obraz... câte le poate duce obra-
zul... gros de obraz – o mască în plus. Noi 
suntem noi, acei adevărați,/ doar când ne 
punem măștile pe față. ...a venit timpul 
măscăricilor/ care au regi...  

Pentru unii, nu pentru toți: ...cucuiele 
cele mai dureroase/ provin din căderea 
pe gânduri. Ce să mai comentez la fraza-i 
de mare învățătură? Atuncea când îți ie-
se-n cale-un spân/ Cu vorba dulce – știi 
să-ți fii stăpân?/ Ce-aduce vorba dulce? 
Mult amar... Iar La judecata lui Dumne-

zeu,/ avocații/ sunt de 
prisos. Și Cum să te bu-
curi de o victorie hrănită 
cu ciubucuri?... Iar din 
minciuna cea mică, scoți 
minciuna cea mare... 

Și prea târziu ne dăm 
seama că Pe lume, cel 
mai mare cimitir/ e ci-
mitirul marilor iluzii... 
Când doar Cerul este sin-
gura oglindă care păs-
trează/ toate chipurile 
ce s-au uitat vreodată în 
ea. E trist când Din pă-
mântul arat cu tancul,/ 
cresc lumânări. 

Trăindu-și copilăria pe malul Prutului, 
nu putea să nu exclame: Prut – trup/ rupt. 
Iar Lumina vine mereu la timp. Cu precă-
dere în zilele noastre.

Dacă am reuși să scoatem/ toate bețe-
le/ din roata istoriei/ am putea înarma 
cu ele/ o oaste îndeajuns de mare/ ca să 
bată măr/ până la capitulare/ legiunile/ 
falsificatorilor de trecut? Da! Măcar să 
încercăm.

Și dulci ca dudele Vă sunt slovele în poe-

zia pentru copii: Ia-ți câte poftești, guriță! 
Să-l  îndulcim dacă plânge clovnul că n-are 
un nume frumos! 

Sunt român./ Vorbesc româna./ În 
română vă iubesc./ Și român rămân,/ 
Lumina/ Limbii noastre s-o păzesc. Vă 
dorim, maestre, să ne-o păziți mulți ani în 
continuare, în speranța că vom deprinde 
și noi s-o păzim. 
Mihaela PERCIUN, scriitoare, muzeograf, 

  Muzeul Național de Literatură
 „Mihail Kogălniceanu”

Omenescu – de la Eminescu

din 17.10.74). La finele epistolei, 
subiectul oriental îi inspiră un în-
ceput de eseu: „Nu mai pot scrie – 
e trecut de unsprezece și jumătate 
și am avut intenția să-ți împărtă-
șesc mai multe „gânduri deștepte” 
– de-o vorbă, acum m-am adâncit 
și mai mult în „Orient” – concomi-
tent cu înflorirea culturii Greciei, 
în China era epoca celor „100 de 
filosofi”, îți imaginezi? Un mister 
pentru Istorie; cum e posibil să 
apară paralel pe Terra astfel de 
focare ce nu au nicio legătură între 
ele și totodată să fie preocupate 
de aceleași probleme?”.

Recomandările de lectură, pe 
care i le face tinerei studente de 
la Institutul de stat de artă tea-
trală din Moscova, notele critice 

pe marginea unor cărți, ne lasă 
impresia că scriitorul își creează 
propria Galatee. „Fă rost de „As-
tă-vară la Ciulimsk” de Vampilov 
– adevărată cioplitură în lemn! 
Mai rar asemenea tineri! Tocmai 
am citit primele 18 pagini – sunt 
încântat la culme”, îi scrie în mi-
siva din 12 noiembrie 1974. Iar la 
finalul epistolei din 23 decembrie 
al aceluiași an, îi trimite poezia 
„De-ar fi mijloace” de Mihai 
Eminescu, atenționând-o: „Am 
subliniat cuvintele-cheie ca să 
pătrunzi esența acestor versuri, 
care aparțin lui Eminescu. În-
cearcă să le descifrezi și ți se va 
deschide...”. 

Cu o structură mozaicală, 
scrisorile de dragoste ale lui 

Vasile Vasilache întrunesc și 
mostre de creație, exercițiile 
epice ale scriitorului fiind pes-
te tot. Se reliefează, în primul 
rând, predispozițiile narative 
ale scriitorului de la Chișinău, 
anecdoticul intervenind pe 
neobservate, ceea ce relevă că 
epistolierul se află mereu in-
spirat. Incluse abrupt, pasajele 
narative nuanțează și ramifică 
demersul epistolar. Excluzând 
componenta patetică, prezentă, 
de obicei, în asemenea texte, 
scriitorul sublimează impulsul 
afectiv într-un demers plin de 
vervă și narativitate. 

Margareta Curtescu, cercetător 
științific superior la MNLMK
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Patru destine înnobilate de curaj, 
muncă și perseverenţă

Primul cu care ne-am întâlnit 
este Constantin Ciorbă de 27 de 
ani. Tânărul lucrează de cinci 
ani la un supermarket din ora-
șul Criuleni. Acesta este muncitor 
auxiliar. Deși a studiat meseria de 
tâmplar, Constantin nu a putut 
lucra din cauza problemelor de 
sănătate. 

Flacăra dorinței 
arzătoare-n suflet

Până să obțină locul actual de 
muncă, tânărul a muncit un an la 
Spitalul Raional Criuleni în calita-
te de muncitor auxiliar. Primii ani 
i-a fost mai greu la postul actual 
de muncă, până s-a obișnuit cu 
ce trebuia de făcut. Și acum mai 
apar unele dificultăți. Uneori nu 
înțelege indicațiile mai-marilor 
săi, iar alteori colegii nu sunt atât 
de îngăduitori cum ar fi bine să fie. 

„Așez fructele pe raft, sunt 
și muncitor auxiliar la depozit, 
strâng cartonul de la cutiile cu 
marfă. Mă simt normal, dacă în-
tâmpin unele dificultăți nu prea 
spun, ca să nu fac probleme. Mai 
sunt conflicte, ne mai certăm cu 
colegii.  În timpul liber stau aca-
să, privesc televizorul și mă joc la 
computer. Privesc filme de acți-
une, filmele cu Omul păianjen”, 
ne-a spus Constantin.

Durerea unei mame

Constantin își ajută părinții 
prin gospodărie, participă la di-
ferite întâlniri în cadrul Asocia-
ției, iar în timpul liber îi place să 
privească filme. Acesta a menți-
onat că ar vrea să-și întemeieze 
o familie. Mama lui Constantin, 
Svetlana Ciorbă (58 de ani), ne-a 
spus că la început mergea cu el la 
postul de muncă pentru a-l ajuta, 
iar acum Constantin a devenit un 
sprijin în familie. Uneori le-a fost 
mai greu, însă au luptat pentru a 
depăși greutățile.  

„El se descurcă mai bine de 
unul singur, dar, oricum, eu ca 
mamă nu pot să nu-l ajut. Mă simt 

vinovată mereu deoarece cred că 
din cauza mea Constantin are ne-
voi speciale. Asociația ne ajută 
tare mult. Pe unde eu, pe unde 
ei, mereu îi susținem pe acești 
copii. Așa copii ca al meu o să fie 
jigniți, dar încercăm să-i susținem 
și noi cum putem. Nici eu nu mai 
am puteri ca altădată. Am avut și 
două operații, dar împreună ne 
descurcăm. Constantin ne ajută 
și în jurul casei cu ce poate. Și cu 
bani, dacă avem nevoie, aduce și 
produse alimentare”, ne-a împăr-
tășit Svetlana Ciorbă. 

Managerul programului Abi-
litare Economică din cadrul A.O 
„Fiecare Contribuie pentru Schim-
bare”, Ala Ianenco, ne-a spus că 
mama lui Constantin a apelat la 
ajutorul programelor din cadrul 
Asociației în 2014. De atunci se 
lucrează cu Constantin la dezvol-
tarea mai multor abilități ale vieții 
independente. 

„Orice deprindere se capătă 
prin muncă în parteneriat cu fa-
milia, exersarea unor mecanisme 
la locul de muncă, la magazin etc. 
Timp de doi ani s-a lucrat inclu-
siv cu familia pentru a-l pregăti 
pe Constantin de angajare”, ne-a 
spus Ala Ianenco. 

Munca, un refugiu 
de probleme

După ce am discutat cu Con-
stantin am cunoscut-o și pe Va-
lentina Dimicenco (33 de ani) din 
satul Zolonceni, raionul Criuleni. 
Valentina este din 2019 croitorea-
să la atelierul deschis în cadrul 
Asociației. Îi place să confecțio-
neze diferite articole din textile, 
să coase și să-și ajute colegele din 
atelier. 

Am stat de vorbă cu Iulia Co-
jocari, croitoreasă, persoană de 
sprijin angajată de către Asociație 
să o instruiască și să o ghideze 
pe Valentina, și cu o colegă de 
muncă.  

„Noi ne înțelegem bine. Va-
lentinei îi place să coase, ca orice 
persoană mai întâmpină greutăți. 
Este punctuală, atentă și are do-
rința de a învăța ceva nou. Ne 
cunoaștem de mai mulți ani. E 
bucuroasă când vine aici, mai iese 
din casă”, ne-a comunicat Iulia 
Cojocari, cea care a instruit-o pe 
Valentina în ale cusutului. 

Iar Victoria Cazac, colega Va-
lentinei de muncă, ne-a spus că la 
început a fost mai dificil, ulterior 
chiar s-au împrietenit: „Ne înțe-
legem foarte bine. De la început 

a fost mai dificil, dar încet, încet, 
am început să ne descurcăm. Va-
lentina aici se dezvoltă și se simte 
bine. Este om ca toți oamenii, nu-i 
vina ei că s-a născut cu probleme 
de sănătate.”

Călători prin vise

Însoțiți de reprezentanta Aso-
ciației „Fiecare Contribuie pentru 
Schimbare” am vizitat o altă be-
neficiară al ajutorului specialiș-
tilor, Svetlana Mospan. Aceasta 
lucrează de patru ani la xerox în 
cadrul Agenției Servicii Publice 
din Criuleni.  Svetlana are 42 
de ani, este originară din orașul 
Criuleni. A finalizat Colegiul de 
limbi străine din Chișinău, a lucrat 
timp de un an profesoară de limba 
engleză. Svetlana ne-a spus că îi 
place ceea ce face acum, sociali-
zează cu oamenii care vin să-și 
facă copii la documente. A început 
să cunoască mai bine aparatul de 
multiplicare pentru a putea oferi 
mai multe servicii, nu doar xero-
xarea documentelor. 

„De la început am avut un aju-
tor care m-a învățat, apoi prin 
practică am învățat și eu. Ante-
rior am lucrat la Starea civilă la 
xerox. Am mai lucrat la școală 
în Criuleni, am predat engleza, 
tot doar un an de zile am lucrat, 
pentru că nu am avut practică și 
copiii nu mă ascultau. Cu colegii 
mei mă înțeleg bine. Eu am un 
vis – să vorbesc limba engleză, să 
fiu într-un colectiv unde se vor-

bește limba engleză ca să învăț 
și mai bine limba. Eu aș vrea să 
călătoresc în altă țară, dar nu am 
posibilitate, deocamdată”, ne-a 
spus Svetlana Mospan.  

De la Agenția Serviciilor Pu-
blice ne-am continuat drumul 
spre consiliul raional, acolo ne 
aștepta Vasile Gîrneț, un tânăr de 
30 de ani, care a fost încadrat în 
câmpul muncii cu ajutorul speci-
aliștilor de la Asociație. De aproa-
pe doi ani, Vasile duce evidența 
persoanelor care pășesc pragul 
clădirii consiliului raional. A fost 
angajat în timpul pandemiei de 
COVID-19. Tânărul a reușit să cu-
noască departamentele din cadrul 
instituției, să știe exact cabinetele 
în care se află angajații.   

„Până a veni aici am învățat 
câteva meserii la școala profe-
sională, dar nu am putut să mă 
angajez, pentru că se temeau să 
angajeze oameni cu necesități 
speciale. Am mai lucrat și la co-
lectarea deșeurilor prin oraș și cu 
ajutorul Asociației am venit aici la 
consiliu. Mai departe am să văd ce 
am să fac, o să vedem cum o să fie 
situația. Când nu sunt la consiliu 
lucrez pe acasă, pentru că la casă 
pe pământ mereu este de lucru”, 
ne-a povestit Vasile Gîrneț.

Șeful de gospodărie din cadrul 
consiliului raional, Ion Bătrâncea, 
cel care l-a angajat pe Vasile, ne-a 
spus că tânărul își îndeplinește 
onorabil obligațiile: „Raportarea 
o dă zilnic. Eu îl verific cel puțin 
o dată la două zile ce și cum face. 

Udă florile, mătură scările, e tare 
bravo. Nu am avut probleme cu 
el”.

Un sprijin pentru 
schimbare

Managerul programului Abi-
litare Economică din cadrul A.O. 
„Fiecare Contribuie pentru Schim-
bare”, Ala Ianenco, ne-a comunicat 
că cei care se adresează pentru aju-
tor trec printr-un program cu mai 
multe etape: „Evaluarea situației 
actuale. Aceasta constă în revizui-
rea documentelor, trebuie să știm 
care sunt problemele, discuțiile cu 
familia, starea socială a familiei. 
În 2014 am deschis Programul de 
Autoreprezentare, așa se numea pe 
atunci. Acesta presupune că per-
soana se reprezintă de sine stătă-
tor, indiferent unde s-ar duce, la 
magazin, poștă, la un interviu de 
angajare. Le cultivăm aceste abi-
lități tinerilor care se adresează la 
noi. Exersarea unor abilități este 
un proces îndelungat în funcție 
de necesitățile fiecăruia. Mergem 
împreună cu beneficiarii la cinema, 
teatre, la mare. Incluziunea socială 
se realizează prin mai multe tipuri 
de activități. Asociația oferă câte 
o persoană de sprijin care ajută 
beneficiarii”.

AO „Fiecare Contribuie pen-
tru Schimbare” a fost înființată în 
anul 2000 și are ca scop îmbună-
tățirea calității vieții persoanelor 
cu dizabilități și dezvoltarea co-
munităților în spiritul incluziunii.

Patru destine, patru vise, o realitate 
comună. Reporterii „Gazetei de 
Chişinău” au vizitat patru persoane cu 
necesități speciale din oraşul Criuleni, 

care de câțiva ani sunt încadrate în câmpul 
muncii. Cei despre care vă vom povesti mai 
jos beneficiază de ajutorul Asociației Obşteşti 
„Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, care 
se ocupă de incluziunea persoanelor din 
grupurile vulnerabile. Cele patru destine sunt 
marcate de probleme de sănătate, dizabilități, 
însă perseverența şi dorința de a-şi îmbunătăți 
condiția socială le-au dat puteri să creadă în ei şi 
în cei care le-au întins o mână de ajutor.

Octavian GRAUR

Aşez 

fructele pe raft, 
sunt și muncitor 

auxiliar la 
depozit, strâng 
cartonul de la 

cutiile cu marfă. 
Mă simt normal, 

dacă întâmpin 
unele dificultăți 

nu prea spun, 
ca să nu fac 
probleme.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

A deschide ușa

   Acest gând, pe cât de simplu, 
pe atât de adânc, adeseori m-a fă-
cut să-mi aduc aminte cu drag și cu 
multă recunoștință de învățătorii pe 
care, acum șaizeci de ani, am avut 
norocul să-i cunosc, să-i ascult și 
să-i admir în Seliștea Nisporeni-
lor, sat mare, frumos și de mare 
cinste pe atunci în zona aceea. Ni-
meni dintre ei nu mai este acum 
în viață, dar odată cu dispariția lor 
a plecat fără întoarcere o lume cu 
totul deosebită, rară și oarecum ne-
obișnuită în mediul și în vremea 
aceea, o lume, de valoarea reală a 
căreia probabil nu-și dădea sea-
ma nimeni pe atunci. Aș îndrăzni 
să zic că poate nici chiar ei, dragii 
noștri dascăli, nu bănuiau ce lucru 
minunat făceau. Tocmai de aceea 
probabil au fost lăsați să se precipite 
neobservați în altă lume, de parcă 
nici nu ar mai fi fost.

Erau atât de buni cu toții, în-
cât, după atâția ani, nu pot să-mi 
amintesc măcar unul care să nu fi 
fost la înălțimea misiunii pe care 
și-o asumase. O lume cu adevărat 
rară, o minune! 

Nu le țin minte numele de fami-
lie la toți, căci pe atunci elevii se 
adresau la învățători pronunțân-
du-le prenumele și patronimicul, 
practică impusă de rușii care ne 
stăpâneau. Văd și acum foarte 
clar chipul bătrânului învățător 
de matematică, Ivan Constanti-
novici, blând, sfătos, îngăduitor, 
care, prin aceste calități și cu un 
rar dar dăscălicesc, reușea să facă 
înțeleasă această știință complicată 
chiar și celor mai grei de cap. Și 
cu câtă bucurie mi-o amintesc pe 
învățătoarea de geografie, Maria 
Gavrilovna, care, pe lângă arta 
învățării, mai poseda și secretul 
bunei dispoziții, al unui calm im-
perturbabil și al respectului față 
de elevi, oricine ar fi fost aceștia! 
Revăd, apoi, imaginea învățătoa-
rei de istorie, Țilea Alexandrovna, 
care, chiar dacă arareori era văzută 
zâmbind, chipul îi era mereu senin. 
Avea tot timpul vorba măsurată 
și gesturile calculate, iar lucrul în 
clasă și-l făcea cu atâta măiestrie și 
conștiinciozitate că la ea nu aveau 
curajul să se prezinte cu lecția ne-
învățată nici chiar elevii cei mai 
neisprăviți. De asemenea, e mereu 
viu în memoria mea învățătorul 
de fizică, Gheorghe Filipovici Ca-
taraga, pe care noi îl consideram 
puțin straniu, prea exigent și cam 
aspru, dar cu toții știam că era un 
specialist foarte bun, care i-a făcut 

pe mulți să îndrăgească această 
disciplină care mereu oferea sur-
priza descoperirii și să o însușească 
bine, astfel că nu puțini au reușit, 
anume prin ea, să-și facă o frumoa-
să carieră. Atunci, probabil nimeni 
dintre noi nu a înțeles cum reușea 
Tamara Constantinovna Andriuță 
să ne facă limba franceză atât de 
apropiată, de parcă nici nu ar fi fost 
o limbă străină pentru noi. Fusese, 
fără îndoială, cunoașterea perfectă 
a acestei limbi frumoase, ca și stă-
pânirea celor mai bune procedee 
de învățare a ei, dar nu mai puțin a 
contat și faptul că, fiind, ca vârstă, 
mai aproape de noi decât alți în-
vățători, găsea mai ușor calea spre 
sufletul zbuciumat al adolescentu-
lui și al tânărului pe care școala se 
pregătea să-l zburătăcească. 

Cred că, la fel ca mine, colegii 
mei de școală și-au întipărit în 
suflet pentru totdeauna portretul 
învățătorului de limba și literatura 
română (moldovenească, cum se 
zicea pe atunci), Pavel Timofeevici 
Zavulan, figură rară în acel mediu, 
poate și pentru că se născuse în 
Chișinău și făcuse o bună școală 
românească. Cărturar prin voca-
ție și prin meserie, ale cărui lecții 
savante se potriveau, prin ținută 
și profesionalism, mai degrabă 
pentru universitate decât pentru 
școala medie, cu apelul la surse și 
materiale care nu se întâlneau în 
manualele de școală, cu evocarea 
scenelor și a personalităților istori-
ce, despre care didactica oficială nu 
voia să știe („La Sarmisegetusa stă 
mândrul Decebal// Ce-a-nfrânt 
armate multe de jos și de pe cal”), 
lecții doar aparent savante, căci în 
fapt erau urmărite de noi cu cel mai 
mare interes și ne-au rămas înti-
părite în minte pentru totdeauna. 
Între altele, anume el mă aduse-
se pe mine la școala din Seliște, 
pentru că, așa cum pe vremea lui 
Creangă vrednicul părinte Ioan și 
dascălul bădița Vasile umblau prin 
Humulești și „sfătuiau pe oameni 
să-și deie copiii la învățătură”, la 
fel și inimosul meu învățător avea 
să adune la școală, un secol mai 
târziu, copiii care pășteau vacile 
pe dealurile împădurite ale Gă-
urenilor, Vânătorilor, Ciutești-
lor și Boldureștilor. Astfel, Pavel 
Timofeevici a întrupat modelul 
cel mai reușit al învățătorului, al 
aceluia conștient de misiunea sa 
culturală și socială și care tocmai 
de aceea nu se mulțumea să dea 
cunoștințe bune elevilor, ci făcea 
mult mai mult decât atât: depunea 
eforturi stăruitoare ca familiile de 
țărani, care și pe atunci o duceau 
destul de greu, ca întotdeauna, să 
nu-și lase copiii în afara școlii, iar 
odată cuprinși cu școala, acestor 
copii să li se dea și o educație civică 
și națională sănătoasă, pentru a 
deveni conștienți de ei înșiși.

Cazul învățătoarei de limba și 
literatura rusă, Polina Sergheev-
na Semeniuc, originară, se pare, 

L A U D A T I O

Școala, învățătorii buni și cartea bună sunt în stare să facă din copii nu doar meseriași de înaltă calificare 
în cele mai variate domenii, ci și oameni-model sub toate aspectele pentru toți ceilalți

Un mare gânditor chinez spunea, în 
urmă cu mai bine de 2500 de ani, 
că misiunea învățătorului este de a 
deschide uşa elevului, că mai departe 

acesta merge singur.

de la baștina lui Ion Druță, este 
desigur cu totul aparte, e ceva ce 
se întâmplă extrem de rar. Faptul 
că ea reușea să ne facă pe noi, co-
pii din zona în care nu se vorbea 
deloc rusește, să cunoaștem foarte 
repede măcar elementele esențiale 
ale operei lui Gogol sau Tolstoi, eu 
nu mi l-am putut explica nicioda-
tă. Portretele făcute de ea Natașei 
Rostova și lui Bolkonski, lui One-
ghin și Tatianei, lui Kutuzov sau 
protagoniștilor „Sufletelor moarte” 
erau mai mult decât reușite, astfel 
că cele mai impresionante din ele 
au rămas neștirbite în memoria 
noastră. Părea ceva din afara re-
alului, dar în fapt nu a fost altceva 
decât produsul comun al profesio-
nalismului și al muncii, care însă 
nu a fost un produs oarecare, ci 
unul plin de strălucire, ceea ce i-a 
asigurat dăinuirea neștirbită peste 
atâtea decenii. O mărturisire: mai 
târziu, pe când eram student, de-
venind „naționalist”, începusem să 
fiu încercat de oarecare supărare 
că în școală cunoscusem literatura 
rusă mai bine decât pe cea română. 
Aveam să-mi dau seama totuși, 
până la urmă, că nu fusese vina 
școlii, ci a regimului de atunci care 
nu recunoștea literatura română.

Dar apropo de literatura româ-
nă. Era în anii aceea în Seliște un 
învățător care se numea Nicolae 
Ivanovici Lazăr și care avea școala 
lui, o școală cu clase primare, si-
tuată pe un loc înalt numit „Pisc” 
(căsuța aceea mai este și azi, dar nu 
mai are zile multe), la o depărtare 
de vreun kilometru în linie dreaptă 
de la școala în care învățam noi, cei 
din clasele mari. El obținuse studii 
serioase pe timpul românilor, se 
pare că lucrase și învățător, astfel 
că atunci când au venit rușii era 
tocmai bun pentru deportare. Din 
fericire, i-au dat voie să se întoar-
că în sat, ceea ce în general nu se 
admitea, și chiar i-au permis să-și 
reia activitatea didactică, acesta 
chiar fiind un caz ieșit din comun. 
Fiica lui mai mică, Varvara, îmi era 
colegă și era printre primii în clasă 
la învățătură. Câțiva, cărora li se 
părea că erau cu un deget mai sus 
decât ceilalți, o admirau nu numai 
pentru că era frumoasă și îi întrecea 
la carte pe toți, dar mai ales că vor-
bea foarte frumos în limba noastră. 
Încercând să o descoasem de unde 
știa ea să vorbească atât de frumos, 
am aflat că la ea acasă erau multe 
cărți românești. De acolo știa ea să 
ciripească atât de plăcut. Eu și încă 
un coleg sau doi din cei câțiva am 
început să ne punem bine pe lângă 
dânsa, încercând să o convingem 
să ne aducă și nouă câte o carte din 
cele citite de ea. Astfel am ajuns eu 
să citesc cărți în româna-română 

(până atunci mai văzusem pe la 
bunicul meu Axinte câteva cărți 
românești, dar acelea erau cărți 
bisericești care nu mă interesau). 
Prima carte pe care mi-a adus-o 
Varvara a fost „Pădurea spânzura-
ților”, de Liviu Rebreanu. Efectul 
acelei lecturi a fost atât de puternic, 
încât aveam senzația că am desco-
perit o altă lume, o lume a unui alt 
scris și a unui alt gen de carte, și că 
din acel moment eu însumi înce-
pusem să devin un altul. Au urmat 
„Mizerabilii” lui Victor Hugo, care, 
fascinându-mă cu tabloul magnific 
al unei lumi complet necunoscute 
mie, mi-a făcut totodată deschide-
rea spre marea literatură europeană 
și universală. Nu a știut niciodată 
prea buna mea colegă Varvara (am 
o fotografie unde sunt numai eu 
cu ea) și, din păcate, nu i-am spus 
asta nici atunci și nici după ce am 
întâlnit-o mai târziu cum, prin lec-
turile pe care mi le-a oferit, mi-a 
răsucit viața încă la începuturile 
ei, îndreptând-o pe făgașul care i se 
potrivea cum nu se putea mai bune. 
De fapt, schimbarea aceasta a fost 
doar mijlocită de colega mea, pen-
tru că cel care realmente a făcut-o 
posibilă a fost tatăl ei, bătrânul 
învățător, care cunoștea puterea 
primenitoare a cărții și de aceea a 
adus-o și a cultivat-o în satul său.

Datorită contactului cu învă-
țătorii aceia minunați și, prin ei, 
cu cărțile pe care ne-au făcut să le 
cunoaștem, cu timpul, începeam 
să nu mai fim băieții care doi ani 
în urmă veniserăm din satele de 
peste câteva dealuri în școala 
care avea să ne scoată în lume. 
La început nu eram conștienți de 
asta, dar de la o vreme începuse-
răm să ne dăm seama că nu mai 
eram cei de altădată. Pierduserăm 
nonșalanța și ușurătatea care până 
atunci ne făcuseră să viețuim într-o 
permanentă confuzie, un amestec 
ciudat de beatitudine, indiferență 
și trândăvie. Ne transportaserăm 
pe neobservate într-o stare de 
reflexivitate și de agitație rece în 
raport cu tot ce vedeam, auzeam 
sau simțeam. Altfel spus, începu-
serăm să vedem altfel lucrurile, 
oamenii și relațiile dintre ei. Și 
întrucât ne săltaserăm statutul în 
propriii noștri ochi, ajunseserăm 
să ne închipuim că alcătuiam o spe-
cie aparte, de parcă ne-ar fi atins 
aripa unui înger. Colegii mei nu 
se amestecau niciodată cu băieții 
din sat, nu mergeau la dansurile 
sau la filmele de la clubul sătesc, 
ci numai la dansurile și la filmele 
din școală. Ceea ce părea mai pu-
țin firesc și de aceea mai greu de 
explicat era faptul că și alții, lumea 
din care am plecat sau chiar cea în 
care ne aflam, ne considerau mai 

altfel decât ei și deci ne plasau pe 
o treaptă mai înaltă. Eu am simțit 
această situație – jenantă, desigur, 
până la un punct – de mai multe 
ori atunci când după câțiva ani de 
învățătură reveneam la mine în sat. 
Multă lume, mai puțin părinții și 
bunicii, se țineau la oarecare dis-
tanță de mine, dar nu cu răceală, 
ci cu un soi de respect, care mie pe 
bună dreptate mi se părea exagerat 
și nedrept. De fapt și eu vedeam 
foarte bine că în satul meu nu mai 
eram băiatul care fusesem odată 
și, la drept vorbind, asta nu mă 
făcea tare fericit.

Această evoluție, care adie a mis-
tică, nu ține să demonstreze cât de 
grozavi deveniserăm noi după câți-
va ani de aflare în școală, asta chiar 
nu are nicio relevanță, în schimb ea 
pune în lumină un fapt mult mai 
important, cu adevărat relevant, și 
anume că școala, învățătorii buni și 
cartea bună sunt în stare să facă din 
copii nu doar meseriași de înaltă 
calificare în cele mai variate dome-
nii, ci și oameni de o specie cu totul 
aparte, de o categorie superioară, 
oameni-model sub toate aspectele 
pentru toți ceilalți. Fără aceștia, nu 
există societate cu adevărat civiliza-
tă. Fără ei, societatea nu are obiec-
tive care să o ambiționeze mereu să 
îmbunătățească calitatea vieții în 
conținutul ei cel mai profund și în 
calitatea ei cea mai superioară. Fără 
astfel de oameni nimic nu o poate 
determina să se îngrijească, întâi de 
toate, de umanitarea oamenilor, de 
crearea unui climat în care fiecare 
să-și cunoască propria valoare și 
să aibă totodată știre de valoarea 
și drepturile celorlalți.

Am făcut să zăbovească conde-
iul asupra acestei situații nu din 
supărare că astăzi cartea nu mai 
are trecerea și căutarea de altădată, 
fiind împinsă spre margine de alte 
priorități și anume de goana după 
viață ușoară, fără alte griji decât 
banul obținut fără eforturi și în 
cantități cât mai mari, de traiul îm-
belșugat și, preferabil, nemuncit, 
într-un cuvânt, de viața-petrecere, 
viața-spectacol, nu viața în care 
omul este mereu în căutarea lo-
cului său și a rosturilor sale. Am 
stăruit nu din cauza aceasta, ci din 
motivul menționat încă la început: 
din recunoștință pentru învățătorii 
mei și din admirație pentru felul 
cum au știut ei să-și facă munca lor 
care nu are egal, ca valoare uma-
nă, printre toate celelalte ocupații 
bune și utile. Nu am nicio îndoială 
că, la fel ca mine, numeroși alți 
norocoși care au avut învățători 
tot atât de buni se gândesc mereu 
la ei cu dor și cu plecăciuni adânci 
pentru harul pe care l-au avut de 
a deschide ușa.   

Privire spre Valea Nârnovei. La dreapta, satul Găureni, în stânga, satul Vânători, în depărtare, Pădurea Boldureștilor

Ion ȚURCANU
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„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ne 
obligă să avem cam aceeași lege ca și cea votată 
de Rada de la Kiev în domeniul securităţii 
statului, al celei militare și informaţionale”

- Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?
În vara anului 1990 am făcut 

parte din foarte puținii deputați 
care au cerut o Lege a Lustrației. 
Nomenclatura comunist-kaghe-
bistă s-a opus categoric, iar șe-
ful și coordonatorul acestei me-
tastaze rusești, Piotr Kirilovici 
Lucinschi, se dădea în spectacol 
și o făcea pe demnitarul îngri-
jorat că R.Moldova rămâne fără 
Parlament și intelectualitate. 
Dânsul folosea un truc vechi – 
hoțul strigă: prindeți hoțul! În 
acea perioadă de transformări 
radicale, o Lege a Lustrației ar 
fi împiedicat parțial mafia comu-
nistă să preia în întregime pute-
rea, așa cum s-a întâmplat după 
dizolvarea, înainte de termen, a 
Primului Parlament în 1994. Iată, 
au trecut peste trei decenii, iar 
respectiva lege lipsește și astăzi, 
când există o majoritate absolută 
în Parlament. Probabil, cei mai 
mulți agenți și ofițeri KGB au tre-
cut în cealaltă lume, îl toarnă pe 
Ivan Turbinca la Sf. Petru, fiind-
că nu le deschide poarta raiului 
să ajungă stăpâni și acolo. Cert 
este că cei care au comis crime 
împotriva românilor au dispărut, 
nu înainte de a șterge urmele, de 
a arde arhivele. Luând în calcul 
că în cele mai importante insti-
tuții ale statului moldovenesc se 
află mulți rusofili sub acoperire, 
agenți FSB, cârtițe adormite, e 
stringentă nevoie de o Lege a 
Lustrației și Colaboraționismu-
lui, care să-i cuprindă deopotrivă 
pe agenții KGB din anii ocupa-
ției sovietice (până în 27 august 
1991) și pe colaboraționiștii cu 
FSB, GRU și alte servicii secrete 

rusești infiltrați în ministere, SIS, 
interne,  procuratură, justiție, 
externe, mass-media, în Guvern, 
Parlament și Președinție (din 27 
august 1991 până în decembrie 
2022). Când e vorba de securita-
tea națională, cu elementele ei de 
bază – securitatea statului, mili-
tară, economică, informațională, 
ecologică – dacă vrem să avem 
rezultate în favoarea R.Moldova, 
atunci cea mai bună variantă e 
să sincronizăm pachetul nostru 
de legi ce vizează securitatea cu 
legile similare votate în Ucraina. 

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova? 
Agresiunea Rusiei împotriva 

Ucrainei ne obligă și ne dictează 
să avem cam aceeași lege ca și 
cea votată de Rada de la Kiev în 
domeniul securității statului, al 
celei militare și informaționale. 
Lustrația cârtițelor, informatori-
lor și rețelelor de colaboraționiști 
cu Rusia și serviciile ei secrete 
reprezintă o necesitate vitală, 
de supraviețuire, de integrare a  
R.Moldova în spațiul românesc 
și european. Fără stârpirea co-
laboraționismului din instituțiile 
de bază ale R.Moldova, clanurile 
mafiotice și oligarhice dependen-
te de Rusia, dodonismul, șoris-
mul, voronismul și serebrenismul 
vor prelua puterea la următorul 
ciclu electoral.       

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Câteva episoade legate de „re-

lațiile” mele cu KGB rusesc le-am 
descris mai pe larg în cartea mea 
„Pe Nistru, spre izvoare”, care a 

Bombardamentele rusești care distrug 
infrastructura energetică a Ucrainei pro-
voacă riscuri tot mai mari pentru „aproape 
toți copiii din Ucraina – aproape șapte 
milioane de copii”, avertizează UNICEF, 
în condițiile în care temperaturile din tim-
pul iernii continuă să scadă în toată țara. 

Fără acces stabil la electricitate, căl-
dură sau apă, „copiii nu numai că se con-
fruntă cu un frig extrem – temperaturile 
iarna pot ajunge până la minus 20 de 
grade Celsius – dar nu se pot bucura de 
posibilitățile învățământului online, care 
reprezintă singurul mijloc de acces la edu-
cație pentru mulți copii, în condițiile în 
care numeroase școli sunt avariate sau 
distruse”, a precizat Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF) într-un co-
municat citat de AFP, potrivit Agerpres. 

În plus, spitalele ar putea să nu mai fie 

în măsură să ofere servicii esențiale, iar 
sistemele de alimentare cu apă defecte 
cresc riscurile deja extrem de mari de 
pneumonie, gripă sezonieră, boli trans-
mise prin apă și COVID-19, adaugă or-
ganizația. 

„Dincolo de amenințarea imediată cre-
ată de scăderea temperaturilor, copiii 
sunt, de asemenea, lipsiți de posibilitatea 
de a învăța sau de a rămâne conectați cu 
prietenii și familia, punându-le în mare 
pericol atât sănătatea fizică, cât și cea 
psihică”, a avertizat directoarea generală 
a UNICEF, Catherine Russell, citată în 
comunicat. 

Rusia a adoptat încă din octombrie o 
strategie de bombardamente masive asu-
pra infrastructurii ucrainene, în special 
asupra instalațiilor din sectorul energetic, 
pentru a copleși populația pe măsură ce 

temperaturile scad odată cu venirea iernii. 
În această etapă, 40% din capacita-

tea de producție de energie a Ucrainei a 
fost distrusă și, în pofida reparațiilor în 
curs, sistemul energetic ucrainean nu a 
reușit să acopere decât 70% din cerere, 
în momentul unui vârf de consum, pe 28 
noiembrie, potrivit Biroului ONU de Co-
ordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA). 

UNICEF a anunțat că are nevoie de 
1,1 miliarde de dolari pentru a satisface 
nevoile imediate și pe termen lung a 9,4 
milioane de persoane, între care 4 mili-
oane de copii, pentru a furniza, menține 
și extinde servicii esențiale în domeniile 
sănătății, nutriției, protecției copilului, 
violenței pe bază de gen, apă, salubritate, 
igienă și protecție socială.

digi24.ro

apărut în acest an la București, 
în „Colecția verde”. Am intrat în 
vizorul KGB-ului de la începutul 
studiilor la Universitate, fiindcă 
în AUTOBIOGRAFIA obligatorie 
pentru dosarul de înmatriculare 
nu am menționat că bunicii mei 
au fost deportați în Siberia. Ar 
fi multe de spus despre hărțuia-
la și amenințările pe care le-am 
suportat la Universitate, fiindcă 
îmi făcusem în anul doi și trei o 
bibliotecă de peste două sute de 
cărți în limba română, procurate 
la Odessa, Cernăuți, Kiev, Lvov, 
Ternopol, Leningrad; aveam 
poate cea mai bogată discotecă 
de muzică românească, primeam 
presă din România interzisă în 
RSSM, de la o cunoscută din 
Kaliningrad care, la rândul ei, 
fiind din Rusia, avea dreptul să 
se aboneze la gazete și reviste din 
România, expediindu-mi-le prin 
colet închis la Chișinău. Reuși-
sem să-mi fac în fotocopii opera 
politică a lui Eminescu, pe care 
o țineam ascunsă în podul casei 
părintești. Spre sfârșitul studiilor, 
KGB m-a acuzat de antisovietism 

și naționalism românesc, iar după 
ce m-au maltratat, anchetat și 
exmatriculat de la Universitate, 
mi-au înscenat un proces-farsă, în 
stilul lor, a la Vîșinski. În fine, ani 
buni KGB nu mi-a permis să vin în 
capitală, să-mi termin studiile, să 
mă angajez la o redacție sau alta 
din Chișinău. Știu că în provincie 
(la Soroca și Basarabeasca), unde 
îmi găsisem de lucru, reprezen-
tanții KGB se interesau de persoa-
na mea, chestionau unii colegi ce 
gândeam și ce vorbeam cu ei, se 
interesau dacă distribuiam dis-
curi și cărți din România. Mai pe 
scurt, până la prăbușirea URSS, 
ochii și urechile omniprezente ale 
KGB m-au urmărit pentru simplul 
motiv că mă consideram român, 
aveam conștiință românească 
și încercam, îndeosebi la săptă-
mânalul „Literatura și Arta”, în 
perioada gorbaciovistă, să spu-
nem adevărul despre dramele și 
nenorocirile la care au fost supuși 
românii basarabeni în anii ocu-
pației rusești, țariste și sovietice. 

- În domeniul Dvs. de ac-

tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
În URSS, mass-media făcea 

parte din aparatul ideologic al 
regimului comunist. Exista cen-
zură la nivelul redacției și cenzura 
propriu-zisă numită „LIT”, care 
aproba sau respingea orice gazetă, 
emisiune radio și TV. Însă cel mai 
mizerabil cenzor fusese crescut în 
creierul omului de creație, care 
știa să facă produse intelectuale în 
conformitate cu liniile directoa-
re ale partidului comunist. Unii 
s-au dedat la cele mai degradante 
„orgii” publice, elogiind „elibera-
torii” și punând la stâlpul infamiei 
„ocupanții români”. Evident, în 
spatele întregului aparat ideolo-
gic și mass-media, stătea de ve-
ghe, cu pistolul încărcat, fiorosul 
KGB. Existau așa-numiții curatori 
KGB, care aveau informatorii lor 
în toate structurile ideologice și 
în toate redacțiile republicane, la 
radio și televiziune, în edituri. O 
lege a lustrației în 1990 ar fi scos 
la suprafață rețele numeroase de 
informatori și turnători, dar Mos-
cova s-a opus categoric împotriva 
oricăror legi, care să reglementeze 
activitatea KGB și să-i facă res-
ponsabili de crimele și abuzurile 
comise împotriva a milioane de 
oameni. Închei cu speranța că 
măcar actuala majoritate parla-
mentară va găsi voință politică 
să promoveze cât mai urgent o 
Lege a colaboraționismului, care 
va demasca urmașii direcți ai 
KGB-ului, demnitarii, cârtițele 
și agenții care au lucrat și lucrea-
ză pentru alte state și, în primul 
rând, pentru Federația Rusă.   

Interviu realizat 
de Victoria Popa 

UNICEF: 7 milioane de copii din Ucraina, 
ameninţaţi de distrugerile din sectorul energetic 

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

Interviu cu Alecu Reniţă, votant al Declaraţiei de Independenţă faţă de Rusia imperială, 
directorul revistei naționale „Natura”
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Franţa – 
Argentina, 
un duel al 
titanilor 
la Mondialul 
din Qatar  

Se prefigurează un duel al ti-
tanilor în marea finală a ediției 
XXII a Cupei Mondiale la fotbal, 
găzduite de statul Qatar, ce va 
opune Argentina (ghidată de un 
Lionel Messi pe final de carieră, 
dornic de a-și adjudeca ultimul 
titlu major ce-i lipsește din palma-
res) și Franța (ce îl are pe Kylian 
Mbappe, debordând de energie și 
de o măiestrie în plină afirmare), 
aflată la a doua finală mondială 
consecutivă. Este de menționat 
că ambii fotbaliști joacă la același 
club (PSG - Paris Saint-Germain) 
și se află la aceste Mondiale în 
fruntea clasamentului golgheteri-
lor, cu câte cinci goluri marcate, ei 
fiind urmați de conaționalii Julian 
Alvarez (Argentina) și respectiv 
Olivier Giroud (Franța), cu câte 
patru goluri la activ. 

Continuăm să vă prezentăm 
rezultatele și marcatorii tuturor 
meciurilor din cadrul Campiona-
tului. 

Sferturile de finală: 
Croația – Brazilia 1-1 (0-0, 

0-0), după prelungiri (Bruno Pe-
tkovic, 117 / Neymar (105+1); 4-2 
la loviturile de departajare.

Țările de Jos – Argentina 
2-2 (0-1, 2-2), după prelungiri 
(Wout Weghorst, 83, 90+11 / 
Nahuel Molina, 35, Lionel Messi, 
73 - penalty); 3-4 la loviturile de 
departajare. 

Maroc – Portugalia 1-0 (Yous-
sef En-Nesyri, 42).

Anglia – Franța 1-2 (Harry 
Kane, 54 - penalty / Aurelien Tc-
houameni, 17, Olivier Giroud, 78). 
Harry Kane a ratat un penalty în 
min. 84 (șut peste poartă).

Semifinale:
Argentina – Croația 3-0 (Li-

onel Messi, 34 - penalty, Julian 
Alvarez, 39, 69)

Franța – Maroc 2-0 (Theo 
Hernandez, 5, Randal Kolo Mu-
ani, 79).

Finala mică (Croația – Ma-
roc) va decide cine va intra în 
posesia medaliilor de bronz și se 
va desfășura în ziua de sâmbătă 
(17 decembrie) pe Khalifa Inter-
national Stadium, la ora 17:00.

Deținătoarea trofeului prin-
cipal o vom cunoaște duminică, 
partida din finala mare opunând 
naționalele Argentinei și Franței, 
pe Lusail Stadium - Al Daayen, 
ora 17:00. Reamintim că ambe-
le reprezentative ale acestor țări 
s-au învrednicit până acum de câte 
două titluri mondiale (Argentina 
în 1978 la ea acasă și în 1986 la 
Mondialul din Mexic, iar Fran-
ța în 1998 la ea acasă și la ediția 
precedentă, din 2018, găzduită 
de Rusia).

Competiție de elită

La Complexul sportiv „Ex-
treme Arena”, o denumire cât 
se poate de sugestivă dacă e să 
ținem cont de încrâncenarea cu 
care s-au duelat echipele, și-au 
dat întâlnire cele mai de forță 
selecționate ale momentului, în 
categoriile masculină (lupte li-
bere) și feminină.

La feminin, șase formații de 
elită (cu câte 10 luptătoare în 
componență, în diferite categorii 
de greutate) au fost repartiza-
te în două grupe: „A” (Ucraina, 
Mongolia și Japonia) și „B” (Chi-
na, SUA și reprezentativa lumii, 
pentru care au și evoluat ambele 
noastre sportive). De remarcat 
că doar Republicii Moldova i s-a 
oferit de către Federația Interna-
țională de Lupte (United World 
Wrestling – UWW) onoarea de a 
delega la selecționata mondială 
tocmai două atlete, iar Tudor Cîr-
lan, mentorul Anastasiei Nichita, 
a fost numit antrenor principal 
al echipei All Stars UWW, care a 
întrunit cele mai puternice luptă-
toare ale lumii, în baza rezultate-
lor obținute la ediția din acest an 
a Campionatului Mondial pentru 
seniori ce a avut loc la Belgrad 
(Serbia).

Prestație de excepție

Anastasia Nichita, campioană 
mondială en-titre, a evoluat și de 
această dată în cântarul de până 
la 59 de kilograme, în lupta sa in-
augurală la acest turneu având-o 
ca adversară pe luptătoarea din 
China, Qi Zhang (24 de ani), în 
2018 vicecampioană mondială la 
juniori. La acel moment tabela 
electronică arăta un sec 4-0 pen-
tru echipa asiatică, meciul fiind 
constituit din 10 dueluri. 

Prima repriză s-a încheiat cu 
1-0 în favoarea sportivei din Asia, 
care este deținătoarea medaliei 
de bronz la Campionatul conti-
nental din 2019, rezervat senio-
rilor. Acest punct ea și l-a adju-
decat, conform deciziei arbitrilor, 

pentru o atitudine mai activă pe 
salteaua de lupte. Însă derularea 
ulterioară a evenimentelor a de-
monstrat că sportiva din Moldova 
doar aștepta, cu multă stăpânire 
de sine, momentul potrivit pen-
tru a-și etala superioritatea. Iar 
odată cu începutul părții a doua 
a partidei, veni un atac fulger, 
Anastasia fixându-și oponenta, 
fără a-i da timp să se dezmeti-
cească, cu omoplații pe covorul 
de lupte: victorie instantanee 
prin tuș! Scorul general deveni 
astfel 4-1.

Apoi veni rândul Irinei Rîn-
gaci (68 kg), campioana mondi-
ală de anul trecut și medaliata 
cu „bronzul mondial” din acest 
an, să-și pună în valoare măies-
tria sportivă. Ea a dat piept cu 
experimentata chinezoaică Feng 
Zhou (29 de ani), deținătoarea 
„bronzului” mondial în 2018. 
Discipola antrenorilor Andrei și 
Petru Chiperi a preluat din start 
inițiativa și conducerea pe tabela 
de marcaj, menținându-și cu în-

credere avantajul până la sfârșitul 
partidei, în pofida eforturilor in-
sistente ale rivalei de a răsturna 
situația în favoarea sa: scor 7-4 
la final de meci și 4-4 la general! 
Până la urmă lupta titanilor s-a 
încheiat cu 5-5, însă victoria, la 
parametri suplimentari, a fost 
atribuită atletelor din China, care 
vor accede până în finala mare, 
unde vor ceda în fața naționalei 
din Ucraina (4-6). 

Însă aventura competițională 
pentru sportivele noastre nu s-a 
încheiat aici, căci a urmat o se-
rie de lupte extrem de solicitante 
împotriva echipei gazdă. Și de 

Luptătoarele Anastasia Nichita (23 de ani) 
şi Irina Rîngaci (21 de ani) au obținut 
câte două victorii fiecare, într-un stil 
deosebit de impresionant, în cadrul 

Cupei Mondiale pe echipe (World Cup), ce a 
avut loc în perioada 10-12 decembrie curent la 
Coralville (SUA).

Evoluţii fenomenale pentru 
luptătoarele Anastasia 
Nichita și Irina Rîngaci 
la Cupa Mondială 

această dată Anastasia Nichita 
a impresionat prin acțiuni ful-
gerătoare, de o precizie aproape 
nefirească, secondate de o forță 
de nestăvilit. Astfel, în disputa 
contra adversarei de 21 de ani, 
Lexie Rena Basham, eleva lui 
Tudor Cîrlan s-a impus prin su-
perioritate tehnică încă în prima 
repriză: 12-2, scorul la general 
devenind 3-2 pentru selecționata 
americană. 

Suspansul la el acasă

În momentul ieșirii pe salteaua 

de lupte a Irinei Rîngaci, avan-
tajul gazdelor se majoră până la 
5-2, atleta noastră fiind pur și 
simplu obligată să câștige, pen-
tru a păstra șansele selecționatei 
mondiale la revenire. Ceea ce și 
făcu până la urmă, într-o luptă 
pe cât de captivantă, pe atât de 
încrâncenată, unde suspansul s-a 
simțit ca la el acasă. 

Duelul cu Solin Nicole Piearcy 
(24 de ani) începu în defavoarea 
compatrioatei noastre. Ambiți-
oasa americancă preia din debut 
conducerea cu 2-0, însă Irina, 
fiind încă în parter, reușește 
să contraatace (2-2) și cât pe 

ce chiar să-și adjudece victoria 
prin tuș. Printr-un efort supra-
omenesc adversara evadează din 
strânsoare, scorul menținându-se 
egal până la pauză. În partea a 
doua a meciului, discipola șco-
lii moldovenești de lupte preia 
conducerea cu 4-2, reușind să-și 
conserve ecartul până la final, 
într-un duel extrem de epuizant, 
în care a dat dovadă de rezisten-
ță, tehnică elevată și calcul tactic 
aducător de victorie. La general, 
echipa Statelor Unite a reușit să 
se impună până la urmă cu 6-4, 
iar în lupta pentru „bronz” gazde-
le au pierdut cu 3-7 în fața redu-
tabilei selecționate a Mongoliei.

De remarcat că trofeul suprem 
a revenit selecționatei Ucrainei, 
care pe traseul competițional și-a 
depășit concurentele din Mongo-
lia (scor 7-3), Japonia (5-5, vic-
torie la parametri adăugători) și 
China (6-4 în finală). 

În concursul masculin, meda-
liile de aur au revenit luptătorilor 
din SUA, care au surclasat în ac-
tul decisiv puternica formație a 
Iranului, scor 6-4. De asemenea, 
gazdele s-au impus în fața loturi-
lor din Mongolia (7-3) și Georgia 
(10-0). Podiumul a fost completat 
de echipa lumii, care a trecut în 
finala mică de georgieni (8-2).

Așadar, luptătoarele din 
Moldova au demonstrat, o dată 
în plus!, un randament maxim, 
în stilul ce le este caracteristic, 
dând dovadă de calități ce le sunt 
proprii doar unor performeri de 
cel mai înalt rang: măiestrie 
tehnico-tactică, perseverență, 
caracter, pregătire fizică de ex-
cepție etc. Este de menționat în 
mod deosebit că Federația de 
Lupte din R. Moldova și repre-
zentanți ai diasporei s-au îngrijit 
ca delegația tricoloră, condusă de 
președintele forului național de 
profil Ivan Gheorghiu, să plece 
din timp (de pe 1 decembrie) pe 
continentul american, în vederea 
aclimatizării, bunei pregătiri și 
dispoziții, fapt ce a contribuit 
în mod indubitabil la prestația 
excelentă a sportivelor noastre.

Iulian BOGATU
Anastasia Nichita, învingătoare

 Irina Rîngaci, în acțiune
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
17 – 18.12 „Romeo și Julieta” – Premieră!, după William Shakespe-

are, ora 18.00. 
20.12 „Dragoste la pachet” de Tatiana Lazăr, 18.30. 
21.12 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
18.12 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.
22 – 24.12; 29-30.12 „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, 

ora 18.30.

Teatrul Național „Satiricus. Ion Luca Caragiale”
16.12 „Căsătorie cu de-a sila” de J.-B. Moliere, ora 18.30.
17.12 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30.
18.12 „Fără pijamale” de Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
18.12; 28.12 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
20.12 „Zacs”, ora 19.00.
22.12; 24.12 „Sonata lunii”, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
30.12 Gala de Revelion, ora 18.00.

Teatrul „Luceafărul”
17, 18, 23, 24, 25, 29, 30.12 Premieră – „Colivia cu nebune” de Jean 

Poiret, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
18.12 Matineu + „Omuleții de zăpadă” de Veronica Boldișor, ora 

11.00; 13.30.
25.12 Matineu + „Cenușăreasa” de Frații Grimm, ora 11.00; 13.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
17.12 Pikpok.Online@Guguță de Gabriela Lungu, ora 11.00.
24 – 25.12 „În lumi paralele”, show de Revelion, de A. Plăcintă, ora 

11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 
Palatul Republicii 

27.12 „December Songs”, ora 18.00.

29.12 Concert vocal-simfonic „Cântece Flamenco”. Geta Burlacu, 
Andrei Otean, Capela Corală Academică „Doina” și Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, sub bagheta lui Veaceslav 
Redea, Ucraina, ora 18.00.

Sala cu Orgă
16.12 Gala Premiilor acordate de Fundația „Valentin Eșanu”, ora 18.00.
19.12 Gala formațiilor corale, în seara de Sf. Nicolae, formațiile corale 

de la Școala de Arte „A.Stârcea”, Liceul Teoretic „M.Viteazul”, Liceul 
Privat „Da Vinci” prezintă un program de colinde, ora 18.00.

20.12 Corul Mănăstirii „Treisprezece Sfinți Părinți Asirieni” din 
Kanda, Georgia interpretează cântări de rugăciune în limba aramaică 
ale Arhimandritului Serafim Bit-Kharibi, ora 19.00.

21.12 Corala Mitropoliei Basarabiei „Gavriil Musicescu” invi-
tă la un concert de colinde – „Magii de la Răsărit”. Intrare liberă, ora 
18.00.

22.12 Concert de Colinde prezentat de Corala „Vocile Primăverii”, con-
ducător – Mădălina Ganea, 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 aşteptarea 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, Botoşani, 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 Chişinău. 
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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Ideile pe care le ai par a 
fi sustenabile pentru schim-
bările care au loc la birou. 
Tot ceea ce trebuie să faci 
este să preiei inițiativa. 
Indiferent de contextele în 
care te vei afla, nu trebu-
ie să adopți întotdeauna o 
atitudine radicală. Compro-
misurile, da, pot fi dăună-
toare, dacă le faci fără să 
fii conștient de riscurile pe 
care ți le asumi.

Ai vrea să ai curajul de 
a spune tot ceea ce simți, 
dar parcă nu știi de unde 
să începi. Indiferent de mo-
mentul zilei în care te afli, 
te simți vlăguit și fără nicio 
urmă de motivație. Dimine-
țile devin tot mai sumbre 
din cauza indispoziției. Ac-
ceptă această perioadă din 
viața ta și fii încrezător în 
ceea ce va veni!

Mercur și Marte se află 
concomitent într-o perioa-
dă de ascensiune energeti-
că. Pentru tine, totul se va 
resimți în plan emoțional. 
Chiar dacă la birou lucru-
rile nu mai decurg ca în 
trecut, poate nu este mo-
mentul potrivit să renunți. 
Manifestările somatice din 
perioada următoare te vor 
intriga destul de mult pen-
tru a căuta răspunsuri.

Tensiunea din relațiile 
de prietenie sau din cele 
profesionale devine tot mai 
intensă. O atitudine deschi-
să poate ajuta la reconcilie-
re atunci când situația este 
mult prea tensionată. Rela-
țiile importante pentru tine 
se vor bucura de dedicarea 
ta în perioada care urmează, 
dar nu vei mai renunța la 
propriul confort pentru a 
satisface nevoile altora.

Marte este destul de 
„structurat” din punct de 
vedere energetic. Zilele 
acestei săptămâni te pro-
voacă, mai ales la nivel 
profesional. Instinctul tău 
este destul de puternic și 
de aceea îți urmezi mereu 
intuiția în situațiile în care 
nu găsești soluții la proble-
mele pe care le întâmpini. 
Rămâi aproape de cei în 
care ai încredere!

Maniera în care alegi să 
faci lucrurile denotă încre-
dere în sine. Perioada de 
criză pare că se risipește 
și tu ești mult mai centrat 
și mai asumat. Starea de 
echilibru interior este cea 
care îți va ghida deciziile în 
perioada următoare. Va fi 
nevoie de chibzuință. Wee-
kendul nu poate fi petrecut 
altfel decât în familie.

Indiferent de ceea ce 
pretinzi, sunt persoane 
care au influențe negative 
asupra echilibrului tău in-
terior… Însă această influ-
ență o pot avea doar dacă tu 
le vei permite acest lucru. 
Săptămâna aceasta te adu-
ce în contact cu propriile 
răni și e înțelept să-ți dai 
voie să trăiești cu adevărat 
tot ceea ce simți.

Influența pe care o ai 
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. Alegi să vezi 
partea plină a paharului 
deoarece ești conștient că 
tu ești singurul „dirijor” al 
propriei vieți. Pentru tine 
această săptămână este des-
pre echilibru.

Atunci când mizezi cu 
totul pe spontaneitate, tot 
ceea ce trăiești se învăluie 
în autenticitate și profunzi-
me. Nu lăsa pe nimeni să îți 
umbrească fericirea! Viața 
este ca un carusel pentru 
tine. Trebuie să fii pregătit 
în orice moment să o ia la 
galop, metaforic vorbind, și 
să faci față „amețelii”. Wee-
kend-ul e rezervat pentru 
dezvoltare personală.

Apreciezi din plin ener-
gia pe care o resimți de-
oarece ai multe lucruri de 
rezolvat. În plan personal, 
deși informațiile nu repre-
zintă ceva nou pentru tine, 
temerile iau amploare. Te 
consumi psihic pentru o 
serie de lucruri care nu te 
vizează direct, dar totuși își 
lasă amprenta asupra con-
fortului emoțional.

Te lași dus de val chiar 
și în acele situații în care se 
impune stăpânire de sine. 
Majoritatea intrigilor care 
au loc pe parcursul urmă-
toarelor zile te vor învăța 
lucruri despre sine. Chiar 
dacă de multe ori îți este 
dificil să întorci lucrurile 
în avantajul tău, nu trebu-
ie să te descurajezi în fața 
provocărilor.

Este dificil ca cei din jur 
să îți dea atenția pe care o 
soliciți. Ești extrem de po-
sesiv și ai senzația că tot 
ceea ce este în jur este des-
pre tine, dar realitatea este 
alta. În plan profesional, ai 
parte de reușite, asta este 
evident, dar parcă ceva din 
ceea ce trăiești nu te împli-
nește întru totul.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanţă Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Era convins că-l vor pedepsi 
aspru pentru că și-a pus mintea 
cu o sărăntoacă. A plecat din sat 
chiar a doua zi pentru totdeauna. 
Unde? Nici până azi nu s-a mai 
aflat. Se întâmpla aceasta pe la 
sfârșitul anului 1960.

Termenul era prea mare, 
avortul imposibil

A plâns biata fată disperată zile 
în șir. Se ascundea prin cele mai 
dosite acareturi de lângă casă și 
plângea ca să n-o vadă mama. Îi 
era frică și rușine să-i spună. A 
tăinuit ea cât a tăinuit, și-a tot 
strâns burta cu un corset, dar, 

când nu mai putea ascunde nimic, 
n-a avut încotro, i-a spus mamei 
toată povestea. 

Uitasem să vă spun că Pela-
ghia a crescut numai cu mamă, 
tatăl său decedase pe front. Fire 
retrasă, Zinovia, mama Pelaghiei, 
s-a tulburat nespus când a auzit 
de una ca asta. Nu știa ce să facă 
și cum să dreagă ca să scape de 
rușine. Pe vremea aceea era mare 
rușine la casa omului nașterea 
unui copil din flori. 

S-a gândit o zi și o noapte și, 
în dimineața următoare, până la 
revărsatul zorilor, și-a îndemnat 
fiica să o urmeze. Plecau la o mă-
tușă de peste câteva sate, care se 
pricepea la întreruperea sarcinii 
și la moșit. Era convinsă că-și va 
ajuta fiica să scape de copil. Dar 
planul Zinoviei nu s-a realizat. 
Termenul era prea mare, avortul 
imposibil. 

Ce să facă? Să se întoarcă cu 
fata acasă, o s-o arate tot satul 
cu degetul! Până la urmă, au con-
venit ca fata să rămână în casa 
mătușii care locuia de una singu-
ră pe marginea unui pârâiaș, iar 

Crucea bunicii care a vrut să-și 
omoare nepoţica (I)

Zinovia s-a întors acasă. Și iată 
că zilele au trecut și Pelaghiei i-a 
sosit ceasul să nască. Ajutată de 
mătușă, a născut o fetiță de toată 
frumusețea.

Bunica pune gând să scape 
de nepoțică

Zinovia nu s-a arătat aproape 
trei luni la casa băbuței. Când era 
întrebată de ce nu se vede Pelaghia 
prin sat, răspundea că e plecată 
la niște rude în Crimeea. Slabă 
în credință, femeia s-a gândit, a 
chibzuit în mintea ei, și în final 
a hotărât – Pelaghia trebuie să 
scape de copil! Deși pare de ne-
crezut, chiar așa au stat lucrurile. 

Cu acest gând a ajuns într-un 
amurg la căsuța de pe malul pâ-
râului. Bătrâna a luat micuța de 

două săptămâni în brațe și a zis: 
„Uite, Zinovie, ce nepoțică fru-
mușică ți-a adus Pelaghia!”. Dar 
Zinovia, în loc să se bucure, mârâi 
oțărâtă: „Ei, na! Numai baistruc 
la casă ne mai lipsea!”. S-a oțărât 
într-atâta încât fața ei spunea că 
ar fi fost în stare să o strângă de 
gât pe micuță.  

Mătușa a strâns din umeri 
nedumerită. Nu știa ce să zică. 
După ce au stat la masă, bătrâ-
na s-a dus la culcare, iar mama a 
început să-și țese fiica: „La ce-ți 
trebuie acest copil, Pelaghie? Ești 
tânără, frumoasă, trebuie să-ți 
aranjezi viața. Dar cu copil cine o 
să se uite la tine? Hai să-l ducem 
la fântâna ceea cu cumpănă din 
mijlocul câmpului. Îl lăsăm în voia 
Domnului și mergem acasă...”.

Micuța care dormea și care nu 

putea ști ce înseamnă aceste vorbe 
suspină prin somn, iar Pelaghia 
se uita plină de spaimă când la 
mama, când la fetiță. „Liniște-te, 
fată-hăi! Gândește-te bine, și adu-
ți aminte cât de greu mi-a fost să 
te cresc fără tată. Îl lăsăm și ni-
meni n-o să știe că ai avut copil. 
Ia să vezi cum se vor aranja toate 
și cum o să te bucuri de fericire”.  

A tot bătut-o la cap până după 
miezul nopții. De voie, de nevoie, 
în cele din urmă, Pelaghia a ie-
șit din casă în urma mamei care 
înșfăcase copilul. În toiul acelei 
nopți, femeile au pornit de-a 
curmezișul unui lan de grâu și au 
mers cale de vreo doi kilometri 
până au ajuns în dreptul fântânii. 

Zinovia a pus copilul pe iarbă, 
și-a apucat fiica strâns de mână, 
îndemnând-o: „Hai să fugim mai 
repede, cât nu ne-a apucat ziua!”. 
Dar n-au făcut decât câțiva pași că 
fetița a început să scâncească. Pe-
laghia se smunci din mâna mamei 
și se întoarse la copil. „Ce-i cu tine, 
nebuno?! Te-ai stricat la cap? Lasă 
baistrucul cu Dumnezeu și hai mai 
repede! Nu vezi, că ne apucă ziua?!”. 

Însă inima blândă și smerită 
a Pelaghiei nu putea face una ca 
aceasta. A căzut în genunchi și se 
ruga la maică-sa: „Lasă-mă să-i 
mai dau țâță oleacă, mămuță”. 
Maică-sa o trăgea cu putere de 
mână, încercând s-o ridice de jos, 
iar ea nu se clintea din loc, parcă 
prinsese rădăcină acolo.

(va urma)

Nina NECULCE

Pelaghia era un model de conduită modestă şi 
curată în sat. La 18 ani a păcătuit cu Nichifor 
de bună voie. Îl iubea. Visa să întemeieze 
cu el un cămin frumos şi curat, cu mulți 

copii şi cu gospodărie exemplară. Dar n-a fost să fie. 
Nichifor a părăsit-o când a aflat că e însărcinată. Se 
temea de părinți. 
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Misterul anulat

C U L T U R Ă

„Să trăiască pacea Cuvintelor, 
fie ele și rănite”

– Spuneți-mi vă rog, Vasi-
le Iftime, ce ştiați despre 
poezie, poeți pe când erați 
copil, în satul Sărata Ba-
sarab, jud. Botoşani? 
Copilăria mea s-a întâmplat 

în anii 70. Apoi, adolescența, Li-
ceul Garabet Ibrăileanu din Iași, 
centrul universitar, biblioteci ge-
neroase, profesori ce știau să te 
descopere și să impună traiecte 
conforme cu dorința și stilul tău 
de zbor. Dar să revin la copilărie 
–  o școală într-un sat uitat de 
lume, noroaie, cizme, pelerine 
din sacii în care era ambalat azo-
tul sau mai știu ce îngrășăminte 
chimice... Creangă, Sadoveanu, 
Bogza erau atât de actuali, atât de 
acolo... Duminica mâncam carne, 
mama tăia o găină și o împărțea 
la cinci, tata mânca picioarele, 
mama – spinarea: trebuia să-l 
alăpteze pe cel mai mic... Poe-
zia, literatura în genere, în anii 
copilăriei, era acolo, închisă în-
tr-o magazie, unde se depozitau 
lemnele, pe două-trei rafturi... De 
acolo, luai pur și simplu o carte, o 
citeai și o aduceai tot mai subțire. 
Unii rupeau pagini ca să aprindă 
focul, alții... să rămână și ei cu 
ceva scris pe poliță.

– De unde provine denu-
mirea Sărata Basarab? 
Sărata Basarab, este un sat 

format după împroprietărirea 
celor ce au fost la oaste în Pri-
mul Război Mondial, locuitori 
din Bucovina: Cacica, Pârtești, 
Milișăuți. Au primit pământ pe 
valea Sărății, deci de aici – Sărata 
Basarab. În 1868, a avut loc o 
reorganizare administrativ-teri-
torială, trecându-se de la regiuni 
la județe și, implicit, de la raioane 
la comune. Comuniștii au gândit 
că ar fi  bine să înlocuiască unele 
denumiri de localități cu nume de 
domnitori, inventatori, oameni 
politici, așa că acelui sat de co-
loniști, numit, inițial, Bortelița, i 
s-a atribuit denumirea de Sărata 
(pârâu în sărătură) și Basarab 
(Domnitor al țării Românești). 
Totuși, în urma săpăturilor pen-
tru aducțiunea de apă, s-a stabilit 
că satul a fost ridicat pe o vatră 
neolitică.

– Ce spuneau sătenii, ru-
dele, familia dvs. despre 
Basarabia? Dar despre 
Rusia?
Până în anii 89, priveam de 

pe movilele gemene, două ridică-
turi de pământ situate pe dealul 
din imediata apropiere a satului 
(morminte ale căpiteniilor sci-
te), Rusia. Acolo, în anii 80, îmi 
amintesc că, noaptea, era lumină, 
la noi – nu... În Rusia era semnal 
și emisiuni TV, după care roteam 
seara antenele, la noi – nu... În 
Rusia oamenii, la televizor, zâm-
beau, la noi – nu... Spun Rusia, 
pentru că această identitate ni 
se inoculase pentru spațiul de 
dincolo de Prut. După 90 s-a 
întâmplat trezirea națională.

– Ați studiat la Institutul 
de Artilerie, Rachete şi 
Topogeodezie din Sibiu, 
ați fost subofițer în arma-
ta română. Ce v-a deter-
minat să vă întrerupeți 
cariera de militar şi să 
începeți să publicați cărți 
de poezie?
Nu am întrerupt cariera mili-

tară, ea m-a întrerupt pe mine. 
Mai precis, după 30 de ani de 
armată, au început să scârțiie 
încheieturile, ba mai mult, am în-
ceput să descopăr că în abdomen 
am un stomac, intestine, splină, 
ficat, pancreas, în cutia toraci-
că – inimă, plămâni și că aceste 
elemente, puțin câte puțin, nu 
mă mai recunosc ca fiind cel din 
livretul militar. Poezia, înainte de 
a fi poezie, este o stare de poezie 
– aceasta le spun copiilor cu care 
mă întâlnesc la atelierele de la 
Ipotești. Este destul să vibrezi și 
deja ești poet, iar ca să vibrezi, nu 
trebuie decât să te lași pătruns 
de mesajul poetic. Uneori, găsim 
mai mulți poeți printre cei ce ci-
tesc poezia decât printre cei care 
o scriu. Eu, în timpul cătăniei, 
eram cel mai atipic militar din 
perspectiva pasiunii și cel mai 
atipic poet din perspectiva pro-
fesiei. Părerea aceasta era a lor, 
pe mine nu mă interesa.

– Ați debutat în 2005 cu 
volumul de poezie „Um-
bre”, iar în 2008 ați de-
venit membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 
Ce cărți ați mai publicat de 
la debut până în prezent?
Am publicat 14 cărți (poezie, 

roman, interpretări critice), voi 
menționa doar câteva: „Jumătate 
liliac”, Editura Axa, 2007; „Claus-
trofobii sentimentale”, Editura 
Axa, 2008; „Alte poeme, alte fe-
mei”, Editura „Conta”, 2010; „O 
frontieră cât toate iernile noas-
tre”, Editura Zona Publisher, 
2012; „De la Petru citire”, Edi-
tura Junimea, 2016 (roman); „Cu 
palmele lipite de cer”, Editura 
TIPO Moldova, 2016; „Pactizând 
cu Aureliu Busuioc”, Editura Ju-
nimea, 2017; „ Hristos toamna”, 
Editura Charmides, 2018; „Piatră 
pe piatră”, Editura Eikon 2021; 
„ДЕТИ la ferestre scutece albe”, 
Editura Eikon 2022.

– Motivele din religia creş-
tină sunt nelipsite în poe-
zia dvs. Cum v-ați descope-
rit vocația pentru poezia 
de inspirație religioasă? 
Ce înseamnă pentru dvs. a 
merge la biserică, a vizita 
diferite biserici?
Mersul regulat la biserică, lec-

turile cu tematică religioasă, dar 
mai ales educația bunicilor (pă-
rinții, în comunism, erau ocupați, 
trebuiau să ne hrănească, să ne 
cumpere ciuboțele, uniforme...), 
te fixează, copil, adolescent, ma-
tur, dar mai ales om obosit, trecut 
de 50 de ani, într-un real ce nu 

lasă loc de interpretare, într-un 
univers al împăcărilor, pe care 
îl redescoperi după câteva zeci 
de ani și pe care l-ai abandonat 
câte puțin în virtutea bucuriilor, 
plăcerilor, satisfacțiilor imedia-
te. Vizita la biserică este turism 
religios, însușirea bisericii și pur-
tarea ei în minte și în suflet este 
concretețe, este izbăvire.

– În 2022 a apărut volu-
mul dvs. de poezie „ДЕТИ 
la ferestre scutece albe”, 
la editura Eikon din Bucu-
reşti şi este însoțit de „Cu-
vântul înainte” al lui Ion 
Pop. Volumul a fost lansat 
recent şi la Chişinău. Care 
a fost punctul de pornire 
pentru această carte con-
sacrată victimelor războ-
iului din Ucraina?
Cartea sau, mai bine spus, 

impulsul de a scrie această carte 
l-am avut pe 24 februarie, când 
Rusia, de data aceasta, într-un 
mod direct, tupeist, impertinent, 
obraznic, barbar, a atacat Ucrai-
na, fără a se mai ascunde sub uni-
formele neutre, fără identitățile 
omuleților verzi. După modelul 
Budapesta sau Praga, au invadat 
un stat independent, suveran, un 
stat care se dorește european.

Așadar, la început a fost acel 
„clic”, materializat prin poemul 
„Prolog”. Doar că apoi mi-am dat 
seama că intru pe un teren minat 
și mi-am spus: dacă voi scrie o 
carte despre acest război, atenția 
mea trebuie să se focalizeze strict 
pe suferință, pe durere, pe frig, 
pe foame, pe întuneric... Domnul 
profesor Ion Pop, maestrul Ștefan 
Câlția au empatizat cu starea care 
a determinat poemul, cu mesajul.

– Noua carte e de fapt un 
poem-fluviu, în 50 de sec-
vențe, în care vorbiți de  
„îngerii celor care s-au 
născut”, „îngerii celor ce 
nu mai sunt” şi „îngerii ce-

lor pe cale să se nască”. E 
un fel de poem litanie, un 
recviem? Cum au apărut 
îngerii? Ați avut viziuni 
cu îngeri?
Știți, în mass-media, imaginile 

cu copii sunt estompate pentru 
a nu li se vedea chipul. Astfel, 
impactul emoțional este dimi-
nuat. Chipul copilului este, de 
fapt, o lucrare a lui Dumnezeu 
nedusă până la capăt. Expresi-
vitatea inocenței, fricii, spaimei, 
durerii, bucuria chiar, nu trebuie 
exploatate ca fiind etichete defi-
nitive ale stărilor lor. Poate și din 
acest motiv i s-a impus presei să 
nu abuzeze de imagini.  Pentru 
că nici eu nu am vrut să abuzez 
cu individualități, am ales să pun 
năpăstuirea pe seama îngerilor: 
a îngerilor celor ce nu mai sunt, 
a celor ce sunt, a celor ce urmea-
ză să se nască, a îngerilor fără 
naționalitate. Pentru că în urma 
acestui război, cu toții existăm 
într-o suferință universală: ruși, 
ceceni, belaruși, sirieni, ucrai-
neni, turci, români, poloni. Iar 
dacă nu ne doare îndeajuns, dacă 
ne-am obișnuit cu ideea durerii, 
îngerul, în mod sigur, simte până 
și în visul celui ce nu mai este. 
Nu am intenționat să scriu o carte 
de rugăciune, însă rugăciunea a 
rezultat din reliefarea suferin-
ței, Dumnezeu fiind prezent cu 
îngerii în tranșee, în pridvorul 
bisericii, în gara din Herson, în 
burta teatrului din Mariupol, 
în închisoarea din Olenikov, în 
școala din Lugansk, în gropile 
comune din Bucha, la ușa bru-
tăriei din Izyum.

– 2022 e un an sub semnul 
războiului. Ca fost militar, 
cât de îngrijorat sunteți de 
acest război declanşat de 
Rusia, contra Ucrainei?
Nu trebuie să fii militar, ca să 

fii îngrijorat. Mă tem nu neapă-
rat de război, ci de mentalități 
bolnave, de justificări nesimțite, 

Interviu cu Vasile Iftime, scriitor, România

de motivări impertinente, de con-
cluzii demonice. Pe 24 februarie, 
sintagma „pentru că așa vrem 
noi” mi se înfipse în inimă mai 
ceva ca un glonte de kalașnikov. 
Au urmat alte declarații tot mai 
pline de tupeu și de obrăznicie. 
Aseară, am auzit o replică a unui 
important om politic rus care 
suna cam așa: conflictul se va 
termina când Ucraina va înceta 
să se mai apere. În primăvară, 
m-a revoltat o altă declarație tâm-
pită a unui om politic ucrainean: 
Moldova nu trebuie să intre în UE 
odată cu Ucraina, noi suntem lo-
comotiva, iar ei – ultimul vagon. 
Tipologiile acestea de gândire 
bolnavă mă fac să mă tem mai 
mult decât de o armă.

– Poezia vă linişteşte? Ce 
sfaturi le puteți da oame-
nilor pentru a-şi stăpâni 
frica de război?
Evanghelia după Ioan, capi-

tolul 1.1. spune: La început era 
Cuvântul și Cuvântul era Dumne-
zeu. Și Dumnezeu era Cuvântul, și 
mai apoi: toate prin El s-au făcut 
și fără El nimic nu s-a făcut din 
ce s-a făcut. Să nădăjduiască în 
Dumnezeu, să nu creadă în Dum-
nezei falși, să nu inventeze alți 
Dumnezei. Să întoarcă spatele 
minciunii, să cearnă bine adevă-
rul, să se înfrupte din el. Și pentru 
că la început a fost Cuvântul, să 
trăiască pacea Cuvintelor, fie ele 
și rănite.

– Care este mesajul dvs. 
pentru cititorii din Basa-
rabia?
Cititorii mei, români ba-

sarabeni, români bucovineni, 
moldoveni, dobrogeni, mun-
teni, olteni, bănățeni, ardeleni, 
gândesc, scriu, simt, vorbesc în 
limba română. Le transmit să 
aibă priorități în viață valorile 
umaniste, creștine, naționale, re-
gionale, familiale și să nu se lase 
manipulați, să nu fie superficiali, 
să nu promoveze mediocritatea, 
falsul, artificialul, și, nu în ulti-
mul rând, să nu uite că deviza 
Uniunii Europene a fost „Unitate 
prin diversitate”. 

Interviu de Irina Nechit
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Luni, 19 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 Vorbeşte corect!
12.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
16.55 Pastila de artă
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Drag de România mea!
01.35 Nocturne
02.25 Aventura urbană
03.15 Memorialul Durerii
04.00 Printre cuvinte
04.05 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri 
Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Pe cale
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte 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 şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Studio Mondial
23.00 Nocturne
00.00 Dincolo de alb şi 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
03.40 M. A. I. aproape de tine/
04.05 Telejurnal Ştiri
04.55 Mic portret de mari românce
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic

TVR 2

07.00 Teleşcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fram
10.00 Documentar: 360° GEO Curcu-
ma - mirodenia din aur
11.00 Magazin Deutsche Welle Azi 
despre mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Educaţie la înălţime
14.30 Feţele libertăţii
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Reţeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Feţele libertăţii
01.00 Film: Totul se plăteşte

02.40 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleşcoala Limbi străine
04.25 Documentar
05.15 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Fotbal. CM-2022. Finala
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Erudit cafe
14.10 Zuper. Md
14.40 Desene animate Banzis secret 
diary
14.55 Secvenţe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Svitanok
16.30 F/d
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.35 Arena mondială
20.15 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Cobb
01.30 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Marta vorbăreaţa 01
07.15 Eu şi Mia
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
09.05 Barbie - eroina jocurilor video
10.30 Şufong Fong
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Asterix şi Cleopatra
15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreaţa
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Asterix, Obelix şi bretonii
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile Chişinău
07.00 Ştirile
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile
21.00 În Profunzime
00.00 Film
01.30 Ştirile
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa matinal
10.00 Optimiştii
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Большой папа
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa matinal
01.20 Х/ф Большой папа
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Naţional

06.00 Albumul Național
07.45 Film: SĂ ÎNCEAPĂ DIS-
TRACŢIA
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
1429
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 210
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 224
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 225
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
152
20.00 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 212
21.00 Film: DRAGOSTE LA PERSO-
ANA A TREIA
00.00 Film: COLŢ ALB
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 20 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 Vorbeşte corect!
12.00 Gări de poveste
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile 
Telejurnalului
13.45 Europa azi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
16.55 Pastila de artă - tezaur 
medieval
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Poveste dupa poveste
23.00 Ţară, ţară, cine eşti?
23.50 Discover România
00.00 O data-n viaţa
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Ţară, ţară, cine eşti?

03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri 
Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte 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
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Telecinemateca Nikita
00.25 Dincolo de alb şi negru
01.20 Atelier de sănătate
02.10 Telecinemateca Nikita
04.10 Telejurnal Ştiri
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fram
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Opera comică pentru copii
14.30 Feţele libertăţii
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediţie limitată
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Feţele libertăţii
01.00 Film: Cyrano, mon amour
03.05 Ora de Ştiri
03.45 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.10 Teleşcoala Limbi străine
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.10 Scanner
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Arena mondială
09.40 F/d
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Detectivul gourmet
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Unda bugeacului
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.35 Reporter pentru sănătate
20.05 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Film Aventurile lui T.S. Spivet
23.15 Serial În numele fericirii
00.00 События, мнения, лица
00.15 Ştiri Externe
00.40 Film High-Rise
02.40 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
09.05 Barbie Degeţica
10.30 Şufong Fong
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Asterix, Obelix şi bretonii

15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreaţa
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Cele 12 munci ale lui Asterix
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile Chişinău
07.00 Ştirile
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile
21.00 Film
00.30 Ştirile
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 gândeşte
06.00 Fără protocol
07.00 Ştirile 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 День сурка
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок

18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф День сурка
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Naţional

06.00 Albumul Național
08.00 Serial: CUSCRELE
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
150
11.45 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 212
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 225
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 226
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
153
20.00 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 213
21.00 Film: TREI CODIŢE DE 
CRĂCIUN
23.00 Film: DRAGOSTE LA PERSO-
ANA A TREIA
01.00 Film: CONAN DISTRUGĂTO-
RUL
02.00 Fosta mea iubire
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 21 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 Vorbeşte corect!
12.00 Ediţie limitată
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Destine ca-n filme
16.55 Pastila de artă - tezaur 
medieval
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Reţeaua de idoli
01.00 Ediţie 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 Matinal Ştiri 
Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
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
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Film: Sonja
00.15 Dincolo de alb şi negru
01.10 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Sonja
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03.50 Pro Patria/
04.15 Telejurnal Ştiri
05.05 AgroStrategia
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Mystic
10.00 Documentar: 360° Chartres, 
arta vitraliului
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Ediţie limitată
14.30 Feţele libertăţii
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Cele zece porunci
22.00 Despre forme şi semne
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Feţele libertăţii
01.00 Film: Cele zece porunci
02.40 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleşcoala Limbi străine
04.25 Documentar: 360° Chartres, 
arta vitraliului
05.25 Ediţie limitată
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAşii
06.30 Unda bugeacului
07.00 Bună dimineaţa
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Detectivul gourmet
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 F/d
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.35 Focus Europa
20.05 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Film O viaţă aproape perfectă
23.10 Serial În numele fericirii
23.55 События, мнения, лица
00.10 Ştiri Externe
00.35 Zapovednik
00.50 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
09.05 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor

10.30 Şufong Fong
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Cele 12 munci ale lui Asterix
15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreaţa
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Asterix salvatorul
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea

13.00 Ştirile
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile
21.00 Film
00.30 Ştirile
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Ştirile 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 Животное
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Животное
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Naţional

06.00 Albumul Național
08.00 Serial: CUSCRELE
07.45 Tradiţii de la bunica
09.00 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
151
11.45 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 213
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 226
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 227
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
154
20.00 Film: ULTIMII CAVALERI
22.15 Film: DE VÂNĂTOARE
00.15 Film: TREI CODIŢE DE 
CRĂCIUN
02.15 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii

05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 22 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 Vorbeşte corect!
12.00 Despre forme şi semne
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate

16.05 Ora Regelui
16.55 Pastila de artă - tezaur 
medieval
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Decembrie Roşu
00.00 Omul şi timpul
00.50 Discover România
01.00 Despre forme şi semne
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Omul şi 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 Matinal Ştiri 
Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Oamenii şi legea Magazin 
juridic/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte 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 şi timpul
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Decembrie Roşu
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Decembrie Roşu
03.45 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 Mic portret de mari românce
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Lumea financiară

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Mystic
10.00 Documentar: 360° Sărbătoarea 
luminii-Iarna în Suedia
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Despre forme şi semne
14.30 Feţele libertăţii
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Cele zece porunci
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Feţele libertăţii
01.00 Film: Cele zece porunci
02.40 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleşcoala Limbi străine

04.25 Documentar: 360°-GEO
05.25 Despre forme şi semne
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Şciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineaţa
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Film Aventurile lui T.S. Spivet
15.15 Serial În numele fericirii
16.00 Focus Europa
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.35 Zona ARS
20.05 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Film Şapte dorinţe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 События, мнения, лица
00.00 Ştiri Externe
00.25 Tezaur
00.40 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
09.05 Barbie în Colinda de Crăciun
10.30 Şufong Fong
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Asterix salvatorul
15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
17.45 Martha Vorbăreaţa
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Abominable Christmas
20.55 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film
01.00 Ştirile
01.40 Film
03.40 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNaţional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Micii Bucatari

18.00 Vanturile, Valurile
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 Iubeşte viaţa
07.00 Ştirile 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 Замуж на 2 дня
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Замуж на 2 дня
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: CUSCRELE
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
152
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 227

15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 228
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
155
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 211
21.00 Film: CRĂCIUN CU SCÂNTEI
23.00 Film: ULTIMII CAVALERI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 23 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 În Slujba Binelui
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniştii…
16.55 Pastila de artă - tezaur 
medieval
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Vineri seară în direct
23.40 Drumul lui Leşe
00.30 Gări de poveste
01.20 Istorii de bun gust
02.10 Profesioniştii…

03.00 Reţeaua 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 Matinal Ştiri 
Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Veniţi de gustaţi!
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte 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 Ţară, ţară, cine eşti?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Film: El Dorado: Templul 
Soarelui. Partea I
23.00 Anchetele comisarului An-
tonescu
00.00 Ţară, ţară, cine eşti?
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: El Dorado: Templul 
Soarelui. Partea I
03.35 Gări de poveste
04.20 Telejurnal Ştiri
05.10 Anchetele comisarului An-
tonescu
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Mystic
10.00 Documentar: 360° Italia - arta 
turnării clopotelor
11.00 Magazin Deutsche Welle
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Feţele libertăţii
15.30 Dialoguri spirituale
16.00 Teleşcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educaţie la înălţime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Gala umorului
22.00 Reţeaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Feţele libertăţii
00.00 Rivalii…
03.00 Ora de Ştiri
03.45 E vremea ta!
03.55 Dialoguri spirituale
04.20 Teleşcoala
04.45 Documentar: 360° Italia - arta 
turnării clopotelor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Film Misterul pinguinilor
15.30 Serial În numele fericirii
16.15 Desene animate Astroboy
16.30 În ritmul dansului
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.35 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Film Sera de Crăciuniţe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 События, мнения, лица
00.00 Ştiri Externe
00.30 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
09.05 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.30 Şufong Fong
11.35 Marsupilami
12.05 Zorro
12.35 Curiosul George
13.30 Abominable Christmas
14.30 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Când eram de vârsta ta
17.15 Surorile
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17.45 Martha Vorbăreaţa
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Moş Crăciun ucenic
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în   
sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa  
spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile
21.00 Vocea romaniei
00.30 Film Dincolo de trecut
02.00 Ştirile
02.30 Lecţii de viaţa
03.30 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Superspeed
05.15 Lecţii de viaţa

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 Micii Bucatari
18.00 Asfalt de Moldova
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 Ştirile 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 Кольцо дракона
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Iubeşte viaţa confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Кольцо дракона
03.00 Вечер. Настоящее  
время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Naţional

06.00 Albumul Național
08.00 Serial: CUSCRELE
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
153
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 211
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 228
15.45 Vouă
16.15 Serial: CUSCRELE
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 229
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
156
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 212
21.00 Film: POMPEI PART 1

23.00 Film: DE VÂNĂTOARE
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 24 decembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 Wine trips la TVR Moldova
09.50 Discover România
10.00 Vedeta familiei de Ajun
11.20 Crăciunul de odinioară
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 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Tezaur folcloric
15.50 Mesajul de Crăciun al Ma-
jestăţii Sale Margareta Custodele 
Coroanei Române
16.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile 
Telejurnalului
18.45 Europa azi
19.00 Bucuria credinţei
20.00 Cap compas
20.30 Credo Vigilia di Natale
22.20 Spectacol colinde
00.00 Film: Toamna bobocilor
01.35 Portret obiectiv
02.30 Film: Toamna bobocilor
04.05 Drumul lui Leşe
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile 
Telejurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Caravana TVR Moldova La 
tine-n sat

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Reţete de Crăciun
10.00 Vedeta familiei de Ajun
11.30 Doza de IT
12.00 Eu pot!
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Mesajul de Crăciun al Ma-
jestăţii Sale Margareta Custodele 
Coroanei Române
14.40 Misterele Vaticanului
16.30 Izolaţi în România
17.00 Bucuria credinţei
18.00 FilmCrăciun în Angel Falls
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Spectacol colinde
23.00 Film: Cel mai dulce  
Crăciun
00.45 Mesajul de Crăciun al Ma-
jestăţii Sale Margareta Custodele 
Coroanei Române
01.00 Film: Crăciun în Angel Falls
02.45 Telejurnal Ştiri
03.30 Tezaur folcloric
04.20 Sport
04.30 Film: Cel mai dulce  
Crăciun
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Film: Micul prinţ
13.00 Gala umorului
15.00 Rivalii…
17.00 Levintza
17.30 Dialoguri spirituale

18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Cap compas
20.30 Credo Vigilia di Natale
22.35 Film: Miracol de Crăciun
00.35 Drag de România mea!
02.35 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.30 Film: Micul prinţ
05.15 Opera comică pentru  
copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.45 Concert în Europa
07.30 Reporter pentru sănătate
08.00 Bună dimineaţa
11.00 Magazinul copiilor
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 Serial Hotel Grand
13.30 Marca frumuseţii
14.00 MeseriAşii
14.30 Bună seara!
15.50 Всегда на высоте
16.20 Erudit cafe
17.00 Live studio
20.00 Concert
21.00 Mesager
21.30 Oratoriul de Crăciun
22.55 События, мнения, лица
23.10 Film Ornamentul de  
Crăciun
00.35 Ştiri Externe
01.00 Bună dimineaţa
03.30 Live studio
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.00 Masha şi ursul
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
08.55 Masha şi ursul
09.10 Barbie: Un Crăciun perfect
10.35 Barbie Dreamhouse Adven-
tures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Moş Crăciun ucenic
15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Tărâmul uitat de timp: vremea 
marii dăruiri
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Balto
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în  sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa  
spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile
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
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Ştirile
20.00 Ştirile Chişinău
21.00 Film
01.45 Ştirile Chişinău
02.30 Film

ProTV InterNaţional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 I likeIT
10.30 Superspeed
11.00 La Măruţă
12.30 Ce spun românii
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecţii de viaţa
15.15 Vorbeşte lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed

02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecţii de viaţa
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 Planetarium
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 Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
10.30 Concert
12.45 Teleshopping
13.00 Х/ф
15.00 Teleshopping
15.15 Concert
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Moldova gândeşte
20.40 Concert
22.00 Х/ф
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: CUSCRELE
08.15 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Vouă
13.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
154
14.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
155
15.45 Film: DRUMUL OASELOR

18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
157
20.00 Film: PADDINGTON
22.00 Film: POMPEI PART 2
00.00 Film: CRĂCIUN CU SCÂNTEI
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 25 decembrie

TVR Moldova

07.00 Memoria locului
07.30 Mic dejun cu un   
campion
08.15 Reportajele/Interviurile 
Telejurnalului
08.30 Bucuria credinţei
09.00 Universul credinţei
10.00 Universul credintei Editie 
specială
12.00 Vivi Art
12.30 Izolaţi în România
13.00 Credo Urbi et Orbi
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Descriptio Moldaviae
15.00 Întâlnirile TVR Moldova
16.00 Vedeta familiei
17.15 Dialoguri spirituale
17.45 Europa azi
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Concert de Crăciun Colindăm, 
colindăm!
20.00 Telejurnal Ştiri
20.40 Crăciunul de odinioară
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Concert de colinde Grigore 
Leşe
22.30 Eveniment TVRi
23.00 Teatru TV
00.20 Întâlnirile TVR Moldova
01.15 Exclusiv în România
01.55 Teatru TV
03.15 Concert de CrăciunColindăm, 
colindăm!
04.35 Eveniment TVRi
05.00 Telejurnal Moldova
05.25 Concert de colinde Grigore 
Leşe

TVR 1

07.00 Film: Crăciun la magazin
08.30 Bucuria credinţei
09.00 Universul credintei
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Vedeta familiei
16.00 Exclusiv în România
16.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.00 Dosar România
18.00 Film: Hibernatus
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viaţă
00.00 Film: Nuntă de   
Crăciun
01.50 Film: Crăciun la magazin
03.15 Tezaur folcloric
04.05 Bucuria credinţei
04.30 Film: Nuntă de   
Crăciun
06.00 Dosar România

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Colinde americane
10.30 Natură şi aventură
11.00 Film: O aventură de Crăciun
12.40 Crăciun
13.00 Credo Urbi et Orbi
13.30 Film: Ailo: aventuri în Laponia
15.00 Drag de România mea!
17.00 Ediţie specială de Crăciun cu 
Luminiţa Velciu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Substituire cu bucluc
22.00 Film: Crăciun în Louisiana
00.00 Levintza
00.30 Film: Ailo: aventuri în Laponia
02.15 Ora de Ştiri
03.00 E vremea ta!
03.15 Film: Miracol de Crăciun
04.50 Generaţia Fit
05.20 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Film Sera de Crăciuniţe
08.30 Zuper. Md
09.00 Domnului să ne rugăm
11.00 La noi în sat
11.45 Tezaur
12.00 Serial Hotel Grand
13.30 Concert
14.30 Purtătorii de cultură
15.00 Moldovenii de pretutindeni
15.30 stil nou
16.00 Magiile lui Moş Crăciun
17.00 Live studio
20.00 Concert
21.00 Mesager
21.30 Film Un Crăciun de neuitat
23.00 Zapovednik
23.15 Şciotîjnăvîc
23.40 Erudit cafe
00.20 Live studio
03.30 stil nou
04.00 La noi în sat
04.45 Tezaur
05.00 Moldovenii de pretutindeni
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Curiosul George
06.25 Zorro
06.50 Martha Vorbăreaţa
07.15 Eu şi Mia
08.00 Masha şi ursul
08.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
08.55 Masha şi ursul
09.10 Barbie în Colinda de Crăciun
10.35 Barbie Dreamhouse Adven-
tures
11.35 Barbie-It takes two! Duetul 
Prieteniei
12.35 Curiosul George
13.30 Balto
15.00 100 la sută lup - Legenda 
pietrei lunii
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.45 Tărâmul uitat de timp: călăto-
rie prin ţinutul ceţurilor
18.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.05 Curiosul George
20.00 Balto II: Aventurile unui lup
21.25 Zorro
21.55 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Pad-ul lui Zeke
22.55 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.25 Jurassic World: Tabăra 
Cretacică
23.55 Zorro
00.40 Furios şi iute: Cursa  
spionilor
01.25 Echipa Dronix
02.10 5 Detectivi - Caz După  
Caz
03.20 Când eram de vârsta ta
04.00 Eu şi Mia
04.45 Marsupilami
05.10 Zorro
05.35 Curiosul George

ProTV

06.00 Ştirile Chişinău
07.00 Ştirile
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film
16.15 Teleshopping
16.30 Film
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Ştirile Chişinău
21.00 Las Fierbinţi
23.00 Film
00.40 Ştirile Chişinău
01.10 Film
05.00 isănătate

ProTV InterNaţional

06.00 Ce spun românii
07.00 România, te iubesc!
07.45 Lecţii de viaţa
08.30 Superspeed
09.00 Ce spun românii
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 La Măruţă
12.30 I likeIT
13.00 ApropoTv
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Vorbeşte lumea
16.45 Umami: al 5-lea gust
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Las Fierbinţi
21.30 Lecţii de viaţa
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 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
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 Tragedy Girls
00.00 Patrula
01.00 Strange Empire
02.00 Monster
03.00 Ora de Ras
04.00 viaţa din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Fără protocol
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Moldova gândeşte
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф
12.45 Teleshopping
13.00 Concert
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф
17.30 Concert
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Concert
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф
04.00 Business up

Naţional

06.00 Tradiţii de la bunica
07.15 Film: POMPEI PART 1
09.15 Film: COLŢ ALB
11.30 Film: ELLIOT: O POVESTE 
DE CRĂCIUN
13.30 Start show România
16.30 Film: PADDINGTON
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 
158
20.00 Film: CRĂCIUNUL SPERANŢEI
22.00 Film: UN SĂRUT DE CRĂCIUN
00.00 Film: CĂRĂUŞUL
02.15 Film: DRUMUL OASELOR
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Unui savant

Ca doctor, ştie să vorbească
Și, cu expresii pur livreşti,
E-n stare să te plictisească
La orice temă îți doreşti. Gheorghe BÂLICI

Cea mai mare piaţă 
de Crăciun din 
Europa – Christmas 
World, la Roma

Christmas World din Roma 
este amenajat pe o suprafață de 
peste 30.000 de metri pătrați, mai 
mult decât dublu față de ediția 
precedentă, devenind cel mai 
mare loc de Crăciun din Europa. 

O scenă imensă de 1.500 de 
metri pătrați va găzdui spectaco-
lele a peste 700 de artiști. Printre 
numeroasele noutăți ale eveni-
mentului din acest an se numără 
decorul fascinantului oraș Tokyo. 

Japonia a ales luni ideogra-
ma (kanji) asociată noțiunilor 
de „război” sau „bătălie” drept 
Cuvântul anului 2022, după ce 
ultimele 12 luni au fost marcate 
de invadarea Ucrainei de către 
Rusia și de asasinarea fostului 
premier nipon Shinzo Abe, in-
formează AFP.

În fiecare an, publicul japonez 
este invitat să voteze pentru ale-
gerea acelui kanji – ideograme 
preluate din China și utilizate 
în scrierea japoneză – care re-
prezintă cel mai bine anul care 
se încheie. În 2021, principalele 
alegeri au avut legătură cu Jo-
curile Olimpice, organizate la 
Tokyo.

În acest an, starea de dispozi-
ție a opiniei publice nipone a fost 
însă mult mai sumbră, potrivit 
Fundației de promovare a kan-
ji-urilor, care patronează acest 
eveniment.

„Invadarea Ucrainei de către 
Rusia, moartea prin împușcare 
a fostului prim-ministru Abe, 
deprecierea rapidă a yenului și 
inflația (...) au generat anxieta-
te în rândul multor persoane”, 
a anunțat fundația într-un co-
municat.

Seihan Mori, maestru al tem-

Prinţul Harry și soţia sa, 
Meghan, acuză familia regală 
britanică de minciună

Prințul Harry și soția sa, 
Meghan, acuză familia re-
gală britanică că a „mințit 
pentru a-l proteja” pe prin-
țul William, moștenitorul 
tronului britanic, într-un 
trailer pentru ultimele 
episoade din serialul do-
cumentar dedicat lor de pe 
Netflix, relatează AFP, citat 
de Agerpres.

În primele episoade ale documentarului «Harry & Meghan”, ducele 
și ducesa de Sussex s-au concentrat în principal pe hărțuirea medi-
atică și au vorbit despre „prejudecățile inconștiente” ale monarhiei 
britanice în ceea ce privește rasismul. Însă restul serialului, lansat joi 
pe platforma de streaming, promite să fie mai exploziv pentru familia 
regală, deoarece fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și soția sa 
americană urmează să prezinte versiunea lor despre retragerea lor 
din familia regală, în 2020.

„Nu am fost doar aruncată la lupi, s-au folosit de mine pentru a hrăni 
lupii”, a declarat Meghan Markle în trailerul pentru aceste episoade.

Difuzarea primelor episoade nu a adus dezvăluiri zdrobitoare, așa 
cum se temeau unii și cum s-a întâmplat în 2021 cu interviul cuplului 
la televiziunea americană, plin de acuzații de rasism.

Marcat de critici referitoare la lipsa de sprijin din partea casei regale 
și înfățișând monarhia britanică și uniunea statelor Commonwealth 
ca fiind instituții învechite și imperialiste, documentarul a relansat în 
Regatul Unit, unde Harry și Meghan sunt extrem de nepopulari, acu-
zațiile de ipocrizie din partea lor și lipsa de respect față de casa regală.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  C o s t e l  P ă t r ă ș c a n
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Ideograma 
„război” a fost 
aleasă „Cuvântul 
anului 2022” 
în Japonia

S-a amenajat și „Holiday Street”, o 
întreagă stradă alee caracterizată 
de o succesiune de zone pitorești 
cu decoruri în stil pop, legate de 
Crăciun, unde vizitatorii își pot 
face fotografii.

Zona Safari este o grădină 
zoologică luminoasă, populată 
de animale realizate cu tehnica 
iscusită a felinarelor Zigong, în 
care toți copiii vor trăi adevărate 
aventuri de „exploratori perfecți”. 
Ușile Christmas World se deschid 
spre Paris, cu dansatoare, prințese 
și melodii de cvartet. 

În scurt timp, vizitatorii se pot 
„pierde” apoi în Berlin, în fața 
Porții Brandenburg, cu spectacole 
de dans fantastice, înainte de a 
se regăsi la Londra, o adevărată 
scenă de trupe, dansatori, coruri 
gospel, musicaluri și magicieni. 
Polul Nord este destinația de ne-
ratat, cu emblematicul sat al lui 
Moș Crăciun, care îl va traversa 
în compania spiridușilor săi la 
bordul unui trenuleț pentru a-i 
saluta pe toți copiii prezenți.

rfi.ro

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

Abonează-te acum!

plului budist Kiyomizu din Kyoto, 
a scris ideograma anului 2022 pe 
un imens panou alb cu o pensulă 
folosită în caligrafie.

Agerpres


