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Despre 
rafinamente 
și subtilități

În principiu, nimic nou în 
declarațiile șefului SIS, dar, odată 
rostite de acesta, ele sunt o con-
firmare a faptului că lucrurile 
sunt grave și că norii se adună 
realmente deasupra noastră. Nu 
degeaba se iau măsuri drastice, 
precum retragerea licenței unor 
portavoce a intereselor străine. E 
bine să înțelegem că suntem mani-
pulați cu ajutorul instrumentelor 
războiului hibrid, dar încă mai 
bine e dacă vom contracara, atât 
cât ne este în puteri, acțiunile di-
versioniste. 

Mircea V.CIOBANU

A - p o l i t i c e
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P r i v i r e a

„Nu pot uita acea 
mare bucurie când 
am primit primul 
număr al Gazetei” L a  m u l ț i  a n i !

Zinaida Julea: 
„Ca să fii fericit nu-ți 
dori prea multe lucruri”

13 

Mi-am dorit și eu să înființez un asemenea 
ziar și, din acest motiv, am contribuit 
financiar și am încercat să-i conving pe 
mulți alții să doneze pentru editarea lui. 
M-am implicat doar cu un singur scop: 
să contribui și eu cu ce pot la bunul mers 
al lucrurilor și să fortificăm societatea 
civilă. 
Hai mai bine să ne „bucurăm” pentru 
neprietenii noștri că le-am mai ușurat 
viața prin dispariția noastră. Va fi totuși 
mai ușor pentru propagandiști si lichele.

Artiștii vă urează pace, liniște, sănătate 
și un an nou prosper!

Pace, liniște și sănătate își doresc artiștii noștri îndrăgiți în anul 
care vine. Unii aleg să-și petreacă sărbătorile în sânul familiei, cu 
oamenii dragi alături, iar alții – să-și bucure admiratorii cu prezența 
lor la diferite evenimente, să le aducă în dar de Crăciun sau Revelion 
cântecele lor. 

Top 10 sportivi ai anului, 
versiunea APSM
17 

 SPORT

VERZI  
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La solicitarea Curții Consti-
tuționale a Republicii Moldova, 
Comisia de la Veneția și-a expus la 
19 decembrie opinia pe marginea 
inițiativei de scoatere în afara le-
gii a partidului deputatului fugar, 
Ilan Șor, care-i poartă numele. 

În constatările sale, Comisia  de 
la Veneția reamintește că, „în ge-
neral, țările nu sunt împiedicate să 

reglementeze activitățile partide-
lor politice sau chiar să interzică, 
să dizolve și/sau să impună alte 
măsuri cu caracter restrictiv îm-
potriva anumitor partide politice”. 

În același timp, Comisia de 
la Veneția atrage atenția asupra 
faptului că declararea neconsti-
tuționalității unei formațiuni 
politice „constituie o ingerință în 

R a c u r s i

19 decembrie 2022, Nice, Franța, un grup de copii, însoțiți de doi învățători, în 
așteptarea tramvaiului la una din stațiile urbei

Nicolae Osmochescu: 
„Decizia rămâne la discreția 
Curții Constituționale”

Referindu-se la poziția Comisiei de la 
Veneția pe marginea inițiativei de 
scoatere în afara legii a partidului 
deputatului fugar Ilan Șor, care-i 

poartă numele, constituționaliştii Alexandru 
Arseni şi Nicolae Osmochescu susțin că deciziile 
Comisiei sunt facultative, iar decizia finală 
îi aparține instanței naționale, adică Curții 
Constituționale.

dreptul la libertatea de asociere, 
astfel cum este protejat de arti-
colul 11 CEDO și, în consecință, 
trebuie să respecte cele trei cerințe 
ale restricțiilor legale: legalitate 
(prevăzute de lege),  legitimitate 
(urmărește un scop legitim) și 
necesitate și proporționalitate 
(este necesară într-o societate 
democratică)”.

În cererea sa către membrii 
Comisiei de la Veneția,  Curtea 
Constituțională a solicitat în mod 
expres Comisiei de la Veneția să 
ofere consiliere cu privire la ac-
țiunile unui partid politic care ar 
afecta, prin natura lor, pluralis-
mul politic, principiile statului 
de drept, suveranitatea, indepen-
dența și integritatea teritorială a 
statului și ar putea duce la decla-
rarea unui partid politic ca fiind 
neconstituțional.

La rândul lor, membrii Comi-
siei de la Veneția au considerat 
că magistrații de la Curtea Con-
stituțională pot evalua dacă există 
o „necesitate socială stringentă” 
de a declara partidul neconstitu-
țional în conformitate cu Legea 
Supremă a țării. 

Constituționalistul Nicolae 
Osmochescu ne-a comunicat că 
deciziile Comisiei de la Veneția 
sunt facultative. 

„Competența Comisiei de la 
Veneția face recomandări. Nu 
este o competență care ia decizii 
obligatorii pentru stat și nu se im-
plică în procesul de examinare 
și de adoptare a actului juridic. 
Comisia a analizat sesizarea și a 

oferit recomandări. În acest sens, 
Comisia de la Veneția a procedat 
cum a fost și în alte cazuri”, a ex-
plicat prof.univ.dr.hab. Nicolae 
Osmochescu.

Potrivit recomandărilor Comi-
siei, decizia îi aparține instanței 
naționale, care are la îndemână 
mai multe fapte și argumente. 
„Decizia rămâne la discreția Curții 
Constituționale în conformitate cu 
competențele sale constituționale, 
prevăzute de Legea Curții Consti-
tuționale și de Codul procedurii 
jurisdicționale, constituționale”, 
a punctat constituționalistul Ni-
colae Osmochescu. 

Întrebat de reporterul „Gaze-
tei de Chișinău” ce crede despre 
recomandările Comisiei de la Ve-
neția, Alexandru Arseni, consti-
tuționalist, dr. habilitat în drept, 
ne-a declarat: „Opinia Comisiei de 
la Veneția, în stilul unei comisii 
de democrație prin drept, poar-
tă un caracter de recomandare 
și, în același timp, orice acțiune 
întreprinsă de fiecare stat trebu-
ie să pornească de la prevederi-
le constituționale și legale, dar 
asigurând demnitatea, drepturile 
și libertățile omului și libera dez-
voltare a personalității umane.

Iar dacă o formațiune, în ca-
zul dat, intră în contradicție cu 
prevederile art. 41, alin. 4 din 
Constituție, nu există niciun fel 
de scuză și ea urmează să fie de-
clarată neconstituțională, așa cum 
prevede Constituția”.

În opinia lui Arseni, „acest 
lucru a trebuit de făcut demult, 

pentru că dacă statul, prin in-
stituțiile sale, nu întreprinde la 
timp măsuri de a curma încălcă-
rile legislației, dar asta înseamnă 
în fond încălcarea demnității și 
a drepturilor omului, infractorul 
progresează. Și el intră într-un 
câmp unde i se pare că lucrurile 
sunt bune”.    

„De aceea această precizare 
este foarte clară și argumentată, 
iar Comisia de la Veneția doar atât 
a spus: acționați și nu așteptați 
instrucțiuni de la noi cum să 
procedați, dar conduceți-vă de 
principiile unanim recunoscute.

În art. 4 și 7 din Constituție 
scrie că trebuie să respectăm 
principiile și normele dreptului 
internațional. 

Iată care este spiritul și che-
marea Comisiei de la Veneția în 
raport cu  exercitarea atribuțiilor 
de către Curtea Constituțională 
privind exercitarea funcțiilor 
stabilite în art. 134, alineat 3, și 
art. 135, alin. 1, respectiv, la de-
clararea neconstituțională a unui 
partid. 

Precum și în Legea cu privire la 
partide, unde este stipulat că, dacă 
măsurile și acțiunile lor încalcă 
demnitatea și drepturile omului, 
acest partid urmează a fi declarat 
neconstituțional.

Bază legală există. Ea cores-
punde tuturor cerințelor și în 
conformitate cu prevederile le-
gale CC trebuie să dea verdictul”, 
a comentat Arseni pentru GdC.

Victoria POPA
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Aho, aho!
Mâine anul se-nnoiește
Și poporu-mbogățește
Că lucrează, cu ardoare,
Tot mai mulți peste hotare.
Lasă casă, lasă masă
Și grădina cea frumoasă
Și se duc în țări străine,
Rar de-acolo cine vine.
Stă bunelul și bunica
Și cu ei doar nepoțica
Sau, prin curte, nepoțelul
Ce se joacă cu cățelul.
De Crăciun părinții lasă
Lucrul și mai vin pe-acasă
La copii și la bătrâni
Pe vreo două săptămâni.
Mamele sunt toate-n dresuri,
Iar bărbații,-n „mercedesuri”,
Fac petreceri, beau rachiu
În sătucul lor pustiu.
Povestesc la nași, la fini
Cât de bine-i prin străini,
Cum poți doar în câțiva ani
Să aduni „grămezi de bani”.
Cei ce stau și îi ascultă
Vor și ei avere multă
Și, chiar dacă rău le pare,
Tot ajung peste hotare.
Stau pe-acolo mai mulți ani
Și adună și ei bani;
Cât ai să cârpești sumanul?
La putere azi e banul!
Din ce strânge, fiecare
Își ridică-o casă mare,
Curte nouă și-apoi pleacă
Bani mai mulți din nou să facă
Pentru alte acareturi,
Și pavaje, și closeturi.
Alergând cu limba scoasă,
Nu mai stau deloc pe-acasă
Și, slujind mai mult străinii,
Casa le-o păzesc vecinii
Care-au mai rămas prin sat
Și la munci nu au plecat.
Urați, măi!
Hăăăi! Hăăăăi!

Câte-un moș și câte-o babă
Care și-au cătat de treabă
Și-au muncit prin grădinuță,
Mulțumiți de-a lor căsuță,
Când stau iarna pe cuptor,
Mai vorbesc despre popor
Sau, de mai gândim nițel,
Despre ce-a rămas din el,
După ce a tot plecat
Să muncească în alt stat.
Rămânând numai cu dorul,
Ei mai sunt acum poporul
Pe la sat și în cătun
Unde drumu-i „foarte bun”.
Cu un vreasc și un cărbune
Fac moșnegii o minune – 
Cu atâta se-ncălzesc
Și, în glumă, se iubesc;
Nu așa ca-n tinerețe, 
Că-s la vârsta cu povețe
Spuse, de atâtea ori,
Chiar și la conducători.
Moșul zice, bunăoară,
Bine-ar fi să fim o Țară,
Am avea în ea de toate
Ca și țările bogate,
Am munci la noi pe glie
Și-am trăi cu bucurie
Că nu-i mare socoteală
Să lași plaiul de sminteală,
De la trudnicii țărani
Să furi vreo treizeci de ani

Și-apoi să mai ceri, ușor,
Dezmierdarea pui-Șor.
Când alegerile vin
Iarăși calea ne ațin
Cei ce au privatizat
Pe degeaba de la stat.
Ne dau zahăr și făină,
Ne promit s-avem lumină,
Drumuri bune, reparate
Ca în celelalte state,
Însă dacă îi alegi,
Ori în post ori în câșlegi,
Să-i mai cauți n-are rost
Și iar ții la toate post!
Ce să mai vorbim, se știe
Că trăiesc doar din hoție.
Strigați, flăcăi!
Hăăăi! Hăăăi!

Râde baba într-un dinte:
Tu, moșnege, nu ai minte
Și te plângi, ca lumea toată,
Alegându-i înc-o dată;
Măcar ai tăcea din gură, 
Pân-la urmă, tot te fură
Cei ce au venit de jure
Ca de facto tot să fure.
Baba e mai învățată
C-a aflat încă de fată
Că bărbatul ori flăcăul
Caută să-ți facă răul,
Iar această-apucătură
O au toți acei ce fură
Și, nici nu se mai discută,
Cum te prind, te și… ajută.
Taci, moșnege, zice baba,
Căci, precum se vede treaba,
Plină ne va fi tigaia
Dacă ne ajută Maia, 
Căci ea, văd acuma toți,
Rău s-a apucat de hoți,
Lui Dodon, arză-l-ar focul,
I-a luat din mâini kuliokul,
Nu-i dă voie să mai fure
Nici de facto, nici de jure!
Putin tot nu-i mai transmite
Mituri false și nici mite,
Are-ncredere în Șor
Și-i promite viitor
Că-n minciuni e campion
Mai ceva decât Dodon.
Furați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Ia taci, babă, zice moșul,
Că în casă-s eu cucoșul,
Șor, în tot ce dânsul face,
Are îndeajuns kulioace
Și împarte din furat
La acei ce l-au votat
Și la cei ce protestează
Chiar de nu-s cu mintea trează...
Nu prea sânt, îți dau dreptate,
Zice baba, dar, socoate,
Șor al nostru-i hoț cinstit
După cât a împărțit,
Iar de stai și mai socoți,
Mai dă, Doamne, niște hoți
Cam așa cum este Șor
Care-mparte la popor.
Nici nu ai nevoie mare
Să mai pleci peste hotare,
Poți deloc să nu lucrezi,
Dacă știi să protestezi;
Ieși cu toți ai tăi în piață,
Mai dă, Doamne, așa viață,
Strigi așa, mai mult de-a oaia:
Vinovată este Maia!
Ea, fiindcă n-are mire, 
Cu Iohannis vrea unire!

Chiar de nu aveam palton, 
Tot mai bun era Dodon!
Nu trăim defel ușor,
Jos cu Maia, sus cu Șor!
Tot cu rușii suntem frați,
Chiar de-am fost și deportați!
Strigi așa pân’ răgușești,
Dar ești sigur că trăiești, 
Seara, când te-ntorci acasă,
Ai ceva de pus pe masă...
N-are mare importanță
Că ai dat o zi din clanță,
Sănătate de ar fi,
Te mai duci și-a doua zi!
Protestați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Peste-o casă, în cel sat,
Alți bătrâni mai stau la sfat
Și își amintesc îndată
Tineri cum erau odată
Cum lucrau doar în colhoz,
Noaptea cum furau siloz,
Struguri pentru vin și mere – 
Să trăiești era plăcere!
Iar acuma, poți să mori,
N-ai ce da la urători,
De la cotă iei puțin,
Să ții vite e un chin,
Ești bătrân și ești sărac,
De ții vite-i tot un drac
Că te calcă hoții iară
Umblând noaptea pe afară
Și-ți iau totul, te distrug
După ce ai tras în jug.
Eu mai bine, până mor,
Mă uit la televizor,
Zice moșul, că-s de toate:
Băutură și bucate,
Fete ce-ți zâmbesc cu drag
Chiar de ai ajuns moșneag.
Pâine poți să n-ai, nici bani,
Îți urează: La mulți ani!
Să trăiești, să înflorești;
Măcar du-te să cerșești!
Câte-un politician
Ce apare pe ecran,
Nu clipește, nu roșește
Și-o minciună iar trântește
Despre ce o să mai facă,
Asta doar în cazul dacă
Îl alegem și la anul
Că acesta-i este planul – 
Patru ani să huzurească
Tot din munca țărănească!
Altul, zice baba lui,
Că de-aceștia sunt destui,
Se dă mare patriot
Cu tot neamul lui cu tot
Și, fiind atât de bun,
Darnic precum Moș Crăciun,
Zice c-om avea de toate
Și că numai dânsul poate
Să ne facă fericiți
Cum n-am fost mulți ani trăiți.
Ia mai urați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

La primar, în casa lui,
Numai ce pe masă nu-i:
Icre negre și vânat
Că așteaptă-un deputat,
Coniecel și vinișor
C-o să vină-un procuror,
Răcituri și sărmăluțe
C-or să vină trei puicuțe.
Soața sa, care-l iubește,
În Italia muncește
Și-n comuna sa primarul
E cu-amicii și paharul.

Plugușorul 
s(t)atului 

La alegeri, om deștept,
Cu-alții s-a luat de piept,
Susținut de-al său partid,
Și de-un bogătan solid.
Iar acum, că tot muncește,
Performanța îi tot crește,
Și, pentru „succese mari”,
Vor vreo doi parlamentari,
Ca să-l urce, evident,
Legi să facă-n Parlament.
De acolo deputatul
Vrea ca să-și ajute satul,
C-o să facă ce n-a vrut
Ori, posibil, n-a putut
Că nici bani nu prea au fost;
Deocamdată, are rost
Să se dea și el cu Șor
Ca să-i fie mai ușor
Să atragă capital
Pentru apă și canal,
Pentru gaz și asfaltare,
Să-l susțină fiecare
Consătean ce mai trăiește
-n satul ce se prăpădește...
Până una-alta-i bine
Deputatul că îi vine
Și din urmă procurorul,
Amândoi cu tricolorul,
Prins la piept – să-i vadă toți
Că-s „ai țării patrioți”!
Cât își toarnă în pahar,
Vin și fetele din bar,
Trei la număr, cum am zis,
Care au și ele-un vis:
Să ajungă-n capitală
A familiei lor fală,
Să se aranjeze bine
C-are cine le susține.
Deputatu-a spus că poate
Să le facă deputate,
Căci, cu bani de la Orhei,
Cică-a mai făcut vreo trei.
Cum să mintă tot poporul
Le-a-nvăța și procurorul,
Iar când or s-ajungă „stele”
Vor mai învăța și ele!
Mai pocniți din bici, flăcăi!
Hăăăi! Hăăăi!

Iar în „casa de cultură”,
Care seamănă c-o șură,
La o „pivă” adunați,
Stau mai mulți foști condamnați.
Zice unul mai „blatnoi”
Ce fumează-un țâhărcoi, 
Din „Gazeta...” răsucit,
Ieri din „zonă” revenit,
Ce, oricât ar fi de rău,
Ține mult la satul său:
Stai așa, iubit popor,
Satul are viitor, 
Iar când satul nu-l prea are,

Să și-l facă fiecare
De vei sta și aștepta
Statul ca să-ți dea ceva
Nu te mai descurci în viață
Și rămâi un nătăfleață.
Chiar de-nveți mereu cu spor,
Poți s-ajungi doar profesor
Sau vreun doctor oarecare
În spital ori la „salvare”.
Cine a furat „concret”
A ajuns „aftoritet”.
Iaca eu, cum mă vedeț’,
Am un „srok” și-s „maladeț”,
Îs stimat unde mă duc
Că-l cunosc pe Plahotniuc,
La-nchisoare, unde-am stat,
„Am drujît” cu Vlad Filat,
Dacă fur un avion,
Pot să stau și cu Dodon,
De-l închid la „mititica”,
Stau chiar nefurând nimica
Că Dodon e om stimat,
Se pricepe la furat...
Mult aș vrea, când mă însor,
Ca să mă cunune Șor,
Zice altul tatuat
Și el ieri „eliberat”.
Șor pe nimenea nu minte
Și, de-ajunge Președinte,
Vom scăpa de anii grei
Și-om trăi ca la Orhei,
Eu cu mândra, -ntr-un palat
Că destul pe „nară”-am stat.
Altul, poreclit „artistul”, 
Văr primar cu polițistul
De sector din satul lor,
Își ia „jertfa” în vizor:
Nu uita, așa cum gemi,
Și pe Tauber să o chemi
Că și ea e fată bună
Și-ți dansa toți împreună,
Și-ți cânta o săptămână:
„Hai să dăm mână cu mână!”...
Jucați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Uite-așa, pe înserate,
Am vorbit deja de toate;
Cât am râs și am glumit,
Timpul nostru s-a sfârșit.
Să trăiți, să înfloriți
Și, oriunde-o fi să fiți,
Lăsați jalea și oftatul,
Să trăiască-n veacuri satul!
S-aveți pâine, s-aveți bani
La anul și la mulți ani!
Ia mai îndemnați, măi!
Hăăăi! Hăăăăăăăi!

V-a urat aici,
 cu spor,

Gheorghe BÂLICI, 
scriitor
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„Nu pot uita acea mare 
bucurie când am primit 
primul număr al Gazetei”

- Stimate domnule Andrei 
Cepraga, ce v-a făcut să 
susțineți financiar edita-
rea unui ziar românesc la 
Chişinău?
Presupun că a fost un impuls, 

generat de atitudinea mea față 
de ceea ce am considerat că este 
rău în Republica Moldova. Presa 
liberă, neavând putere să reziste, 
mi s-a părut că ori a pierit, ori a 
fost preluată de marii șmecheri 
ai politicii moldovenești care au 
nevoie de instrumente docile 
pentru a se promova economic 
și politic. Cam toată presa, de 
fapt, a fost și este compusă din 
niște SRL-uri de o ținută îndo-
ielnică. Mă iertați, dar asociez 
această presă cu o domnișoară 
de moravuri ușoare, umblând la 
braț cu proxeneții săi.

M-au influențat și alte vre-
muri, mai îndepărtate, foarte 
frumoase de altfel, pentru că 
ne dădeau totuși speranțe sau, 
cel puțin, iluzia speranței. În 
1989, an al grelelor lupte pentru 
dreptul la identitatea națională 
și libertate, fiind foarte tânăr și 
plin de energie, cunoșteam de la 
părinții mei, care și-au petrecut 
tinerețea în lagărele siberiene, 
adevărul tragic despre neamul 
nostru românesc. Nu vreau să 
par grandilocvent, dar nu aveam 
nimic altceva de făcut decât să 
lupt pentru limba română, pen-
tru grafia latină, tricolor și toate 
celelalte simboluri înalte de uni-
tate a neamului. Atunci venisem 
din Siberia și devenisem martor 
la nașterea primul ziar liber cu 
alfabet latin, „Glasul”.

Peste ani, mi-am dorit și eu să 
înființez un asemenea ziar și, din 
acest motiv, am contribuit finan-
ciar și am încercat să-i conving 
pe mulți alții să doneze pentru 
editarea lui. Nu pot să uit acea 
mare bucurie de la începutul anu-
lui 2020, când am primit primul 
său număr. 

Prin 2019, stând cu vreo câțiva 
prieteni jurnaliști si discutând 
despre soarta presei moldove-
nești, am decis să-mi sacrific eco-
nomiile pentru un ziar liber. Mai 
departe, a fost o istorie frumoasă, 
deloc ușoară, ce a ținut trei ani 
de zile, viața unui ziar bun care 
se numește „Gazeta de Chișinău”. 

- Ce i-ați răspunde unui 
jurnalist cârcotaş care 
v-ar întreba: nu cumva 
ați fost mânat de ambiții 
politice investind într-un 
ziar?
Eu nu am, oricât ar fi de 

straniu, ambiții politice. Nici 
nu doresc să aud de politicienii 
noștri, numai că soarta noastră 
și a republicii este în mâinile lor. 
M-am implicat doar cu un singur 

scop: să contribui și eu cu ce pot 
la bunul mers al lucrurilor și să 
fortificăm societatea civilă. În 
republica noastră, neavând o 
tradiție și o cultură politică și de 
unde alege, trebuie să evoluăm 
totuși. Am încercat să alegem 
mereu din tot răul „răul mai 
mic”, numai că răul ăsta mic a 
devenit mai tot timpul foarte 
mare.

V-aș mai răspunde cu un citat 
din Khalil Gibran, nu din Kenne-
dy, știindu-se că ultimul doar a 
plagiat: „Nu te întreba ce a făcut 
țara pentru tine, întreabă-te ce ai 
făcut tu pentru țară”. Aș putea 
să pun această întrebare oricui 
încearcă să-mi reproșeze că nu 
am făcut totul pentru supraviețui-
rea ziarului. Uneori merită măcar 
efortul, iar cei care nu mișcă un 
deget pentru ceva nu au dreptul 
nici să deschidă gura.

- Deschis – ce ghinion! – 
într-o perioadă extrem de 
nefastă: pandemie, război 
în Ucraina, cu toate crizele 
inerente, ziarul a împli-
nit trei ani şi… se închide. 
Credem că ar fi contrapro-
ductiv să ne întrebăm doar 
cine e de vină, mai degra-
bă, ce s-ar putea face în 
această situație?
Nici nu știu dacă merită să 

dăm vina pe ceva sau să mai în-
vinuim pe cineva. Hai mai bine 
să ne „bucurăm” pentru neprie-
tenii noștri că le-am mai ușurat 
viața prin dispariția noastră. Va 
fi totuși mai ușor pentru propa-
gandiști si lichele.

Da, e  foarte trist, pentru că 
ne-am găsit unul pe altul, ne-
am susținut și ne-am format și, 
tocmai acum când urma să cu-
legem adevăratele roade, când 
eram apreciați de cititori, închi-
dem ziarul. Pandemia și războiul 
ne-au afectat din greu. Politica 
statului nu prevede o reală sus-
ținere a presei.

Se spune că se face ceva pentru 
susținerea mass-mediei? E doar 
vrăjeală, și aș mai spune că și 
aici e un fel de cumetrism, cum 
a fost și mai este în toată politica 
moldovenească. 

Poate că aș continua să susțin 
editarea ziarului. Așa, din pură 
nebunie, cum o fac obsedații pen-
tru o idee pentru care sunt gata să 
și moară. Sunt însă în cunoștință 
de cauză, știind că dispariția va-
riantei tipărite a ziarului este, cel 
puțin temporar, inevitabilă, ca 
și trezirea dintr-un rol jucat din 
răsputeri de un nou Don Quijote. 

Îmi pare rău, dragi prieteni și 
cititori, că nu vom mai fi împreu-
nă ca în acești trei ani. Avem un 
colectiv cu multă demnitate și no-
blețe, care a depus un efort uriaș 

P R I V I R E A

Interviu cu Andrei Cepraga, asociat al fondatorului, principalul donator al ziarului „Gazeta de Chisinău”

ca să vă aducă în acești trei ani 
informație veridică. Vom încerca 
să existăm în spațiul virtual. Sper 
să nu fim mai săraci în ceea ce vă 
vom prezenta de acum înainte.

- Ar fi fost firesc ca pe par-
curs să fi atras susținerea 
financiară a unor institu-
ții de stat şi firme private 
din România şi diasporă. 
Chiar nimeni nu s-a ară-
tat interesat să sprijine o 
publicație românească în 
Basarabia? 
Da, ar fi fost firesc să atragem 

susținerea instituțiilor statului 
și ale sectorului privat. Colegii 
noștri, cunoașteți acest lucru, au 
făcut proiecte și diverse deme-
rsuri către instituțiile respecti-
ve, doar că intențiile lor nu s-au 
soldat cu succes. La rândul meu, 
am încercat și eu să-mi conving 
„cunoștințele” să se implice. Toți 
ne susțin mai mult în vorbe, mai 
puțin financiar. Mai sunt și alte 
posibilități, sunt sigur că se pu-
teau găsi soluții, dar, din păcate, 
nu mai avem timpul necesar la 
dispoziție. Pandemia, conflic-
tele geopolitice și criza cauzată 
de toate acestea ne obligă să ne 
oprim aici.

Da, am avut o soluție, despre 
care nici vouă nu v-am vorbit 
până în prezent. Acum cred că 
pot să mă destăinui. Ni s-a propus 
colaborare în timpul alegerilor 
din 2020, bani buni ni se plăteau. 
Trebuia să luăm cei „treizeci de 
arginti” și să intram în rolul lui 
Iuda, din care rol nu mai poți 

ieși niciodată. Mi-am amintit și 
m-am gândit atunci la Iurie Roș-
ca, Iuda nostru de vreo treizeci 
de ani încoace...

Ce putea să se întâmple 
atunci dacă acceptam propu-
nerea? Voi toți, adică redacția, 
m-ați fi lăsat singur, disprețuit 
la culme. Iar disprețul meu față 
de mine însumi putea deveni și 
mai insuportabil. M-am gândit 
și la faptul cum le spun ucrai-
nenii agresorilor ruși: Mai bine 
în frig, fără lumină și apă, dar 
fără voi.  Așa și noi, mai bine 
săraci să facem cât putem și să 
cerem și de la alții să rămână 
cu conștiința curată.

Mă întrebați de un posibil aju-
tor din România? Uitați-vă ce au 
făcut din presa românească; și 
acolo corupția e la putere, și acolo 
e prăpăd. Da, vine din România 
ajutor, prin diferite instituții, dar 
nu e pentru toți sau nu e pentru 
un ziar ca al nostru. 

O catastrofă, un eșec total și în 
România! Presa, televiziunea, re-
țelele de socializare sunt otrăvite 
de populism, propagandă antioc-
cidentală și anti UE, propagandă 
prorusă, antisemitism, rasism 
etc. Lustrația în România a fost 
doar parțială. Aceasta ne-a frânat 
și nouă dezvoltarea și, din această 
cauză, încă ne mai aflăm într-o 
iluzie postcomunistă, în minciuna 
și sub influența Moscovei, în co-
rupția care ne ține într-o mocirlă, 
la marginea Europei.

Am să vă spun câte ceva și des-
pre susținerea din partea statului 
nostru. Cei ce guvernează acum 

riscă să piardă la următoarele 
alegeri, pentru că nu fac nimic 
pentru mass-media independen-
tă. Forțe obscure ne bombardează 
agresiv cu propaganda Kremli-
nului și a criminalilor noștri, 
majoritatea fugari.

Guvernanții luptă cu toate 
acestea, dar nu le prea place 
critica, îi supără. O critică con-
structivă însă, cum, de fapt, e 
și a noastră, este de folos, chiar 
benefică pentru cei de la putere.

În încheiere aș vrea să vă spun 
ceva despre metoda suedeză de 
susținere a celor dezavantajați, 
așa-numita „discriminare pozi-
tivă”. Cu discriminarea pozitivă 
putem promova egalitatea. Noi, 
fiind rămași în urmă în ceea ce 
privește dezvoltarea societății 
civile, a culturii lingvistice etc., 
după ocupația sovietică și impu-
nerea forțată a valorilor pretins 
superioare rusești, am avea drep-
tul să folosim surse mai consis-
tente pentru instituții media și 
pentru educație. Să nu benefi-
cieze de această susținere doar 
instituțiile statului.

Pentru țara noastră ar fi ex-
trem de utilă folosirea acestei 
metode. Prin „discriminarea 
pozitivă” ar fi susținută și pre-
sa neafiliată, care dă dovadă de 
mai multă verticalitate și apără 
interesul național.

Cine are urechi să ne audă 
măcar acum, în al doisprezece-
lea ceas.

Interviu realizat 
de Rodica Mahu

Peste 
ani,

mi-am dorit și 
eu să înființez un 
asemenea ziar și, 
din acest motiv, 

am contribuit 
financiar și am 

încercat să-i 
conving pe mulți 

alții să doneze 
pentru editarea 

lui. M-am 
implicat doar cu 
un singur scop: 

să contribui și eu 
cu ce pot la bunul 
mers al lucrurilor 

și să fortificăm 
societatea civilă.
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Opoziția cere dizolvarea 
Legislativului și alegeri anticipate 

Ședința de joi, 22 decembrie, a 
Parlamentului a fost marcată de 
un nou scandal. Opoziția parla-
mentară – socialiștii, comuniștii 
și cei din fracțiunea Șor, au blocat 
tribuna centrală a Legislativului 
și au scandat lozinci împotriva 
majorității de la guvernare. 

Mai mult, deputații BCS, au ce-
rut dizolvarea actualei legislaturi a 
Parlamentului și organizarea ale-
gerilor anticipate. Scandalul a iz-
bucnit după ce liderul socialiștilor 
a cerut audierea prim-ministrului 
Natalia Gavrilița și a președintei 
Consiliului Audiovizualului, Lili-
ana Vițu, în legătură cu suspen-
darea licențelor de emisie a celor 
șase posturi TV. Iar pentru că so-
licitarea lor nu a fost susținută, au 
blocat tribuna Parlamentului și 
au afișat pancarte gata pregătite 
cu lozinci împotriva majorității 
de la guvernare.  

„Se duce în istorie anul 2022, un 
an în care ar trebui să vorbim mai 
mult despre solidaritate, despre 
cum putem depăși crizele. Noi ne 
solidarizăm cu cei peste 1000 de 
angajați ai posturilor TV care au 
rămas fără o sursă de existență în 
ajunul sărbătorilor, ne solidarizăm 
cu administrația publică locală 
care are grave probleme cu buge-
tul, ne solidarizăm cu toți cetățenii 
care au dreptul să-și exprime po-

ziția lor clar și ferm și să fie medi-
atizați, ne solidarizăm cu cei care 
luptă pentru democrație indiferent 
de conjunctura politică... Vă spun 
din propria experiență că nici în 
perioada lui Plahotniuc, Republica 
Moldova nu a trăit asemenea in-
strumente și asemenea atitudini. 
Noi nu dorim să fim mobilă în acest 
Parlament care categoric trebuie să 
fie dizolvat”, a declarat socialistul 
Vlad Bătrîncea de la tribuna cen-
trală a Parlamentului. 

Deputații BCS au scandat: „Ru-
șine!” și au cerut organizarea ale-
gerilor parlamentare anticipate, 
după care au spus că vor boicota 
ședința Parlamentului și vor mer-
ge în teritorii pentru a „discuta cu 
oamenii”. În replică, cineva din 
sală le-a urat „drum bun!”, ceea 
ce nu a fost pe placul deputaților 
din opoziție. 

„Cetățenii Republicii Moldova 
o să vă zică drum bun! De la dra-
goste până la ură e un pas, de la 
guvernare până la opoziție e un 
pas – acolo veți ajunge!”, a spus 
în replică Bătrîncea. 

La rândul lor, deputații PAS 
au considerat că acest protest al 
colegilor din opoziție confirmă 
apartenența lor la „gruparea pen-
tru hoție și război”. 

„Noi de luni de zile urmărim 
pseudo-protestele, care au avut 

drept scop deturnarea regimului 
constituțional și destabilizarea 
situației în țară, așa-zisa opoziție 
nu face decât să confirme aparte-
nența ei la această grupare pentru 
hoție și război”, a spus deputata 
PAS, Marcela Adam. 

„Nu putem să trecem cu vede-
rea toată această porcărie pe care 
vor să o facă. Este clar că nu este 
ca pe timpul lui Plahotniuc, ca și 
atunci când finanțau din același 
„kuliok” aceste televiziuni. CA a 
avertizat aceste posturi TV până 
în pânzele albe că încalcă normele 
deontologice”, a comentat depu-
tatul PAS, Lilian Carp. 

Iar proaspătul independent, 
Gaik Vartanean, care s-a lepădat 
recent de socialiști, a solicitat au-
dierea în Parlament a șefului SIS 
în legătură cu sistarea licențelor 
de emisie ale celor șase posturi 
TV. Inițiativă care a generat o 
reacție dură din partea șefului 
Legislativului, Igor Grosu. 

„Domnule deputat, înțeleg că 
v-ați făcut independent, chipurile, 
dar noi nu suntem de două zile în 
Parlament. Este evident pentru 
toată lumea că un holding plătit 
de Kremlin a lucrat până nu de-
mult pentru PSRM și PCRM, de 
la o vreme Kremlinul a dat acest 

holding grupării criminale Șor. Pe 
cine încercăm să aburim acum? 
Că Federația Rusă a ales să aibă 
aliați bandiții și mancurții, asta e 
alegerea lor, alegerea noastră e să 
construim stat și să-l integrăm în  
spațiul civilizat al UE”, a comentat 
președintele Parlamentului, Igor 
Grosu. 

Amintim că, recent, mai multe 
posturi de televiziune au rămas 
fără licență de emisie fiind acuzate 
de „reflectare tendențioasă și ma-
nipulatoare a evenimentelor din 
țara noastră, dar și a celor legate 
de războiul din Ucraina”.  

Marina SURUCEANU

„Banii voștri nu sunt caritate (…) Sunt o investiție în securitatea și democrația globale. (…) Este o mare onoare pentru 
mine să mă aflu în Congresul SUA și să mă adresez vouă și tuturor americanilor. În pofida tuturor scenariilor sumbre, 
Ucraina nu a căzut. Ucraina este în viață și e activă. (…) Am învins Rusia în lupta pentru mințile lumii. Ucraina își men-
ține poziția și nu va capitula. (…) Când am fost ieri la Bahmut, eroii noștri mi-au dat drapelul, drapelul lor. Stindardul 
celor care apără Ucraina, Europa și lumea cu prețul vieții.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski

D
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Ieri, 22 decembrie, Andrei Năstase 
și consilierii municipali, aleși pe listele 
Platformei DA, și-au anunțat demisia din 
partid, dar nu renunță la mandatele lor 
în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), 
a anunțat fostul președinte și fondator al 
Platformei DA, Andrei Năstase, în cadrul 
unei conferințe de presă, alături de colegii 
săi consilieri. 

Se întâmplă după ce miercuri, 21 de-
cembrie, președintele Platformei DA, Dinu 
Plângău, a anunțat despre retragerea spri-
jinului politic pentru consilierii CMC ai 
Platformei DA, în contextul în care, potrivit 
lui Plângău, aceștia au votat pentru aproba-
rea unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) 
„controversate și dubioase”, acuzându-și 
foștii colegi de partid de „cârdășie cu so-
cialiștii și primarul Ceban”. 

La rândul său, Andrei Năstase respinge 
toate acuzațiile și spune că atunci când au 
votat pentru aprobarea PUZ-urilor, consili-
erii au ținut cont inclusiv de avizele pozitive 
și semnăturile a zeci de specialiști.   

„Avem șase proiecte, șase PUZ-uri. Iată 
aceste documente atât de voluminoase au 
pe ele nu mai puțin de 32 de semnături ale 
unor urbaniști, arhitecți, juriști cu experi-

ență în spate și 
tuturor lor li s-a 
pus o etichetă – 
corupt! Pentru 
că așa își doresc 
trompetele PAS, 
așa a decis Maia 
Sandu, când 
este vorba des-
pre afacerile lui 
Spînu totul este 
curat”, a decla-
rat Andrei Năs-
tase, care a re-
amintit despre 
scandalul de la 
începutul anu-
lui curent legat 
de înstrăinarea 
terenului din 
fața magazinu-
lui Unic. 

„PUZ-ul este o temă la fel de falsă cum a 
fost cazul UNIC. Vă amintiți câte zoi medi-
atice și politice a fost vărsate pe reputația 
unor oameni, care au decis să respecte le-
gea, autoritatea lucrului judecat și decizia 
unei curți supreme din țară. Atunci gu-

vernarea avea 
nevoie să aco-
pere lipsa de 
transparență 
în semnarea 
contractului cu 
Gazprom-ul, 
iar la câteva 
zile distanță, 
pe surse a fost 
publicat acel 
contract. Deci, 
trebuia camu-
flată ieșirea 
publică a ace-
lui contract. 
Vă amintiți 
cum trâmbi-
țau atunci? 
Au dat drept 
corupție o de-

cizie definitivă și irevocabilă a unei instanțe 
de judecată.  Acum tac cu toții ca acela în 
popușoaie. Nimeni nu răspunde pentru 
calomnii, iar societatea a rămas prostită. 
Acum, niște nedesăvârșiți din nou calom-
niază și toarnă zoi, din nou pun etichete”, 
a menționat Năstase. 

În această ordine de idei, Andrei Năstase 
a cerut organelor de anchetă competente 
să examineze în regim de urgență și public 
legalitatea actelor contestate. De asemenea, 
fondatorul Platformei DA a comunicat că-l 
va ataca în judecată pe actualul lider al for-
mațiunii pentru „recidivă în comunicarea 
sa publică prin care sugerează că consilierii 
municipali sunt corupți și că ar fi în sluj-
ba unor conflicte de interese”. Totodată, 
acuzându-l pe Plângău că anume el ar sta 
în slujba grupurilor de interese, inclusiv 
ale partidului PAS, și duce Platforma DA 
la pierzanie. 

Năstase avertizează că vor fi chemați 
în instanță toți cei care vor lansa acuzații 
nefondate și vor atenta la onestitatea și 
integritatea sa sau a colegilor săi.  

„Vom solicita daune care vor fi donate 
grădinițelor și creșelor din suburbii. De 
acum încolo oricine va emite declarații 
mincinoase și insinuante  cu privire la 
onestitatea și integritatea noastră va fi ci-
tat în instanța de judecată. Nu mai putem 
rămâne ostaticii propagandei politice”, a 
declarat Năstase. 

Marina SURUCEANU

Andrei Năstase și consilierii săi îl 
atacă în judecată pe Dinu Plângău
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Am avut un an dificil, 
urmează altul și mai greu

După o creştere economică fulminantă 
de aproape 14 la sută în 2021, toate 
proiecțiile economice recente arată 
că Republica Moldova va încheia anul 

curent cu o recesiune de trei-patru la sută şi o 
inflație de circa 29 la sută. 

E C O N O M I E

Compensațiile 
în facturile 
pentru decembrie 
vor fi mai mari

Compensațiile în facturile pen-
tru luna decembrie vor fi mai mari 
pentru mai multe familii. Ministrul 
Muncii și Protecției Sociale a anun-
țat că a fost revăzută și îmbunătățită 
Metodologia de calculare a catego-
riilor de vulnerabilitate. Totodată, 
aproximativ cinci mii de cereri vor 
fi recalculate, iar majoritatea vor 
fi în favoarea consumatorilor, a 
spus Marcel Spatari. „În Metodo-
logia veche, familiile care primeau 
indemnizație pentru concediu de 
maternitate erau defavorizate pen-
tru că indemnizația venea într-o 
singură lună, dar acoperă de fapt 
patru luni ale concediului, de aceea, 
această indemnizație a fost împărți-
tă la patru în calculul venitului gos-
podăriei”, a menționat ministrul. 

O nouă fabrică, 
deschisă 
la Ștefan-Vodă 

Prim-ministra Natalia Gavrilița 
a vizitat, miercuri, fabrica de proce-
sare a produselor agricole His East 
SRL din orașul Ștefan-Vodă. Între-
prinderea a fost deschisă recent de 
către Fundația elvețiană HIS, fonda-
tă de familia de antreprenori Schöni, 
care conduce mai multe afaceri de 
succes în Elveția și statele UE. Până 
în prezent, au fost făcute investiții 
de aproximativ 2,5 milioane de euro 
în construcția fabricii. Alte 0,5 mi-
lioane urmează a fi investite pentru 
procurarea echipamentelor tehnice 
moderne de procesare. Compania 
este specializată în procesarea le-
gumelor pentru a obține produse 
moderne de larg consum. 

Producție 
record 
de energie 
„eoliană” 
în Marea Britanie 

Fermele eoliene din Marea 
Britanie au generat anul acesta 
o cantitate record de electricitate, 
datorită vremii cu vânt și a sporirii 
numărului de turbine, ceea ce a 
atenuat impactul creșterii prețu-
rilor la gazele naturale, transmite 
Bloomberg. Energia eoliană va fi 
un factor critic al modului în care 
Europa gestionează criza energi-
ei, care a costat deja peste 1.000 
de miliarde de dolari. Viteza mai 
mare a vântului va atenua nece-
sitatea de a arde o cantitate mai 
mare de gaze, după ce Rusia a 
redus livrările către Europa. 

Anul care iată că ajunge la final 
este, fără îndoială, cel mai dificil 
din ultimii douăzeci de ani, fiind 
marcat de războiul fără com-
promisuri din Ucraina, cu toate 
consecințele acestuia, inclusiv 
pierderea parțială sau completă 
a piețelor de desfacere tradiți-
onale din est și scumpirea fără 
precedent a resurselor energetice.  

Aceasta din urmă a provocat 
cele mai mari dificultăți fragilei 
economii moldovenești, lipsită 
de resurse energetice proprii. 
Populația a resimțit foarte acut 
aceste scumpiri, date fiind veni-
turile extrem de mici, Guvernul 
fiind nevoit să compenseze masiv 
cheltuielile populației. Din lipsă 
de resurse interne, autoritățile 
au recurs la împrumuturi exter-
ne masive pentru a susține aces-
te finanțări. Chiar și așa, sărăcia 
nu i-a permis Republicii Moldova 
să rupă dependența de resursele 
energetice rusești sau de cele din 
regiunea separatistă transnistrea-
nă, care, până la urmă, reprezintă 
aceleași interese expansioniste 
și imperiale ale Federației Ruse. 

Intrăm în anul nou 
cu o recesiune de 3-4% 
şi o inflație de 29%

Așa cum malul drept al Repu-
blicii Moldova cumpără energia 
regiunii separatiste, aceasta re-
ușește la limită să se mențină pe 
linia de plutire. Chișinăul a menți-
onat că dacă ar admite prăbușirea 
economică a regiunii, ar trebui 
să soluționeze o criză umanitară 
iminentă în acest caz, iar, pentru 
moment, nu are soluții în acest 
sens. Până la urmă, menținerea 
status-quo-ului regiunii transnis-
trene este o soluție de moment, 
iar prăbușirea economică a re-
giunii este foarte probabilă în 
continuare.

Astfel, intrăm în anul nou cu 
o recesiune de trei-patru la sută, 
o inflație de 29 la sută, cu vul-
nerabilități majore în ce privește 
securitatea energetică și cu ris-
cul unei prăbușiri a economiei 
transnistrene, urmate de o criză 
umanitară, ce ar cădea pe umerii 
fragili ai Chișinăului. 

În plus, pentru a face față chel-
tuielilor majorate pentru anul vi-
itor, în condițiile unei activități 
economice insuficiente și ale unei 

creșteri economice estimate a fi 
de doar două la sută, guvernul 
urmează să se împrumute masiv 
în anul care vine. În 2023, defi-
citul bugetului va ajunge la 18,5 
miliarde de lei sau 6 la sută din 
PIB, bani care urmează a fi îm-
prumutați în cea mai mare parte 
de peste hotare. Deoarece pe piața 
internă finanțarea este extrem de 
scumpă după ce Banca Națională a 
majorat rata de politică monetară 
la un nivel de peste 20 la sută. 

Îndatorarea masivă a guvernă-
rii este explicată prin necesitatea 
menținerii cât de cât a puterii de 
cumpărare a populației, pentru 
a nu admite sărăcirea și mai pu-
ternică. 

Dacă în 2022 inflația medie anu-
ală va atinge 29,5%, și alți factori 

de influență vor rămâne constanți, 
atunci numărul persoanelor ce tră-
iesc zilnic cu mai puțin de 5,5 do-
lari sau cu 53,6 lei moldovenești, 
va crește cu 19,7 la sută față de 
nivelul înregistrat în 2021. Astfel, 
rata sărăciei absolute urmează să 
crească, estimativ, de la 24,5% în 
2021 la circa 27% în 2022. 

Tendința urmează să continue 
și în 2023, când va fi înregistrată 
o inflație medie de circa 14-15%. 
Deși mai redusă față de 2023, in-
flația va rămâne destul de înaltă, 
aprofundând sărăcia. Creșterea 
ratei sărăciei urmează să pună 
presiuni adiționale pe sistemul 
finanțelor publice, agravând pro-
blema deficitului bugetar.

Rata sărăciei absolute 
e în creştere în 2022

Altfel spus, pentru ca oamenii 
să-și poată plăti facturile și să-și 
procure strictul necesar, Guver-
nul va trebui să aloce compensa-
ții masive. Menținerea puterii de 
cumpărare a populației va ține 
și companiile pe linia de plutire, 
fiind evitată o falimentare în lanț 
a acestora. 

Ion CHIȘLEA 

Cea mai mare problemă a 
anului care vine este, însă,  con-
tinuarea războiului din Ucraina, 
care iată că se transformă într-o 
conflagrație de lungă durată. Din 
această cauză, și prețurile resur-
selor energetice vor rămâne în 
continuare la niveluri ridicate, 
iar o bună parte din banii pe care 
Guvernul îi va oferi sub formă de 
compensații populației va ajunge 
în contul companiilor ce vând re-
surse energetice Republicii Mol-
dova. Pe de altă parte, populației 
îi vor rămâne destul de puțini bani 
pentru alte cheltuieli, care să re-
vigoreze alte piețe și alte indus-
trii. Prin urmare, economia reală, 
companiile moldovenești vor fi 
ținute la limita supraviețuirii. 

Se va acutiza fenomenul 
emigrării businessului

Situația este agravată în cazul 
companiilor și de creditele care 
vor rămâne și anul viitor destul de 
scumpe. Finanțarea scumpă plus 
incertitudinea din Ucraina vecină 

vor frâna, cel mai probabil, inves-
tițiile companiilor în dezvoltarea 
afacerilor, deși Guvernul a scutit 
de impozit veniturile reinvestite 
ale agenților economici. 

Chiar este de așteptat acutiza-
rea fenomenului emigrării busi-
nessului, în țări unde există mai 
multă certitudine și condiții mai 
lejere pentru activitate în aceste 
vremuri dificile. Într-un final, lip-
sa cvasitotală a unor programe 
complexe de susținere a mediului 
de afaceri, se va transforma într-o 
problemă gravă pe termen lung, 
or, odată plecat, businessul este 
foarte greu de readus înapoi. Iar 
plecarea businessului înseamnă 
locuri de muncă închise, emigra-
rea forței de muncă active, îmbă-
trânirea populației și deficite tot 
mai mari la fondurile de pensii. 

Nu mai vorbim despre faptul 
că emigrarea businessului nu cade 
deloc bine pe fundalul creșterii da-
toriei de stat, care, până la urmă, 
tot din impozitele și taxele plătite 
de companii este achitată. 

Pe lângă toate aceste așteptări 
sumbre, există și unele speranțe că 
anul nu va fi chiar atât de dificil, 
grație unor condiții climaterice 

mai bune decât în anul curent. 
Economia extrem de subdezvol-
tată a Republicii Moldova conti-
nuă să depindă în mare parte de 
agricultură, iar condițiile clima-
terice prielnice și o recoltă boga-
tă ar putea îmbunătăți evoluția 
economică. 

Una din provocările 
esențiale ale guvernării 
vor fi alegerile locale 
din toamna 2023

În fine, Republica Moldova nu 
este singură în fața acestor pro-
bleme. Statutul de candidat la 
aderarea la Uniunea Europeană, 
obținut în acest an, îi oferă șan-
sa să acceseze fonduri de la UE, 
iar pe plan internațional există 
o mare susținere pentru guver-
nare și președinta Maia Sandu. 
Guvernului nu-i rămâne decât 
să îndeplinească cât mai repede 
condițiile pentru începerea pro-
cedurilor de preaderare. În plus, 
oricât de greu i-ar fi Republicii 
Moldova, tot timpul îi este ală-

turi România, care a demonstrat 
inclusiv în acest an că este gata 
să susțină fără întârziere statul 
din dreapta Prutului, chiar dacă 
acesta nu răspunde tot timpul cu 
aceeași bunăvoință.

Cu siguranță, una din provocă-
rile esențiale ale guvernării vor fi 
alegerile locale din toamna anului 
viitor, în care opoziția prorusească 
nu va ezita să folosească situația 
grea a economiei și a populației 
în campania electorală pentru a 
diaboliza cursul european, trasat 
de actuala guvernare. 

Pentru a trece peste aceste 
provocări Guvernul nu are altă 
soluție decât să consolideze în-
crederea părții prooccidentale și 
democratice a populației, pierdu-
tă parțial în acest an din cauza 
deficiențelor de comunicare și 
a lipsei unor lideri puternici ai 
partidului de guvernare atât în 
Parlament, cât și în Guvern. Ur-
mează de văzut dacă partidul de 
guvernare va renunța la compor-
tamentul său egoist manifestat 
în anul curent și se va deschide 
pentru colaborare întregii so-
cietăți ca să înfrunte cu succes 
problemele ce urmează. 
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Cine a acordat cel mai 
mare ajutor Ucrainei

În termeni absoluți, cele mai bogate țări au fost 
cele mai generoase: SUA – peste 47,82 miliarde de 
euro, inclusiv 22,9 miliarde în ajutor militar (47,9% 
din total), scrie lemonde.fr. Țările UE au anunțat 
atât ajutor bilateral – 16,23 miliarde de euro – , cât 
și ajutor comun – 29,89 miliarde de euro, adică un 
total de 46,12 miliarde de euro. Atunci când aceste 
contribuții sunt legate de PIB al fiecărei țări dona-
toare, clasamentul este diferit: Letonia este cea mai 
generoasă, cu 1,1% din PIB, urmată de vecina Estonia 
(0,93%), Polonia (0,5%) și apoi Norvegia (0,34%). 
Franța este a douăzeci și doua, cu 0,05% din PIB, 
din nou conform datelor de la Institutul Kiel.

Afganistan: Talibanii 
interzic accesul fetelor 
la universitate

Autoritățile talibane au anunțat marți că univer-
sitățile afgane le sunt interzise de acum fetelor, deja 
private de învățământul secundar în Afganistan de la 
venirea la putere a fundamentaliștilor islamiști, pentru 
o durată nedeterminată, relatează AFP. „Sunteți cu toții 
informați să puneți în aplicare ordinul menționat de a 
suspenda educația femeilor până la un nou ordin”, a 
precizat ministrul pentru Învățământul Superior, Neda 
Mohammad Nadeem, într-o scrisoare adresată tuturor 
universităților guvernamentale și private din țară.

Kremlinul incriminează 
profanarea panglicii 
militare „Sf. Gheorghe”

Parlamentul rus a adoptat o lege ce incriminează 
profanarea panglicii militare negru-portocalii a „Sfân-
tului Gheorghe”, informează meduza.io. „Panglica 
Sfântului Gheorghe este unul dintre simbolurile 
gloriei armate a Rusiei”, se arată într-un proiect de 
lege publicat marți. Prin urmare, oricine care profa-
nează în mod public simbolul va fi pedepsit. Pedeapsa 
maximă este de cinci ani de închisoare. Amenzi de 
până la 70.000 de euro sunt de asemenea posibile. 

Rusia avertizează Grecia 
asupra consecințelor 
livrării S-300 
către Ucraina

Potențiala livrare de către Grecia, Kievului, a unor 
sisteme de apărare aeriană S-300 de fabricație ru-
sească ar fi o încălcare flagrantă a acordurilor dintre 
Moscova și Atena și orice echipament militar trimis 
în Ucraina va fi „urmărit și distrus” de armata rusă, 
a avertizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de 
Externe rus Maria Zaharova. „Considerăm planurile 
provocatoare de a furniza regimului de la Kiev S-300 
și alte sisteme de apărare aeriană ruso-sovietice ca 
fiind în mod deschis ostile Rusiei”, a subliniat ea, 
potrivit site-ului de informații rbc.ru.

Ajutor militar pentru 
Ucrina în valoare 
de 1,8 miliarde de dolari

SUA vor oferi Ucrainei ajutor militar în valoare 
de 1,8 miliarde de dolari ca parte a unui pachet mare 
care va include pentru prima dată sistemele de apă-
rare aeriană „Patriot” și bombe ghidate de precizie 
pentru avioane de luptă, potrivit Associated Press. 
Această asistență indică extinderea de către SUA 
a armelor avansate pe care le va trimite Ucrainei 
pentru a întări apărarea aeriană a țării împotriva 
atacurilor rusești cu rachete. Pachetul de ajutor va 
include 1 miliard de dolari în arme de la Pentagon 
și alte 800 de milioane de dolari prin Inițiativa de 
Asistență pentru Securitate a Ucrainei, care finan-
țează arme, muniții, antrenament etc.

M a p a m o n d

Pagină realizată de Ilie GULCA

Vineri seară, 16 decembrie, Comisia pentru Situații Ex-
cepționale a suspendat pe durata stării de urgență licența de 
emisie pentru șase posturi de televiziune: Accent TV, NTV 
Moldova, Orhei TV, Primul în Moldova, RTR Moldova și 
TV6. Aceste posturi sunt conectate la Ilan Șor și Igor Dodon. 
Redacția NTV a primit vestea în timpul unei petreceri de 
Crăciun, al unei „korporativce”.  

Această decizie are la bază constatările Consiliului Au-
diovizualului în privința acestor posturi, care arată lipsa 
unei informări corecte în reflectarea evenimentelor din țară 
și a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, vine 

să protejeze spațiul informațional național și să prevină 
dezinformarea.

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a fost 
adoptată după ce Consiliul European a inițiat procesul de 
suspendare a licențelor de difuzare a patru canale mass-me-
dia suplimentare aflate sub controlul permanent, direct 
sau indirect, al conducerii Federației Ruse: NTV/NTV Mir, 
Rossiya 1, REN TV și Pervyi Kanal, pentru acțiunile sale 
continue și concertate de dezinformare și propagandă de 
război, care legitimează agresiunea Rusiei și subminează 
sprijinul pentru Ucraina.

Petrecerea neagră

La 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial 
cererea de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Uniunii 
Europene a invitat Comisia Europeană să prezinte avizul său 
privind cererea Republicii Moldova ca prim pas al Uniunii 
Europene în procesul de aderare.

Pentru a putea redacta un astfel de aviz, la 11 și la 19 apri-
lie 2022, Comisia Europeană a transmis autorităților de la 
Chișinău două părți ale chestionarului cu privire la cererea 
de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

Răspunsurile la întrebările din acest chestionar au reprezen-
tat starea situației de moment din R.Moldova, arătând nivelul 
de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. Prima 
parte a chestionarului completat a fost transmisă Comisiei 
Europene pe 22 aprilie 2022, iar a doua parte – pe 12 mai 2022.

La 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul cu 
privire la cererea de aderare prin care a recomandat Con-
siliului UE să i se acorde R. Moldova statutul de candidat 
în situația în care vor fi întreprinse măsuri în mai multe 
domenii. La 23 iunie 2022, Consiliul European a recunos-
cut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis 
să-i acorde statutul de țară candidată pentru aderare la 
Uniunea Europeană.

În acest context, Comisia Europeană a fost invitată 
să transmită Consiliului European un raport cu privire 
la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul său din 17 
iunie 2022 ca parte a pachetului său periodic de extindere. 
Consiliul European va decide asupra etapelor următoare 
odată ce vor fi îndeplinite pe deplin toate condițiile.

În vederea coordonării eforturilor autorităților naționale, 
a fost elaborat un plan de acțiuni pentru implementarea 
celor 9 condiții formulate de către Comisia Europeană. 
Proiectul planului a fost discutat la ședința Comisiei Na-
ționale pentru Integrare Europeană  din 13 iulie 2022 și a 
fost adoptat la 4 august 2022.

Planul de acțiuni conține pașii următori, ce urmează  a 
fi realizați către vara anului 2023.

Planul de acțiuni aprobat la CNIE, a fost consultat de 
MAEIE, împreună cu echipa de la Cancelaria de stat și 
instituțiile naționale, cu reprezentanții societății civile și 
cu Comisia Europeană.

Documentul conține acțiuni, termene și instituții respon-
sabile pentru fiecare din cele 9 domenii: reforma justiției, 
cadrul electoral, combaterea corupției, deoligarhizarea 
și reducerea influenței intereselor private, combaterea 
criminalității organizate și spălării banilor, îmbunătățirea 
serviciilor publice, reforma administrației publice, mana-
gementul finanțelor publice, implicarea societății civile, 
drepturile omului.

Realizarea anului

În condițiile scăderii popularității PSRM și a lui Igor Dodon, 
Ilan Șor a devenit favoritul Kremlinului în Republica Moldova. 

Neglijat odinioară de Kremlin pentru implicarea sa în 
furtul miliardului, Ilan Șor a devenit subit un reprezentant al 
Moscovei în Republica Moldova. În septembrie 2022, deputații 
Partidului Șor, Reghina Apostolova și Petru Jardan, care nu 
mai participau de luni bune la ședințele Parlamentului de la 
Chișinău, au fost invitați în capitala Federației Ruse pentru 
a discuta despre importul gazelor în Republica Moldova și 
despre posibilitatea ridicării embargoului rusesc pentru 
produsele agricole moldovenești. 

S-a ajuns să se discute chiar despre posibilitatea de a ex-
porta gaze rusești în raionul Orhei la un preț mai mic decât 

cel național. Până la urmă, toate aceste încercări au eșuat 
din cauza dificultăților tehnice. 

În plus, Moscova a permis unor exportatori de fructe din 
raionul Orhei să își vândă produsele pe piația rusească. În 
perioada în care Șor și-a adus pe bani protestatari la Chi-
șinău, plătind câte 2.000 de lei pentru 24 de ore de ședere 
în cort, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a 
criticat Chișinăul pentru pretinse presiuni asupra opoziției.

Cățelul 
Kremlinului 

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

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

Instituțiile responsabile de supravegherea sistemului 
bancar din Republica Moldova au primit o listă de persoane 
și companii din anturajul celor trei menționați mai sus pentru 
a preveni transferurile de bani sau alte tranzacții financiare. 

Această decizie a fost adoptată în urma listei de hotărâri 

ale Comisiei pentru Situații Excepționale din 31 octombtie. 
Aceste decizii au menirea să transpună efectul sancțiunilor 
impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine 
din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. 

Astfel, au fost supuse sancțiunilor persoanele asociate 
cu omul de afaceri rus Igor Ceaika, fiul al fostului procuror 
general al Federației Ruse: Fundația de Binefacere „Din 
Suflet”, condusă de Galina Dodon, Asociația Obștească 
„Tineretul Găgăuziei”, Asociația obștească „Uniunea de 
afaceri moldo-rusă” condusă de Igor Dodon.

De asemenea, au fost supuse sancțiunilor persoanele 
asociate lui Vladimir Plahotniuc, printre care figurează 
membrii familiei oligarhului fugar, inclusiv oamenii din 
anturajul acestuia, Sergiu Talpa, Vladimir Andronachi, 
Veaceslav Baida, Andrian Candu, Vladimir Cebotari, Iurie 
Cecan, Alexandru Vîlcul, Serghei Iaralov, Vitalie Iurcu ș.a. 

În lista persoanelor asociate lui Ilan Șor figurează aproape 
100 de persoane, inclusiv Marina Tauber, Sara Șor (Jasmin), 
Ilona Șor, Vladimir Andronachi, Tudor Balițchi, Denis Ulanov, 
Boris Salov, Valeri Klimenko, Reghina Apostolova ș.a.

Lovitura anului 
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Despre rafinamente 
și subtilități

Totuși, trăim într-o țară a 
rafinamentelor, inclusiv a ra-
finamentelor de limbaj. Asta 
ar trebui să mă bucure. Cineva 
mi-ar putea reproșa că ironizez 
auzul fin al basarabeanului, gur-
mand al expresiei. Lucrurile au 
ajuns până acolo că o declarație 
suficient de limpede a șefului 
securității de la Chișinău a nece-
sitat – pentru gustul publicului, 
nemulțumit că cineva îi aruncă 
pe față adevărul crud, nema-
chiat – o precizare-redactare a 
serviciului de presă al instituți-
ei. Ne-am obișnuit ca limbajul 
acestor servicii, determinat de 
natura activității lui, să fie, dacă 
nu vag, atunci general-abstract; 
dacă nu ambiguu și diplomatic, 
atunci incert, pentru a nu di-
vulga secretele. Un limbaj care 
mai mult retușează decât develo-
pează. Iar șeful SIS, ne-am obiș-
nuit, nu prea iese în public, rar 
informează și încă și mai rar își 
dă cu părerea. E omul care mai 
mult îi ascultă pe alții și culege 
informații, decât transmite in-
formații.

Dar poate că omul acesta ar 
trebui și să comunice niște lu-
cruri (fără a le comunica pe toa-
te, bineînțeles). Știind că vorbele 
lui vor fi comentate și interpre-
tate, multe ar trebui să le tacă, 
dar unele tocmai că ar trebui să 
le spună. Ca să nu rămână loc 
de aranjamente în culise. Eu, 
consumatorul  de informații, 
de ce ar trebui să mă revolt de 
faptul că am aflat o informație în 
plus? Adică, niște bârfe montate 
din discuțiile private ale vreu-
nui demnitar ar trebui scoase și 
dezghiocate în public (chiar dacă 
știm că în toate cazurile e o ma-
nipulare), iar un demnitar care, 
în bâlbâiala lui prea omenească 
pentru funcția pe care o ocupă, a 
divulgat un  adevăr, noi trebuie 
să așteptăm explicații/ precizări/ 
redactări de la instituție?

În principiu, nimic nou în de-
clarațiile șefului SIS, dar, odată 
rostite de acesta, ele sunt o con-
firmare a faptului că lucrurile 
sunt grave și că norii se adună 
realmente deasupra noastră. Nu 
degeaba se iau măsuri drastice, 
precum retragerea licenței unor 
portavoce a intereselor străine. 
E bine să înțelegem că suntem 
manipulați cu ajutorul instru-
mentelor războiului hibrid, dar 
încă mai bine e dacă vom contra-
cara, atât cât ne este în puteri, 
acțiunile diversioniste. 

Dar să nu ne îndepărtăm prea 
mult de pretextul subiectului de 
discuție. Pentru urechea fină a 
cititorului moldovean am să re-

produc informația redactată (de 
SIS), intitulată rafinat-delicat 
„Precizare”: „În contextul de-
clarațiilor dlui Alexandru Mus-
teața, director SIS, pentru TVR 
Moldova referitor la principalele 
riscuri la adresa securității nați-
onale, în cadrul cărora s-a făcut 
referire și la analiza mai multor 
scenarii prin care Federația Rusă 
ar încerca inclusiv o invazie te-
restră prin nordul Ucrainei, către 
Republica Moldova, precizăm 
că directorul SIS a menționat 
că obiectivul Federației Ruse de 
a crea un coridor terestru până 
în regiunea transnistreană este 
unul valabil și azi, iar o nouă 
ofensivă a Federației Ruse spre 
această direcție ar putea avea 
loc în 2023. De asemenea, pu-
nerea în aplicare a acestora de-
pinde de evoluțiile războiului 
din Ucraina”.

Or, fie în această formulă, fie 
în cea transmisă de șeful servicii-
lor speciale de la Chișinău, aflăm 
că lucrurile nu se ameliorează, 
ci, dimpotrivă, se agravează. 
Asta ar trebui să ne pună pe gân-
duri. E absolut iresponsabil să 
mizăm doar pe eroismul solda-
ților ucraineni care, iată, mai 
rezistă. Ce ne facem însă dacă 
rezervele de eroism, cele militare 
sau umane, se epuizează?  

În sistemul geopolitic al 
Kremlinului, dincolo de planu-
rile imperiale majore, azi există 
o lacună. Chiar dacă războiul din 
Ucraina le aduce numai pierderi, 
chiar dacă teritoriile din Geor-
gia răpite la începutul acestui 
mileniu atârnă într-un suspans 
incert, rușii au făcut pacostea 
pe cât a fost posibil: o parte de 
Ucraina e declarată „teritoriu 
al Federației Ruse”, iar encla-
velor din Abhazia și Osetia de 
Sud rușii le-au recunoscut „in-
dependența”. Transnistria azi 
mai este recunoscută de Rusia 

ca parte a Republicii Moldova, 
cel puțin formal. Dar nimeni nu 
se îndoiește că Rusia își dorește 
legalizarea anexării acestui teri-
toriu. Și azi, când rușii re-croiesc 
harta lumii, nimic nu le mai poa-
te împiedica raptul formal (fac-
tual, ei deja sunt acolo). Oferta 
cu gazul gratuit și alte facilități 
pentru transnistrenii cu cetă-
țenie rusă nu sunt cadouri, ci 
semnale limpezi: e de ajuns ca 
enclava să se dorească indepen-
dentă de Moscova (și integrată în 
lumea civilizată) și i se va pune 
pe masă, imediat, contul pentru 
această plăcere. 

Transnistria e cap de pod (mi-
litar) rusesc, pentru recuceri-
rea lumii și cui al lui Pepelea, 
ce ține, ancorată la mal, corabia 
MD care visează evadarea în lu-
mea mare. Planurile Kremlinului 
pentru Tiraspol și Chișinău le 
regăsim nu doar în declarația 
„neredactată” a lui Alexandru 
Musteață, ci și în planul – ne-
redactat – de renaștere a impe-
riului, pe care președintele rus 
l-a făcut cunoscut la 21 februarie 
2022 (declarația de război din 
24 februarie era „versiunea re-
dactată”). Suntem prima țintă, 
după Ucraina.

Soluții nu sunt prea multe. 
Acolo unde ne bâlbâim, ni le 
șoptește viața sau… adversarii. 
Alexei Pușkov, șef de comisie 
parlamentară în Duma de Stat 
a Rusiei, a „descoperit” subit că 
„Moldova a pornit-o pe calea Re-
publicilor Baltice”. O fi având 
dreptate, dacă asta înseamnă că 
– în sfârșit! – Moldova vrea să 
se rupă de imperiul care a ocu-
pat-o în 1940. Dar există nuanțe. 
„Calea Baltică” înseamnă lichi-
darea consecințelor pactului 
Molotov-Ribbentrop. Dacă asta 
ne sugerează Pușkov, suntem pe 
calea cea dreaptă.

Evenimentul major al anului 
2022 a fost războiul ruso-ucrai-
nean. Conflictul armat declanșat 
de Putin a lăsat aproape totul în 
umbră și doar ceea ce a derivat 
sau a avut o oarecare legătură cu 
el are șanse să rămână în memoria 
colectivă. 

Își mai aduce oare aminte ci-
neva de grevele din Canada, de 
protestele din Sri Lanka sau de 
summitul COP27, organizat de 

ONU, unde țările bogate și-au asumat obligația de a compensa efectele 
poluării în cele sărace? Pe de altă parte, mai poate interpreta cine-
va acum vizita lui Nancy Pelosi în Taiwan doar ca pe un răspuns la 
bullying-ul lui Xi Jinping? Nu e prezentată oare aceasta și ca o replică 
indirectă la agresiunea Rusiei, ca un gest ce anunță o nouă atitudine, 
mult mai fermă, a Occidentului față de puterile care îi contestă deschis 
și obraznic supremația? Chiar și evenimente precum moartea Elisabetei 
II sau alegerea unui descendent din emigranții indieni pe postul de 
prim-ministru al Marii Britanii și-au sporit încărcătura simbolică/ 
emoțională în contextul dramatic generat de război.

Republica Moldova a fost, de asemenea, marcată de agresiunea 
rusească și a avut mult de suferit din cauza acesteia. Ea nu a fost bom-
bardată, deși niște rachete au că-
zut și pe teritoriul ei. Ea nu a fost 
cotropită, deși SIS-ul ne asigură că 
Rusia nu a renunțat la acest plan. 
RM a plătit, în schimb, prețul de-
plin al dependenței energetice de 
Gazprom și de satelitul Moscovei 
în regiune, enclava transnistrea-
nă. A suportat un val uriaș de 
refugiați și a început să simtă pe 
pielea ei „avantajele“ neutralității 
și ale prieteniei concomitente cu 
Estul și Vestul.

Războiul a adâncit, totodată, 
clivajele din sânul societății mol-
dovenești. Sondajele au scos la 
iveală disonanțe uriașe în conști-
ința oamenilor. Am avut prilejul 
să mai constatăm o dată, dacă mai 
era nevoie, cât de tare i-a afectat 
propaganda de la Ostankino din 
ultimele două decenii pe cetățenii 
RM. Scăderea nivelului de trai, criza energetică, inflația nu pot explica 
în întregime adeziunea unei mari părți a populației la versiunea rusească 
a evenimentelor din Ucraina. O poate explica doar aflarea prelungită 
în coma indusă de niște posturi TV toxice, de la care guvernarea s-a 
dumerit să ne decupleze abia pe la sfârșitul anului 2022 – o decizie 
despre care nu se poate spune „mai bine târziu decât niciodată“, întrucât 
creierul majorității dă semne de leziuni permanente, iremediabile.

Grav e că avem, în continuare, o coloană a cincea care și-a pro-
movat nestingherit mesajul și a fost chiar pe punctul de a destabiliza 
situația politică și socială din RM. Dar și mai grav e că acest lucru a 
devenit posibil nu numai din cauza influenței sau sprijinului pe care 
îl acordă Kremlinul partidelor antinaționale din RM, ci mai ales din 
cauza guvernanților, care au avut posibilitatea de a tăia capetele hidrei, 
dar nu au făcut-o. Fruntași și membri notabili ai acestor formațiuni 
trebuiau să aibă alte griji în anul 2022, decât să umble cu sorcova prin 
Chișinău, să îndemne lumea la sabotarea sau răsturnarea puterii și 
să promoveze interesele unui stat agresor. Ne așteptam ca unii dintre 
ei să devină „clienți“ statornici ai CNA sau chiar SIS, dată fiind con-
tribuția lor indubitabilă la consolidarea securității și statalității RM, 
dar nu a fost să fie așa. Guvernarea a hotărât, după pilda înțeleaptă a 
atâtor și atâtor cârmaci din trecutul recent, că e mai ușor să lupți cu 
învățători și cu medici corupți decât cu marii delapidatori de fonduri 
și cu trădătorii de țară.

Eșecul cvasitotal în combaterea marii corupții a fost dublat și de 
alte erori ale guvernării: din nefericire, PAS nu a reușit să ofere și 
altceva în afară de bune intenții. Iar unde nu a acționat incompetența 
a funcționat strategia veche și păguboasă a „stabilității“ cu orice preț. 
Anul 2022 a pus la grea încercare guvernarea PAS, dar i-a oferit și 
câteva oportunități unice, pe care aceasta mai curând le-a ratat de-
cât le-a fructificat. De dragul unor câștiguri de moment s-a recurs la 
niște compromisuri costisitoare, în toate sensurile, cu Moscova și cu 
Tiraspolul. PAS a preferat, dintr-un impuls populist, să-și cosmetizeze 
image-ul știrbit de criză decât să o înfrunte cu adevărat. O imagine 
pozitivă care mai contează încă pentru partenerii externi ai RM, fără 
sprijinul cărora criza aceasta ar fi copleșit-o cu totul. Căci, să recu-
noaștem, singurul avantaj palpabil pentru cetățenii RM al aflării PAS la 
guvernare în fatidicul an 2022 este tocmai… aflarea PAS la guvernare.

(va urma)

Anul 2022. Ochiri 
retrospective (I)

H a r t a  l u m i i

Integrarea europeană și poporul Moldovei

A - p o l i t i c e

Adrian CIUBOTARU
Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Grav  

e că avem, în 
continuare, o 

coloană a cincea 
care și-a promovat 

nestingherit 
mesajul și a fost 
chiar pe punctul 
de a destabiliza 

situația politică și 
socială din RM.
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Un bătrân rus intră în magazin. 
Își alege o pâine, apoi se gândește 
să-și ia și niște crenvurști. Îi scoate 
din frigider. Își amintește însă că 
s-ar putea să nu-i ajungă bani. Așa 
că verifică portofelul. Da, are doar 
câteva copeici. Pune crenvurștii în 
frigider și rămâne cu pâinea.

Vine acasă și se gândește cum 
să mai facă niște bani. Decide să-și 
vândă mașina. 

Mașina este o Lada Jiguli gal-
benă-portocalie, veche de vreo 
50-60 de ani. 

Îl ajută s-o vândă chiar nepotul 
său. Acesta o fotografiază pentru a 
pune anunțul la mica publicitate 
pe net. 

Dar fiind o mașină veche, puțină 
lume și-o dorește. În sfârșit apare 
un cumpărător.

„Ți-o iau cu 30”, spune acesta. 
„Dar ne-am înțeles cu 60, eu 

chiar am nevoie de 60”, îi spune 
bătrânul cu glas trist. 

„Îți dau un minut să te gândești, 
ori 30, ori nimic”, îi zice clientul.

Bătrânul decide să o vândă cu 

30. Când să semneze documentul... 
„Bunicule, stai, nu o vinde, am 

semnat contractul, ne descurcăm”, 
vine nepotul și întrerupe vânzarea 
chiar în ultima clipă. Cei doi se îm-
brățișează. Nepotul este îmbrăcat 
în haine militare. Clipul se încheie 
aici.

V-am povestit acest spot publi-
citar, care circulă pe canalele de 
telegram rusești, dar și ucrainene. 
Asta ca să înțelegeți despre ce este. 

La ce se face reclamă? Păi, în-
cearcă să-i convingă pe ruși să sem-
neze contractele pentru a merge la 
război în Ucraina. Încearcă să le 
sugereze rușilor că problemele lor 
financiare se vor fi terminat dacă 
vor accepta să meargă să omoare 
oameni. 

Mulți au considerat reclama 
cinică sau jignitoare. 

Ucrainenii s-au supărat pentru 
că îi consideră pe rușii care susțin 
războiul oameni fără suflet și fără 
scrupule. 

Rușii care susțin politica lui Pu-
tin s-au supărat pentru că reclama 
încearcă să creeze impresia că în 
Rusia se trăiește rău, iar oamenii 
nu au bani și ar accepta din dis-
perare să meargă la război, nu din 
patriotism. Unii ruși susțin chiar că 
reclama ar fi fost filmată de ucrai-
neni pentru a discredita Rusia. 

Numai că jurnaliștii de la Fon-
tanka, publicație rusească, scriu că 
actorii sunt ruși. Aceștia sunt ac-
tori din serialele rusești de duzină. 

Mai mult, locul în care s-a filmat 
este... într-un cartier mărginaș din 
Moscova.

Curios este că nu este singura 
reclamă care îi invită pe ruși la 
război. Am văzut mai multe. 

În alta, o tânără se plânge unei 
prietene că vrea un iPhone, dar 
tatăl ei nu are bani, că lucrează 
la uzină, dar este plătit prost sau 
nu e plătit. Pe vremuri, zice fata, 
tata era în armată, era respectat. 
Acum nu este bărbat. Tatăl aude 
discuția, i se face rușine, apoi se 
înrolează. Familia sa, inclusiv fe-
tița sa se bucură, îl respectă.

În alte clipuri, două femei 
discută în fața blocului despre un 
tânăr care urcă într-o mașină și 
fuge din țară pentru a scăpa de 
mobilizare. „Doar adevărații băr-
bați au rămas în Rusia, băiețașii 
au plecat”, este concluzia femeilor.

Din ce am văzut, clipurile pre-
zintă argumentul banilor, al rușinii 
sociale, al patriotismului pentru cei 
care ar dori să meargă în Ucraina 
să omoare oameni.

Jurnaliștii ucraineni scriu că 
aceste clipuri sunt difuzate la tele-
viziunile de stat din Rusia. Nu știu 
dacă este anume așa. Nu am o altă 
confirmare. Știu doar că sunt câteva 
și circulă în online. Nu știm nici dacă 
au reușit să convingă pe cineva. Aș fi 
curios să știu dacă au succes, nu de 
alta, dar jurnaliștii ruși de la Fon-
tanka scriu că par să fie bine țintite, 
bine filmate și făcute.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Publicitate rusească pentru a convinge 
cetățenii să meargă la război ca să ucidă 

Văd că propagandistele și 
propagandiștii de la televiziuni-
le rămase fără licență speculează 
două elemente: 1. Că nu suntem 
solidari, cică, în breaslă; 2. Că iată 
ei rămân în plină iarnă fără job. 

1. Nu vom fi niciodată solidari 

cu oamenii care întrețin propa-
ganda ucigașă a lui Putin în Mol-
dova, cu cei care nu au avut nicio 
problemă să lucreze pentru Pervîi 
Pridnestrovskii spălând creierii 
oamenilor de acolo pe banii unui 
regim care a uzurpat puterea pe o 
parte a teritoriului nostru național. 
După asemenea derapaje ar fi tre-
buit să se retragă singuri din jurna-
lism și să se apuce de binefacere și 
voluntariat, ca măcar la bătrânețe 
să poată spera că vor fi iertați. Nu 
ne mai cereți să fim solidari, pentru 
că voi nu faceți parte din breaslă, 
ci din castă. Din casta nocivă a lui 
Putin, care omoară oameni! Sun-
teți parte a mecanismului șorist, 
care vrea destabilizare doar ca să 

rămână el cât mai mult în libertate.
2. Da, probabil unii dintre voi 

vor rămâne fără job în jurnalism. 
Nu puteți stoarce lacrimi cu asta 
din noi. A trebuit să vă gândiți cu 
mult timp în urmă că acest mo-
ment va veni. A trebuit să vă gân-
diți la asta atunci când ați acceptat 
să dați la o parte normele sacre 
ale jurnalismului și să vă înhămați 
la căruța propagandistică a unui 
criminal de la Kremlin și a unui 
hoț local de miliarde. Gata, Bălaia 
a înțărcat! Sunt alte joburi care 
au nevoie de brațe de muncă. Iar 
pentru cei care nu au reușit să se 
păteze, joburi vacante în jurnalism 
sunt. Dar va trebui să vă obișnuiți 
cu salarii mai mici și fără plicuri.

Nu vom fi niciodată solidari 
cu propagandiștii lui Putin

Cât va fi el în picioare, 
barbarii nu vor trece!

A fost o noapte lungă, aproape 
albă. L-am urmărit pe acest erou 
al lumii libere și civilizate în confe-
rința cu Biden, apoi în memorabila 
apariție din Congres. 

Nu cred că vreodată, cel pu-
țin în istoria recentă, a mai făcut 
cineva așa impresie în America. 
Nici pe departe. Parcă și Biden a 
întinerit cu vreo 20 de ani și a fost, 
în conferința cu Ze, mai viu și pe 
fază decât oricând de când a ajuns 

președinte. S-a umplut și el de viață și de inspirație de la curajul și 
prezența unui om care a dat un nou sens NATO, a reconsolidat UE și 
a reînnodat relațiile dintre America și Europa.

Pentru că dacă Zelenski era mai puțin „nebun” în sensul bun al cu-
vântului, ar fi ascultat 
sfatul americanilor de la 
24 februarie și ar fi pără-
sit Ucraina „pentru a se 
salva”. Ceea ce ar fi în-
semnat căderea rapidă 
a țării, urmată de haos 
și teroare în partea asta 
a Europei. Care s-ar fi 
transformat rapid într-o 
rușine insurmontabilă 
pentru democrație și 
civilizație. 

Omul a stat însă cu capul sus. Și-a inspirat țara, apoi și întreaga 
lume liberă și civilizată.

Uitați-vă la acest om. Mai ales cei cu previziuni alarmiste, că iaca-iaca 
vin și la noi barbarii. Și inspirați-vă de la el. Sau dacă nu puteți, măcar 
mulțumiți-i. Cât va fi el în picioare, barbarii nu vor trece!

Alex COZER

Vitalie CĂLUGĂREANU

Au trecut 290 de zile de la Șe-
dința comună a Guvernelor Ro-
mâniei și Republicii Moldova din 
11 februarie, 2022. Să ne aducem 
aminte.

România a oferit din partea sa 
tot sprijinul cerut de Chișinău în 
2022: ajutor financiar, energie 

la prețuri subsidiate, asistență 
tehnică și ajutoare umanitare. 
În discursul său din 11 februarie, 
PM României a cerut numai două 
lucruri Chișinăului: 

(1) restituirea proprietăților 
bisericești confiscate abuziv de 
statul sovietic Mitropoliei Basa-
rabiei și parohiilor sale din RM, în 
beneficiul credincioșilor ortodocși 
și al comunităților locale și 

(2) înlesnirea activităților BRM 
(Bursa Română de Mărfuri) în 
calitatea sa de platformă specia-
lizată de tranzacționare a gazelor 
naturale și energiei electrice, un 
sprijin concret la care putea apela 
Guvernul RM într-o perioadă de 
intense crize de energie. În acest 

scop, BRM și-a deschis la Chișinău 
din mai 2021 o sucursală pentru a 
oferi asistență directă în vederea 
liberalizării și diversificării pieței. 

Din păcate, niciuna din solici-
tările PM al României nu a fost 
onorată. BRM nu a avut nicio 
tranzacție încheiată în ultimii 
doi ani în Republica Moldova, ea 
fiind eliminată din licitațiile com-
paniei Energocom, iar achizițiile 
operate cu banii primiți de RM 
din asistență externă s-au făcut 
cu companii care-au ocolit Româ-
nia. La fel, Mitropolia Basarabiei 
a rămas cu aceleași probleme și 
lipsă de răspuns de la autoritățile 
de la Chișinău, ca și pe timpul lui 
Voronin et Co. Asta-i situația.

Niciuna din solicitările României 
nu a fost onorată

Igor MUNTEANU

Vreau să vă amintesc 
cine e Pahomova

Am mai folosit această secven-
ță, dar vreau să vă amintesc cine e 
Pahomova, acum când toți o citea-
ză/ o vor cita, Pahoma, cea care azi 
declară război, trebuia încă în 2014 
să fie judecată pentru separatism. 
E atât de sigură pe sine acum pen-
tru că toți acești ani nu a răspuns 
pentru ce a facut. 

Ea e fostul redactor-șef a postu-
lui Pervii Pridnestrovskii, canalul 

de propagandă a regimului de la Tiraspol. Ea, care difuza non stop 
propagandă împotriva statului Republica Moldova și care a indobitocit 
oamenii din stânga Nistrului cu „Moldova agresor” și cu ”independența 
rmn”, trebuia să fie exclusă din comunitatea jurnalistică, însă și-a 
găsit un loc la canalele lui Dodon. Era invitată de Morari la emisiuni, 
așa de parcă nu a făcut ani la rând propagandă împotriva statului în 
care trăiește. Vă rog, când îi dați platformă să nu uitați să spuneți cu 
ce s-a ocupat în trecut. 

Fragment dintr-un reportaj din 2014.
Русский военный корабль, иди на ...

Irina TĂBĂRANU

Vitalie COJOCARI

Singura problemă e că 
tare-s mărunțele literele...

De când o ştiu i-a plăcut să citească. Când nu era Internetul, iar la 
televizor arăta două programe, mama cheltuia întreg salariul său de 
felceriță ca să se aboneze la tot ce se putea de abonat: de la «Murzi-
lka» până la «Sovetskii krasnîi krest». Avea „blat” şi la „Luminiță”, 
de unde mai cumpăra câte o carte. Cărțile erau ieftine, dar cele bune, 
deficitare. Acum, la cei peste 80 de ani, este abonată la două ziare. 
Cred că e singura din toată mahalaua care s-a abonat. Calculator cu 
internet nu are. A zis că nu are timp să se joace. Dar nici eu nu vreau 
să citească ce scriu eu. Ca orice mamă, îşi face griji pentru copilul ei. 
Așa că rămâne la putere ziarul. Singura problemă e că tare-s mărun-
țele literele...

Julieta SAVIȚCHI
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Aventurile lui Ion Ceban 
în România

D I G E S T

Dmitri Rogozin, fost vicepremier rus și fostul 
șef al Roscosmos, rănit în Donețk 

Dmitri Rogozin, fost vicepremier rus 
şi fostul şef al agenției spațiale ruse Ro-

scosmos, precum şi un oficial pro-rus din 
regiunea ocupată de Moscova, au fost răniți 
miercuri seara, în urma bombardamentelor 
ucrainene asupra orașului Donețk din estul 
ţării, au anunțat agențiile de presă rusești, 
informează TASS, citat de hotnews.ro. În 
urmă cu trei săptămâni Rogozin se filmase 
la bordul unui obuzier rusesc îmbrăcat în 
echipamente NATO.

Orașul Donețk, controlat de trupele 
pro-Moscova, se află în regiunea indus-
trială Donbas, epicentrul luptelor dintre 
Rusia şi Ucraina.

În prezent, Rogozin oferă consultanță 
militară celor două regiuni ocupate din 
Ucraina pe care Moscova le revendică ca 
fiind ale sale.

Un consilier al lui Rogozin a declarat 
pentru agenția de presă TASS că viața aces-
tuia nu este în pericol, dar se află în spital.

„Un hotel dintr-o suburbie a Donețkului, 
care găzduia o echipă de consilieri militari 
condusă de Dmitri Rogozin, a fost bom-
bardat. Dmitri are o rană la spate. A fost 
dus la spital. Viața sa nu este în pericol”, a 
declarat consilierul pentru agenția TASS.

Vitali Hoțenko, şeful guvernului auto-
proclamatei Republici Populare Donețk, a 
fost şi el rănit împreună cu Rogozin.

„Evident, a fost o lovitură ţintită. Speci-
aliștii cred că s-a tras cu sistem de artilerie 
autopropulsată Caesar 155 mm, fabricat 
de compania franceză Nexter”, a mai spus 
consilierul lui Rogozin.

Trupele ucrainene au bombardat miercuri 
seara cartierul Leninski din Donețk. Două 
persoane au fost ucise, iar alte câteva au 
fost rănite, potrivit agențiilor de presă ruse.

hotnews.ro

Ion Ceban este noul personaj 
controversat de la Chișinău pe 
care mizează unii lideri politici de 
la București. O stea în ascensiune. 
El se înscrie într-o listă lungă de 
decizii aparent inexplicabile luate 
de București (sau de o parte a 
liderilor săi) în relația strategi-
că dintre România și Republica 
Moldova. Consolidarea relației 
lui Ion Ceban cu lideri politici 
români a continuat puternic și 
în 2022. 

Ceban, primarul pro-rus al 
Chișinăului, dar care pozează în 
politician de centru, chiar cu vi-
ziuni pro-europene, a avut adevă-
rate tururi de forță în România în 
2022, încercând să atragă finan-
țări și suport dinspre partidele și 
administrațiile românești. Dacă 
finanțările sunt încă limitate (pro-
iecte în execuție de 2.5 milioane 
EUR conform lui Ceban), multe 
primării sau consilii județene fiind 
reticente sau alocând bugete redu-
se, nu același lucru se poate spune 
despre rezultatele campaniei sale 
de PR. Ceea ce Ion Ceban știe să 
exploateze foarte bine acasă, în 
Republica Moldova.  

Ceban este probabil liderul 
moldovean cu care primarii, 
președinții de consilii județene, 
miniștrii sau șefii de partide din 
România se întâlnesc cel mai 
des. 2022 a însemnat zeci de în-
tâlniri cu lideri politici din Ro-
mânia, cu precădere ai Partidului 
Social Democrat, dar și membri 
importanți ai Partidului Național 
Liberal și Uniunii Salvați Româ-
nia. La CRPE am reușit să iden-
tificăm cel puțin 30 de întâlniri 
cu lideri politici din România, 
dintre care 12 cu reprezentanți 
PSD, 8 cu PNL, 5 cu USR, 5 cu 
reprezentanți de la alte partide 
politice sau neafiliați (dar toți 
apropiați de PSD). Ceban partici-
pă la evenimente culturale și con-
certe în România, ține discursuri, 
iar Chișinăul chiar cofinanțează  
evenimente vizibile din România. 

În cadrul unui interviu oferit 
portalului G4media, Maia Sandu 
cerea primarilor din România care 

fac proiecte comune cu Ion Ce-
ban să se documenteze mai bine 
despre situația din Republica 
Moldova. Un mesaj diplomatic, 
dar care ascunde probabil multe 
nemulțumiri mocnite. Și care ara-
tă, dacă mai era cazul, comporta-
mentul duplicitar al multor lideri 
politici din România în relația cu 
Chișinăul.

Recapitulăm și cine este Ce-
ban. Personaj influent în Republi-
ca Moldova de cel puțin un dece-
niu, ales primar al Chișinăului în 
2019, după o repetare cu cântec a 
alegerilor, fost deputat și secretar 
pentru ideologie al Partidului So-
cialist pro-rus, Ceban a adoptat în 
ultimii ani o politică duplicitară, 
menținând o apropiere de tabăra 
pro-rusă în timp ce curtează po-
liticieni români și europeni. S-a 
declarat apolitic după preluarea 
funcției de primar, dar și-a luat 
„concediu” de la Primăria Chi-
șinău pentru a-l susține pe Igor 
Dodon, președintele Partidului 
Socialist, în timpul campaniei 
prezidențiale din 2020.

Ceban a condamnat războiul 
Rusiei în Ucraina abia în octom-
brie 2022, când a numit Rusia „stat 
agresor”. Și atunci doar cu jumăta-
te de gură. A așteptat luni de zile 
pentru a vedea evoluția războiului 
și diminuarea sprijinului financiar 
al Kremlinului pentru a-și „forma” 
opinia. Și, cel mai probabil, noul 
discurs are și acordul Kremlinului, 
căci tipul politicianului dur, cu me-
saje dure pro-Rusia și anti-UE, în 
stilul lui Igor Dodon, s-a prăbușit 
în sondaje. Homofob, a încercat să 
interzică marșul LGBT în Chișinău, 
promovând un discurs instigator 
la ură.

Campania intensă de promo-
vare a lui Ceban în România ține 
și de lipsa oricărei strategii coe-
rente a Bucureștiului în raport cu 
Chișinăul. România a mizat ani la 
rând pe politicieni controversați 
la Chișinău, în special pe cei care 
au gravitat în jurul oligarhului fu-
gar Plahotniuc. Maia Sandu nu se 
bucură astăzi de deschiderea pe 
care o avea Plahotniuc la Bucu-

rești. Sigur, Republica Moldova 
este susținută, ceea ce este absolut 
firesc, dar în același timp unii li-
deri politici români își caută și alți 
„parteneri de dialog”, de preferat 
mai maleabili.

Iar Ceban este un politician abil, 
care știe să exploateze inconsec-
vența României pentru a puncta 
acasă. Fuga oligarhului Plahotniuc 
din Republica Moldova și disoluția 
de facto a Partidului Democrat din 
Moldova, preferatul Bucureștiului, 
au lăsat un „gol” în politica mol-
dovenească, pe așa-zisa zonă de 
centru, pe care Ceban încearcă să 
o ocupe cu un discurs moderat. Un 
gol a rămas și în preferințele unor 
lideri politici de la București. 

Ceban caută cât mai mult su-
port în România sau alte state 
europene pentru a se pregăti de 
alegerile locale din 2023 și, cel 
mai probabil, și de cele parla-
mentare și prezidențiale. El ex-
ploatează intern orice finanțare 
primită, poză sau eveniment din 
România pentru a convinge un 
electorat indecis, care nu a fost 
convins sau este nemulțumit de 
Partidul Acțiune și Solidaritate al 
Maiei Sandu, de faptul că nu este 
de fapt un politician cu discurs 
pro-rus, ci este un moderat, care 
poate să nu antagonizeze nici una 
dintre tabere, dar care va menține 
linia pro-europeană a Republicii 
Moldova. 

Cu un partid înființat re-
cent, Mișcarea Alternativa Na-
țională, Ceban încearcă să preia 
o parte consistentă din fostul 
electorat al Partidului Democrat 
al lui Plahotniuc, un partid ce se 
„reinventează” zilele acestea cu 
suportul Partidului Social Demo-
crat din România, respectiv părți 
din electoratul atras de liderul po-
pulist Renato Usatîi, ieșit și el de 
sub lumina reflectoarelor. Coin-
cidență sau nu, PSD-ul românesc 
este numitorul comun atât în cazul 
Partidul Democrat din Moldova, 
denumit acum Partidul Social De-
mocrat European, dar și în cazul 
partidului lui Ceban. Liderii PSD 
pozau recent la Chișinău cu repre-
zentanții ambelor partide.

Politician ambițios, Ceban a re-
alizat că parteneriatele cu adminis-
trațiile și liderii politici din Româ-
nia sunt o carte câștigătoare. Mai 
ales pentru o carieră politică ce 
își dorește să depășească Primă-
ria Chișinăului. Ce are de câștigat 
România din această asociere (care 
a depășit de mult barierele unor 
simple finanțări ce pot fi mai ușor 
de explicat în anumite cazuri) și de 
ce ajută liderii politici din România 
la spălarea imaginii unui politician 
care a făcut și face jocurile Rusiei 
la Chișinău este o întrebare care 
merită repetată de multe ori.  

Anul 2022 a însemnat însă 
și un suport fără precedent al 

guvernului de la București pen-
tru Republica Moldova, în spe-
cial în domeniul energetic, pe 
fondul războiului declanșat de 
Rusia și șantajului practicat de 
Gazprom. Avem cel puțin două 
poziționări în România pe acest 
subiect: prima, că România a făcut 
tot ce era posibil să ajute Chișină-
ul. A doua, împărtășită și de noi, 
că România nu s-a ridicat la ni-
velul așteptărilor și promisiunilor 
nici măcar atunci când Chișinăul 
a rămas fără energie electrică și 
gaze naturale, fiind afectat inclu-
siv de întreruperi de electricitate 
din cauza bombardamentelor Ru-
siei din Ucraina. 

Susținerea totuși insuficientă 
a Republicii Moldova arată toate 
vulnerabilitățile Bucureștiului 
și incapacitatea acestuia de a 
deveni un furnizor de securi-
tate și prosperitate pentru Chi-
șinău. Cu un Parteneriat Stra-
tegic semnat încă din 2010, cu 
marile proiecte de infrastruc-
tură întârziate semnificativ sau 
chiar neîncepute, Bucureștiul 
proiectează în relația cu Chi-
șinăul multe din fragilitățile 
sale interne. Cu o clasă politică 
rudimentară, Bucureștiul pare 
incapabil să adopte un compor-
tament dezinteresat și care să 
susțină cu adevărat parcursul 
european și măsurile de reformă 
din Republica Moldova.

Am scris pe larg la CRPE des-
pre acest subiect. Cine este Ion 
Ceban, cum îl ajută vizitele în Ro-
mânia și cum profită de inconsec-
vența strategiei Bucureștiului în 
relația cu Chișinăul. În realitate, 
de lipsa unei strategii prin care 
România să susțină dezinteresat 
parcursul european al Republicii 
Moldova.

Raportul complet este pe 
site-ul CRPE – Aventurile lui 
Ion Ceban în România.  Cum 
a ajuns primarul pro-rus al 
Chișinăului preferatul par-
tidelor românești.

Alexandru Damian
Contributors.ro

Cum a ajuns primarul pro-rus al Chișinăului preferatul partidelor românești



11

Vineri / 23 decembrie / 2022social-politic      de atitudine
L I T E R A T U R Ă

Vasile Romanciuc – 
purtătorul de cuvânt al tăcerii

„Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt, 
un cuvânt singular, un cuvânt care 
nu rimează cu celelalte cuvinte”, 
spune Vasile Romanciuc în poemul 
„Variantă posibilă”. 

La cei 75 de ani împliniți, poetul 
din Bădragii Noi și-a convins în 
totalitate cititorii și critica literară 
de unicitatea vocii sale lirice, în 
care tăcerea devine marcă a scri-
sului și expresie perfectă a unor 
simțiri profunde și esențiale. Vasile 
Romanciuc nu este doar purtător 
de cuvânt (în cuvânt), este purtă-
tor de cuvânt în tăcere și de mul-
te ori chiar purtător de tăcere în 
tăcere – o tăcere care-și așteaptă 
cuvântul, acel cuvânt unic, plin 
de potențialități, care să încheie 
poemul. Cuvântul sensurilor con-
centrate definește opera lui Vasile 
Romanciuc. Iar tăcerea dintre și de 
dincolo de cuvinte este nu doar o 
amprentă a scrisului, dar, de rând 
cu „echilibrata îndoială de sine” 
(remarcată de către scriitorul Ni-
colae Rusu), este însăși amprenta 
personalității lui Vasile Roman-
ciuc. Acest adevăr a fost reliefat 
plenar în cadrul medalionului 
literar și al Expoziției jubiliare 
„Vasile Romanciuc, «purtătorul 
de cuvânt al tăcerii»”, organizate 
de Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” la data de 17 
decembrie 2022. Genericul expozi-
ției s-a vrut a fi titlul cel mai repre-
zentativ pentru întreaga activitate 
creatoare a poetului și se pare că 
obiectivul a fost atins, omagiatul 
însuși recunoscând că expoziția 
reprezintă o imagine sintetică și 
concisă a parcursului său literar, 
dar și biografic. 

Printre elementele centrale cu 

încărcătură biografică expuse în vi-
trinele Muzeului au fost fragmen-
tul din gardul de sârmă ghimpată 
de la granița Republicii Moldova cu 
România (din satul Bădragii Noi, 
raionul Edineț), care trecea prin 
fundul grădinii casei părintești 
a poetului; clopoțelul cu care au 
mers la colindat trei generații din 
familia Romanciuc; dar și mașina 
de scris a poetului, care i-a fost 
dăruită de Vasile Vasilache. Aceste 
elemente, dar și alte repere biogra-
fice, transcend creația lui Vasile 
Romanciuc, unele din ele consti-
tuind „schelăria fortantă a arhitec-
turii cărților poetului”, așa cum a 
afirmat Iulian Filip referindu-se 
la poeziile „Biserica de peste Prut” 
(biserica spre care se ruga mama 
poetului în situații tensionate, de 
vreme ce în localitate nu exista un 
locaș sfânt),  „Icoana rănită”, dar și 
„Prut”-ul, care domină maiestuos 
peisajul poeziei lui Romanciuc. 
Alți trei piloni (etico-estetici) pe 
care se fundamentează creația lui 
Vasile Romanciuc sunt, în opinia 
lui Aurelian Silvestru, cumsecăde-
nia, profunzimea și originalitatea. 

Vasile Romanciuc, afirmă Maria 
Șleahtițchi, are harul prieteniei, 
idee pe care Mircea V. Ciobanu o 
completează cu semnificații su-
plimentare atunci când declară că 
Vasile Romanciuc este fața umană 
a literaturii din stânga Prutului, 
că este omul „modest ca un pro-
verb”. În poezie, modestia lui Va-
sile Romanciuc nu este sinonimul 
timidității, spune criticul, ci e o 
modestie a resurselor lingvistice, 
coagulate într-o formulă concen-
trată lexical, dar extinsă din punct 
de vedere semantic. În viață, mo-

Ana Muela Sopeña (Bilbao), Sa-
graio Hernandes (Zaragoza) sau 
Mercedes Ridoci (Madrid), cu care 
sunt în relații de amiciție până în 
prezent. 

A existat și o altă experiență, 
ce m-a determinat să continui în 
a mă perfecționa în arta traduce-
rii. În anul 2008, mi-am tradus 
în spaniolă poemele din cartea 
Copacul călător (editura Demo-
crația, București, 2007) și – spre 
marea mea surprindere – mi s-a 
acordat premiul revistei electro-
nice Katharsis. Totuși, omul care 
m-a impulsionat decisiv să traduc 
poeme din spaniolă în română și 
viceversa a fost profesorul valen-
cian Pere Bessó, un mare îndră-
gostit de limba și cultura română. 
Datorită lui pe blogul personal, 
deschis în 2009, au apărut tot mai 
multe poeme traduse din spaniolă, 
publicându-i totodată și parte din 
traducerile din română în catalană 
sau spaniolă. Se întâmpla să-mi 
ceară să-i sugerez pentru traducere 
noi și buni poeți din întreg spațiul 
românesc. El mi-a tradus în catala-

nă și haiku-urile, incluse în cartea 
Halo (editura Alkaid, Valladolid, 
2014). Colaborarea n-a încetat nici 
până azi, între timp reușind să tra-
duc zeci de alte poeme din autori 
din Spania și din Țările Americii 
Latine. Iată de ce de la José Hierro 
la Miguel de Unamuno, ori de la 
Octavio Paz la Gabriela Mistral mi 
s-a părut a fi o cale scurtă, fiind-
că s-a lucrat cu poezie adevărată, 
căutând să iau ca bază principiul 
fenomenologic heideggerian, în 
care se afirmă cu tărie că „totul 
este trăire”... 

Lista poeților traduși din spa-
niolă nu se termină aici, incluzând 
poemele Leticiei Garriga din Me-
xic, căreia i-am tradus în româ-
nă o carte intitulată Tambor de 
agua (Tambur de apă), editată 
în anul 2012 în țara sa natală. O 
altă carte aparține poetului spaniol 
José Antonio Fernández Sánchez, 
intitulată Nada (Nimic) și tipărită 
de Alberto Lazaro-Tinaut la edi-
tura Carmina en minima re din 
Barcelona (2013). Acolo, de fapt, 
mi s-a editat un volumaș bilingv 

alcătuit din șapte poeme și intitulat 
Muzicianul mut (El músico mudo).  

Reiterez că alegerea autorilor 
noștri a fost aleatorie și a avut ca 
reper o punte arcuită în stil roma-
nic, ce traversează torentul liri-
co-modernist de la Lucian Blaga la 
Leonard Tuchilatu sau, mai recent, 
de la Ion Cristofor la Margareta 
Curtescu. Poeziile alese se pretează 
unor gusturi estetice personale, 
dar se adresează unui public larg 
de cititori. Atenția e fixată pe poe-
me emblematice, cum ar fi Sufletul 
satului de Lucian Blaga sau Litanii 
pentru orgă (Nu am, moarte, cu 
tine nimic) de Grigore Vieru. 

Pe final, ca să nu las loc unor 
posibile și nedorite reinterpretări, 
se impune să fac o remarcă: clasicul 
Mihai Eminescu a fost inclus cu po-
emul Adios în lista scurtă de autori 
în mod deliberat, or, se cunosc pu-
ține variante de traducere a acestei 
opere în limba spaniolă. Prezența 
numelui său aici poate fi catalogată 
și ca o probă a valorii autentice a 
poemelor celorlalți autori.

Andrei LANGA, MNLMK

„Poezia în traducere” 

destia lui Vasile Romanciuc este 
sinonimă cu prieteniile durabile 
și mai ales cu prieteniile profesio-
nale durabile. În aceeași ordine de 
idei, Aurelian Silvestru a remarcat 
concluziv: „Oamenii cu adevărat 
mari nu se bat cu pumnii în piept 
și nu se laudă că sunt remarcabili. 

Ei așteaptă ca ceilalți să vadă asta. 
Așa și mor, așteptând. Vasile Ro-
manciuc, spre norocul nostru, mai 
este în viață și toată lumea știe că 
este remarcabil”. O știu nu doar 
colegii de breaslă, dar și cititorii de 
toate vârstele și din toate domeniile 
de activitate, fapt demonstrat din 

plin de prezența masivă la eveni-
ment a admiratorilor poetului – de 
la Margareta Nazarchevici (actriță 
la Teatrul „Alexei Mateevici”, care 
a susținut un recital de poezie din 
creația poetului), sau Gheorghița 
(copilița venită de la Florești pentru 
a-și exprima considerația pentru 
omagiat), până la artistul de muzi-
că populară Mihai Ciobanu, care a 
interpretat cântece pe versurile lui 
Vasile Romanciuc. Emilian Galai-
cu-Păun, autorul eseului „Poezia de 
după poezie”, a remarcat pe bună 
dreptate că Vasile Romanciuc este 
poetul versului pur, al cuvântului 
nefalsificat, enunțat firesc și trecut 
prin toate filtrele și bibliotecile po-
sibile, iar cel mai bun omagiu care 
i se putea aduce la ceas aniversar 
este desfășurarea în paralel a Zile-
lor Literaturii Române la Chișinău, 
care, deși este o întâmplare, este 
cea mai firească și mai potrivită 
coincidență posibilă. 

Olesea CIOBANU,
director adjunct MNLMK

Expunerea unei experiențe personale

Sunt multe lucruri de spus la 
capitolul teoretizării ideii de artă 
a traducerii. Mă voi axa însă pe 
o experiență personală în încer-
carea de a recepta și a da formă 
și conținut unor poeme concrete, 
aparținând unor poeți concreți, fie 
că sunt români, fie de limbă spani-
olă. De fapt, asta constituie mobilul 
și, odată cu el, prilejul de a aduce 
în fața cititorilor traducerile unor 
poeme din spaniolă în română și 
viceversa, pe care le-am propus în 
cadrul unei expoziții de promovare 
a poeziei spaniole, având genericul 
Poezia în traducere, desfășura-
tă recent în Sala Roz a Muzeului 
Național de Literatură Română 
„Mihail Kogălniceanu”.

Întâi de toate voi puncta un 

scurt istoric al acelui parcurs re-
alizat în ideea de a traduce poezie. 
Experiența în sine își are începu-
turile de prin anii 2008-2009, 
când participasem cu propriile 
poezii traduse în spaniolă la un 
forum poetic supranumit „Poesia 
Pura”, condus la vremea aceea de 
Carlos Valverde, un recunoscut 
poet spaniol. Primele încercări de 
a fi acceptat să public pe forum – 
unde figurau nume mari de poeți 
din spațiul lumii latine – au dat 
rod. Mai apoi au apărut câțiva „ad-
miratori”, care îmi și corectau pe 
ici-colo erorile de scriere. Așa am 
cunoscut-o virtual pe Rosa Buk, o 
mare poetă argentiniană, care s-a 
stins din viață de timpuriu, dar și 
pe alte poete de origine spaniolă: 
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LOC FOOD: rezultatele proiectului în Republica Moldova

„Gastronomia locală poate con-
tribui la promovarea destinațiilor 
turistice din Republica Moldova” 
aceasta a fost ideea cu care Asoci-
ația de Dezvoltare a Turismului în 
Moldova a lansat procesul de im-
plementare și promovare a proiec-
tului „Dezvoltare locală și coope-
rare transfrontalieră în domeniul 
produselor agricole și alimentelor 
tradiționale (LOC FOOD)” BSB110, 
finanțat cu suportul Programului 
Operațional Comun Bazinul Mării 
Negre 2014–2020. 

Viorel Miron, directorul Asoci-
ației de Dezvoltare a Turismului în 
Moldova (ADTM), a menționat că 
bucatele tradiționale locale repre-
zintă un patrimoniu, care nu a fost 
valorificat suficient până în pre-
zent. Este necesar ca aceste rețete 
împreună cu istoriile oamenilor, 
care le țin undeva în minte foarte 
dispersat, să fie culese de la om la 
om și transmise mai departe prin 
generații, pentru a evita riscul de 
a le pierde pentru totdeauna. Aici 
intervin procedurile de înregistrare 
legală, care necesită explicații și 
promovare, pentru că de cele mai 
dese ori oamenii, micii producă-
tori, se blochează anume la această 
fază, motivând necunoașterea pro-
cedurilor și birocrația. Prin acest 
proiect ADTM a încercat să arate că 
este posibil și că aceste proceduri 
nu sunt chiar atât de greoaie, chiar 
și în comparație cu alte țări.

Pentru a atinge obiectivele de 
bază ale proiectului, a fost realizat 
un șir de activități sub formă de vi-
zite de studiu, instruiri, conferințe 
tematice naționale și internațio-
nale cu participarea partenerilor 
și a grupurilor de producători lo-
cali din arealul de implementare 
a proiectului.

Cinci produse propuse 
pentru înregistrare
la AGEPI în calitate de 
Specialitate Tradițională 
Garantată (STG)

În urma sesiunilor de instruire 
și a studiilor efectuate în cadrul 
proiectului au fost identificate pes-
te 300 de produse tradiționale lo-
cale, prin urmare au fost elaborate 
și transmise pentru înregistrarea la 
Agenția de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală (AGEPI), în calitate 
de STG, a cinci dosare pentru pro-
dusele locale. Este vorba despre: 
„Borș cu burecheți”, „Rasol de șu-
vai”, „Plachie de pește”, „Plăcinta 
miresei”, „Ghițman”, deținător al 
SGT-urilor fiind AO „Nistrul de 
Jos – meleag natal” din s. Tudora, 
r-nul Ștefan-Vodă.

Articole pentru sporirea 
gradului de educare 
cu privire la produsele 
tradiționale locale

În cadrul proiectului au fost 
elaborate și publicate articolele: 
„La rădăcinile gustului: Republi-
ca Moldova” (text bilingv – lim-
ba română și engleză), „Sistemul 
alimentar local în Republica Mol-
dova”, „Ghid de cumpărături: be-
neficiile alimentelor tradiționale 
locale” (text bilingv – română/ 
engleză) și „Ghidul de marketing 
al produselor locale”.

În aceste articole sunt reflectate 
aspectele ce caracterizează produ-
sele locale, asociațiile, proiectele 
și evenimentele din Republica 
Moldova, care vin să promoveze 
alimentația tradițională bazată pe 
produsele autentice locale. Au fost 
evidențiate perspectivele sectoru-
lui alimentar tradițional, fiind pus 
accentul pe dezvoltarea turismului 
gastronomic, care poate deveni 
forța motrice pentru promovarea, 
menținerea și dezvoltarea tradiți-
ilor alimentare.

Sesiuni de instruire pentru 
agenți economici 
şi reprezentanți ai 
Autorităților Publice Locale

Prin intermediul Zilelor de 
informare pentru APL s-a vorbit 
despre importanța potențialului 
gastronomic în imaginea destinați-
ilor locale. La evenimente au par-
ticipat reprezentanți ai secțiilor/
direcțiilor de cultură și turism din 
32 de raioane și reprezentanți de 
la ADR Nord și Sud.

Pentru reprezentanții mediului 
de afaceri au fost organizate două 
instruiri, care au avut drept scop 
dezvoltarea ofertei de produse 
agroalimentare tradiționale. La 
ele au participat circa 60 de per-
soane, mici producători locali din 
domeniul agroalimentar și turis-
mul rural.

Patru festivaluri 
gastronomice 
internaționale

Necesitatea de promovare și 
comunicare eficientă cu benefici-
arii proiectului LOC FOOD de-a 
lungul implementării acestuia a 
obligat echipele de implementare 
să-și seteze în agendele proiectului 
multe evenimente interactive cu 
mulți participanți. Prin urmare 
au fost organizate patru festivaluri 
gastronomice internaționale.

Festivalul gastronomic din 
Galați, România, organizat la 20 
mai 2022, unde au participat nu 
numai beneficiari ai proiectului 
LOC FOOD, dar și reprezentanți 
ai mediului antreprenorial din mai 
multe zone, studenți ai universită-
ții „Dunărea de Jos” din Galați și 
cetățeni atrași de „magia bucate-
lor” tradiționale și locale.

Festivalul gastronomic din 
Dobrici, Bulgaria, organizat la 2 
iunie 2022, care a fost încadrat cu 
succes într-un eveniment local, un 
târg gastronomic al producătorilor 
mici locali, având ca locație curtea 
complexului muzeului etnografic 
„Old Dobrich”.

Festivalul Internațional „Hai la 
piersici!”, ediția a IV-a organizat 
la 23 iulie 2022. Gazda festivalului 
a fost pensiunea „La Tudora” din 
satul Tudora, raionul Ștefan-Vo-
dă. Evenimentul care a avut drept 
scop promovarea produselor și 
alimentelor tradiționale, precum 
și a producătorilor locali a fost 
organizat de către AO „Nistrul de 
Jos – meleag natal” din s. Tudora 
în parteneriat cu Asociația de Dez-
voltare a Turismului în Moldova.

Festivalul gastronomic Inter-
național din Grecia, desfășurat 
în Centrul Cultural al or. Malgara 

amplasat în imediată apropiere a 
or. Salonic. Echipa Asociației de 
Dezvoltare a Turismului în Moldo-
va împreună cu producătorii locali 
au prezentat publicului curios di-
verse produse locale tradiționale 
precum „brânză de Măgură” din 
lapte de capră, miere din codrii 
Nisporeniului, diverse produse din 
piersici din arealul Nistrului de 
Jos, vinuri și bunătățuri gastro-
nomice din Lunca Prutului de Jos. 

Un aport mare pentru a conști-
entiza mai bine domeniul și pentru 
a disemina experiența acumulată 
în decursul anilor au avut confe-
rințele internaționale organizate 
în țările partenere ale proiectului 
și vizitele de studiu la producă-
torii locali din Grecia, România, 
Bulgaria.

La 21 decembrie, Asociația de 
Dezvoltare a Turismului în Mol-
dova, partenerul din Republica 
Moldova al proiectului, a organi-
zat Conferința finală a proiectului 
LOC FOOD.

Marina Miron, managera de 
proiecte la ADTM, a menționat că 
LOC FOOD a încercat să crească 
valoarea Republicii Moldova ca 
destinație turistică pentru turiș-
tii care sunt în căutarea unei gas-
tronomii deosebite, iar rezultatele 
proiectului confirmă acest lucru.

Proprietara pensiunii „La 
Tudora” de la s. Tudora, r-nul 
Ștefan-Vodă, Dorina Onici, a de-
clarat la evenimentul de final al 
proiectului că este bucuroasă că 

a participat în cadrul proiectului 
„LOC FOOD”. A fost promovată 
gastronomia locală a zonei Nistrul 
de Jos, unde a fost realizat acel 
Platou Local, care conține, potrivit 
ei, atât tradiție, etimologie, gust, 
calitate, dar și autentic. Conform 
spuselor dnei Onici, după festivalul 
„Hai la Piersici!” turiștii cunoșteau 
despre „borșul cu burecheți” sau 
„plăcinta miresei” și le căutau, ve-
nind în destinație, în meniurile 
localurilor din zona Nistrului de 
Jos. Acum aceste bucate locale 
se regăsesc în meniul mai multor 
pensiuni. Este mulțumită de faptul 
că bucatele locale promovate sunt 
cunoscute la nivel internațional, 
partenerii străini apreciind ca-
litățile lor gustative. Cu toate că 
proiectul a luat sfârșit, descoperi-
rea noilor rețete va continua, vor 
fi identificate alte preparate locale, 
care vor deveni parte a Platoului 
Local, a menționat Dorina Onici.

Reprezentanta AGEPI, Victo-
ria Pulbere, în cadrul conferinței 
de final, a menționat importanța 
înregistrării preparatelor locale, 
care sunt o adevărată moștenire de 
la străbuni sau perle care merită 
protejate. Consideră că un rezultat 
frumos este că, din cele peste 300 
de produse identificate în cadrul 
proiectului, cinci se află pe mo-
ment la etapa de înregistrare.

Potrivit Victoriei Pulbere, la 
nivelul Uniunii Europene, există 
momentan 77 de specialități tradi-
ționale garantate înregistrate. Oda-
tă cu înregistrarea specialităților 
identificate în cadrul proiectului, 
Republica Moldova va intra în Top 
5 țări cu specialități tradiționale 
garantate.

Președintele Asociației Patro-
nale a Industriei Turismului din 
RM, Sergiu Manea, consideră că 
asemenea proiecte sunt necesare 
pentru turismul național. Gas-
tronomia reprezintă un factor 
important al alegerii destinației 
de către turistul modern. Fiecare 

destinație turistică din Moldova 
trebuie să fie interesată de dez-
voltarea ofertei prin introducerea 
bucatelor locale, ca să atragă mai 
mulți turiști străini.

Obiectivul de bază al proiec-
tului a fost sprijinirea dezvoltării 
economice și sociale durabile în 
zonele rurale agricole în regiunea 
de intervenție prin inițiative inte-
grate, care încorporează aspecte 
economice, de mediu, sociale și 
dimensiuni culturale, pentru a 
spori cooperarea regională. În 
mod specific, proiectul sprijină 
dezvoltarea și promovarea pro-
duselor alimentare tradiționale 
locale, contribuind în comunitatea 
rurală la incluziunea socială, cultu-
rală și conservarea biodiversității 
prin implementarea de strategii 
comune pentru provocări comune 
și sprijinirea activităților locale de 
la om la om. 

Grupurile țintă ale proiectului 
au fost:

- micii producători locali de 
produse alimentare sau prepara-
te vândute direct consumatorilor;

- proprietarii de pensiuni, care 
oferă oaspeților la masă bucate tra-
diționale locale;

- micii proprietari de brutării 
sau de unități de procesare a pro-
ducției agricole locale.

Arealul implementării proiectu-
lui cuprinde bazinul Mării Negre 
și, în special, regiunile eligibile din 
Grecia, România, Republica Mol-
dova, Bulgaria și Ucraina. Parte-
nerii proiectului din aceste regiuni 
sunt: Ministerul de Interne Grecia 
– partenerul lider; Universitatea 
Internațională Hellenica, or. Sa-
lonic, Grecia, Universitatea Du-
nărea de Jos, or. Galați, România, 
Universitatea de Management din 
Varna, Bulgaria, iar în Republica 
Moldova, partenerul de implemen-
tare al proiectului este Asociația 
de Dezvoltare a Turismului în 
Moldova.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene

Common borders. Common solutions.

P
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Zinaida Julea: „Ca să fii fericit 
nu-ți dori prea multe lucruri”

Zinaida Julea ne-a spus că 
pacea și sănătatea sunt cele mai 
importante, mai ales atunci când 
traversăm vremuri mai dificile. 

„Să auzim de bine, 
eu de voi şi voi de mine!”

„Pace și sănătate, asta contea-

ză, nu sunt omul care să-și facă 
iluzii. Pandemia și războiul din 
preajmă ne-a demonstrat tuturor 
că pacea și sănătatea sunt cele mai 
mari și mai importante lucruri 
în viața unui om. Nu doar pentru 
mine, pentru toată lumea, pentru 
toți consângenii mei. Nu poate 
fi vorba de altceva. Este o vorbă 
înțeleaptă: ca să fii fericit nu-ți 
dori prea multe lucruri. Nu voi 
lucra de sărbători, mă voi odihni 
ca toată lumea, am meritat și eu. 
Sănătate, la mulți ani! Să auzim 
de bine, eu de voi și voi de mine 
în anul care vine!”

Pentru Ion Suruceanu sărbăto-
rile înseamnă reunirea cu familia. 
Artistul alege în fiecare an să fie 
lângă cei dragi de sărbători. 

 „Deja de mulți ani Crăciunul îl 
sărbătorim acasă, în sânul famili-
ei, cu copiii și nepoții. Le doresc 

tuturor succes în toate, pace și 
tărie de caracter. Să fie cu ochii 
pe noi, pentru că ei ne motivează 
să creăm. Dacă producția noastră 
n-ar fi întrebată, noi am fi o ni-
mica toată, dar suntem obligați să 
aducem publicului piese frumoa-
se și să-i dăruim buna dispoziție. 
Restul încet, încet le facem noi pe 
toate, dar cred că liniște și pace 
își dorește fiecare.”

„Pace, e foarte scump 
acest cuvânt”

Valentina Cojocaru este fericită 
că anul acesta își va petrece sărbă-
torile alături de familie. Interpreta 
ne-a spus că de Crăciun pregătește 
tradiționalul borș scăzut, iar de 
Revelion nu lipsesc sarmalele și 

pârjoalele de pe masa de sărbă-
toare, bucate pe care a învățat să 
le prepare de la mama.

„Aștept nu mai mult și nu mai 
puțin decât sănătate. Mă rog la bu-
nul Dumnezeu să fie pace. E foarte 
scump acest cuvânt. Părinții mei, 
Dumnezeu să-i odihnească, atunci 
când se întâlneau la sărbători, în-
totdeauna închinau un pahar de 
cinste și spuneau: „Să dea bunul 
Dumnezeu sănătate, pace și ploaie” 
și eu mă gândeam, copil fiind, cât 
pot să repete aceeași frază, și am 
ajuns la vârsta când mă rog și eu să 
fie pace și sănătate. Tuturor le do-
resc sărbători frumoase, sănătate 
și să întâlnească aceste sărbători 
alături de cei dragi. Pace și sănă-
tate la toată lumea! Să nu cedeze și 
să fie optimiști. Sărbători fericite 
și la mulți ani tuturor!”, ne-a urat 
Valentina Cojocaru.

Ioana Căpraru ne-a declarat că 
în noaptea dintre ani este invitată 
într-un local din Chișinău, în 
schimb Crăciunul îl va sărbători 
acasă cu cei mai apropiați oameni 
din viața ei.

Ioana Căpraru: „Să avem pace 
și sănătate, să facem lucruri fru-
moase, să facem ca țara noastră să 
fie un plai bogat. Noi suntem un 
neam care iubim foarte mult locul 
unde ne-am născut și vrem să fa-
cem foarte multe. Cred că dacă fie-
care ar pune umărul să facem ceva 
pentru Moldovioara noastră, am 
avea o țară frumoasă. În fiecare 
an nepoții vin și ne colindă și 
asta este foarte frumos. Așteptăm 
sărbătorile cu mare drag. Le do-
resc la toți sărbători frumoase, 
liniștite și cu pace.”

„Împăcare şi respect 
unii față de alții!”

Interpreta Adriana Ochișanu 
ne-a comunicat că pentru ea săr-
bătorile sunt atunci când bradul 
este împodobit, când masa-i plină 
de bucate, iar toți ai casei sunt 
acasă, când pragul este pășit de 
oameni dragi și de colindători. 

„Să avem pace, asta este cel mai 
important. Să fim sănătoși, reali-
zări frumoase pe plan profesional. 
Cântece frumoase, spectacole cu 
săli pline, public bun. Crăciunul 
pe stil nou îl voi petrece la Dublin, 
voi cânta pentru diaspora noas-
tră, pentru români. De Revelion 
voi cânta la Londra. Mulți ani cu 
sănătate, cu bucurii! Sărbători 
luminate și fericite să aveți. Să 
ne vedem cu sănătate și cu pace 
în anul care vine!”

În 2023, Mihai Ciobanu va 
împlini vârsta de 70 de ani și își 
dorește ca să fie un an cu „pace în 
lume și în suflete, să fie cu multă 
lumină, împăcare și respect unii 
față de alții.”

„Eu aștept de la anul care vine 
să-mi strângă roadele muncii fă-
cute în anul 2022. Iar în 2023, 
împlinesc o vârstă frumoasă, sunt 
fericit că am ajuns până la 70 de 
ani, sper să reușesc să scot CD-ul 
„Anii mei ca niște flori”, cu orches-
tra „Lăutarii”, până la sfârșitul 

anului. Anul 2023 să fie cu pace în 
lume și în suflete, să fie cu multă 
lumină, împăcare și respect unii 
față de alții. De sărbători voi fi 
cu frații, surorile și cu prietenii”, 
ne-a împărtășit planurile Mihai 
Ciobanu.

„Să vii frumos şi bine, 
2023!”

Interpreta Natalia Barbu 
își dorește de la noul an multe 
realizări pe plan profesional, iar 
pacea și sănătatea să fie în capul 
mesei.

„Crăciunul îl sărbătorim în 
familie, e și ziua lui Victor pe 24 
decembrie, așa că e tradiție să ne 
vedem cu familia, să deschidem 
cadourile și să stăm împreună la 
masa de Crăciun. După Crăciun 
plecăm la munte, la schi. Anul 
2023 aș dori să vină cu pace și 
sănătate. Iar pentru mine personal 
aș vrea mai multe piese frumoase, 
concerte și proiecte minunate. Să-
nătate, că restul le facem pe toate 
cu Doamne-ajută!”

Artiştii vă urează pace, linişte, sănătate şi un an nou prosper!

Pace, linişte şi sănătate îşi doresc artiştii 
noştri îndrăgiți în anul care vine. Unii 
aleg să-şi petreacă sărbătorile în sânul 
familiei, cu oamenii dragi alături, iar 

alții – să-şi bucure admiratorii cu prezența lor la 
diferite evenimente, să le aducă în dar de Crăciun 
sau Revelion cântecele lor. Am vorbit cu câțiva 
artişti, majoritatea despre care am scris şi în 
paginile ziarului de-a lungul timpului, şi am aflat 
ce aşteptări au de la anul 2023, dar şi ce vor face de 
sărbători. 

Octavian GRAUR

Anișoara Puică își dorește un 
an nou liniștit, ca toți oamenii să 
aibă sănătate și un cer senin.

„Avem nevoie de pace, să fie 
pace în toată lumea și în țara noas-
tră. Copiii și nepoții să nu mai 
știe de cuvântul război. Ca artist, 
îmi doresc melodii noi, texte inte-
resante. Spectatorul să înțeleagă 
despre ce cântă un artist, să se 
regăsească. 

În plan profesional, 2023 să 
nu fie mai rău decât anul care 
trece. Să vii frumos și bine, 
2023! Să fii bun cu noi, să ne 
aduci sănătate, bucurie, liniște 
și prosperitate!” 

Cornelia Ștefăneț va merge de 
sărbători într-o vacanță mult aș-
teptată alături de oameni dragi, 
iar anul ce ne bate la ușă îl vrea 
plin de realizări și emoții fru-
moase.

„Pentru anul 2023 îmi doresc 
mie, familiei mele, celor mai dragi 
prieteni, rude și tuturor oamenilor 
minunați din toată țara multă să-
nătate, împliniri frumoase, succes 
în toate proiectele, indiferent de 
domeniul de activitate, în cazul 
nostru în proiectele muzica-
le, și să avem pace pe pământ! 
Gânduri bune de la mine tuturor 
și vă doresc sărbători pline de 
lumină, înțelepciune, dragoste 
și înțelegere!”

Pasha Parfeni ne-a spus că el în 
fiecare an lucrează de sărbători, 
este invitat la diferite evenimen-
te. Anul acesta, interpretul merge 
într-un turneu în Statele Unite 
ale Americii.

„Vreau să fie un an pașnic, 
prosper și bogat. Moldovenii să 
devină și mai deștepți, să anali-
zeze mai mult ceea ce se întâmplă 
în viață. Eu voi lucra de sărbători, 
avem un turneu în SUA. Lucrăm în 
continuare, așa este jobul nostru, 
când toți oamenii se odihnesc, noi 
lucrăm. Crăciun fericit!”
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C U L T U R Ă

„Sper ca noul an să aducă Pacea în lume”

– Dragă Ludmila Furdui, 
ce ne poți spune despre 
anul 2022? Cât de dificil 
a fost?
2022 a fost un an complicat 

pentru mine, cu unele eveni-
mente frumoase, dar și cu multe 
încercări grele. După ce a decedat 
mama în 2021, am rămas să am 
grijă de tata, el fiind bolnav, în 
cărucior – nu mai putea merge. 
Se simțea tot mai rău. Și m-am 
pomenit în situația când trebuia 
să mă disciplinez în așa fel, ca să 
la reușesc pe toate. Pentru prima 
dată în viață am simțit că nu-mi 
ajunge timp și, în general, am 
avut o senzație clară că timpul 
se comprimă și mă strânge, era 
o senzație fizică.

Pe 17 octombrie, tata a plecat 
din viață, la vârsta de 92 de ani. 
A fost un om înțelept, modest și 
iubitor. Până acum am remușcări 
că nu am stat mai mult cu tata, în 
ultimele luni ale vieții sale… A fost 
o perioadă foarte dificilă. Cred 
că mi-a ajutat mult încrederea în 
Dumnezeu. 

– Ai reuşit, totuşi, să faci 
multe în acest an. Poves-
teşte-mi despre activitatea 
ta la Teatrul Național „Eu-
gene Ionesco”.
Eu sunt șef de producție și pic-

tor decorator la Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”, am purtat res-
ponsabilitate pentru reușita celor 
mai recente premiere: „Lecția” de 
Eugene Ionesco, în regia lui Vi-
talie Drucec, „Iubirea la oameni” 

de Dmitri Bogoslavski, în regia lui 
Nicolae Neghin, și „Funia” după 
Patrick Hamilton, în regia lui Ser-
giu Chiriac.

– Cum a fost intitulată ex-
poziția ta personală de la 
Centrul Expozițional „Con-
stantin Brâncuşi”, din no-
iembrie 2022? Câte lucrări 
a inclus? În ce stiluri, teh-
nici ai realizat lucrările?
Personala de la Centrul „C. 

Brâncuși” a purtat genericul 
„Dor de Paradis” și a inclus 63 
de lucrări. Am expus tapiserie, 
pictură, artă decorativă, lucrări 
executate în diverse tehnici mixte. 
Îmi place sinteza între genuri, mă 
pasionează experimentul. Stilul 
apare când ești sincer în lumea ta. 
Când creezi liber și ești într-o co-
relație absolut firească cu câmpul 
tău informațional și emoțional. 
Cunoscând mai multe mijloace 
de expresie, te miști înainte, des-
coperind ceva nou. 

Am prezentat și câteva lucrări 
în original din grafica mea de car-
te. De-a lungul anilor, am ilustrat 
20 de cărți pentru adulți și copii. 
Tot la Centrul „C. Brâncuși” am 
lansat cartea mea de versuri „Dor 
de Paradis”, apărută cu prilejul ce-
lor 60 de ani pe care i-am împlinit. 

Un compartiment al expoziției 
mele a fost consacrat teatrului. 
Am expus panouri cu secvențe din 
spectacole și schițe scenografi-
ce. Aș aminti că, din 2008 până 
în prezent, am realizat costume 
pentru Teatrul Național „Mihai 

Eminescu”, pentru Opera Nați-
onală și pentru Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”. Peste 1500 de 
costume au fost realizate după 
schițele mele. Am colaborat cu 
regizori valoroși precum Petru 
Vutcărău, Alexandru Vasilache, 
Alexandru Cozub, Vitalie Drucec, 
Ion Sapdaru, Slava Sambriș, Ser-
giu Chiriac și am învățat foarte 
multe din domeniul teatrului. Am 
făcut și decor scenic pentru câteva 
spectacole la Teatrul Național de 
Operă și Balet „Maria Bieșu”.

La inaugurarea expoziției per-
sonale, doamna Florina Breazu, 
președinte al UAP, a menționat că 

pentru prima dată la Centrul „C. 
Brâncuși” a apărut și arta teatrală.

– Cât de mare asupra ta 
e presiunea războiului? 
Cum îți controlezi frica 
de război?
Din primele zile ale războiului 

din Ucraina, împreună cu colegii 
mei, am donat lucruri necesare 
pentru refugiați. Dar coșmarul 
războiului, măcelul dezlănțuit 
continuă, și nu înțeleg și nici nu 
voi înțelege vreodată unde este li-
mita cruzimii. Au fost zile când nu 
puteam să iau în mână creionul, nu 
mă puteam concentra, fiindcă mă 

Interviu cu Ludmila Furdui, artist plastic, Chişinău

dominau veștile despre atrocitățile 
comise în acest război cumplit. 

Dar niciodată nu am căzut 
în depresie. Arta a fost cea care 
m-a mobilizat. Am participat și 
la expoziția-concurs „Autumna-
la 2022”, mă bucur că mi-a fost 
acordat premiul Primăriei muni-
cipiului Chișinău.

Am mai avut o expoziție, în 
decembrie, la Teatrul Național 
„E.Ionesco” în cadrul seratelor 
de creație „Nocturne”. 

– Ce-ți propui pentru anul 
viitor? Vei merge să-ți vezi 
nepoții din Canada?
Sper ca 2023 să fie un an mai 

liniștit, cu timp mai mult pentru 
creație. Îmi doresc nespus să-mi 
văd fiica, nepoții, ginerele din Ca-
nada, care mă așteaptă în vizită. 
Deja sunt câțiva ani de când co-
municăm doar pe facebook. Evi-
dent, mi-e dor de ei, îmi doresc 
să-i văd pe viu. 

În această perioadă a sărbăto-
rilor de iarnă le doresc prieteni-
lor, colegilor de breaslă și tuturor 
oamenilor de pe fața pământu-
lui Pace. Este ceea ce nu se poa-
te cumpăra, dar se poate pierde 
ușor. La fel, doresc ca în lume să 
învingă Dragostea și Înțelepciu-
nea, ele deschid porțile spre cele 
mai frumoase lucruri în viață. Mai 
multă Dăruire și Creativitate, căci 
sunt plăcute lui Dumnezeu. 

– Mulțumim mult şi îți spu-
nem Crăciun fericit!

Interviu de Irina Nechit

Ludmila Furdui: „Arta îi este plăcută lui Dumnezeu” 

Campania Națională de pro-
movare a lecturii „Să citim îm-
preună!”, inițiată de Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion 
Creangă”, construiește numeroa-
se și trainice punți între cei care 
scriu, ilustrează, editează cărți și 
cei care le citesc. Cea de-a XI-a 
ediție a Campaniei „Să citim îm-
preună!”, desfășurată în 2022, a 
fost una dintre cele mai reușite, 
s-a menționat la Conferința de 
bilanț organizată și găzduită de 
Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” (BNC). Au vorbit 
Lilia Tcaci, director al BNC „Ion 

Creangă”, Maria Harea, colabo-
rator al BNC „Ion Creangă”, Olga 
Stanciu, director al Editurii Prut 

Internațional.  
În decursul 

anului curent, 
au avut loc în-
tâlniri, discuții, 
recitaluri, pre-
zentări teatra-
lizate, expoziții 
de desene, ma-
nifestări de pro-
movare a cărți-
lor „Pâine de la 
iepure” de Iulian 
Filip și „Trei zile 

cu Zuza” de Irina Nechit, cu ilus-
trații de Teodora Vasiliu. Ambe-

le cărți au apărut la Editura Prut 
Internațional.

La campania „Să citim împre-
ună!” din acest an au participat 
311 biblioteci din 22 de raioane 
ale Republicii Moldova. În to-
tal, au fost organizate 5496 de 
activități, în colaborare cu licee, 
gimnazii, școli, primării, consilii 
raionale.

Serbarea de la finalul campani-
ei a impresionat prin creativitatea, 
implicarea, entuziasmul copiilor, 
profesorilor, bibliotecarilor invi-
tați. Spectatorii au urmărit scene-
te inspirate din cărțile „Pâine de 

la iepure” și „Trei zile cu Zuza”, 
prezentate de elevi din Chiși-
nău, Orhei și din satele Cruglic, 
r. Criuleni, Coșernița, r. Florești, 
precum și o reprezentație a Tea-
trului „Ghioceii” din satul Mingir, 
r. Hâncești. Elevi de la Școala de 
Arte din satul Cruglic, raionul 
Criuleni, au interpretat colinde, 
urături și obiceiul „Căprița”. Fie-
care participant a primit diplome 
din partea BNC „Ion Creangă” și 
Cartea-Surpriză „Radu, Bunica 
și câinele Bumbu” de Spiridon 
Vangheli.

Diana Bălan

Cunoscut în Moldova pentru ta-
lentul său pedagogic, apreciat pen-
tru rezultate remarcabile în activi-
tatea didactică, deținător al titlului 
de Profesor Emerit, Chiril Mircos a 
format multe generații de elevi din 
satul meu natal, Antonești, raionul 
Cantemir, cultivându-le dragostea 
pentru cunoaștere și respectul, de-
votamentul pentru limba română. 
Fără îndoială, a avut o influență 
puternică asupra discipolilor săi, 
asupra colegilor, consătenilor, in-
telectualilor cu care a comunicat. 
Dar ne dăm seama, peste ani, că 
nu știam aproape nimic despre el, 

despre calea anevoioasă pe care a 
parcurs-o din copilărie, de când a 
rămas orfan de mamă și de tată din 
cauza foametei din 1947 și până a 
devenit o personalitate eminentă 
în domeniul învățământului.

Putem afla pagini tulburătoare 
din viața lui citind cartea „Me-
morii” de Chiril Mircos, apărută 
recent la Chișinău – o ediție în-
grijită de fiul său, compozitorul 
Vlad Mircos. Cartea se citește ca 
un roman captivant, narațiunea 
curge energic, răscolindu-ne 
prin emotivitate și veridicitate. 
Nu poți lăsa din mâini cartea, o 

citești cu lacrimi în ochi, pen-
tru că vezi în ea un băiețel ră-
mas cu o soră mai mare în casa 
părintească din satul Mingir (r. 
Hâncești) unde au murit de foa-
me șase membri ai familiei. Mai 
vezi cum cei doi copii rămași în 
viață se hrăneau cu colaci uscați 
– păstrați de la Crăciun până în 
primăvară, sau cu pește prins la 
copcă, micul Chiril prăbușindu-se 
într-o zi de iarnă în apă, fiindcă 
gheața se spărsese sub picioarele 
lui. Mai afli de alte greutăți din 
viața lui și începi să-i admiri pu-
terea de a rezista, hotărârea de 

a munci, de la cea mai fragedă 
vârstă, și de a lupta pentru dem-
nitatea sa, pentru libertatea spi-
ritului, pentru binele celor dragi 
și al oamenilor din jur.

Fiul Vlad a fost cel care l-a con-
vins pe domnul Chiril Mircos să-
și aștearnă memoriile pe hârtie, 
după ce se pensionase. „Încercările 
grele prin care a trecut, nevoile și 
suferințele pe care a fost nevoit să 
le înfrunte, nu i-au încrâncenat 
inima. Cunoștea și pricepea multe, 
rămânând întotdeauna modest, cu 
bun-simț în toate. Tot ce a obți-
nut și a realizat, a fost prin mun-

că, muncă și 
iar muncă: 
studii, fa-
milie, casă, 
gospodărie, 
atelier de 
tâmplărie, 
cabinet de fizică, auditoriu pentru 
elevi, performanțe în activitatea 
pedagogică etc.”, menționează 
Vlad Mircos în prefața la carte.

Prin aceste memorii, regretatul 
Chiril Mircos capătă o nouă viață. 
E o bucurie să ne reîntâlnim, de 
parcă nici nu ne-am fi despărțit.

Irina Nechit

Mii de copii au participat la Campania „Să citim împreună!”

Chiril Mircos a transformat durerea în lumină
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

D E S C H I D E R I

Vladimir BULAT

S i m e z e

Sculptorul Alexandru Plămădeală 
(1888-1940) a fost o figură paradoxală a 
culturii vizuale din spațiul geografic tran-
sprutean. Prin naștere era get-beget basa-
rabean, născut într-o mahala a Chișinăului, 
el a rămas întreaga sa viață un cosmopolit, 
cu studii de artă la Sankt-Petersburg, a 
iubit această periferie a lumii culturale 
aflată la joncțiunea dintre lumea slavă și 
cea europeană, reprezentată prin accesul 
la cultura românească și cea franceză, pe 
care le cunoștea destul de bine, atât di-
rect, cât și prin colegii săi de la Școala de 
Belle Arte din Chișinău, 
cosmopoliți și ei, prin 
excelență: August Bai-
llayre și Șneer Cogan.

Viitorul profesor 
Șneer Cogan și-a făcut 
studiile primare între 
1881-1889 la școala 
orășenească din Or-
hei, localitate unde era 
și născut, în 1875. Mai 
cunoaștem că a studiat 
pictura la Odessa, iar 
documentele de arhivă 
conservă faptul că în-
tre 1897 și 1903 Cogan 
a fost student la Aka-
demie der Bildenden 
Kunste din München. 
Cursurile pe care le-a 
urmat acolo au fost: 
1897/1898 – clasa de 
desen a lui Johann Her-
terich; 1900 (semestrul 
de vară) – clasa de pictură a lui Ludwig 
Herterich; 1900/1901 (semestrul de iarnă) 
– clasa de pictură a lui Ludwig Herterich; 
1903 (semestrul de vară) – clasa de compo-
ziție a lui Alexander (Sándor) von Wagner. 
După cum observăm, artistul Șneer Cogan 
a urmat o pregătire artistică temeinică în 
una dintre instituțiile puternice ale Eu-
ropei (cunoscută ca școală de desen de 
pe la 1770, devenită Academie cu numele 
de Academie Regală de arte plastice din 
1808). Se susține documentar că până în 
anul 1916 a locuit la Kőnigsberg, după care 
a revenit în Basarabia natală.

Cât privește pe celălalt coleg al lui Plă-
mădeală, August Baillayre, acesta a fost un 
veritabil dezrădăcinat. Întreaga sa carieră 
de plastician și cea profesorală îl plasează 
în linia întâi, chiar dacă ultima perioadă 
a vieții lui a fost umbrită de un autoexil 
la București, unde se și stinge aproape 
anonim, neapreciat la justa lui valoare, 
considerat până la capătul vieții un străin, 
în orice mediu s-a aflat și a trăit: „De ai mei 
m-am rupt, dar de alții nu m-am alipit”, 
scrie el în niște notițe de jurnal, transcrise 
cândva de subsemnatul, după care adaogă: 
„Iată deviza cea mai fidelă a vieții mele: în 
Rusia eram considerat francez, în Franța 
și Olanda eram luat drept rus. În România 
am devenit iarăși francez. Pe scurt: un 
străin pentru toți și toate. Oare nu din 
acest motiv întregii mele creații artistice 
de 25 de ani, consumate în Basarabia, i 
s-a refuzat prezența din monografia arta 
în RSS Moldovenească?”. 

Între aceste figuri remarcabile ale artei 
interbelice, personalitatea lui Alexandru 

Plămădeală se țese convingător și nuanțat. 
A lăsat o operă moderată ca intensitate 
și cantitate, iar cele câteva scrieri despre 
opera lui acoperă o plajă hermeneutică 
mai mult decât modestă, aridă. Tocmai 
în acest context și orizont de receptare 
apare cartea lui Iurie Colesnic, Alexandru 
Plămădeală și lecția de veșnicie, scoasă 
la editura Cartier, în octombrie 2021. 
Harnic arhivist și istoric cu preocupări 
enciclopedice, Iurie Colesnic simte la un 
moment dat nevoia să se aplece asupra 
acestei figuri artistice și să-i reconstituie 
cu migală nu doar biografia propriu-zisă, 
ci și întregul mediu mai larg în care acesta 
a activat, creat, și cu care a interacționat. 
Istoricul face un mozaic credibil, dar me-
reu perfectibil, asupra epocii interbelice 
basarabene. Iar în paginile acestui volum 
întâlnim referințe la numeroși reprezen-
tanți ai „clasei culturale” (în terminologia 
contemporană a Marthei Rosler), cei care 
au marcat mediul, societatea și istoria 
vieții artistice din regiune. Voi apela la o 
listă cu nume ale celor despre care scrie 

pe scurt Iurie Coles-
nic în elegantul său 
volum, în ordinea 
apariției lor în arhi-
tectura cărții, un ca-
pitol al căruia autorul 
însuși îl numește: Un 
posibil dosar al So-
cietății de Bele-Arte 
din Chișinău: Ioan 
Antonovici, Nina 
Arbore, Augus-
te Baillayre, Tania 
Baillayre, Elena Bar-
lo-Iacobovici, Mihail 
Berezovschi, Pavel 
Bespoiasnîi, Vasili 
Blinov, Iosif Bron-
stein, Iurie Bulat, 
Gheorghe Ceglokov, 
Alexandru Climașe-
vschi, Claudia Co-
bizev, Șneer Cogan, 
Anatol Kudinoff, Vla-

dimir Dobroșinschi, Vladimir Doncev, 
Irina Filatiev, Victor Fiodorov, Leonid 
Fitov, Grigore Fiurer, Eugenia Gamburd, 
Moisei Gamburd, Antonina Gavriliță, Ni-
colae Gumalic, Olga Hrâșanovschi, Nina 
Iașinschi, Elisabeth Ivanovschy, Teodor 
Kiriakoff, Lidia Luzanovski, Eugenia Ma-
leșevschi, Grigore Michonze, Afanasie 
Modval, Irina Nedzelschi, Boris Nesvedov, 
Rostilsav Okușko, Zelman Oceakovski, 
Milița Petrașcu, Pavel Piscariov, Gavril 
Remmer, Victor Rusu-Ciobanu, Mihail 
Saharov, Aleksandr Tarabukin, Petre Țur-
canu, Elisabeta Zottoviceanu-Luzghin... 
lista continuă apoi cu o serie de discipoli 
direcți ai lui Alexandru Plămădeală: Ioan 
Bâtca, Ira Caufman, Antoine Irisse, Vasile 
Kiparis, Ana Marmor, Constantin Par-
homovici, Ioachim Postolachi, Natalia 
Rusu-Ciobanu, Tania Șeptelici, Liubomir 
Sobolevschi.

Opera sculptată a lui Alexandru Plămă-
deală, care este conservată azi în muzee 
și spații publice, poate și colecții private, 
constituie doar o parte din creația acestui 
artist, o altă porțiune este însă pierdută, și 
pare reconstituită documentar și fotografic 
de autorul acestei cărți.    

Volumul Alexandru Plămădeală și lec-
ția de veșnicie, alături de cel semnat de 
Tudor Stavilă, Arta Plastică modernă din 
Basarabia, Chișinău, 2000, constituie o 
piatră de temelie pentru oricine se apropie 
de studierea fenomenului plastic interbe-
lic din Moldova transpruteană. Sunt încă 
multe de descoperit, de aflat, de nuanțat, 
dar startul pentru acestea nu se va da de 
pe o platformă de beton, seacă.

Plămădeală

La 15 decembrie 2022, rectorul Uni-
versității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
(UAIC), prof. univ. dr. Tudorel Toader, 
a avut o întâlnire cu conf. univ. dr. Igor 
Șarov, rectorul Universității de Stat din 
Moldova, în cadrul căreia a fost semnat 
acordul de colaborare dintre cele două 
universități privind înființarea Extensiu-
nii universitare a UAIC la Universitatea 
de Stat din Moldova, începând cu anul 
universitar 2023-2024, informează htt-
ps://mitropoliabasarabiei.md/ - pagina 
electronică a Mitropoliei Basarabiei, ci-
tată de „Gazeta de Chișinău”.

Activitatea acesteia privește funcțio-
narea unui program de studii de licență 
„Teologie Ortodoxă Pastorală”, cu o du-
rată de patru ani, diplomele de finalizare 
a studiilor de licență fiind acordate de 
către UAIC.

La ședință a fost prezent și prof. dr. 
pr. Ion Vicovan, Decanul Facultății de 
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” 
din Iași.

Înființarea acestei extensiuni este 
rezultatul inițiativei, demersului și bi-
necuvântării acordate de către Înalt-

preasfințitul Părinte Petru, Mitropolit 
al Basarabiei, respectiv a Sfântului Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române, în 
baza Protocolului de colaborare încheiat 
între Ministerul Educației, Tineretului 
și Sportului din România și Ministerul 
Educației din Republica Moldova.

De asemenea, noua extensiune se ba-
zează pe sprijinul oferit de statul român 
tinerilor din diasporă pentru accesul la 
studiile în limba română.

Conform acordului încheiat, Univer-
sitatea de Stat din Moldova va pune la 
dispoziție spațiile sale pentru desfășu-
rarea procesului de învățământ. De ase-
menea, studenții Extensiunii vor avea 
posibilitatea de a participa la activități și 
manifestări științifice, cultural-artistice, 
sportive și sociale împreună cu studenții 
Universității de Stat din Moldova.

Mitropolia Basarabiei este recunoscă-
toare celor două instituții universitare 
pentru că au răspuns prompt nevoilor 
educaționale, spirituale și culturale ale 
tinerilor din Basarabia, facilitând acce-
sul la un program de studii de Teologie 
Ortodoxă.

Un nou program de studii de 
licență, specializarea „Teologie 
Ortodoxă Pastorală”, înființat la 
Chișinău prin extensiunea UAIC

- Stimate domnule Scobioală, cum 
este reflectat războiul din Ucraina 
în mass-media din RM?
Modul în care anumite instituții me-

dia din RM reflectă războiul din Ucraina 
depinde de orientarea geopolitică și de 
sursele de finanțare ale redacției.

- Dacă v-ar ruga cineva să scrieți o 
cronică despre acest război, cu ce 
ați începe, care ar fi primele fraze? 
Fiecare generație are de trecut printr-un 

mare război: două războaie mondiale, Viet-
nam, Afganistan, Ucraina... Surprinzător, 
Rusia este prezentă în toate.

- Cum vă explicați tăcerea multor 
intelectuali, artişti, politicieni, pe 
acest subiect?
Sunt dependenți de banii de la Kremlin 

și nu vor să supere finanțatorul.

- Ce impact a avut şi are propa-
ganda rusă în formarea opiniei 
publice din R.Moldova?
Promovarea nestingherită a mesajelor 

false de propagandă ale regimului criminal 

Putin pe teritoriul Republicii Moldova, 
datorată lipsei de reacții din partea au-
torităților moldovene, a reușit plantarea 
în capetele unor categorii prost informate 
ale populației de mesaje și valori false, 
bazate pe premise mincinoase.

- Ruşii cred că au un rol mesianic 
de a izbăvi Occidentul de homose-
xualitate, ateism. Ce legătură are 
războiul, distrugerea oraşelor, 
moartea civililor din Ucraina cu 
homosexualitatea sau ateismul 
din Occident? 
Din 24 februarie 2022 Moscova a 

schimbat de nenumărate ori și scopurile 
anunțate ale intervenției militare în Ucrai-
na, și motivația acesteia. Este o dovadă 
în plus a lipsei de motive reale pentru 
declanșarea războiului. 

- Regizorul rus Andrei Mihal-
kov-Koncealovski a formulat o 
idee memorabilă: „Actorii ruşi 
joacă excepțional Shakespeare 
aproape mai bine decât cei englezi. 
Știți de ce? Pentru că Rusia n-a 
ieşit niciodată din Evul Mediu”. 
Cum credeți, această idee poate 
fi extrapolată şi pentru Moldova, 
tot în Evul mediu am rămas?
Cetățenii cu viziuni retrograde, nostal-

gici după URSS și care privesc cu admi-
rație spre Rusia lui Putin, au mentalitate 
de sclavi, respectiv – nu au evoluat mai 
departe de Evul mediu.

- Apropo, ce joacă bine actorii din 
Moldova?
În campanii electorale joacă de partea 

celor care-i plătesc.

Interviu realizat de Olga Bejan-Leva

„Cetățenii care privesc 
cu admirație spre 
Rusia lui Putin au 
mentalitate de sclavi”
Interviu cu jurnalistul Dorin Scobioală
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„Pentru R. Moldova victoria Ucrainei în acest 
conflict este cel mai fericit scenariu de viitor”

-  Stimate domnule Octa-
vian Țîcu, din perspectivă 
istorică, care a fost momen-
tul de cotitură ce a dus la 
războiul din Ucraina? Fa-
ceți parte din tabăra celor 
care au prevăzut declan-
şarea acestui război sau a 
scepticilor care refuzau să 
creadă că este posibil?
În anul 2010-2011, am desfășu-

rat un proiect de cercetare la New 
Europe College din România (pu-
blicat la București în analele insti-
tuției), care avea ca temă Rusia și 
integritatea teritorială în spațiul 
post-sovietic, cazul Ucrainei, Geor-
giei și Republicii Moldova. Atunci 
am menționat expres faptul că evo-
luția Rusiei ca stat și imperiu timp 
de peste 500 de ani face invazia 
Ucrainei inevitabilă și previzibilă, 
iar Moscova va respecta integrita-
tea teritorială a statului vecin cât 
timp acesta va rămâne în sfera sa 
de influență și va menține relații-
le bilaterale în spiritul „Marelui 
Tratat de Prietenie” din anul 1997. 
Altfel, situația din R. Moldova și 
Georgia se va repeta și în Ucraina. 
Prin urmare, ambele invazii ale 
Rusiei contra Ucrainei, din 2014 
și 2022 au fost previzibile, iar dacă 
cea din 2014 a fost un compromis 
nefericit dintre Rusia și lumea oc-
cidentală din contul teritoriilor 
ucrainene, atunci invazia din 2022 
a dus la un război generalizat din-
tre Rusia și Occident. 

Au fost două momente cruciale 
pentru începutul războiului din 
Ucraina. Primul a fost refuzul pre-
ședintelui Ianukovici de a semna 
Acordul de Asociere la Uniunea 
Europeană în anul 2013, fapt ce 
a condus la EuroMaidan, la răs-
turnarea regimului prezidențial 
prorus și reorientarea Ucrainei 
spre Occident în 2014, un sem-
nal pentru Rusia de intervenție 
militară în Crimeea și teritoriile 
ucrainene din estul țării. Al doilea 
moment l-a constituit voința fermă 
a Ucrainei de a deveni membru 
NATO și al Uniunii Europene, fapt 
considerat de Rusia lui Putin inac-
ceptabil din perspectiva vecinătății 
și a viitorului său, deoarece putea 
extinde efectele democratizării și 
occidentalizării asupra teritoriului 
și populației sale. În ambele cazuri 
regimul putinist de la Moscova 
poartă principala responsabilita-
te pentru declanșarea războiului 
din Ucraina, deoarece a încălcat 
voința suverană a unui stat de a 
decide independent unde vrea să 
se integreze și care să-i fie viitorul. 

- De ce opinia publică din 
Republica Moldova este 
polarizată referitor la răz-
boiul din Ucraina? O par-
te condamnă războiul, iar 
cealaltă îl justifică. Cum s-a 
ajuns că un procent semni-
ficativ din concetățenii noş-
tri găsesc scuze genocidului 
comis de Federația Rusă?
Polarizarea societății noastre 

în cazul războiului din Ucraina 

coincide cu divizarea politică și 
geopolitică a electoratului mol-
dovenesc, iar acest fapt este, pe de 
o parte, o consecință a moștenirii 
sovietice, iar pe de altă parte, a 
evoluției R. Moldova ca stat după 
obținerea independenței. Alegerile 
și viața politică de la Chișinău se 
desfășoară nu după ideologii și 
doctrine politice, urmând un curs 
firesc al emancipării democratice, 
ci după criteriile de orientare ex-
ternă, fie spre Vest, cu România 
și UE, fie spre Est, cu Rusia, iar 
diferența între aceste două opțiuni 
geopolitice adeseori este infimă 
și imprevizibilă. Din acest consi-
derent oamenii care au venit în 
Basarabia după ocupația sovietică 
pentru a domina au acceptat cu 
greu răsturnarea situației după 
1991, iar actorii politici și agenții 
de influență filoruși, finanțați ge-
neros de Rusia, au întreținut acest 
climat de divizare și au mobilizat 
segmentul euroasiatic pentru în-
treținerea intereselor lor. 

Susținerea invaziei ruse din 
Ucraina de către o parte a cetățe-
nilor din R. Moldova are, pe de o 
parte, o explicație istorică, culti-
vată de secole, adeseori irațională 
și emoțională, de identificare cu 
lumea rusă, iar pe de altă parte, o 
putem explica prin campania de 
dezinformare prorusă și accesul 
larg al populației R. Moldova la 
sursele de informație ruse, care ac-
tivează practic nestingherit la noi.

- Federația Rusă duce un 
război hibrid pe terito-
riul R. Moldova? Dacă da, 
atunci de când şi prin ce 
instrumente? 
Războiul hibrid este o noțiune 

extrem de complexă și în același 
timp ambiguă. Academic vorbind, 
războiul hibrid este un tip de acți-
une ostilă în care partea atacatoare 
nu recurge la o invazie militară cla-
sică, ci își suprimă adversarul fo-
losind o combinație de operațiuni 
ascunse, sabotaj, război cibernetic, 
dezinformare, folosirea subversivă 
a instrumentelor economice și, de 
asemenea, sprijinirea rebelilor care 
operează pe teritoriul inamic. În 
același timp, ostilitățile s-ar putea 
să nu se desfășoare deloc, iar din 
punct de vedere formal, un război 
hibrid poate avea loc în timp de 
pace. Partea atacatoare coordonea-
ză strategic aceste acțiuni, menți-
nând în același timp posibilitatea 
negării plauzibile a implicării sale 
în conflict. 

Rusia a agresat militar R. Mol-
dova în anul 1992, a fracturat o 
parte a teritoriului său pe care-l 
controlează și unde menține o im-
portantă forță militară. Pe de altă 
parte, prin intermediul coruperii 
strategice a elitelor moldovenești, 
Rusia a menținut constant un con-
trol și o influență asupra vieții po-
litice de la Chișinău, un monopol 
asupra sectorului energetic și o do-
minație asupra spațiului mediatic. 
Atât separatismul transnistrean, 
cât și manifestările de ostilitate 

ale autonomiei găgăuze fac parte 
dintr-un scenariu de destabiliza-
re a R. Moldova coordonat de la 
Moscova, care dorește cu orice preț 
menținerea noastră în sfera sa de 
influență și contracararea încer-
cărilor de apropiere de România 
și lumea occidentală. 

- Datele ultimului Baro-
metru al Opiniei Publice, 
făcut public la Chişinău de 
către Institutul de Politici 
Publice, reflectă o realitate 
dură, atât pentru societa-
tea civilă, intelectualitate, 
cât şi pentru mass-media. 
La întrebarea: în cazul în 
care ar trebui să voteze du-
minică preşedintele Repu-
blicii Moldova, 27,30% au 
răspuns că ar vota pentru 
actualul preşedinte Maia 
Sandu, aceasta fiind urma-
tă de pro-rusul Igor Dodon 
(acuzat de corupție şi înaltă 
trădare) cu 15,40%, şi fu-
garul condamnat Ilan Șor, 
9%. Cum vă explicați aceas-
tă degradare a scenei poli-
tice, în care opoziția este 
reprezentată de Igor Dodon 
şi Ilan Șor în parlament?
La momentul actual este im-

portant că Dodon și Șor nu sunt la 
guvernare, așa cum au fost până la 
11 iulie 2021, iar și mai importan-
tă este prevenirea revenirii aces-
tora la conducerea R. Moldova. 
Într-un spațiu politic divizat și 
fragmentat din punct de vedere 
geopolitic și extern, întotdeauna 
se va găsi cerere politică pentru 
astfel de lideri. Mai greu este de 
înțeles lipsa de acțiune a justiției 
în cazul celor doi menționați, pen-
tru că probe pentru condamnare 
sunt suficiente, fapt ce ar crea cel 
puțin un precedent. Fluctuațiile 
politice Vest-Est și destabilizarea 
R. Moldova vor continua cât timp 
Rusia putinistă va avea interesul 
menținerii noastre în sfera sa de 
influență și va plăti generos acoliții 
săi politici în vederea răsturnării 
cursului nostru proeuropean. 

- Mulți experți sunt de pă-
rere că teritoriile cucerite 

de ruşi din sudul şi estul 
Ucrainei sunt pierdute 
ireversibil. Dvs. ce părere 
aveți? 

Nu putem întrevedea deznodă-
mântul acestui conflict în timpul 
apropiat. Sunt foarte mulți factori 
de luat în considerare. Experiența 
Georgiei și R. Moldova arată că 
Rusia înclină balanța războiului 
spre conservarea status-quo-lui 
actual, prin „înghețarea” sa, spe-
rând într-o epuizare a Ucrainei și 
erodarea solidarității occidentale 
în fața dificultăților legate de men-
ținerea ostilităților. În ce măsură 
va reuși acest lucru ne va arăta 
iarna și primăvara anului 2023. 

Planurile inițiale ale președin-
telui Vladimir Putin prevedeau o 
operațiune militară rapidă, prin 
care să invadeze Ucraina din nord 
spre Kiev, din sud spre Herson, 
Nikolaev și Odesa, iar dinspre est 
asupra Harkov și Dnepr. Odată cu 
anihilarea capitalei, se spera la in-
staurarea unei conduceri proruse, 
care să asigure controlul Moscovei 
asupra Ucrainei. În acest caz, odată 
ajunse la Odesa și gurile Dunării, 
armatele ruse făceau joncțiunea 
cu Transnistria, care ar fi permis 
cucerirea rapidă a R. Moldova, 
un stat neutru și fără capacități 
de apărare, stabilirea frontierei pe 
Prut și refacerea Uniunii Sovietice 
în hotarele anului 1941. 

Mai mulți factori au răsturnat 
planurile lui Putin și pot deter-
mina prăbușirea sa în Ucraina și 
recuperarea integrală a teritorii-
lor ucrainene. Ura contra Rusiei, 
provocată de războiul de ocupație 
din 2014, împreună cu politicile 
statului, inclusiv cele educaționale, 
care au modelat atașamentul, mân-
dria și dragostea pentru Ucraina 
au fost elementele care au pregă-
tit națiunea ucraineană să reziste 
războiului. 

În al doilea rând, armata ucrai-
neană a dat dovadă de o rezistența 
remarcabilă și bine organizată, iar 
conducerea Ucrainei s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor politice, 
diplomatice și militare. În peri-
oada 2014-2022, ucrainenii s-au 
pregătit temeinic de război și au 

dezvoltat capacități sporite de 
apărare, care au depășit nu doar 
așteptările rușilor, dar și cele ale 
liderilor occidentali, care aștep-
tau o cădere rapidă a Kievului și 
Ucrainei. 

În al treilea rând, spre deosebire 
de anul 2014, atunci când anexa-
rea Crimeii și a unor părți din estul 
Ucrainei a generat o reacție vagă 
și extrem de ștearsă a comunității 
internaționale, în mod special din 
partea UE și SUA, în anul 2022 
Putin s-a pomenit față în față cu o 
lume occidentală puternică, unită 
și solidară, intransigentă și de-
terminată să suporte costurile și 
riscurile războiului din Ucraina, 
care amenința direct securitatea 
europeană. Toți acești factori au 
contribuit decisiv la izolarea Rusiei 
în plan internațional, la slăbirea ca-
pacităților ei ofensive și la succesul 
armatelor ucrainene, care pot reîn-
toarce oricând teritoriile pierdute. 

- Războiul din Ucraina ar 
putea contribui la o lovi-
tură de stat în Rusia? Sunt 
premise reale de a se repeta 
istoria din 1917, atât pen-
tru Rusia, cât si pentru R. 
Moldova?
Rusia și poporul său sunt im-

previzibili, dar motive pentru a 
vedea realizată o răsturnare simi-
lară anului 1917 momentan nu se 
întrevăd. Timp de două decenii 
regimul putinist s-a consolidat, 
dispunând de resurse economice, 
militare și de constrângere enorme 
pentru a rezista împotriva unui 
astfel de scenariu. Doar înfrân-
gerea militară a Rusiei și/sau ex-
punerea ei la un război de durată, 
care ar implica pierderi umane și 
economice semnificative, poate 
determina o schimbare majoră de 
opinie și de acțiune în Federația 
Rusă contra regimului putinist.

- Dacă admitem probabili-
tatea că ucrainenii ies în-
vingători, pentru R. Mol-
dova, această schimbare de 
paradigmă geopolitică ar 
putea deveni o oportunitate 
istorică? 
Pentru R. Moldova victoria 

Ucrainei în acest conflict este 
cel mai fericit scenariu de viitor. 
Restul scenariilor de compromis 
în Ucraina, care ar însemna frac-
turări sau anexări teritoriale, ar fi 
catastrofale pentru noi. Victoria 
Ucrainei ar însemna slăbirea influ-
enței Rusiei în regiune și în lume, 
prăbușirea regimului lui Putin și 
o nouă perspectivă istorică. Acest 
fapt ar contribui decisiv la înlătu-
rarea separatismului transnistrean 
și integrarea regiunii în termeni 
convenabili Chișinăului și comu-
nității europene. În cele din urmă 
această victorie ar deschide direct 
calea R. Moldova spre integrarea 
europeană și chiar euroatlantică, 
care s-ar realiza într-o perioadă 
scurtă de timp.

Interviu realizat 
de Olga Bejan-Leva

I N T E R V I U

Interviu cu istoricul și politicianul Octavian Țîcu despre polarizarea societății noastre în cazul războiului 
din Ucraina, manifestările războiului hibrid purtat de Federația Rusă pe teritoriul R. Moldova, 
scenariile de încheiere a agresiunii FR în Ucraina și consecințele acesteia asupra RM
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Argentina, 
triplă 
campioană 
mondială  

Reprezentativa Argentinei a 
câștigat al treilea său titlu mon-
dial, învingând la lovituri de de-
partajare selecționata Franței în 
finala Cupei Mondiale de fotbal 
2022, găzduite de statul Qatar, 
după trofeele adjudecate în 1978 
și 1986. 

Argentina – Franța 3-3 (4-2 la 
penalty). Au marcat: Lionel Messi 
(23-penalty, 109), Di Maria (36) / 
Kylian Mbappe (80-penalty, 82, 
117-penalty).

Astfel, Kylian Mbappe a devenit 
cu 8 goluri înscrise cel mai bun 
golgeter al competiției, fiind ur-
mat în acest clasament de Messi (7 
reușite), Olivier Giroud (Franța) și 
Julian Alvarez (Argentina), ultimii 
doi cu câte 4 goluri marcate. Per 
total, la turneul final din Qatar 
s-au înscris 172 de goluri.

În meciul pentru medaliile de 
bronz Croația a învins cu 2-1 lo-
tul din Maroc (Josko Gvardiol, 7, 
Mislav Oršić, 42 / Achraf Dari, 9). 
Astfel, selecționata balcanică, țară 
cu o populație de mai puțin de 
4 milioane de locuitori, pentru a 
doua oară la rând reușește să es-
caladeze podiumul mondial, după 
argintul cucerit la ediția trecută.

Căpitanul Argentinei, Lionel 
Messi, a fost desemnat de FIFA 
cel mai bun jucător al Cupei Mon-
diale. De asemenea, el a stabilit 
numeroase recorduri personale, 
între care și cel de prezențe la 
Cupa Mondială (26). Portarul 
echipei argentiniene, Emiliano 
Martinez, a fost desemnat cel mai 
bun goalkeeper al turneului, iar 
mijlocașul aceleiași formații, Enzo 
Fernandez, născut pe 17 ianuarie 
2001, a fost declarat cel mai bun 
tânăr jucător al Cupei Mondiale 
din Qatar.

Iată încă câteva dintre recor-
durile și premierele consemnate 
la CM 2022: prima dată din isto-
rie o femeie arbitru a oficiat un 
meci și, totodată, prima la care o 
selecționată din Africa a reușit să 
acceadă până în semifinale.

Patru jucători, portughezul 
Cristiano Ronaldo, argentinianul 
Lionel Messi și mexicanii Andres 
Guardado și Guillermo Ochoa, 
s-au alăturat clubului fotbaliștilor 
cu câte cinci participări la Cupa 
Mondială, care îi includea deja pe 
germanul Lothar Matthaeus, pe 
italienii Paolo Maldini și Gianluigi 
Buffon, precum și pe mexicanul 
Antonio Carbajal.

Francezul Hugo Lloris a de-
venit portarul cu cele mai multe 
partide la CM. El l-a depășit pe 
germanul Manuel Neuer, cu un 
total de 20 de meciuri. De ase-
menea, Lloris este internaționalul 
francez cu cele mai multe meciuri 
pentru Les Bleus, întrecându-l pe 
Lilian Thuram (142).

Organizatorul principal al în-
trecerilor a fost Clubul sportiv 
Pro Team Cup, în frunte cu pre-
ședintele acestuia Leonid Iacupov, 
fiind susținut de agenții economici 
„Galadent Prim”, „Stâna Baciu-
lui”, „Top Construct” și Primăria 
orașului Cahul. 

Turneu de valoare 
internațională

La deschiderea oficială a eveni-
mentului sportiv au fost prezenți: 
Tatiana Romaniuc, viceprimarul 
de Cahul; Adrian Galaju, consilier 
raional; Anatol Guidea, antreno-
rul federal al Federației de Lupte 
din Republica Moldova; Sergiu 
Busuioc, președintele Federați-
ei de Luptă Națională „Trânta”; 
Mihai Maxim, antrenor la Școala 
Sportivă din Orhei; alți invitați 
de onoare. 

Vom sublinia în mod deosebit 
faptul că sportivii, antrenorii și 
arbitrii participanți la concur-
sul internațional au rămas cu 
amintiri frumoase și cu emoții 
pozitive de pe urma derulării 
competițiilor. Campionii și pre-
mianții au intrat în posesia de 
cupe, diplome, medalii, cadouri 
de preț și premii în bani. De ase-
menea, au fost nominalizați trei 
luptători care au fost premiați 

cu câte 2000 de lei de fiecare: 
pentru locul I (N. Avram, Cahul), 
locul II (A. Covalschi, România) 
și locul III (M. Konstandinos, 
Grecia). Ulterior lor li s-au în-
mânat cupe la Gala de premiere 
a sportivilor. 

Leonid Iacupov – antrenor 
de perspectivă

Vom remarca că președinte-
le Clubul sportiv Pro Team Cup, 
Leonid Iacupov, este un tânăr 
antrenor de mare perspectivă, 
un sportiv înflăcărat și un om 
de afaceri de succes. Pe scurt, o 
personalitate talentată care își 
educă cu grijă și dăruire de sine 
discipolii. 

„Copiii sunt cei care mă mo-
tivează să fiu perseverent și mai 
puternic. În trecut am practicat și 
eu luptele libere la Școala Spor-
tivă din orașul Orhei, antrenorul 
meu fiind Mihai Maxim. Apoi am 
studiat la Pitești (România). Actu-
almente activez la Cahul, în acest 
oraș frumos, cu copii talentați. 
Din 2017 aici a fost deschisă secția 
de lupte libere, iar învățăceii noș-
tri participă la diferite competiții, 
turnee din țară și de peste hotarele 
ei, de unde ne întoarcem cu rezul-
tate notabile. Le mulțumesc mult 
pentru participare antrenorilor, 

Turneul Internațional de lupte libere Pro 
Team Cup 2022, rezervat copiilor (a.n. 
2008-2009, 2010-2012 şi 2013-2014), s-a 
desfăşurat la mijlocul lunii decembrie 

curent, în sala sportivă din oraşul Cahul. La 
aceste competiții au participat aproximativ 350 
de copii din Ucraina, România, Grecia, Bulgaria 
şi Republica Moldova.

Turneul de lupte libere 
Pro Team Cup 
și-a desemnat câștigătorii

arbitrilor, secretarului principal 
al concursului, Maxim Gâlcă, 
moderatorilor Ilie Chirtoacă și 
Sergiu Busuioc, precum și copii-
lor pentru dedicația și efortul de 
care au dat dovadă”, a specificat 
Leonid Iacupov.

Rezultate

În urma derulării concursului, 
campioni au devenit (a.n. 2008-
2009) Daniel Bujor (Soroca, ca-
tegoria 35 kg), Andrei Covalschi 
(România, 38 kg), Dorin Lungu 
(Liceul Republican cu Profil Spor-
tiv din Chișinău, 42 kg), Leonid 
Starșevschi (Tiraspol, 52 kg), 
Dmitri Volcov (Tiraspol, 57 kg), 
Egor Carmalac (Taraclia, 61 kg) 
și Constantin Mihalciuc (Cea-
dâr-Lunga, 72 kg). 

În categoria a.n. 2010-2012 cei 
mai buni au fost Acos Butyurca 
(România, 26 kg), Alex Florean 
(Cahul, 30 kg), Darie Lazăr (Ca-
hul, 34 kg), Nicolae Sofronovici 
(Comrat, 39 kg), Zlata Ursul 
(Grigoriopol, fete, 40 kg), Hanna 

Szover (Târgu Mureș, România, 
fete, 44 kg), Victor Veveriță (Ci-
mișlia, 45 kg), Iaroslav Anastasov 
(Comrat, 50 kg) și Sandor Kurda 
(România, 55 kg). La a.n. 2013-
2014 au excelat Frank Zimțescu 
(Leova, 26 kg), Nicu Avram (Ca-
hul, 29 kg), Nichita Donea (Cahul, 
35 kg) și Arpad Barabas (Româ-
nia, 47 kg).

Este de menționat că antreno-
rul echipei din Grecia a fost Ami-
ran Kardanov, medaliat cu bronz 
la Jocurile Olimpice de la Sydney 
2000, luptător de stil liber, parti-
cipant la trei ediții olimpice. El a 
fost distins de către organizatori 
cu o diplomă specială, ca și teh-
nicianul echipei din Târgu Mureș, 
Atilla Szocs, președinte al Asoci-
ației Clubului Sportiv din acest 
oraș românesc.  

Alexei POSTOLACHI, 
arbitru de categorie națională, 

antrenor ȘS Speranța
Maxim GÂLCĂ, 

secretar principal al 
concursului, antrenor LIMPS

Au fost desemnați top 10 sportivi 
ai anului, în versiunea APSM

Asociația Presei Sportive din R. Mol-
dova (APSM) a desemnat pe 18 decembrie 
a.c. cei mai buni atleți, antrenori și ziariști 
sportivi ai anului 2022. Astfel, sportivi, 
tehnicieni, șefi de federații, oficiali, par-
teneri și membri ai APSM s-au întrunit 
pentru a aduce un omagiu oamenilor 
preocupați de sportul de performanță 
și nu numai. 

Evenimentul a inclus două activități 
de bază: Lansarea unui proiect inedit – 
albumul „Top Sport Moldova. Personali-
tăți marcante ale sportului moldovenesc” 
(autori – președintele APSM, Eduard Cio-
banu, Iulian Bogatu, Mihaela Mereneanu, 
Aurelia Ciobanu, Pavel Brădescu ș.a.), și 
Gala Laureaților APSM. 

„Născuți pentru a învinge!” – sub acest ge-
neric ar putea fi reunite destinele celor peste 
150 de personalități ale sportului, prezentate 
în lucrarea „Top Sport Moldova”.

În cadrul Galei presei sportive mai întâi au 
fost premiați jurnaliștii Stas Cernavca (TV 8), 
Sergiu Danilov și Daniela Vizitiu (ambii de la 
Jurnal TV), Serghei Lisevici (sports.md), fo-

toreporterii Vadim Caftanat, Aurelia Ciobanu 
și Andrei Mardari, Serghei Doneț (sport-time.
org), Liubomir Madan (Radio Moldova), Iulian 
Bogatu („Gazeta de Chișinău”), Vitalie Hadei (zi-
arulnational.md), Zinaida Kanțîr (GRT TV) ș.a.  

La nominalizarea „Tinere talente” au fost 
desemnați Cătălin Spînu, campion european 
la lupte libere la doar 15 ani, și Alexandrin 
Guțu, campion european U-20, vicecampion 
mondial U-23, medaliat cu bronz la Mondi-

alele U-20, iar laureat principal a fost 
ales judocanul Mihail Latîșev, campion 
mondial la juniori și locul 3 la Grand 
Slam Abu Dabi (seniori). 

Cireașa de pe tort le-au constituit no-
minalizările la categoria „Cei mai buni 
sportivi ai anului 2022”. La feminin de 
departe s-a impus Anastasia Nichita 
(antrenor – Tudor Cîrlan), care în acest 
an a câștigat titlul mondial suprem la 
lupte, precum și titlurile continentale 
la seniori și la U-23. Iar la masculin cel 
mai redutabil sportiv s-a dovedit a fi 
judocanul Denis Vieru (antrenor – Va-
leriu Duminică), premiant cu bronz la 
Mondiale și la Europene. 

Ei au fost urmați, în topul votat de cronicarii 
sportivi, de atleții Serghei Tarnovschi (canoe), 
Irina Rîngaci (lupte feminine), Alina Stremous 
(biatlon), Marin Robu (haltere), Mariana Dra-
guțan (lupte feminine), Alexandru Paraschiv 
(box), Andrian Mardare (atletism – aruncarea 
suliței) și Radu Albot (tenis).

Cristi DINU
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
23.12 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
24.12 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
25.12 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.30.
29.12 „Capcana” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
30.12 „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
24.12; 29 – 30.12 „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, 

ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
24.12 „Sonata Lunii”, ora 19.00.
28.12 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
30.12 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
30.12 Gala de Revelion 2023, ora 18.00.

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

Poiret, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
25.12 Matineu + „Cenușăreasa” de Frații Grimm, ora 11.00; 

13.30.
27.12 Matineu + „Fata babei și fata moșneagului” după Ion 

Creangă, ora 10.00.
29.12 Matineu + „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 10.00.
30.12 Matineu + „Omuleții de zăpadă” de Veronica Boldișor, 

ora 10.00.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
24 – 25.12 „În lumi paralele” de A. Plăcintă, ora 11.00.

Sala cu Orgă
23.12 „Moș Brahms colindă”, Dan-Iulian Druțac – vioară 

(Madrid); Cristian Ciolacu – clarinet (Cluj-Napoca); Marilies 
Guschlbauer – violoncel, Austria (Viena/Berlin); Marcel Lazăr 
– pian (Viena); Alexandru Pleșca – actor, TNME. În program: 
Schubert, Stravinski, Brahms, Bruch, ora 19.00.

24.12 O seară de colinde cu Orchestra de Tineret și 200 de 
formații corale, ora 16.00.

25.12 „În seara de Crăciun”, program de colinde. Intrare 
liberă, ora 17.00.

27.12 Spanish Evening, Concert de muzică clasică, ora 19.00.
28.12 Lidia Isac prezintă un recital de muzică franceză, Mark 

Oselski – piano, Stas Poraico – drums, Gheorghe Postoroncă 
– bass, ora 19.00. 

31.12 Ultimul concert al anului 2022. Orchestra Națională 
de Cameră, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, 
soliști – Anna Strezeva, Lilia Istratii, Ivan Baranovskii, Eugen 
Ursu, Radu Rățoi, dirijor și solist – Cristian Florea. În program: 
pagini celebre din muzica clasică universală, ora 17.00.

A f i ş

„Te caut!” e rubrica prin intermediul 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 IANUARIE 2023, DOAR PE ONLINE, 
la adresa gazetadechisinau.md . 

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

Te  c a u t !

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)

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „î”

1 ianuarie. Telefon de la o blondă: 
– Măriuco, la mulți ani! Cum ai petrecut Anul 

Nou? 
– Ca de obicei, în pat. 
– Și a fost multă lume? 

Ion și Gheorghe stau de vorbă, cu o seară înainte 
de Revelion: 

– Mă Gheo, ție ce-ți place mai mult, petrecerea 
de Anul Nou sau să te culci cu nevastă-ta? 

– Mă Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des! 

- Mă Gheorghică, mă duc să fac Revelionul la 
Sinaia, mă! Cred că va fi o minune! 

– Apoi drept minune, mă Ioane, mai ales ca aista-i 
trenul de Cluj. 

Un tânăr, la petrecerea de Anul Nou, se întoar-
ce către prietenul lui și îi cere o țigară. Acesta 
îi spune: 

– Credeam că ai luat o hotărâre de Anul Nou: să 
nu mai fumezi.

– Sunt pe punctul de a mă lăsa, îi răspunde tâ-
nărul. 

– Eu, în schimb, sunt la mijlocul primei etape. 
– Și în ce constă prima etapă? 
– Am renunțat să le mai cumpăr.

- Îmi amintesc că anul trecut ai băut cam mult 
de Revelion. Țin minte că la ora 5 dimineața ai vrut 
să-mi vinzi ceasul de la Universitate. 

– Şi nu l-ai cumpărat? 
– Nu, că mi-ai cerut cam mult. 

S u d o k u
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Te concentrezi pe pro-
pria „vindecare” și încerci 
să fii mai creativ în ceea ce 
privește acest proces. Ai 
nevoie de reușită în acest 
sector al vieții pentru a nu 
te pierde în amalgamul 
emoțional pe care îl tră-
iești în prezent. Căutarea 
aceasta de răspunsuri este 
consumatoare de energie 
și e posibil să te apropii de 
un colaps.

Niciodată nu ai fost mai 
confuz decât acum. Deși 
primești multe sfaturi de 
la persoane apropiate, ești 
conștient că tu ești singurul 
responsabil de schimbările 
care vor apărea în viața ta. 
Energia îți lipsește cu de-
săvârșire pentru a încerca 
să faci orice. Nu mai simți 
ca altădată încântare pen-
tru absolut nimic din ce te 
înconjoară.

Se pare că rolul persoa-
nei oricând disponibile din 
punct de vedere emoțional 
pentru cei din jur este sa-
turat. Nu mai vrei să ai 
parte de dramă în viața ta. 
Te simți atât de obosit din 
punct de vedere psihic încât 
ai senzația că nu ești capabil 
nici măcar să decizi cu ce te 
îmbraci în ziua următoa-
re. Când și cum ai ajuns în 
acest punct?

Delăsarea de care con-
stați că ești capabil în con-
textul profesional este de 
fapt lipsa unei motivații 
pentru a fi mai bun în ceea 
ce faci. Mai mult decât atât, 
nu îți dorești să mai faci 
parte din colectivul actual. 
Cert este că acum ești lipsit 
complet de orice motivație 
și vitalitate.

Ai senzația că cei din jur 
nu înțeleg, în niciun con-
text, mesajul pe care încerci 
să-l transmiți. Când vine 
vorba de relațiile impor-
tante din viața ta, continui 
să rămâi o fire dedicată. 
Modul în care reușești să 
te împarți între personal și 
profesional te ține mereu în 
priză. Ai multe obiective de 
îndeplinit și parcă timpul 
nu îți este suficient.

Atunci când vine vorba 
de planurile făcute pentru 
perioada următoare, totul 
se va spulbera. O schim-
bare bruscă a dispoziției 
psihice te va agita și te va 
face să îți dorești să faci 
lucrurile să funcționeze, 
indiferent de obstacolele pe 
care le întâmpini. Te simți 
inspirat și dornic de a te 
face remarcat de anumite 
persoane.

Atunci când vine vorba 
de lucruri delicate, nu îți 
place să exagerezi starea de 
fapt. Ești discret și această 
calitate te recomandă mai 
ales atunci când cei din jur 
au nevoie de intimitate și 
înțelegere necondiționată. 
Îți place să acționezi la ni-
vel oficial și nu te ascunzi 
niciodată în spatele apa-
rențelor.

În această săptămână 
astrele te provoacă să îți 
exersezi tot mai mult sta-
rea de armonie interioară. 
Abilitatea de a te conecta 
cât mai des și autentic la 
propriul sine și propriile 
emoții te poate ajuta să 
scazi nivelul de stres pe 
care îl resimți zi de zi. Ai 
încredere în capacitatea ta 
de auto-vindecare!

Prieteniile adevărate din 
viața ta sunt adevărate co-
mori pe care le prețuiești 
mai mult decât orice. Indi-
ferent de ceea ce crezi des-
pre sine, ai greșit mult prea 
mult față de o persoană im-
portantă pentru tine. Lipsa 
de educație emoțională și 
rigiditatea propriilor pre-
judecăți nu te lasă să vezi 
lucrurile dincolo de ceea ce 
consideri tu că reprezintă.

Lăsându-te purtat de 
ceea ce simți că reprezinți, 
atragi invidia celor din jur. 
Majoritatea rivalilor încear-
că să îți influențeze alegerile 
într-un mod negativ tocmai 
pentru a face drumul spre 
succes mult mai anevoios. 
Venus va fi destul de activ 
în casa familiei și de aceea 
vei fi nevoit să iei decizii 
importante în acest sector 
al vieții.

Nu mai vorbești despre 
sine așa cum o făceai al-
tădată și asta pentru că ai 
devenit mult mai rezervat. 
Viața nu îți mai este expusă 
celor din jur. Această atitu-
dine diplomată are efecte 
pozitive asupra echilibru-
lui pe care îl resimți. Ideile 
tale pot fi puse în aplicare 
atunci când crezi cu adevă-
rat în ele.

Tot ceea ce faci în perioa-
da următoare are darul de 
a-ți reda vitalitatea. Atunci 
când mizezi pe spontanei-
tate, tot ceea ce trăiești se 
învăluie în autenticitate și 
profunzime. Nu lăsa pe ni-
meni să îți umbrească feri-
cirea! Indiferent de ceea ce 
pretindem, sunt persoane 
care au influențe negative 
asupra echilibrului nostru 
interior.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Au trecut anii. Când a murit mă-
tușa, fetița căreia i-au dat numele 
Maria, avea 12 ani. A plâns şi Maria, 
a plâns şi Pelaghia după mătușă, 
atât cât pot plânge de durere doi 
ochi omenești. La câteva luni după 
înmormântare, a venit şi Zinovia, 
care din noaptea aceea de pomină 
nu s-a mai arătat la fiică. 

Pelaghia moare muşcată
de un câine

Și-a amintit de ea, când au dat 
năvală bolile peste dânsa. Îşi târa 
cu greu picioarele, fața i se urâți-
se şi glasul îi slăbise. S-a rugat de 

fiică s-o ierte şi s-o primească să 
trăiască în căsuța lor. Au primit-o 
fără niciun reproș. 

Zilele şi nopțile, putem spune, 
curgeau tihnite în căsuța de pe ma-
lul pârâului, în pofida supărărilor 
Zinoviei, care era grabnică la mânie 
şi tăbăra adesea fără motiv cu vorbe 
de ocară asupra celor două ființe 
binevoitoare. Dar ele nu se supărau 
şi nu-i întorceau niciodată cuvântul. 

Maria nu știa ce gânduri negre 
avusese bunica la nașterea ei. Pe-
laghia hotărâse să nu-i vorbească 
niciodată despre acea noapte nea-
gră. O iertase pe maică-sa și se ruga 
continuu pentru sănătatea ei. Așa 
s-au rânduit cinci ani. Maria deja nu 
mai era copiliță. Dar, vai!... mușcată 
de un câine, într-o zi Pelaghia a mu-
rit cu privirile sale blânde, ațintite 
asupra Mariei.

Din acea zi, Maria observa ade-
sea o privire enigmatică îndreptată 
asupra ei. Bunica parcă voia să-i 
spună ceva. Nepoata prindea în 
ochii ei o nuanță de regret, dar nu 
cuteza s-o întrebe ce-o doare, ce-o 
frământă. La câteva luni, Zinovia a 

Crucea bunicii care a vrut 
să-și omoare nepoțica (II)

orbit. În ochii ei nu se mai putea citi 
nimic decât doar o umbră rece de 
gheață, rămasă încremenită acolo 
pentru totdeauna. 

Pocăința

Sufletul Zinoviei se zbuciuma. Îi 
era frică să-i mărturisească Mariei 
păcatul. Se temea că nepoata nu-i 
va mai purta de grijă. Dar la Dum-
nezeu sunt toate gata și le așează 
pe toate după voia Sa. Dumnezeu 
a rânduit ca în clipele grele să-i 
poarte de grijă Zinoviei „baistru-
cul” de care voise să scape cu tot 
dinadinsul. 

Mai bine de zece ani bătrâna a 
dus-o în chin şi suferință, îngrijită 
cu dragoste de nepoată. În ultimii 
trei ani de viață, boala o doborâse 
la pat. Orele băteau greu, cu caznă. 
O durea tot corpul, dar şi mai tare o 
durea sufletul, așteptând continuu 
din partea Mariei nu atât mângâ-
ierile trupești, cât cele sufletești de 

care să se agațe. 
Adesea o apuca ușurel de mână, 

ofta și începea să-i vorbească despre 
o noapte urâtă: „Erai micuță de tot. 
Într-o noapte urâtă de vară te-am 
luat în brațe și am ieșit din această 
casă în puterea nopții împreună cu 
maică-ta. Mergeam printr-un lan 
de grâu, gata de secerat, îndreptân-
du-ne spre o fântână din mijlocul 
câmpului...”. 

Aici se oprea zicând că a obosit 
și că o să-i spună altă dată povestea 
mai departe. Dar momentul de cu-
raj și de iluminare se lăsa așteptat. 
Până la urmă, veni. Era ultima seară 
din viața Zinoviei. În timp ce Maria 
îşi rostea gândurile de alinare pen-
tru bunică, gânduri care curgeau ca 
niște fuioare de lumină, bunica i-a 
apucat mâinile, i-a istorisit cu har 
de povestitor trista întâmplare ce-i 
apăsa sufletul ca o piatră de moară. 

Maria o asculta privind-o cu 
emoție. Știa unde se află acea fân-
tână. Trecuse de câteva ori cu niște 

colege de clasă pe acolo. Odată i 
se păru că frunzișul salcâmului 
s-a înfiorat, iar cumpăna suspi-
na. Altă dată, la câteva săptămâni 
după moartea Pelaghiei, când a 
trecut prin lanul ce era semănat 
cu porumb în acel an, i s-a părut 
că frunzele ce-i atingeau fața sunau 
trist acolo lângă fântână. 

Tristețe mare era în acele clipe 
de mărturisire și-n sufletul bunicii. 
După ce a terminat de povestit, ea 
s-a pornit pe un plâns amar. Plân-
gea de dădea inima dintr-însa. Za-
darnic încerca Maria s-o liniștească, 
ea plângea. A plâns toată noaptea, 
iar în zori a strigat cu o voce tare, de 
nerecunoscut: „Marie, scumpo, adă 
repede lumânarea că vine maică-ta 
să mă ia!”. Maria a aprins lumâna-
rea şi i-a pus-o în mână. 

Zinovia atât a reușit să zică: 
„Iartă-mă, buna mea nepoată!” şi 
a închis ochii pentru totdeauna. 
Nepoatei i s-a urcat un nod în gât. 
Așa rea cum a fost, a fost bunica ei. 
În anii de suferință o învăluise cu 
multe vorbe calde, care i se așezau 
pe suflet ca o aripă ocrotitoare de 
pasăre. O durea despărțirea de per-
soana dragă, dar se bucura că măcar 
spre apusul vieții, prin suferință, i 
s-au luminat şi limpezit gândurile. 

Nu mult după înmormântarea 
bunicii, Dumnezei i l-a trimis Ma-
riei pe Gheorghe, care este un soț, 
un tată și un bunic iubitor. Împre-
ună au crescut doi copii frumoși, ce 
au deja familiile lor și-i bucură pe 
bunei cu trei nepoței.

Nina NECULCE

După minute lungi, Pelaghia îşi smulse 
mâna din strânsoare şi, fără să aştepte 
încuviințarea mamei, s-a aplecat asupra 
fetiței care căuta sânul cu gurița. A 

strâns-o cu duioşie la piept şi n-a mai vrut s-o 
sloboadă din brațe. S-a întors în puterea nopții cu 
micuța la mătuşa, iar Zinovia, trăsnind şi fulgerând, 
a pornit în partea opusă, s-a dus la casa ei.
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Unui pictor
Parisul deci l-a vizitat
Din Pantheon în Place Pigalle;
În Louvre însă n-a intrat,
Că are-acolo un rival.

Festivalul 
de muzică uşoară 
de la Mamaia
Şi jurii, şi compozitori,
Reclamă, public, fast şi flori,
Într-un cuvânt, au fost de toate,
Dar şi speranțe înşelate!

Vis şi realitate
Poetul se trudește-ntruna
S-atingă soarele şi luna,
Dar criticul, cu un cuvânt,
Îl readuce pe pământ!

Linişte sufletească
Nu, încă n-am luat vreun premiu,
Dar n-am motive să m-agit;
Declar deschis că sunt un geniu,
Şi-aştept să fiu descoperit.

Lirică
Nu-l pricep când debitează
Fraze lungi sub clar de lună,
Dar când tace şi oftează,
Ştiu precis ce vrea să spună!

Viorica 
VERBOVSCHI-CRISTODULO

Postumă
Adus în Iad, când fu să moară,
N-a încercat să protesteze.

Toamna în pădure    
E tristă frunza-n pădurice –
Pe unde-avea tataia lotul –
Și nu se-nduplecă să pice;
În schimb, copacii cad cu totul.

Divorț
Divorțul fu o ușurare.
Un lucru însă l-a-ntristat
Și-l ustură fără-ncetare:
Ea și de bani l-a „ușurat!”

Estivală
Sub fantastica lui vrajă,
Soarele ne-a prins pe toți;
Vremea-i bună pentru plajă,
Vremurile – pentru hoți.

             Ionuț Daniel ȚUCĂ

Axiomă
Că-s vulcanici sau cuminți,
Oamenii acestei ere,
Au o foame de arginți
Și o sete de putere.

Colegilor mei
Când, în cabinetul său,
Șeful i-a-ntrebat de mine,

E p i g r a m i ș t i 
c o n t e m p o r a n i

Unii m-au vorbit de rău,
Alții m-au tăcut de bine.

Cotidiană      
Mă străduiesc din răsputeri,
Privind bucata mea de pâine,
Să fiu ceva mai bun ca ieri
Și mai puțin deștept ca mâine.

 Constantin TUDORACHE

Eradicarea 
corupției
Nu se-ntreabă: „cui?” și „cât?”,
Totul, prin registratură,
E așa corect, încât...
Chiar și șpaga-i pe factură.

Conjugala
Azi e mare sărbătoare,
C-am pornit a vieții horă,
C-o mireasă ca o floare...
Carnivoră!

Coautorii
Ambii spun că sunt „tăticul”,
Îndemnați de-un simț patern:
Tatăl natural și-amicul
Colaborator extern.

             Radu PĂCURAR

Sfatul carieristului
E necesar să-ți umpli pieptul,
Și să o faci, că ăsta-i rostul,
Cu subalternii pe deșteptul,
Cu șeful, însă, tot pe prostul!...

Epigrama
Epigrama-i ca femeia,
Când cu poftă se consumă:
La-nceput cu vorba ceea,
Mai apoi c-a fost o glumă.

Dilemă
Pentru soață-ar fi minune,
S-o mai duc la mare vara
Și-aș risca de i-aș propune;
Dacă află secretara?

   Ion CUZUIOC

C l a s i c i
 a i  e p i g r a m e i 
r o m â n e ș t i

(de la Donici pornire)

Flămânzind, cumătrul Vulpe
A intrat într-o ogradă, 
Iar acolo ce să vadă:
Vede-o „poamă”-n minijupă
Rezemându-se de gard,
Cu doi struguri copți-răscopți –
Visul lui de multe nopți –
Şi nici duh de bodyguard.
A oftat adânc bărbatul
(„Poama” l-a înnebunit!),
Iar apoi a chițcăit:
- Am venit doar cu gustatul!
- Tu mănâncă, dacă poți!
Îl îmbie dulcea „poamă”...
„Ah, ce struguri, mamă-mamă!...
Cum de au scăpat de hoți?”
Numai s-a gândit cumătrul,
Că din tufe,-ntărâtat,
Un dulău ieși – de-un metru
Şi cu botul gros, pătrat.
Bietul Vulpe a-nlemnit –
Şi, ca omul de ispravă,
Gata, n-a mai îndrăznit;
S-a retras fără zăbavă.
Dar din drum, de la portiță,
Ochii iar şi-a aruncat
Înspre „poama” cea de viță,
Cu oferte de păcat...

Şi-a rostit MORALA:
- Basta!
De departe când privești,
Zici că-i bună poama asta,
Dar, când stai să te gândești,
Nu-i mai bună ca nevasta!

Ion DIVIZA

Sfaturi utile pentru 
masa de Revelion     

1. Pentru salata Olivier toate legumele vor fi tăiate în formă de 
cubulețe, în afară de mazăre.

2. Icrele de dovlecei vor fi mult mai gustoase dacă le vom înlocui 
cu icre negre sau roșii.

3. Pentru înfrumusețarea apartamentului în seara de Anul Nou e 
suficient să aruncăm în vinegretă... o petardă. 

4. Pentru ca dopul de la sticla de Șampanie să nu nimerească, 
cumva, în ochi, puneți pe masă numai vodkă.

5. Cuțitul de bucătărie, spre a nu rugini, îl vom păstra într-o bucată 
mare de slănină.

6. Servindu-vă musafirii cu ceai în cești de culoare cafenie, puteți 
economisi destul de binișor la capitolul infuzie.

7. Petele grase de nisetru sau icre negre de pe haină, cel mai bine 
e să le lăsăm neatinse. Spre amintire...

8. Când mănânci niște frigărui suculente și fierbinți, cu roticele de 
ceapă și pătrunjel aromat – principalul e să nu te îmbeți.

9. Soției: Scrie-i o scrisoare pentru cele dorite lui Moș Crăciun... 
Dă-i-o soțului... Așteaptă...

10. Soțului: În nici un caz nu-i permite soției să spele vesela la 1 
ianuarie! Lasă să o spele pe 2 ianuarie...

Pahomie BEJENARU

Naştere la domiciliu
Vai de noi, lui ăla micu’
Nu i-am mai tăiat buricu’,
Că erau vreo șapte moașe,
Toate iuți și drăgălașe
Ce-au pornit o veselie –
Poți să zici, o nebunie;
Nu-și mai aminteau nimic
De băiat și de buric,
Iar acesta și l-a rupt,

Când s-a-ntins prea mult la supt…
Zaharia TRIBOI

Doi soți
Doi soți au fost chemați odată
În Cer la Dreapta judecată
Și Domnu-a zis, când i-a văzut:
- Păcate grele n-ați făcut, 
Dar, îi mustră milos Înaltul,
Nu v-ați iubit unul pe altul!

Pedeapsa fu ca o povață:
- Vă dăruiesc încă o viață
Și-n viața asta o să fiți
Cum reciproc vă tot numiți!

E mult de-atunci și, cu mirare,
Sătenii văd în Valea Mare
Nedespărțiți pasc pe fâneață
Un bou umflat și-o oaie creață.

Vlad PAOMI

Așa e-n lumea asta mare:
Puține-s mințile mai treze
Că-n loc să-nceapă să lucreze,
Mulți luptă pentru bunăstare.

Cât e grăbit mai fiecare
Și se avântă-n mari viteze,
Așa e-n lumea asta mare:
Puține-s mințile mai treze.

Prea dornici să acumuleze
De-o vreme-s oamenii și-mi pare
Că stau mai mult pe metereze
Neobservând cum crește-o floare
C-așa e-n lumea asta mare...

Gheorghe BÂLICI

P o e z i e  f i x ă

S c u r t  p e  d o i

Rondelul 
alergării în van

F a b u l ă

VULPE (sic!) 
ȘI „POAMA”

P o e z i e  u m o r i s t i c ă

Vasile Macovei, un cumătru de-al meu, întâlnise Revelionul-2002 
rotind volanul taximetrului dintr-un capăt în celălalt al Chișinăului...

Pe la orele 3-4 înspre dimineață, aflându-se el pe la bariera Sculeni 
a capitalei, se apropie trei flăcăuani, întrebându-l dacă-i poate duce 
ca vântul până la Trușeni, dar imediat, și înapoi.

Pe drum, băieții îi lămuresc că doar zece minute în urmă l-au se-
mănat pe un unchi de-al lor (care i-a botezat cândva), acesta fiind 
de curând revenit din Italia unde lucrase câțiva ani. După ce le dă 
câte-un colac, le toarnă tradiționalul pahar cu vin și, căutându-se pe 
la pungă, îi dă fiecăruia câte... 100 de dolari (!). “Italianul” îi zădără:

Iaca, să mă fi semănat voi cu grâu, AȘA CUM SE FACE PE LA 
ȚARĂ, și nu cu orezul ista al vostru – v-ați fi ales fiecare cu câte 200 
de dolărași!…

Finii de botez, dându-și seama că la acea oră nici un prost nu vinde 
grâu la piață, iar cel mai apropiat sat sunt Trușenii, au hotărât să se 
repadă pușcă într-acolo!

Oprind taximetrul la prima casă unde ardea lumina, îl roagă ei pe 
acel gospodar să le vândă, dacă poate, un kilogram de grâu cu… 25 de 
lei! Cu toată nădejdea că aceștia vor avea “mână ușoară” și că în noul 
an treburile îi vor merge strună, stăpânul casei aduce “pe deasupra” 
ș-un ulcior cu vin din butoiul cel mai din fundul beciului!...

Din spusele cumătrului meu, “cu plinul”, înapoi spre capitală, 
“Volga”-i zbura de parcă avea aripi!...

Pahomie BEJENARU                                                

C a z u r i  t â m p l a t e

SĂ TRĂIȚI, 
SĂ-NFLORIȚI!...

Căsătorit a cincea oară
Spera să se mai relaxeze.

Unui judecător
Așa exact a cumpănit,
Să fie drept cu fiecare,
Că-n „lumea drepților” venit,
Mormântul... oblic i se pare.

Unui „neînțeles”
Nu te-ntreba ce gânduri are
Când te sfidează cu tăcerea,
Nedumerirea-i și mai mare
Atunci când îi asculți părerea!

Reminiscențe
Cu focul dragostei aprins,
Ieri ne iubeam ca doi nebuni!
Nici astăzi focul nu s-a stins,
Dar e o criză de cărbuni...

La mormântul 
tatălui
Lângă mormântul tău, cernit,
Cuprins de o durere mută,
Iubitul fiu, descumpănit,
Își plânge pensia pierdută!

 Vasile PANAITESCU
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Luni, 26 decembrie

TVR Moldova

07.00 Din bătrâni se povestește
08.00 Tezaur folcloric
08.55 Printre cuvinte
09.00 FilmDumbrava minunată
10.15 Concert Mirosul Crăciunului
12.10 Exclusiv în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Eveniment TVRi
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Concert Așteptând Crăciunul cu 
Grigore Leșe
16.10 Eveniment TVRi
16.55 Pastila de artă
17.00 Documentar: Nicolae Costin - Apostol 
al Romanismului
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Opera comică pentru copii
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.10 Drag de România mea!
22.45 Crăciunul de odinioară
23.00 Concert Direcția 5
00.35 Eveniment TVRi
01.20 Concert Mirosul Craciunului
03.20 Drag de România mea!
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Exclusiv în România
06.45 Crăciunul de odinioară

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Zona ARS
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Erudit cafe
14.10 Zuper. Md
14.40 Desene animate Banzis secret diary
14.55 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.00 MeseriAșii
16.30 F/d
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Dimensiunea diplomatică
20.05 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Film Ornamentul de Crăciun
22.55 Serial În numele fericirii
23.40 События, мнения, лица
23.55 Știri Externe
00.20 Film Un Crăciun de neuitat
01.50 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
06.30 Film Christmas With the Kranks
08.30 Teleshopping
08.45 Film Blizzard, puiul de ren
10.30 Film Corgi, Cateii reginei
12.15 Teleshopping
12.30 Film Chemarea strabunilor
14.30 Vis de iarna - Concert Andra
16.15 Teleshopping
16.30 Film Denis, pericol public
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Triplu X: Intoarcerea lui Xander
23.00 Film Fratele lui Mos Craciun
00.40 Știrile Pro TV Chișinău
01.10 Film Chemarea strabunilor
03.00 Film Denis, pericol public
05.00 Film Triplu X: Intoarcerea lui Xander

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 Кто ты?
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 O viata din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

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

Marți, 27 decembrie

TVR Moldova

07.00 Tradiții
08.00 Istorii cu tâlc
08.55 Printre cuvinte
09.00 Întâlnirile TVR Moldova
09.55 Engleza la minut
10.00 Opera comică pentru copii
10.55 Printre cuvinte
11.00 Din bătrâni se povestește
11.55 Vorbește corect!
12.00 Drumul lui Leșe
12.55 Printre cuvinte
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
13.45 Europa azi

14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
16.55 Pastila de artă - tezaur medieval
17.00 Portret obiectiv
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Concert Madrigal de Crăciun
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Nicolae Costin - Apostol 
al Romanismului
23.10 Țară, țară, cine ești?
23.50 Discover România
00.00 Rivalii… cu Marina Almășan
01.35 Descriptio Moldaviae
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Țară, țară, cine ești?
03.55 Printre cuvinte
06.00 Caravana TVR Moldova La tine-n sat

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.10 Tezaur
06.30 În alți papuci
07.00 Bună dimineața
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Наш общий дом
13.00 Știrile
13.30 Nelly Cozaru. Nu caut glorie, stră-
lucire…
14.45 Gala Premiilor UNITEM
16.15 Serial În numele fericirii
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Reporter pentru sănătate
20.05 Serial Hotel Grand
21.00 Mesager
21.30 Film Șapte dorințe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 События, мнения, лица
00.00 Știri Externe
00.25 Film O viață aproape perfectă
02.05 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Noaptea albă
23.00 Film Ticaloasele
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Кто ты?
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 Кто ты?
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 O viata din pensie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Asflt de Moldova - Revenirea Acasa
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Moldova gândește
06.00 Fără protocol
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя с Анатолием Голя
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Miercuri, 28 decembrie

TVR Moldova

07.00 Tradiții
08.00 Istorii cu tâlc
08.55 Printre cuvinte
09.00 Întâlnirile TVR Moldova
09.55 Engleza la minut
10.00 Concert Madrigal de Crăciun
11.00 Portret obiectiv
11.55 Vorbește correct!
12.00 Întâlnirile TVR Moldova
12.55 Printre cuvinte
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește 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 Portret obiectiv

17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Concert Vunk la înălțime
00.00 O data-n viața
02.30 Drag de România mea!
04.05 Portret obiectiv
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

Moldova 1

06.00 MeseriAșii
06.30 Наш общий дом
07.00 Bună dimineața
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Desene animate Terra Willi
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.00 Dimensiunea diplomatică
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Concert
21.00 Mesager
21.30 Film Mireasa în decembrie
22.55 Serial În numele fericirii
23.40 События, мнения, лица
23.55 Știri Externe
00.55 Zapovednik
01.10 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Dispari în 60 de secunde
23.00 Film Instrument mortal: Orașul oaselor
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film La Gomera
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Кто ты?
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 Кто ты?
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cealalta Basarabie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

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

Joi, 29 decembrie

TVR Moldova

07.00 Tradiții
08.00 Istorii cu tâlc
08.55 Printre cuvinte
09.00 Întâlnirile TVR Moldova
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Portret obiectiv
11.55 Vorbește corect!
12.00 Despre forme și semne
12.55 Printre cuvinte
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Descriptio Moldaviae
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
16.55 Pastila de artă - tezaur medieval
17.00 Portret obiectiv
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Rețeaua de idoli
23.00 Documentar: Poarta între căi
00.30 Descriptio Moldaviae
01.00 Despre forme și semne
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România

03.00 Destine ca-n filme
03.55 Printre cuvinte
04.00 Portret obiectiv
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Șciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineața
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Focus Europa
13.00 Știrile
13.30 Film Misterul pinguinilor
15.30 Serial În numele fericirii
16.15 Concert în Europa
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.45 Concert
21.00 Mesager
21.30 Film Inelul de Crăciun
22.55 Serial În numele fericirii
23.40 События, мнения, лица
23.55 Știri Externe
00.20 Europeo
00.40 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Film Kong: Insula craniilor
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Misiune imposibila 3
03.40 Lecții de viața
04.30 Vorbește lumea

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Кто ты?
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 Кто ты?
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Vanturile, Valurile
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Business up
06.00 Iubește viața
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Vineri, 30 decembrie

TVR Moldova

07.00 Tradiții
08.00 Istorii cu tâlc
08.55 Printre cuvinte
09.00 Întâlnirile TVR Moldova
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Portret obiectiv
11.55 Vorbește corect!
12.00 Eveniment TVRi
12.55 Printre cuvinte
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Memoria locului
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniștii…
16.55 Pastila de artă - tezaur medieval
17.00 Portret obiectiv
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Vineri seară în direct
23.40 Gări de poveste
00.30 Memoria locului
01.00 Tradiții
02.00 Profesioniștii…
02.50 Discover România
03.00 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Portret obiectiv

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
10.00 Live studio

12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Desene animate Mirai sora mea mai 
mică
15.10 Serial În numele fericirii
16.00 F/d
16.30 În ritmul dansului
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Dance party
21.00 Mesager
21.30 Film Nu-ți dau fata și basta
23.15 Serial În numele fericirii
00.00 События, мнения, лица
00.15 Știri Externe
00.40 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Investitorii
23.00 Film Recuperatorii
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.30 Vis de iarna - Concert Andra
04.30 La Măruță

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Кто ты?
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 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Iubește viața confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Sâmbătă, 31 decembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.30 România veritabilă
10.00 Vedeta familiei
11.20 Obiceiuri de iarnă
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 Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Regele Mihai: Drumul către casă
16.00 Caravana TVR Moldova La tine-n sat
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Eveniment TVR3
19.00 Romani au fost, romani sunt inca 
Ora Unirii
19.50 Hai di-di, murgule di!
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Revelion 2023
23.00 Revelion TVR Moldova
00.00 Mesaj presedinte Maia Sandu
00.05 Revelion TVR Moldova
02.00 Concert Fuego
06.00 Ia, mai toarna un paharel
06.45 Hai di-di, murgule di!

Moldova 1

06.00 Moldovenii de pretutindeni
06.30 Desene animate Terra Willi
08.00 Bună dimineața
11.00 Magazinul copiilor
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Concert
12.30 Serial Hotel Grand
14.45 Film Spărgătorul de nuci
16.20 Erudit cafe
17.00 Live studio
20.00 Mesager
20.40 Program muzical
23.50 Mesaj de felicitare al Președintelui 
Republicii Moldova Maia Sandu
00.05 Magic show. Program de Revelion
02.30 Concert în Europa
03.15 F/d
03.30 Live studio
05.00 stil nou
05.30 Mesager

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.00 Film Peter Pan
12.00 Teleshopping
12.15 isănătate

13.15 Film Annie
14.45 Teleshopping
15.00 Film Click: Zapand prin viața
16.45 Teleshopping
17.00 Film Pup-o, Ma! 2
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 ProTevelion
04.00 Film Sufletul petrecerii

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 viata din pensie
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Tale of Tales
01.00 Jurnalul săptămânii
02.00 Total Sport
03.00 O viata din pensie
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Х/ф
10.30 Concert
12.45 Teleshopping
13.00 Х/ф
15.00 Teleshopping
15.15 Concert
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Concert
22.00 Х/ф
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
04.00 Х/ф

Duminică, 1 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
08.00 Tezaur folcloric
09.00 Concert Fuego
12.50 Obiceiuri de iarnă
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Știri
14.20 Izolați în România
14.50 Hai di-di, murgule di!
15.00 Revelion TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.25 Concert Direcția 5
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Ascensor spre Revelion
23.00 Teatru TV
01.00 Caravana TVR Moldova La tine-n sat
02.00 Teatru TV
04.00 Romani au fost, romani sunt inca 
Ora Unirii
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Printre cuvinte
06.00 Tezaur folcloric

Moldova 1

06.00 Cuvintele credinței
06.45 F/d
07.00 Film Spărgătorul de nuci
08.30 Ring star. Magiile lui Moș Crăciun
09.30 Desene animate Kyoka
09.45 Desene animate Hanul Okko
10.00 Zuper. Md
10.30 În alți papuci
11.00 La noi în sat
11.45 Tezaur
12.15 Concertul de Anul Nou al Orchestrei 
Filarmonicii din Viena
14.45 # Cultura
15.15 stil nou
15.40 Live studio
18.40 Concertul ansamblului Lăutarii
21.00 Mesager
21.30 Film: În căutarea norocului
23.10 Dance party
00.40 Zapovednik
00.55 Erudit cafe
01.35 La noi în sat
02.20 F/d
02.30 Live studio
05.30 Mesager

ProTV

05.15 Pup-o, Ma! 2
07.15 Film Barca
09.45 Teleshopping
10.00 Film Doctor Dolittle
11.30 Teleshopping
11.45 Film Drumul spre casa
13.30 Film Cum să faci ca s-o desfaci?
15.15 Teleshopping
15.30 ProTevelion
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Geostorm: Pericol Global
23.00 Film Dresat pentru a ucide
00.40 Știrile Pro TV Chișinău
01.10 Film Vacanta cu surprize
03.00 Film Cum să faci ca s-o desfaci?
05.00 Film Drumul spre casa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Micii Bucatari
10.00 Chef de gatit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Lumineza circul
13.30 Teleshopping
14.00 Zdob si Zdub 20 de ani
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 Alice în Wonderland
00.00 Patrula
01.00 Кто ты?
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Fără protocol
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Moldova gândește
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф
12.45 Teleshopping
13.00 Concert
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф
17.30 Concert
21.00 Iubește viața
22.00 Concert
01.10 Cutia neagră. Plus

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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BERBEC – Anul finanțelor

În 2023, pozițiile și translațiile orbitelor 
lui Saturn și Jupiter pot aduce unele 
schimbări majore în viața ta, dar nu în mod 
necesar importante pentru tine și familie. Îți 
va fi însă de ajutor ca măcar pentru o parte 
dintre ele să fii prudent și extrem de atent, 
ceea ce de multe ori nu-ți stă în obicei. Sa-
turn ar putea influența legătura ta cu țările 
străine, cheltuielile și câștigurile financiare, 
conexiunea socială și înclinația către spiri-
tualitate. La începutul anului, există șanse 
de a recupera bani sau alte valori din ceea ce 
ai împărțit familiei sau prietenilor, dar va fi 
un an cu riscuri financiare. Începând cu al 
doilea trimestru al anului, treci pe un plan 
de economii mai stricte. Dacă îți planifici 
corect investițiile, s-ar putea să eviți o criză 
financiară în al treilea trimestru. Sănătatea 
ar trebui să fie unul dintre obiectivele tale 
principale din al doilea trimestru. Saturn 
are o influență puternică asupra stării de 
sănătate a nativilor și poate că ar fi vremea 
să apelezi acum la câteva exerciții ușoare 
zilnice și să nu mai faci compromisuri în 
privința obiceiurilor alimentare sănătoase. 
Echilibrează-ți emoțiile, evită stresul inutil 
și consumul energiei interioare ca să eli-
mini astfel influența negativă a combinației 
Nodului Nord cu Jupiter în astrograma ta. 
Ultimul trimestru al anului ți-ar putea adu-
ce surprize plăcute din plin, căci mișcarea 
lui Marte ar putea indica un sprijin pentru 
împlinirea dorințelor tale profesionale (o 
promovare sau recunoașterea financiară a 
muncii și eforturilor tale, ori un nou loc de 
muncă pentru profesioniști), însă trebuie 
să ai răbdare și mai ales să îți controlezi 
răspunsurile iritante. Uneori, pur și simplu 
nu depinde de simplul noroc și e nevoie 
să depui toate eforturile de care dispui și 
să-ți asumi doar riscuri calculate pentru 
a duce lucrurile la bun sfârșit. Zile noro-
coase: 14 și 18 ianuarie, 3 și 16 martie, 25 
mai, 7 iunie, 18 august, 10 octombrie, 25 
decembrie. Numerele norocoase ale anului 
tău: 15, 17, 29, 32.

TAUR – Anul carierei

Pentru Tauri anul 2023 poate fi un an 
avantajos în privința promovării și poate 
a unui nou loc de muncă. Predicțiile 
arată că Saturn și Jupiter vor juca un rol 
important în cariere, deși, la începutul 
anului, tranzitul solar indică o oarecare 
întârziere în atingerea obiectivelor propuse 
la acest capitol. Amânările sunt cauzate de 
poziția Soarelui, dar, de la sfârșitul lunii 
martie, lucrurile ar trebui să înceapă să se 
îmbunătățească. Răbdarea, perseverența 
și atenția la detalii vor fi cuvintele cheie 
ale acestui joc, dar nu uita de atitudinea 
pozitivă. Dacă ai un job, evită agresivitatea, 
chiar și verbală, și comentariile de orice fel 
și stai departe de intriga de birou, cel puțin 
în primul trimestru al anului, iar dacă ai 

propria afacere, nu te lăsa prins de gânduri 
negative dacă vei întâmpina, în aceste prime 
luni ale anului, pierderi neașteptate sau 
cheltuieli financiare. A treia decadă a lui 
martie se arată favorabilă unei schimbări a 
statutului la locul de muncă, a rentabilității 
unei investiții sau a succesului ca freelancer. 
Anul acesta este anul în care s-ar putea să 
dobândești noi abilități și educație care 
ți-ar putea satisface dorința de a studia în 
străinătate și de a reuși în carieră. După 
jumătatea anului, conjuncția cu Mercur îți 
poate aduce oportunități de angajare sau 
de studii în străinătate, iar dobândirea de 
noi abilități va fi stimulativă pentru carie-
ră. Peste acestea, oportunități serioase de 
căsătorie apar pentru nativii singuri după 
mijlocul lunii octombrie, dar, cu toate că știi 
desigur că romantismul este foarte impor-
tant pentru tine, alege cu grijă: poate e mai 
bine să preferi singurătatea decât compania 
unei persoane nepotrivite. Zile norocoase 
pentru cei născuți sub semnul Taurului: 5 
aprilie, 5, 16 și 17 mai, 21 septembrie, 25 
noiembrie. Numere norocoase pentru Taur 
în 2023: 5, 14, 39, 8.

GEMENI – Anul acțiunii

Un an unic te așteaptă în 2023. Aces-
ta este anul în care ești mai orientat spre 
acțiune, ceea ce poate fi un lucru care ți-a 
lipsit în trecut, și în care îți vei urmări vi-
sele unul după altul. Pe măsură ce anul 
înaintează, Nodul Sud îți poate aduce mai 
multe probleme complicate, dar poți ieși din 
ele implementând tot ceea ce ai învățat în 
trecut. Perioada de toamnă se arată favora-
bilă studiilor, toate conjuncturile cosmice 
sunt acum favorabile unui an cu succese 
majore și reușite în materie de dezvoltare 
personală, dar și de parteneriate și relații. 
Așteaptă-te la beneficii, din februarie până 
în aprilie, prin intermediul partenerului sau 
unui prieten apropiat, iar dincolo de aprilie 
nativii vor întâlni oportunități la care nu 
s-ar fi gândit și care le vor extinde aria de 
interese. Horoscopul indică un an pentru 
sănătatea ta, deși până dincolo de jumătatea 
lui februarie energia ar putea fi scăzută, 
însă după luna martie tranzitul lui Marte ar 
putea remedia situația. Însă planeta a cărei 
influență în sprijinul sănătății tale o vei 
simți foarte puternic din a doua decadă a lui 
februarie este Jupiter. Bolile sau tulburările 
se pot vindeca rapid. Impactul Nodului Sud 
asupra stării de sănătate ce se va face simțit 
în prima decadă a lunii mai, va face să fie 
posibile unele intervenții medicale și să fie 
nevoie de îngrijire suplimentară. Influența 
benefică a lui Jupiter și a lui Venus va ajuta 
lucrurile să intre pe un făgaș bun și îți va 
menține sănătatea la niveluri satisfăcătoare, 
iar din a doua jumătate a anului aceleași 
influențe ți-ar putea crește gradul de in-
teres și conștientizare pentru mișcare sau 
fitness. Oricare ar fi alegerile tale vei simți 
îmbunătățirea energiilor armonioase care îți 

guvernează harta astrală, încă de începutul 
anului, cu aspecte maxime din martie până 
în septembrie. Zilele norocoase ale fiecărei 
luni, pentru Gemeni, sunt: 10, 13, 20, iar 
numerele norocoase: 5, 16, 23 și 50.

RAC – Anul relațiilor

Anul acesta, sănătatea, finanțele, relația 
cu cei apropiați, dar și mulțumirea pe care o 
aștepți de la locul de muncă vor suferi unele 
schimbări și va fi necesar să le prioritizezi. 
Tranzitul lui Saturn aduce avertismente și îți 
poate afecta sănătatea și capacitatea de a lua 
decizii. Stresul și influența negativă a celor 
din jurul tău îți pot afecta negativ calitatea 
muncii și rezultatele profesionale. Din cauza 
mișcării lui Marte, primul trimestru al lui 
2023 nu va fi favorabil pentru dragoste și 
relații sentimentale din cauza volumului 
de muncă și a gândurilor negative. Nu-ți 
învinovăți partenerul pentru greșelile sale 
și încearcă să petreci timp de calitate îm-
preună cu el fără a vă certa și fără să fii prea 
exigent. Pot apărea întârzieri în probleme 
legate de o despărțire, iar pozițiile Nodurilor 
Lunare aduc în această perioadă o anumită 
agresivitate și detașare, aparent inexpli-
cabile. Păstrează distanța pentru a evita 
certurile mai ales cu familia partenerului. 
Din al doilea trimestru încolo, tranzitele 
lui Jupiter și Saturn pot contribui la pro-
gresul în relațiile conjugale și amoroase, 
iar unii nativi ar putea primi o propunere 
de relație. Este foarte probabil ca Saturn și 
Jupiter să vă ofere succes într-un nou loc de 
muncă, să vă ofere promovare și câștiguri 
financiare în afaceri, dar între timp, nu vor 
face aceasta fără perseverență și muncă 
din partea ta. Mercur și Venus pot aduce 
satisfacții nebănuite în carierele legate de 
scris, precum și în relații la sfârșitul celui 
de-al doilea trimestru. Pe planul sănătății, 
tranzitul lui Saturn și mai ales al lui Jupiter 
dincolo de a doua decadă a trimestrului doi 
al anului, pot să aducă probleme de sănătate 
mai cu seamă în sfera stomatologică, însă 
nu foarte mari, iar poziția Nodului Nord 
indică faptul că este o perioadă în care ar 
trebui să eviți alimentele grele sau boga-
te în ulei. Zile norocoase: 3, 8, 9 martie, 
6, 25 iunie, 14, 15 iulie, 18 septembrie, 19 
noiembrie, iar ziua norocoasă a anului 30 
august. Numere norocoase: 3, 15, 34 și 65.

LEU – Anul sentimentelor

Anul acesta, aspectele lui Saturn îți indică 
să privești cu mai multă relaxare greșelile 
din trecut și să te concentrezi pe muncă și pe 
noi proiecte. Fii mai puțin agresiv în atitu-
dine și nu-ți face gânduri negre în legătură 
cu sănătatea ta, chiar dacă există anumite 
aspecte în mișcarea lui Marte ce indică, 
către mijlocul anului, un grad de afectare 
a somnului și a stării de bine. Grijile se vor 
dovedi însă inutile. Sectorul financiar îți va 
fi favorabil în prima jumătate a anului, însă 

indirect, prin parteneri sau asociați. Tot 
Saturn este cel care îți indică să eviți cât de 
mult posibil interferența terților în relațiile 
personale, iar aspectele lui Jupiter indică o 
reușită matrimonială clară și chiar o posi-
bilă sarcină, însă acestea vor veni cel mai 
probabil după primul trimestru al anului. 
Pentru nativii aflați în cursul unui divorț 
sunt aspecte clare ce indică un succes, iar 
Jupiter te sfătuiește să abordezi situația în 
mod pozitiv și, mai ales, să eviți o companie 
greșită. În a doua jumătate a anului, vremu-
rile și întâmplările sentimentale au auspicii 
fericite, cu satisfacții pentru cei singuri sau 
aflați în relații la distanță, deoarece există 
șanse mari de întâlniri romantice fructu-
oase și vești excelente care te vor lăsa mai 
fericit și mai stabil. Studenții pot întâmpi-
na întârzieri la admiterea în țări străine în 
acest an, deși Marte are aspecte ce indică, 
în cel de-al doilea trimestru, drumuri în 
străinătate și reușite la examene, inclusiv 
în domeniul sportiv sau guvernamental, dar 
sunt necesare o muncă asiduă și o atitudine 
pozitivă. La începutul acestui an, ar trebui 
să fii atent la sănătatea ta și a copiilor, să 
menții o rutină a obiceiurilor sănătoase și 
să eviți comportamentul agresiv, dar, din 
al treilea trimestru, influența negativă a lui 
Marte asupra sănătății tale și a celor dragi 
ție slăbește și lucrurile își vor relua cursul 
normal. Zile norocoase pentru nativul Leu 
sunt 9, 12, și 26 ale fiecărei luni, iar nume-
rele guvernate de noroc ale acestui an sunt 
5, 12, 45 și 68.

FECIOARĂ – Anul căsătoriei

Anul acesta, vei avea nevoie de răbdare 
și atenție pe plan personal și profesional, 
precum și în ceea ce privește sănătatea ta, 
în primul și ultimul trimestru al anului. 
Acestea sunt indicațiile pozițiilor Nodului 
Nord și ale lui Jupiter pentru nativii din Fe-
cioară. În al doilea trimestru, vei avea timp 
de calitate petrecut cu familia și prietenii, iar 
auspiciile lui Saturn sunt favorabile pentru 
promovare, naștere și mai cu seamă pentru 
căsătorie. În ultimul trimestru al lui 2023, 
Nodul Sud și Venus vor influența relațiile 
și mai ales chestiunile financiare. După 
cum indică mișcările lui Marte și Mercur, 
vei putea câștiga bani din călătorii, dar ar 
trebui să eviți în această perioadă deciziile 
către investiții legate de noi parteneri sau 
de oameni puțin cunoscuți. În cursul lunii 
mai, nu te hazarda să accepți propuneri de 
relație, iar dacă ești îndrăgostit de cineva, 
așteaptă înainte de a face o propunere, pen-
tru că alinierea planetară nu este favorabilă 
pentru a obține ceea ce speri. Apar ciocniri 
și distanțare relațională ce poate fi cauzată 
de ego-ul fiecăruia, ori de lacune și greșeli de 
comunicare, așa că evită argumentele inutile 
și gândirea negativă, dar iulie și august sunt 
lunile ce pot aduce rezultate pozitive într-o 
căsătorie, un răspuns pozitiv la o propunere 
de relație, precum și o revitalizare a unei 

Horoscopul anului 2023: vremurile se 
schimbă, se mişcă lucruri, situații şi 
oameni, iar provocările le simțim cu 
toții. Va fi 2023 un an mai important, 

va fi unul decisiv sau unul al marilor încercări, 
ne va surprinde, ne va satisface aşteptările? 
Oricum ar fi timpurile care vin în 2023, cu 
vremuri bune sau vremuri rele, acesta va fi 
un an al unor noi speranțe. O plecare peste 
hotare, studii noi, o vacanță visată, o căsătorie, 
o promovare, dragostea, sănătatea, cariera, 
educația, finanțele… Fiecare în parte sau toate la 
un loc îți sunt dezvăluite de elementele zodiacale 
sub semnul cărora va decurge viața ta în anul ce 
va începe. Predicțiile astrelor sunt manualul tău 
de utilizare pentru anul ce vine, îți vor oferi o 
perspectivă a anului care urmează, te vor ajuta să 
înțelegi mai bine acțiunile şi rezultatele, pentru a 
preveni situații dificile sau pentru a găsi soluții în 
împrejurări inevitabile.
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relații. Este locul și timpul să-ți comunici 
sentimentele, căci va fi un an bun pentru 
Fecioarele care doresc să-și transforme re-
lația de dragoste în căsătorie. La locul de 
muncă, angajamentul și termenele limită 
sunt de o importanță vitală. Prioritizează-ți 
sarcinile, astfel încât să nu devii dependent 
de muncă. Este anul învățării unei noi abi-
lități legată poate de modă sau arte și anul 
veștilor bune de la examene și concursuri, 
iar munca de cercetare îți poate oferi opor-
tunități de călătorie și reușite în educație. 
Fecioarele nu au zile exclusiv norocoase în 
acest an, dar numerele lor norocoase sunt: 
6, 24, 65, 89, cu precizarea că numerele 30 
și 93 sunt destinate carierei.

BALANȚĂ – Anul afacerilor

Anul 2023 pentru Balanță pare a fi no-
rocos și pozitiv pentru nativi. Predicțiile 
astrale și cu precădere tranziția lui Venus 
indică o viață amoroasă în expansiune și o 
relație pozitivă și fericită la începutul acestui 
an. Este posibil să cunoști și să trăiești o 
pasiune puternică, cu emoții intense, care 
probabil va avea un impact profund asupra 
relației cu partenerul, din cauza fluctuațiilor 
poziției lui Marte. Ai răbdare mai multă 
și nu te hazarda în decizii căci pe măsură 
ce anul înaintează tranziția lui Jupiter te 
poate ajuta să rezolvi problemele din relație. 
Astrologic, 2023 va fi un an prevăzut ca 
favorabil pentru finanțele tale și chestiu-
nile legate de bani, însă pentru a maximi-
za câștigurile, influența lui Saturn indică 
pregătirea din timp a planurilor. Mercur 
va guverna o posibilă călătorie cu ceva acci-
dente financiare la început, care vor scoate 
în evidență partea nehotărâtă a ta și care 
vor pune piedici perspectivelor tale legate 
de finanțe, dar cu timpul vei afla probabi-
litatea unor oportunități mai bune. Mingea 
va ajunge în terenul tău în a doua jumătate 
a anului, iar planetele în tranzit te vor aju-
ta la întărirea situației financiare până în 
septembrie. Februarie va fi o lună deosebit 
de bună pentru afaceri, iar dacă te gândești 
la o tranzacție de vânzare sau cumpăra-
re a unei proprietăți sau vehicul acum e 
momentul. Aspecte favorabile din partea 
lui Jupiter, pentru dorința ta de a genera 
și controla noi proiecte la locul de muncă 
sau pentru a schimba locul de muncă apar 
în luna septembrie. Apelează la contactele 
cunoscute care te vor ajuta în carieră. La 
mijlocul lunii septembrie, Jupiter și Venus 
își vor face mai puternic simțită influența, 
ceea ce va ajuta la progrese serioase în ac-
tivitățile legate de management, îți va spori 
exponențial satisfacția și încrederea și vei 
fi gata să faci față mai multor provocări. 
Zilele de 1 și 23 ale fiecărei luni îți vor aduce 
noroc, iar 10, 17 și 82 sunt numerele tale 
norocoase anul acesta.

SCORPION – Anul provocărilor

Nativii Scorpion au un potențial înnăscut 
de a răspunde provocărilor astfel că anul 
2023 le poate aduce din acest punct de ve-
dere rezultate foarte bune de la o serie de 
investiții mai vechi, iar influența lui Jupiter 
va fi benefică și anul se poate dovedi pros-
per, mai ales la început. Se pot ivi compli-
cații, însă lucrurile vor începe să arate mai 
bine dincolo de jumătatea lunii februarie. 
Acesta este momentul când poți să faci achi-
ziții sau să vinzi proprietăți, cu un vârf al 
oportunităților de câștig în jurul lunii mai. 
Perioada benefică tranzacțiilor se întinde 
până la mijlocul anului – când influența 
saturniană te poate obliga să eviți anumite 
cheltuieli prea mari. Astrologic, va fi un 
an bun în aspectele esențiale ale sănătății 
tale. Cu toate acestea, la începutul anului 
astrograma arată unele poziții nefavorabile 
ale astrelor, însă vei observa îmbunătățiri 
din a doua decadă a lui februarie datorită 
efectului conjugat al lui Marte și Jupiter. 
Este posibil să traversezi și o a doua peri-
oadă de perturbare a sănătății și oarecare 
obstacole în evoluția unor afecțiuni, din 
prima decadă a lui mai și până la final de 
august, când energia lui Saturn poate să nu 

fie favorabilă, iar dezechilibrele produse îți 
pot afecta metabolismul și de aceea va fi 
necesară o perioadă mai lungă de odihnă. 
Pentru unii Scorpioni, perioada problemelor 
minore de sănătate se poate prelungi până 
către sfârșitul anului. Financiar, va fi un 
an echilibrat, cu o creștere lentă a stabi-
lității și creșterii profesionale. Pe măsură 
ce anul va avansa, Saturn ți-ar putea crea 
probleme la locul de muncă (cu precădere 
în luna aprilie), însă acestea vor fi urmate 
de îmbunătățiri majore în carieră, după 
jumătatea lui mai și, mai pregnant, în a doua 
jumătate a anului. Cele mai norocoase luni 
ale lui 2023 pentru Scorpion vor fi: martie, 
septembrie, noiembrie și decembrie, iar cele 
unde va trebui să fii precaut – februarie, 
aprilie și iulie. Numerele norocoase: 7, 17, 
35 și 50.

SĂGETĂTOR – Anul optimismului

Abordează optimist anul 2023 deși Nodul 
Sud și anumite aspecte ale tranzitelor pla-
netare din astrogramă prezic pentru nativi 
un început de an mai dificil, posibil cu ceva 
certuri. Influența lui Venus sugerează un 
moment bun pentru o apropiere de cineva, 
dacă ești singur, la început de februarie, și 
o perioadă propice lărgirii cercului social, 
începând cu a doua decadă a lui iunie, când 
astrele indică Săgetătorilor un nivel cres-

cut de rezistență la stres. Toate situațiile 
tulburi se vor limpezi acum, lucrurile vor 
reveni la calm, iar influența lui Jupiter va 
aplana orice eventuale dificultăți familiale 
și chiar și cele financiare. Deși tranziția lui 
Jupiter pe cerul natal indică perioade lungi 
de prosperitate financiară și o creștere vi-
zibilă a economiilor, este de dorit să reduci 
cheltuielile inutile, mai ales cele pe articole 
de lux, dar și să iei măsuri de precauție 
atunci când investești banii. 2023 este un 
an favorabil sănătății și stării tale de bine 
și te va menține plin de energie. Totuși pro-
gramele stresante pot cauza unele tulburări 
metabolice și este posibil să te simți uneori 
obosit și chiar să te îngrași câteva kilogra-
me. Evită bătăile de cap inutile pentru a-ți 
menține mintea liberă de orice tensiune. 
Mijlocul anului este o perioadă favorabilă 
planurilor pe termen scurt sau mediu și 
chiar inițiativelor de a prioritiza mișcarea 
și a aborda un stil de viață mai sănătos, ceea 
ce îți poate îmbunătăți sănătatea generală și 
vei obține o creștere excelentă a rezistenței 
până la sfârșitul acestui an. Horoscopul tău 
indică trei luni spectaculoase în 2023: mai, 
iunie și iulie și patru numere norocoase 
pe care le poți încerca chiar și la loterie: 
8, 13, 23 și 40.

CAPRICORN – Anul stabilității

Pentru nativii Capricorn, 2023 poate fi 
anul situațiilor noi, de care îi poate apropia 
atracția lor recunoscută față de frumusețe 
și armonie, dar și al stabilității situațiilor 
existente, care le va face să se simtă mai 

relaxați și mai eficienți. Pentru Capricorni 
anul va fi guvernat de un sentiment de bu-
curie și ușurință în gândire și comunicare. 
Ar putea avea legătură cu orice. Ar putea fi 
vorba despre artă, arhitectură sau chiar să 
fie asociat cu un loc nou și frumos unde poți 
călători. Pe măsură ce anul se derulează, 
impactul combinat al tranzițiilor lui Venus 
și Marte ar putea oferi stabilitate și pasiune 
unei relații existente sau incipiente și nu 
uita că Jupiter oferă stabilitate în relațiile 
romantice actuale ale zodiei Capricorn. Dacă 
ești angajat într-o relație serioasă, a doua 
jumătate a anului ar putea fi o perioadă 
propice unei căsătorii, cu toate că influen-
ța Nodurilor Lunare te-ar putea induce în 
eroare și e posibil să te confrunți cu unele 
suișuri și coborâșuri în relație. Semnul zo-
diacal al Capricornului îți oferă de aseme-
nea un suport planetar amplu pentru a face 
progrese în profesie, în special la începutul 
anului, deși pe măsură ce anul înaintează, 
impactul Nodului Nord ar putea face ca 
sarcina ta să fie dificilă și ți-ar putea aduce 
o anumită incertitudine în ceea ce privește 
cariera și afacerile. Influența benefică a lui 
Jupiter îți indică însă o poziție puternică 
și sigură la locul de muncă cu toate că e 
posibil să fie nevoie să lucrezi mai mult. 
Mijlocul anului îți poate oferi ocazia să în-
chei un parteneriat important cu un client 
de valoare. Schimbări financiare bruște se 

întrevăd în a doua jumătate a anului și e 
posibil ca anumite evenimente din această 
fază să fie dificil de gestionat, așa că trebuie 
să le acorzi multă atenție. Zilele norocoase 
ale zodiei tale sunt, în 2023, joia și vinerea, 
martie și aprilie sunt lunile perfecte pentru 
semnarea unor contracte, iar septembrie și 
noiembrie, cele pentru o vacanță de dra-
goste. Numerele norocoase: 6, 13, 25 și 40.

VĂRSĂTOR – Anul armoniei

În acest an, vei constata că armonia este 
cuvântul cheie pentru tine, iar influența 
pozitivă a lui Jupiter te va ajuta să devii tot 
mai puternic. La începutul anului, tranzitul 
lui Jupiter ți-ar putea aduce o serie de opor-
tunități bune de câștig, iar în a doua decadă 
a lui februarie influența Nodurilor Lunare 
indică o serie de dificultăți pe plan financiar 
care însă, abordate cu răbdare și gestionate 
cu tact vor fi depășite cu ușurință. Venus 
este cea care te va favoriza în investiții și 
probleme legate de proprietate, în prima 
decadă din iunie, precum și cea care poate 
avea un impact hotărâtor asupra bilanțului 
tău financiar în perioada finală a acestui an, 
totuși este necesară o anumită prudență 
în gestionarea finanțării unor investiții. 
2023 se poate dovedi un an favorabil pentru 
cumpărarea unor vehicule, dacă ai în plan 
o astfel de investiție. Tranzitul lui Venus dă 
emoțiilor tale un impuls și ar putea oferi 
oportunități de a te bucura de o perioadă 
romantică, pe măsură ce anul înaintează, 
iar perioada de după luna februarie este 
un moment ideal pentru a începe o nouă 

relație. Viața ta amoroasă poate deveni chiar 
tumultuoasă în jurul lunii mai, iar petrece-
rea timpului cu familia va deveni esențială 
pentru a aborda o astfel de preocupare. Nu 
te abandona îndrăgostirii ușoare, iubirea nu 
este distracție chiar dacă pare că menține 
lucrurile interesante. Lasă-ți timp pentru 
a găsi o conexiune emoțională și pentru a 
căpăta încredere în celălalt. Toate aspectele 
legate de relație și viața personală pot deveni 
importante, însă după jumătatea lunii iulie. 
Deschideri către afaceri de succes, cu bătaie 
mai lungă, dar și către exploatarea laturii 
sentimentale, mai cu seamă către finalul 
anului. Luni norocoase sunt februarie, mar-
tie și aprilie, dar Pluto va fi retrograd între 
1 mai și 11 octombrie, deci nu lua decizii 
importante în această perioadă. Numerele 
tale norocoase pentru 2023 sunt 6, 11 și 45.

PEȘTI – Anul situațiilor

Nu te simți exclus dacă ești nativ Pești, 
fiindcă aparții ultimului semn dintre cele 
12 ale zodiacului, puterea ta interioară este 
remarcabilă și te va menține deasupra celor-
lalți. Situații de care vei putea profita rapid 
vor apărea în timp util în viața ta, deși se 
poate ca unele să stârnească oarecare agi-
tație, dar căreia îi vei face față cu siguranță. 
Vei traversa la începutul anului perioade de 
letargie, când nu vei simți energia necesară 

pentru a acționa așa cum făceai înainte și 
poate nu vei regăsi persoana carismatică, cea 
care erai până nu demult. E doar o perioadă 
trecătoare, care va înceta la scurt timp după 
luna februarie, când este posibil chiar să 
trăiești o serie de noi experiențe în viața 
ta amoroasă. Cu toate acestea, impactul 
lui Saturn te-ar putea face să vezi diferența 
dintre vise și realitate. La începutul acestui 
an, Venus guvernează toate contactele tale 
sociale, o perioadă activă care este probabil 
să fie plină de satisfacții și este posibil să 
descoperi mulțumire în toate sferele vie-
ții. Pe măsură ce anul înaintează, Nodul 
Sud îți poate aduce mai multe probleme 
sentimentale complicate, dar influența lui 
Jupiter te va ajuta să pui bazele unei relații 
mai stabile. De asemenea datorită aceste 
influențe, cea mai mare parte din a doua 
jumătate a acestui an rămâne favorabilă 
studiilor tale. 2023 ar putea fi bun pentru 
sănătatea ta. E drept că la început energia 
ta s-ar putea să nu fie la înălțime, dar pe 
măsură ce anul înaintează, Marte ți-ar putea 
readuce pofta de viață și te va face să te simți 
plin de energie. Din luna februarie, vei avea 
un sprijin puternic pe planul sănătății în 
influența lui Jupiter, iar bolile sau tulbu-
rările se pot vindeca rapid, cu o perioadă 
ce va solicita mai multă atenție în ultima 
decadă a lui aprilie și una ce va necesita 
îngrijire suplimentară, la mijlocul lui mai. 
Horoscopul nu oferă în acest an indicații 
exacte asupra unor numere norocoase, dar 
zilele norocoase ale nativilor Pești sunt toate 
cele ce aparțin lunilor mai și iunie.

avantaje.ro
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Polițistul chefliu

Certat de şefi, cum se şi cade,
Că n-are grijă de ținută,
De-o vreme nu mai urcă-n grade,
Dar de la votcă le-mprumută... Gheorghe BÂLICI

Un castel din Italia 
și satul în care 
se află se vând cu 
2 milioane de dolari

Un castel medieval din Italia 
și cătunul Serravalle în care se 
află, situate la jumătatea distanței 
dintre Modena și Bologna, în re-
giunea Emilia Romagna din nor-
dul țării, sunt scoase la vânzare 
pentru 1,9 milioane de euro sau 
aproximativ 2 milioane de dolari.

Castelul este locuibil, este do-
tat cu apă curentă, electricitate și 

încălzire și necesită doar reparații 
minime. De asemenea, prețul este 
negociabil.

Amplasat într-o zonă pitoreas-
că, cu dealuri înverzite, castelul 
vine la pachet cu o porțiune din 
sat, care a făcut odată parte din 
domeniul său. Proprietatea cu-
prinde castelul medieval, un palat 
impunător din secolul al XVIII-lea 

Un acvariu din Berlin, în care 
se aflau circa 1.500 de pești exo-
tici, a explodat vineri dimineață 
revărsând 1 milion de litri de apă 
și resturi pe o arteră importantă 
din aglomeratul cartier Mitte, au 
anunțat serviciile de urgență, po-
trivit Reuters, citat de Agerpres.

Circa 100 de membri ai echipa-
jelor de intervenție s-au prezentat 
rapid la locul incidentului produs 
într-un complex de agrement din 
capitala germană, care include un 
hotel Radisson, un muzeu, precum 
și acvariul.

„Pur și simplu haos. Întreg 
acvariul a explodat, iar ceea ce 
a rămas este complet distrus. O 
mulțime de pești morți, resturi”, 
a declarat pentru Reuters San-
dra Weeser, unul dintre oaspeții 
hotelului.

Câini de căutare și salvare au 
cercetat parterul clădirii întrucât 
resturile împrăștiate peste tot au 
împiedicat accesul salvatorilor, 
dar nu au fost descoperite victime, 
a scris pe Twitter departamentul 
de pompieri din Berlin.

Un purtător de cuvânt al depar-
tamentului de pompieri a declarat 
pentru Reuters că nu se cunoaște 
cauza exploziei acvariului Aqu-
aDom.

Un hipopotam a înghițit 
un băiețel de doi ani, 
dar l-a regurgitat 
imediat înapoi, viu 

Un hipopotam 
flămând a atacat 
un băiețel de doi 
ani și l-a înghițit, 
dar l-a scuipat 
imediat înapoi, 
viu și aproape 
nevătămat, pentru 
că s-a speriat. Co-
pilul se juca lângă 
casa părinților săi 
din Katwe Kaba-
toro, districtul 
Kasese, vestul Ugandei, când a fost prins de uriașul animal și înghițit 
cu capul înainte, a transmis poliția locală, potrivit Newsweek, citat 
de digi24.ro. 

Un localnic a reușit să-l salveze pe băiat aruncând cu pietre în 
hipopotam, a precizat poliția. Animalul s-a speriat, l-a regurgitat pe 
copil, după care s-a retras în Lacul Edward, care se află la granița de 
vest a Ugandei cu Republica Democratică Congo, la aproximativ un 
kilometru de casa băiatului. 

Băiatul a fost dus de urgență la spital, unde a fost tratat pen-
tru răni ușoare și vaccinat antirabic. S-a întors acasă în aceeași 
zi. Hipopotamii pot fi foarte agresivi și sunt considerați a fi unul 
dintre cele mai periculoase animale din Africa subsahariană. Este 
al treilea cel mai mare mamifer terestru după elefant și rinocerul 
alb, iar la vârsta adultă un hipopotam poate ajunge și la 3.000 kg.  

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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Un acvariu 
cilindric enorm, 
în care se aflau 
circa 1.500 de pești 
exotici, a explodat 
la Berlin

cu 3 etaje numit Palazzo Bocca-
diferro, unde locuiesc ocazional 
proprietarii actuali, o cabană de 
vânătoare cu magazie de lemne, 
un turn de observație cu patru 
etaje, o pasarelă panoramică și 
un parc luxuriant de 14.000 de 
metri pătrați. 

În timp ce castelul este con-
servat impecabil, alte părți ale 
proprietății au nevoie de câteva 
reparații. Mobilierul luxos în stil 
renascentist, inclusiv picturile, 
pot fi cumpărate și ele. 

Deși este liniștită și pașnică, 
proprietatea nu este complet izo-
lată. Satul are 40 de locuitori, o 
biserică cu fresce, o tavernă și un 
muzeu al vinului.

Serravalle este perfect pentru 
iubitorii de natură și are o gas-
tronomie tradițională bogată. În 
apropiere sunt și mai multe trasee 
pentru drumeții, ciclism și călărie 
și un teren de golf cu 18 găuri.

După digi24.ro

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

Abonează-te acum!

Nici departamentul de pom-
pieri și nici poliția nu au oferit 
detalii despre soarta peștilor, deși 
poliția a scris pe Twitter că „s-au 

produs pagube marine incredi-
bile”.


