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„Măiestria 
unui viitor 
jurnalist 
se învaţă 
trecând prin 
toate etapele 
vieţii”

Se dă voce 
diasporei

„Nadea
e Sveta”

Centrul de informare şi servicii /Centro informazioni e servizi (CIS)
Informaţie privind migraţia legală în Italia şi posibilităţile de reîntoarcere si reintegrare economică, în Moldova.

Suntem disponibili de luni până vineri la telefon de la 14:00 – 17:00. În fiecare luni, miercuri şi vineri, între orele 14:00 – 17:00 şi înafara acestui orar, 
cu programare, vă aşteptăm la oficiul Centrului. Adresa: Via T. Signorini 4/6 – 40133, Bologna, Italia 

 email: cinfoservizi@yahoo.it; skype: cinfoservizi; tel: + 39 3273857381; +39 3202478282

Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova

În momentul în care sunt 
scrise aceste rânduri, viito-
rul pe termen scurt al Repu-
blicii Moldova este incert. 
Marti, 5 martie 2013 Parla-
mentul Republicii Moldova 
se va pronunţa în privin-
ţa unei moţiuni de cenzu-
ră care a fost înaintată de 
către fracţiunea deputa-
ţilor comunişti. Anumite 
considerente de ordin prac-
tic ne obligă să expediem 
la machetare şi imprimare 
versiunea definitivă a aces-
tei ediţii a Gazetei cu câte-
va zile înainte de fatidica 
dată de 5 martie. Suntem 
în plină perioadă de calcu-
le a combinărilor posibi-
le în Parlament, de evocare 
a scenariilor şi a evoluţii-
lor posibile, ţinând cont de 
configuraţia actuală a Par-
lamentului. Partidul Demo-
crat, prin preşedintele său 
Marian Lupu, a declarat 
recent că o veritabilă rese-
tare a coaliţiei de guverna-
re trece în mod obligatoriu 
prin etapa ce poartă nume-
le „Demisia guvernului”. 
Iată de ce, ţinând cont de 
ultimele evoluţii de pe sce-
na politică a ţării noastre, 
PD-ul „s-ar vedea obligat” 
să voteze în favoarea moţi-
unii de cenzură pe care au 
înaintat-o comuniştii. Nu 
ştiu, dragă cititorule, dacă 
în momentul în care vei 
citi aceste rânduri, Repu-

Înainte, spre
trecutul „luminos”!

blica Moldova mai are un 
guvern. Dar ştiu sigur: ţara 
mea are mulţi, foarte mul-
ţi demagogi. Mai ales din 
acei iresponsabili, care îşi 
ascund dimensiunile pro-

priilor ambiţii după aşa-nu-
mitele considerente bazate 
pe „principii şi valori”. Adi-
că din acei care se pricep să 
întoarcă fraza pe dos, aşa 
încât muritorul (pardon, 

alegătorul) de rând să crea-
dă că se face un mare rău, 
dar acest rău se face… în 
numele binelui. 

În aceste zile, sursele 
de informare în masă din 

Republica Moldova abun-
dă în comparaţii a situ-
aţiei actuale cu cea din 
1999, atunci când guver-
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Dorin Duşciac
Paris, Franţa

avea o majoritate abso-
lută. Cu aceste cifre, 
nu ştiu cum Bersani se 
va ţine de cuvânt –  a 
promis că prima lege 
promulgată de guver-
nul său va fi acorda-
rea cetăţeniei italiene 
la naştere fiilor de imi-
graţi născuţi în Italia. 
Rezultatele scrutinului 
din 24-25 februarie far 
să apară sumbru ori-
ce algoritm politic (unii 
analişti spun că rezulta-
tul alegerilor e cel mai 
rău scenariu posibil 
pentru Italia). 

Marea victorie a fost 
înregistrată de Mişca-
rea Cinci Stele (M5S) a 
lui Beppe Grillo – elec-
toratul lor a votat contra 
clasei politice existente, 
se declară eurosceptic 
şi este obosit de măsu-
rile de austeritate ale 
guvernului Monti. Italia 
se îndreaptă cu paşi gră-
biţi pe urmele Greciei. 
Alte alegeri nu ar salva 
situaţia precară din Bel 
Paese, ci din contra, ar 
distruge ultimele punţi 
de salvare, iar Frau Mer-
kel nu ştiu cât este de 
încântată să se bucure 
în continuare de compa-
nia lui Berlusconi.

Printre migranţii 
moldoveni sunt încă 
prea puţini cei care au 
cetăţenie italiană, pro-
babil un număr modest 
dintre aceştia a votat 
la aceste alegeri par-
lamentare. De menţi-
onat că primul mare 
val al legalizării şede-
rii moldovenilor a avut 
loc în 2002, respectiv, 
toate persoanele care 
au rămas în Italia au 
cumulat 10 ani de şede-
re legală şi au tot drep-
tul să solicite cetăţenia 
italiană. Iar moldovenii 
cu paşaport românesc 
(comunitar) au acest 
drept după patru ani de 
şedere. 

Nu prea sunt intere-
saţi moldovenii de poli-
tica italiană, mai nou 
sunt dezinteresaţi de 
cea din R. Moldova, însă 
având în vedere prefe-
rinţele electoratului ita-
lian, liderii actuali de la 
noi s-ar bucura de mare 
popularitate pe terito-
riul Italiei... Doar că la 
toate câte le au, trebu-
ie să mai organizeze 
câte un „bunga-bunga”. 
Deşi, foarte probabil, 
vor apărea şi alte inter-
ceptări care ar putea 
scoate la iveală aseme-
nea „valori” în AIE.

Of, Italia...

D
acă eşti în 
Italia şi ulti-
mele ştiri 
din Moldo-
va te dez-

gustă, fii pe pace, în 
Italia nu va fi mai bine. 
Rezultatele alegerilor 
italiene au şocat Euro-
pa, pe când în Italia toţi 
se întreabă: cine a votat 
cu Berlusconi? Cum se 
întâmplă pe la noi după 
alegeri, când ne între-
băm cine mai voteaza 
PCRM...

Dacă în viitorul apro-
piat în ţara noastră ar 
fi alegeri, cred că nu 
ar mai mira pe nimeni 
victoria comuniştilor, 
având în vedere ultime-
le „isprăvi” ale AIE2. Şi 
dacă în Moldova de azi 
electoratul nu ar vota, 
sau cel puţin nu atât de 
masiv, partidele aşa-nu-
mite democratice din 
cauza scandalurilor de 
corupţie, trafic de influ-
enţă şi cumătrism, în 
Italia situaţia e radi-
cal inversă. Italienii au 
votat cu 30 la sută pe cel 
implicat anume în trafic 
de influenţă, corupţie la 
nivel înalt, scandaluri 
sexuale şi altele. 

O parte din moldo-
venii din peninsulă sunt 
indiferenţi faţă de rezul-
tatele acestor alegeri, ca 
şi cum pe ei nu-i afec-
tează. Alţii, care se inte-
resează de situaţia din 
ţara gazdă, se indignea-
ză, s-ar întoarce şi mâi-
ne motivaţi în RM, păcat 
că acolo situaţia politi-
că nu insuflă mai mult 
optimism... 

„Corriere della 
Sera”, unul din cele 
mai importante ziare 
din Italia, vorbeşte des-
pre un „vot-şoc” şi un 
Parlament „fără majo-
ritate”, „La Repubbli-
ca” prevede o „Italie 
neguvernabilă”, deoa-
rece coaliţiile de cen-
tru-stânga au obţinut 
o victorie la limită în 
Camera Deputaţilor în 
faţa coaliţiei de dreap-
ta a lui Berlusconi, iar 
în Senat are doar 113 
mandate, pe când ar fi 
necesare 158 pentru a 

Compozitorul Eugen 
Doga îşi sărbătoreşte ziua 
de naştere în prima zi de 
primăvară. Maestrul împli-
neşte astăzi 76 de ani. Soţia 
maestrului a comunicat 
pentru Info-Prim Neo că 
Eugen Doga se află în Rusia, 
fiind în juriul unui festival 
de cinema la Hanta-Man-
siisk.

Eugen Doga s-a născut 
pe 1 martie 1937, în satul 
Mocra din stânga Nistru-
lui, astăzi raionul Râbni-
ţa. Şi-a început cariera de 
muzician ca violoncelist în 
Orchestra Comitetului de 
Stat al R.S.S.M. pentru Tele-

Guvernul a aprobat 
specimenele buletinului 
de identitate de tip nou şi 
noul Regulament privind 
eliberarea actelor de iden-
titate şi evidenţă a locuito-
rilor Republicii Moldova. 
Noul buletin va fi în for-
mat ID-1 şi va avea dimen-
siunile unui card bancar 
(54,0 mm x 85.6 mm). Toa-
te informaţiile cu caracter 
personal vor fi incluse în 
buletin. Fişa de însoţire va 

fi utilizată doar la votare. 
Va fi modificat şi aspectul 
buletinului pentru apa-
trizi, refugiaţi şi permisul 
de şedere.

Ministerul Tehnologi-
ei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor menţionează că 
modificarea aspectului 
actelor de identitate este 
о recomandare a organi-
zaţiilor internaţionale, iar 
formatul ID-1 este utilizat 
pe larg în statele Uniunii 

Europene. Punerea în apli-
care a proiectului nu pre-
vede cheltuieli financiare 
din bugetul de stat.

Ajustarea buletinului 
de identitate la rigorile 
internaţionale prin asigu-
rarea unui grad sporit de 
protecţie şi conformarea 
conţinutului informaţio-
nal la cerinţele legislaţi-
ei din domeniul protecţiei 
datelor cu caracter perso-
nal va contribui la realiza-

rea fazei a doua a Planului 
Naţional de Acţiuni Repu-
blica Moldova - Uniunea 
Europeana in domeniul 
liberalizării regimului 
de vize pentru cetăţenii 
Republicii Moldova.

Actele de identita-
te emise până pe 7 mar-
tie vor rămâne în vigoare 
până la expirarea valabili-
tăţii acestora.

Sursa: www.mtic.gov.md

devină un stat membru al 
Uniunii Europene. Exis-
tă însă o mare deosebire 
între 1999 şi 2013: atunci, 
în 1999, nimeni nu putea 
să prezică un 25 februarie 
2001, când comuniştii au 
ajuns la guvernare obţi-
nând aproape trei sferturi 
din fotoliile de deputaţi 
în Parlament. Acum însă, 
doar spectrul hidos al unei 
eventuale reveniri masi-
ve a PCRM-ului la con-
ducerea ţării pare să fie 
singura barieră în calea 
distrugerii definitive a 
coaliţiei pro-occidentale, 
aflate (înca) la guvernare.    

Evenimentele de pe sce-
na politică a Republicii 
Moldova s-au precipitat în 
ultimele câteva săptămâni 
cu o viteză uluitoare. Inci-
dentul tragic din Pădurea 
Domnească a fost doar un 
catalizator, care a scos la 
iveală lucruri foarte urâte. 
Acest episod tragic, soldat 
cu decesul unui om nevi-
novat, a fost utilizat în sco-

pul reglărilor de conturi 
între partidele componen-
te ale AIE. Au urmat demi-
teri în Parlament şi demisii 
în Guvern, declaraţii emo-
ţionante despre ieşirea din 
acordul AIE, desfiinţarea 
unor funcţii din conduce-
rea Parlamentului, apoi 
discuţii, supărări, trimiteri 
la texte legale şi la consi-
derente mai puţin agrea-
bile, interceptări telefonice 
care au arătat nişte rela-
ţii monstruoase la vârful 
puterii, razii ale mascaţi-
lor prin Casa Guvernului, 
negocieri separate, ares-
tări ale funcţionarilor de 
rang înalt, negocieri cu 
şi fără Preşedinte, iaraşi 
declaraţii, supărări, dosa-
re penale pe numele câtor-
va miniştri, briefinguri de 
presă, etc… Să vezi şi să nu 
crezi. Toate astea, în mai 
puţin de două luni de la 
scoaterea în vileag a celor 
întâmplate în ajun de Cră-
ciun în Pădurea cea Dom-
nească. 

Unii comentatori încear-
că să limiteze oarecum 
efectele nefaste ale cri-
zei politice actuale, zicân-
du-ne ca ar exista un „efect 
pozitiv” în toate aceste 
nenorociri. După părerea 
lor, avem ocazia, în sfâr-
şit, să aflăm şi noi anu-
mite lucruri. Să aflăm, în 
sfârşit, adevărul. Nu ştiu 
dacă este cazul să ne adân-
cim în discuţii filozofice 
sau să ne bucurăm degea-
ba de aflarea unui „ade-
văr” imaginar. În orice caz, 
acest adevăr nu ne va ser-
vi la nimic, dacă cei care se 
fac responsabili de încălca-
re a legii nu vor fi pedep-
siţi. Am mai văzut în trecut 
campanii ale „mâinilor 
curate” şi luptă, de ochii 
lumii, împotriva corupţi-
ei. Vom vedea oare şi ceva 
mai mult? Vom vedea oare 
vreodată şi ceva cu adeva-
rat interesant?

Dorin Duşciac
Paris, Franţa

nul reformator condus de 
Ion Sturza a fost demis 
de o monstruoasă coali-
ţie a comuniştilor şi a creş-
tin-democraţilor. Şi atunci, 
ca şi acum, s-au invo-
cat „principii şi valori”. Şi 
atunci, ca şi acum, s-a votat 
în numele „luptei împotri-
va corupţiei”. Din păcate, 
şi acum, la fel ca şi atunci, 
riscăm să pierdem ceva 
foarte important: şansa ca 
în următorii ani (sau dece-
nii) Republica Moldova să 

Înainte, spre trecutul „luminos”!

Din 7 martie cetăţenii Republicii Moldova vor 
putea perfecta buletine de identitate de tip nou

Eugen Doga,
sărbătorit de Mărţişor

viziune şi Radiodifuziune, 
încă în perioada studenţiei 
(1957-1962). A predat apoi 
la şcoala de Muzică „Ştefan 
Neaga“ şi a fost membru 

al colegiului redacţional şi 
de repertoriu al Ministe-
rului Culturii al RSS Mol-
doveneşti. Este cunoscut 
ca fiind unul dintre cei 

mai renumiţi compozitori 
de cinematograf şi filme 
din spaţiul post-sovietic. 
A debutat la studioul cine-
matografic Moldova-film 
în anul 1967, semnând 
muzica pentru comedia „Se 
caută un paznic“. A scris 
muzică la peste 200 de fil-
me: „Nunta la palat“, „Sin-
gur în faţa dragostei”, „Zece 
ierni pe o vară“, „Lăutarii“, 
„Şatra“, „Gingaşa şi tandra 
mea fiară“, „Patul lui Pro-
cust“ etc.

Maestrul urmează să 
revină la Chişinău pe 10 
martie.

Sursa: Info-prim.md
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Suveranul pontif Papa 
Benedict al XVI-lea a venit 
pe scaunul din Catedrala 
Sf. Petru în 2005 şi a avut 
ca predecesor un Papă ado-
rat de mulţime. Timp de 
opt ani noul papat al „teo-
reticianului” a fost marcat 
de numeroase provocări 
care au subminat autorita-
tea Bisericii, uneori chiar şi 
autoritatea Papei. 

În acest răstimp Papa 
Benedict se străduieşte să 
consolideze Biserica, spre 
deosebire de predecesorul 
său insistă asupra impor-
tanţei pe care o are cuvân-
tul. 

La 11 februarie curent 
Papa îşi exercită dreptul 
de a se demite din Sfântul 
Scaun, noutate care a luat 
prin surprindere marea 

majoritate a italienilor, 
dar şi creştinilor în gene-
ral, o decizie unică în ulti-
mii 598 ani. Miercuri, 26 
februarie, a avut loc ultima 
audienţă publică a Papei 
(au fost distribuite peste 
50 000 de bilete, gratuite, 
cum se obişnuieşte pentru 
acest eveniment). Pelerini 
din toată Italia şi întrea-
ga lume au dorit să partici-
pe la acest moment istoric. 
La 28 februarie 2013, ora 
20:00, Papa Benedict îşi sis-
tează activitatea în calitate 
de Pontif.

Într-un moment de cri-
ză mondială, când Italia a 
ieşit mai fragmentată ca 
oricând din ultimele ale-
geri şi formarea noului 
Guvern rămâne o priorita-
te, dar nu neapărat o cer-

titudine, pentru Italia, dar 
şi pentru întregul Occi-
dent catolic, există şi pro-
blema urmaşului lui Petru. 
Într-un moment de cotitură 
pentru creştinătate şi pen-
tru Biserica catolică în spe-
cial, zguduită de scandaluri 
de pedofilie, papaleaks şi 
„curăţenia în rândurile car-
dinarilor iniţiată de acest 
Papă”, nu se ştie cui îi va 
încredinţa Conclavul scau-
nul lui Petru.

Preocupat de cum se 
va numi Papa Benedict de 
acum încolo, Vaticanul a 
venit cu o soluţie ad hoc: 
titlul pe care îl va purta Rat-
zinger după 28 februarie va 
fi „ Sanctitatea Sa Benedict 
al XVI-lea, Papă emerit”. 

Olga Coptu

Benedict al XVI-lea – „Papă Emerit”

— Dle Bobeică, care a fost 
motivaţia dvs. atunci 
când aţi ales profesia de 
jurnalist? 
În copilărie, dacă mi-ar fi 

zis cineva că o să fiu jurnalist, 
n-aş fi crezut. Ca orice copil de 
la ţară, visam când voi creşte 
mare să devin sau cosmona-
ut, sau învăţător (!). Nu şti-
am cum şi când exact o să-mi 
realizez visul, dar înţelese-
sem doar una: că orice profe-
sie necesită mulţi ani de studii 
şi de muncă intensă. Citeam 
foarte mult, îmi plăcea să mă 
implic în viaţa clasei şi a şco-
lii. Compunerile mele erau 
apreciate ca lucrări ce aveau, 
cum zicea profesoara mea de 
limbă română, Maria Cotic, 
un „grăunte divin”. Prin cla-
sa a noua, urmându-i sfatul, 
asaltam deja pragul ziarului 
republican „Tinerimea Moldo-
vei” insistând să mi se publice 
legendele despre Domniţa Sal-
cia şi Salcian Voinicul. Aceas-
tă legendă, cât şi cea despre 
locuitorii insulei Verde, „ver-
deienii”, au stârnit admira-
ţia redactorilor literari, dar nu 
au fost publicate. Ziarul avea 
tematică comsomolistă şi am 
fost rugat să scriu pe această 
temă care nu era interesantă 
pentru mine.

Primele articole publicate 
au fost cele din ziarul „Chişi-
nău, Gazetă de Seară”, despre 
viaţa muncitorilor uzinei de 
prefabricate sanitare din oraş, 
unde eram muncitor după 
absolvirea şcolii (visul meu 
de a deveni învăţător de isto-
rie aşa şi a rămas doar vis). 
Articolele mele erau îndrăgi-
te de muncitori. Acest fapt mă 
îndemna să scriu, să fixez pe 
hârtie, asemeni unui pictor, 
portrete şi destine omeneşti. 
Ca să-mi perfecţionez pana 
de viitor jurnalist, am început 
să frecventez şcoala serală de 
tineri corespondenţi a ziarului 

„Chişinău, Gazetă de Seară”. 
Întâlnirile cu jurnaliştii zia-
rului, cu alţi jurnalişti vestiţi, 
care ne destăinuiau din secre-
tele meseriei şi care povesteau 
lucruri captivante despre pro-
fesia lor, m-au determinat să 
iau şi eu acelaşi drum. 

Colaborarea cu ziarul mili-
tar „Armata Sovietică” în tim-
pul serviciului militar m-au 
determinat definitiv, în 1981 
am devenit student la faculta-
tea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a USM. Astăzi, 
privind în urmă, pot să spun 
cu certitudine că n-am greşit 
în alegerea profesiei mele. Tot 
timpul am primit satisfacţie 
deosebită în urma intâlnirilor 
cu eroii interviurilor şi repor-
tajelor mele. Îi am în inimă pe 
toţi. Mulţi din ei sunt politici-
eni, artişti, scriitori: Ion Druţă 
şi Ion Hadârcă, Sofia Vicovean-
ca, Gheorghe Ţopa; politicieni 
ca Ana Guţu, Monica Maco-
vei, Theodor Stolojan, Mari-
an Lupu, Mihai Ghimpu, J.-C. 
Mignon (preşedintele APCE) , 
Gianni Buquiccicio (preşedin-
tele Comisiei de la Veneţia) ş.a.

— Dupa cum bine ştim, 
orice profesie presupu-
ne anumite avantaje, dar 
şi dezavantaje. Aţi putea 
enumera câteva avantaje 
şi dezavantaje ale profe-
siei de jurnalist?
Unicele avantaje ale pro-

fesiei de jurnalist au fost 
cele de a fi în iureşul eveni-
mentelor. De la războiul din 
Transnistria, de la detrona-
rea monumentului lui Lenin 
de la Călăraşi pâna la lucrări-
le Parlamentului European, 
CoE şi CEDO. Astăzi sunt uni-
cul jurnalist de limbă română 
(pe bază de benevolat) acre-
ditat permanent la instituţiile 
europene. În rest, numai deza-
vantaje. Din cauza unor artico-
le şi luări de poziţie n-am fost 

„Măiestria unui viitor jurnalist se
învaţă trecând prin toate etapele vieţii”  
Interviu cu Gheorghe Bobeică, jurnalist basarabean acreditat la instituţiile europene la Strasbourg

aprilie 2004 –  la Direcţia de 
comunicare şi editare în linie 
a CoE, am pus bazele site-ului 
www.coe.int în limba română. 
De atunci, sunt prezent aproa-
pe la toate evenimentele politi-
ce şi culturale de la Strasbourg 
legate de RM şi România din 
cadrul instituţiilor europene. 
Cu părere de rău, încă nu sunt 
reprezentantul oficial al Repu-
blicii Moldova. Astăzi sunt 
acreditat doar ca directorul 
site-ului independent www.
neodacii.com. Sper că într-o zi 
munca mea va fi apreciată şi 
de conducerea RM.

— Se spune că mass-media 
este a patra putere în 
stat. Dumneavoastră 
sunteţi de acord cu 
această afirmaţie?
Da, fără îndoială!

— Ce sfaturi aţi putea da 
tinerilor care tind să-şi 
facă o carieră în dome-
niul jurnalismului?
În primul rând să fie citiţi, 

să cunoască la perfecţie arta 
scrisului, veşnic să fie în cău-
tarea noului şi să fie în pas cu 
vremea. 

Interviu realizat de 
Mihaela Mocanu

Strasbourg, noiembrie 2012

avansat în post, am fost lipsit 
de apartament, am fost chiar 
bătut.

— Care sunt calităţile de 
care ar trebui să dispună 
un jurnalist?
Să fie onest, curajos, opera-

tiv, apolitic, incoruptibil…

— Credeţi că jurnalismul 
reprezintă un hobby al 
tinerilor de astăzi?
Da şi nu! Cu ajutorul inter-

netului fiecare tânăr sau tână-
ră poate să-şi exprime punctul 
de vedere sau să se refugie-
ze într-o poveste cu Feţi Fru-
moşi şi Ilene Cosânzene. Doar 
că puţini ştiu ce înseamnă cu 
adevărat profesia de jurnalist, 
care cere nu doar să fii îndrăz-
neţ ca să ei un interviu, dar 
şi să ştii ce, cum să întrebi şi 
cum să comentezi răspunsuri-
le interlocutorului, să ghidezi 
din umbră ca să ţi se deschidă 
inimile şi să se dezlege limbi-
le…

— Care sunt etapele pe care 
trebuie să le parcurgă 
un tânăr ce îşi doreşte 
să progreseze în acest 
domeniu?
Jurnalismul are un dome-

niu de interes din cele mai 
largi. Deci, ca să fii un bun 

jurnalist, trebuie să ştii cât 
mai multe lucruri, să fii curi-
os şi instruit. Închipuiţi-vă 
un jurnalist care stă de vorbă 
cu un fermier şi nu cunoaş-
te problemele cu care se con-
fruntă agricultura modernă 
sau nu are nici cele mai vagi 
cunoştinţe din agronomie, 
nemaivorbind de probleme-
le actuale legate de monocul-
turi, de plantele modificate 
genetic sau de pesticide. După 
mine, măiestria unui viitor 
jurnalist se invaţă nu doar la 
facultate, ci şi trecând prin 
toate etapele vieţii, cultivân-
du-te zi de zi, citind şi aflând 
lucruri noi, utilizând cu suc-
ces noile tehnologii legate de 
jurnalism.

— Cât timp îi ia unui jurna-
list să practice această 
materie? Vă rămane 
timp pentru familie sau 
alte activităţi?
Dacă te documentezi mult 

ca să cunoşti domeniul în care 
scrii, dacă esti citit şi la curent 
cu actualitatea, scrierea în 
sine a articolelor devine o plă-
cere şi nu-ţi ia mult timp. În 
caz contrar, niciodată nu vei 
fi sătisfăcut de ce ai scris şi cei 
ce te vor citi vor găsi textul tău 
plat sau lipsit de interes. Mun-
ca de creaţie este foarte capti-

vantă, dar trebuie să ştii a te 
opri, a trăi şi viaţa persona-
lă; eu vreau să sper că am reu-
şit să îmbin armonios viaţa de 
jurnalist cu cea de familie: am 
patru copii şi am găsit timp să 
le spun poveşti, să joc cu ei fot-
bal, să călătorim.

— Cum aţi reuşit să evoluaţi 
de la un simplu jurnalist 
la reprezentantul oficial 
al Republicii Moldova la 
instituţiile europene?
Cum ziceam, cariera de 

jurnalism am făcut-o fără să 
sar peste etape: mai întâi am 
fost jurnalist simplu, apoi 
şef de secţie la un ziar raio-
nal, apoi redactor la emisiu-
nea „Bună dimineaţa, satule!” 
la radioteleviziunea moldove-
nească, iar mai târziu directo-
rul publicaţiei independente 
„Metronom”. Am făcut şi sta-
gii: în Moldova – stagii orga-
nizate de fundaţia SOROS şi 
Consiliul Europei despre pre-
sa independentă, în Franţa – 
la Biblioteca Municipală din 
Strasbourg, unde am editat 
revista „BMS”, (astăzi cred că 
sunt unicul vorbitor de limbă 
română care a ţinut în mână 
primele pagini tipărite în sec. 
XV ale inventatorului tiparu-
lui, Gutenberg, ce se păstrea-
ză la această bibliotecă), iar în 
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Pe data de 21 februa-
rie, la barul „La Gazzeta” 
din strada Zamboni, Bolo-
gna, a avut loc o cină cu 
bucate şi tradiţie româ-
nească. Evenimentul face 
parte din cadrul proiec-
tului „Amitie” care are 
drept scop cimentarea 
relaţiilor interculturale, 
cunoaşterea gastronomiei 
diferitelor ţări, schimbul 
de experienţe şi idei între 
migranţi, dintre migranţi 
şi autohtoni. De aseme-
nea, prevede şi promo-
varea culturii diferitelor 
naţionalităţi care trăiesc 
pe pământul italian. 

Organizatoarea cinei 
româneşti, Marijana Gri-
gorescu, este origina-
ră din oraşul Craiova şi 
de aproape zece ani este 
departe de România. Ea a 
reuşit să unească diverse 
naţiuni în jurul unei mese 
bogate demonstrând înal-
te capacităţi culinare. 

Marijana Griorescu a 
ţinut să mulţumească dnei 
Julia Desoli, Primăriei or. 
Bologna pentru implica-
re şi susţinere, precum 
şi tuturor colaboratori-
lor care şi-au adus con-
tribuţia la realizarea unei 
astfel de serate. De aseme-
nea, Domnia sa a precizat 
faptul că migraţia trebuie 
să fie o resursă, iar diver-
sitatea culturală o bogăţie 
care să contribuie la com-
baterea discriminării şi a 
rasismului. 

Cu ocazia zilei interna-
ţionale a femeii, pe data de 
7 martie, va fi prezentată 
bucătăria din Bangladesh 
şi Asia de Sud de către 
Emy Ferdous, iar în data 
de 27 martie, cu ocazia 
zilei mondiale împotriva 
rasismului, va fi prezenta-
tă bucătăria senegaleză de 
către Abdoulaye Daye.

Alexandra Hanganu, 
Bologna

„Amitie”-
un proiect
de integrare 
şi dezvoltare
multiculturală

Diaspora moldoveneas-
că alcătuieşte mai mult 
de un sfert al populaţiei 
economice active a Repu-
blicii Moldova, iar impli-
carea ei, deşi la moment  
parţială,  în unele proiec-
te este binevenită şi apre-
ciată de imigranţii din 
Brescia. În acest context, 
membrii activi ai Asocia-
ţiei „Moldbrixia” din Ita-
lia şi-au expus părerile în 
baza proiectului „Integra-
rea Migraţiei în Agenda de 
Dezvoltare”, implemen-
tat de Guvernul Republicii 
Moldova cu suportul Pro-
gramului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), 
Organizaţia Internaţiona-
lă pentru Migraţie (OIM) 
şi UN Women, finanţat de 
Agenţia Elveţiană pentru 
Cooperare şi Dezvoltare. 

Să dai voce diasporei nu 
înseamnă doar să dai prio-
ritate celor care au o vizi-
une progresistă, dar şi 
posibilitatea evidenţierii 
unor laturi şi pârghii care 
necesită o urgentă schim-
bare în Moldova pentru un 
viitor mai bun, mai pros-
per, mai sigur şi mai stabil. 
Totodată, includerea emi-
granţilor pentru a-şi expu-
ne opiniile în acest proiect 
este o dovadă că între dias-

Se dă voce diasporei

Participanţi la Focus Grup

de un proces lung şi sever 
de vindecare. Cine ar tre-
bui să se implice pentru 
soluţionarea acestor pro-
bleme? Evident că toa-
tă societatea, de la mic la 
mare, inclusiv cei plecaţi 
peste hotare. Preşedintele 
şi Guvernul, funcţionarii 
de stat. Iar pentru soluţi-
onarea acestor probleme 
este nevoie de guvernanţi 
oneşti şi capabili să con-
ducă ţara, de reforme 
radicale în învăţământ şi 
educaţia noii generaţii, de 
ridicarea nivelului econo-
mic, de regimul liberalizat 
de vize, stabilitate stata-
lă, instaurarea unei eco-
nomii reale etc. Dacă s-ar 
introduce sau s-ar respec-
ta măcar parţial aceste cla-
uze, deşi nu se ştie de cât 
timp va fi nevoie, de cinci 
sau de 15 ani, sau poate… 
Dacă am exclude cuvân-
tul „poate”, iar termenul 
de rezolvare nu s-ar lasă 
dus la infinit, acel sfert al 
populaţiei moldoveneşti 
s-ar întoarce bucuroşi în 
ţara lor. Dar, din păcate, 
pentru moment, folosim 
condiţionalul: „dacă, poa-
te…”

Lilia Bicec, preşedinta 
Asociaţiei „Moldbrixia”, 

Brescia, Italia

poră şi alţi factori interna-
ţionali există o colaborare, 
iar cei care au participat 
la recentul Focus Grup au 
încercat să fie responsabili 
de părerile şi răspunsurile 
lor, creativi şi concişi.

Una dintre primele 
întrebări era: care sunt 
cele mai mari probleme cu 
care se confruntă popula-
ţia Republicii Moldova şi 
credeţi că vor fi soluţio-
nate până în 2015? Majo-
ritatea participanţilor au 
menţionat corupţia, şoma-
jul, migraţia, sărăcia, sala-
riile mici şi lipsa unei 
economii reale. Iar cauze-
le că aceste probleme încă 

nu au fost soluţionate şi 
vor persista şi după 2015 
este absenţa unei guver-
nări democratice, perpe-
tuarea corupţiei la nivel 
de stat, instabilitatea sta-
tală, protecţia, cumătris-
mul şi altele. 

Criza economică şi 
politică stopează totul în 
Moldova. Nerespectarea 
legilor de către toate pătu-
rile sociale, începând de 
la vlădică până la opin-
că, menţine şi stimulează 
corupţia care, ca o caraca-
tiţă, şi-a întins tentaculele 
peste tot. Fiind ca o boală 
care a infectat orice fiinţă 
locuitoare a ţării, e nevoie 
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Am avut vara aceasta 
frumoasa şansă să desco-
păr o părticică din frumu-
seţile Italiei. Pentru unii, 
aceasta ţară prezintă la 
momentul actual cea mai 
bună oportunitate de a 
acumula nişte mijloace 
financiare, pentru alţii – o 
nişă în care s-au regăsit ei, 
împreună cu familiile lor, 
pentru mine era o dorin-
ţă puternică de a încerca 
senzaţii pe care nu le trăi-
sem până atunci. Într-ade-
văr, timp de două luni am 
reuşit să trăiesc tot felul de 
senzaţii. Prima a fost, desi-
gur, senzaţia de sete, foame 
şi oboseală. După puţină 
reabilitare, cu ochii larg 
deschişi, am pipăit străzi-
le multe şi scurte, oamenii 
ce îşi plimbau animale-
le de companie, aerul ora-
şului, care mă făcea liberă 
şi pe mine, ca şi pe ţăra-
nii români din Evul Mediu 
care fugeau în marile ora-
şe pentru a-şi schimba des-
tinul. De fapt, nu venisem 
în Padova cu acest scop, şi 
totuşi, aerul pe care îl res-
pirau toţi părea mai proas-
păt şi mai consistent. 

După câteva zile am 
reuşit să am senzaţia unei 

adevărate vacanţe. „Mer-
gem la Jesolo”, îmi zise-
ră mătuşile. Ce norocoasă 
sunt, îmi zic eu, că sunt 
înconjurată de oameni 
apropiaţi, lângă care n-am 
simţit măcar pe o clipă 
dorul de casă. Deci, pentru 
prima dată, m-am scufun-
dat în plăcerea de a înota 
în Marea Adriatică şi am 
gustat cu poftă din fiecare 
rază a soarelui enorm. Era 
o senzaţie unică de deco-
nectare de la cotidian, un 
moment râvnit de relaxare 
a minţii şi corpului.

Am ajuns într-un wee-
kend şi în oraşul turistic 
Brescia, unde am trecut 
ca într-o maşină a timpu-
lui prin toate epocile isto-
riei şi am admirat tot ceea 
ce se poate admira: monu-
mente precum Piazza 
della Loggia, un exemplu 
notabil de piaţă renas-
centistă; Duomo Vecchio 
(Vechea Catedrală), bise-
rică creată în stil romanic, 
cu un exterior rustic, atră-
gând atenţia prin forma sa 
circulară; Broletto, odini-
oară primăria oraşului, o 
clădire masivă din secolul 
XII-XIII, cu un turn impre-
sionant; Piazza del Foro, 

cea mai importantă zonă 
arheologică cu ruine apar-
ţinând epocii romane din 
Lombardia etc.

O altă destinaţie pe care 
am explorat-o în acele zile 
de vară este bine cunos-
cutul oraş pe apă, Vene-
ţia, care m-a lăsat profund 
impresionată prin clădirile 
extraordinar de apropiate, 
prin labirintul aglomerat 
prin care am trecut pen-
tru a ajunge în Piaţa San 
Marco, prin bărcile ce 
împânzeau apele oraşului, 
prin faptul că eram acolo, 
atunci, şi trăiam la maxim 
clipa în care imortalizam 
locuri şi oameni care vor 
rămâne în memoria mea 
pentru multă vreme.

Aceste senzaţii des-
pre care v-am relatat sunt 
doar câteva din multitu-
dinea de senzaţii pe care 
le trăim pe parcursul vie-
ţii noastre scurte, diferen-
ţa este că unele, în timp, 
se şterg cu buretele, pe 
când altele se transformă 
în impresii plăcute pe care 
le lăsăm să ne răvăşească 
sufletul.

Aflându-mă în Italia, 
am avut ocazia să merg 
la un seminar la care au 

participat mai multe aso-
ciaţii ale diasporei moldo-
veneşti, unde am vizionat 
piesa de teatru „Nimeni 
nu e singur pe pamânt”. 
Bun spectacol, bună ini-
ţiativa de a sensibiliza 
populaţia vizavi de efec-
tele negative ale migraţi-
ei, dar ce face ţara-mamă 
ca să-şi aducă puii înapoi, 
cât de mult se străduieşte 
să le aduca hrană? 

Vacanţa mea a luat sfâr-
şit. Trebuia să mă întorc 
acasă pentru a finisa nişte 
lucruri pe care le-am înce-
put în urmă cu ceva timp. 
M-am întors să mă fac cu 
diplomă de magistru, însă 
mă îndoiesc că aceste stu-
dii îmi vor asigura un loc 
de muncă care să-mi per-
mită să trăiesc decent şi să 

mă dezvolt în carieră.
E adevărat, foarte multă 

lume face studii nu pentru 
a deveni profesionişti, ci 
pentru a obţine diplome. 
Dar ce ne facem cu cei care 
au obosit să-şi împotmo-
lească profesionalismul 
într-un nesfârşit noroi de 
sărăcie? Ce ne facem cu 
fenomenul prin care coru-
pem şi suntem corupţi, 
prin funcţii ocupate de 
cumetri? Ce ne facem fără 
principii şi valori, despre 
care putem demagogic să 
vorbim, nu şi să le avem şi 
să le educăm copiilor noş-
tri? Încotro ne îndreptăm, 
lipsindu-ne cu desăvârşi-
re de spiritul demnităţii 
şi al meritocraţiei? Încotro 
mergem, cu cine şi cum 
mergem (cel mai impor-

tant) pentru a schimba ati-
tudini şi mentalităţi?

Deci, nu le cer emigran-
ţilor să se întoarcă aca-
să, nu le cer studenţilor 
ce pleacă în S.U.A sau în 
alte state să revină pen-
tru a face „schimbarea 
până la capăt”, cum spu-
ne, de obicei, unul din-
tre aleşii noştri, cer doar, 
prin schimbul acesta con-
tinuu de culturi şi com-
portamente, să abordăm 
cunoştinţele şi deprinde-
rile care ne ridică în ochii 
lumii, să ne dezvoltăm cu 
toţii demnitatea naţională, 
să nu fugim de identitatea 
pe care o avem şi, în final, 
să lăsăm loc de respect şi 
onoare pentru generaţiile 
care ne succed.

Corina Donos, Chişinău

Senzaţii de vacanţă

La 7 februarie, Cine-
ma Lumière din Bologna a 
proiectat pentru publicul 
larg documentarul „Nadea 
e Sveta” (Nadea şi Sveta) 
de Maura Delpero. Pelicu-
la a obţinut în 2012 pre-
miul Capputi ca „cel mai 
bun film despre muncă” la 
festivalul din Torino. 

Un film despre două 
moldovence în Bologna 
de azi. Sveta îşi câştigă 
existenţa făcând curăţe-
nie, iar Nadea are în gri-
jă o bătrânică italiancă. 
Două destine care se pierd 
în valul existenţei, migra-
ţie, aşteptarea permisu-
lui de şedere, întoarcerea 
în patrie... Vieţi proiectate 
pe fundalul parcului Cor-
ticella (Bologna), printre 
lebedele negre de pe lac 
şi porumbei. Două lumi 
paralele, Italia - Moldova, 
lucru, familie şi vise. Pleca-
rea mult aşteptată a Svetei 
acasă, unde o aşteaptă fii-
ca Eloiza care „încet, încet 
se deprinde cu mama, dar 
apoi va rămâne din nou cu 
bunica”. Problema copii-
lor de migranţi crescuţi în 
absenţa acestora, educaţia 
lor şi senzaţia neaştepta-
tă de străinătate în pro-
pria ţară. Toate povestesc 
despre o realitate frecven-
tă, uneori ignorată, alteori 
ascunsă, cel mai des neîn-
ţeleasă. Vieţi autentice 
prezentate printr-un dia-
log în română a celor două 
prietene pe parcursul a 60 

de minute, text subtitrat 
pentru italieni. 

Maura Delpero urmă-
reşte ani la rând evolu-
ţia acestor două destine, 
scrie şi rescrie scenariul, 
însoţeşte eroinele în călă-
toriile lor spre casă, intră 
cu camera de luat vederi 
în familiile acestora şi îşi 
focalizează obiectivul pe 
maternitate, remedii con-
tra singurătăţii şi iden-
tificarea unui loc numit 
„casă”. Nadea este o feme-
ie cu feciori mari acasă, 
cu fotografiile nepoţilor 
lângă ea. O femeie singu-
ră într-un oraş cu multe 
femei din Est cu o soartă 
asemănătoare, femei din 
Ucraina, România, Mol-
dova. „Femei cu o capa-
citate extraordinară de 
a face faţă problemelor, 
dificultăţilor, diferenţe-
lor culturale, lingvistice”, 
menţionează M. Delpero. 

Sveta Staviţchi şi fii-
ca acesteia, ascunsă prin-
tre spectatori, ne întreabă: 
„V-a plăcut filmul?” Schim-
bată, mai tânără şi mai 
sigură de sine, o altă cali-
tate a vieţii. Fiica Eloiză cu 
o italiană aproape perfec-
tă urcă îndrăzneţ pe sce-
nă pentru a o cuprinde pe 
Maura. Mărturie de inte-
grare perfectă a fiilor noş-
tri în ţări străine care le 
vor deveni casă. Nadea se 
întoarce în Moldova con-
form finalului din film, 
în realitate este încă prin-

tre miile de moldoveni 
din Bologna, o migran-
tă, un număr, un destin. 
Întrebări pentru fiecare 
femeie-migrant: unde e 
casă, unde e lucru şi unde 
sunt copiii? În acest sens 
Nadea este spijin şi pova-
ţă pentru Sveta, este mai 
matură şi ştie că Sveta tre-
buie să-şi aducă fata ală-
turi, chiar dacă îi va fi mai 
greu. Către sfârşit, Eloiza 
Clementina vine în Italia, 
implicarea statului se face 
auzită prin asistenta soci-
ală de numai 22 ani care o 
„învaţă” pe Sveta cum tre-
buie să-şi crească copilul. 

Finalul istoriei a fost 
o surpriză şi pentru regi-
zoare: bunica, cea care a 
crescut-o pe Eloiza, deci-
de să vină şi ea în Italia. 
Inversarea valorilor, noţi-
unilor şi sentimentelor, o 
lume în mişcare, frontiere 
transparente, iar migraţia 
a intrat pe furiş în fiecare 
familie şi se simte acasă la 
ea în Moldova.

Câţi copii va mai pier-
de ţara, câte familii se vor 
reîntregi pe pământuri 
străine? Când, câţi, unde 
sunt ei – în mreaja măriei 
sale Migraţia?

Trailer-ul filmului îl 
puteţi viziona la http://
vimeo.com/53611454

La Roma documentarul 
va fi poiectat pe 12 martie 
la cinematograful L-Aquila.

Olga Coptu

„Nadea e Sveta”
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Transport Italia
2 Roma: C IN 850 Marin Godonoagă, tel. 328 0945569
2 Torino: Lev Tolstoi 33, Ruslan 079990441,
Eugen 328 0092107, tel. 388 5620521,
2 Imperia, Arma di Taggia, San Remo:
Ion tel.3206815864
2 Verona: Vasile Alecsandri 1, of 550 Grigorie 
tel.068936729 
2 Florenţa: str.Burebista 17, et.1, of.1; tel: 523338/57-19-45; 
069397251 
2 Perugia: SRL "PROVIRAJ" Creanga 6/3 tel. 74 87 61
2 Brescia: Tel. 069372396 sau 069168150 Dima şi Ion
2 Trento: Ion tel. 069033544
2 Bologna: Bulevardul Decebal 99, tel 7838688 sau 
069095937 
2 Milano: Italia-star.md, Vlad 069247308 şi Tudor 
069175716 

2 Rimini şi Faenza: Str.Vasile Alexandri 13 tel. 069114311; 
729222
2 Asti: Ion 069723551, Tamara 320 3286333
2 Como: Sergiu Mirciu tel. 069131027
2 Veneţia, Treviso - Gara Feroviara, str. Piata Garii ½; 
79469869 Leonid, 79069549 Rita, 23730221 oficiu
2 Grosseto: Valeriu Iabanji, tel. 069155111
2 Padova: str. Burebista 90, Valera tel. 069139105

Transport Grecia
Natalia Travel, str. Ismail 27/1, tel. 27 23 46
Transport Portugalia
2 Lisabona: str. Lev Tolstoi 56, tel. 92 95 49, 69175033
Transport de mărfuri şi pasageri
Moldova-Franţa
2 Paris: Nation +33 688 176 488 (Vitalie); +33 672 971 385 
(Nina); +33 670 987 686 (Anatol)

Transport de mărfuri şi pasageri
Moldova - Italia - Moldova

FRANŢAITALIA

la rândul lor, au continuat tema 
dansului ţigănesc. Hora moldo-
venească, dansuri moderne şi alte 
numere muzicale, împletite cu 
frumoase poezii dedicate mame-
lor şi primăverii, au compus pro-
gramul acestei prime ediţii a 
festivalului de creaţie a copiilor. 

Organizatorii festivalului au 
invitat să participe la aceast festi-
val copii de alte naţionalităţi: itali-
eni, copii din fosta Iugoslavie, din 
Bangladesh, care au povestit des-
pre tradiţiile legate de primăvară 
din ţările lor de origine. Fetiţa din 
Bangladesh a bucurat spectatorii 
cu două dansuri tradiţionale ban-
gla dedicate începutului primăve-
rii. După ce au povestit legenda 
Mărţişorului, copilaşii, împreună 
cu Zâna Primăverii, au oferit în 
dar tuturor doamnelor prezente 
în sală câte un mărţişor şi buche-
ţele de flori. La sfârsitul sera-
tei oaspeţilor li s-au oferit bucate 
tradiţionale moldoveneşti şi toţi 
doritorii au fost invitaţi la horă.

Evenimentul a fost organizat 
de asociaţia San Mina ONLUS, 
cu susţinerea parohiei ortodoxe 
Sfântul Mucenic Mina din Roma. 

Ecaterina Hîncu
Preşedinta Asociaţiei

San Mina ONLUS, Roma

Duminică, 3 februarie, la 
invitaţia Parorhiei româneşti 
Flaminia-Euclide, Roma Nord, 
comunitatea basarabeană din 
capitala Italiei a sărbătorit cu 
armonie şi voie bună aniversa-
rea a 154 de ani de la înfăptui-
rea Micii Uniri din 1859, atunci 
când nobilul moldovean Ale-
xandru Ioan Cuza a unit, prin 
persoana sa, cele două princi-
pate dunărene întemeind astfel 
Regatul României. 

Aşadar, după sfânta slujbă 
de dimineaţă ţinută de părinte-
le Serafim Vescan Iulian, la care 
au participat şi Ambasadorul 
României pe lângă Sfântul Sca-
un, Excelenţa Sa Bogdan Tăta-
ru Cazaban împreună cu soţia, a 
urmat un program artistic şi cul-

tural care s-a desfăşurat într-o 
adevărată atmosferă de spiritu-
alitate românească, văzând tine-
rii ca protagonişti ai zilei. 

Evenimentul a început cu 
un grup de copii de pe ambele 
maluri ale Prutului, conduşi de 
dna Tatiana Ciobanu din Basa-
rabia şi dna Luduşanu din Târ-
gu Mureş, care au recitat poezii 
de Mihai Eminescu. Apoi părin-
tele Serafim a făcut o mică inter-
venţie istorică cu ocazia Unirii 
Principatelor Române salutând 
călduros invitaţii de peste Prut. 

Reprezentanţa Republicii 
Moldova, alcătuită din Ansam-
blul „Arţăraş”, împreună cu Aso-
ciaţia „Dacia”, condusă de Vitalie 
Ciobanu, a ţinut sus numele 
Basarabiei prin cântece şi dan-

suri tradiţionale şi, apelând 
la rădăcinile istorice şi etnice 
comune, au reafirmat impor-
tanţa păstrării lanţului interge-
neraţional al neamului într-o 
epocă în care spiritul consumist 
şi gaura neagră a uitării ame-
ninţă să înghită tot ce întâlneş-
te în cale. 

În continuare, grupul parohi-
ei împreună cu ansamblul „Arţă-
raş” au interpretat mai multe 
cântece patriotice: „Noi suntem 
ai României”, „A sosit ziua drep-
tăţii” şi altele, dansând în final 
hora unirii, moment în care toa-
tă lumea, în frunte cu dl amba-
sador şi soţia sa, s-a prins de 
mână într-un spirit unanim de 
frăţie şi bucurie. 

Ştefan Căliman, Roma

„Ai sârguinţă ca să placi Celui ce te-a primit în armata Lui! Slujeşte-i 
Lui cu curăţie, cu dreptate, cu înţelepciune duhovnicească şi cu feciorie 
strălucită. Fii râvnitor ca Ilie, purtător de grijă ca Ieremia, cuminte că 
Iosif, curat ca Isus al lui Navi, iubitor de străini că Avraam, iubitor de 
săraci ca Iov, plin de dragoste ca David şi blând ca Moise. Pe cel rătăcit 
călăuzeşte-l, pe cel şchiop sprijină-l, pe cel căzut ridică-l, pe cel bolnav 
ajută-l şi fă toate câte sunt asemenea.” (Sf. Efrem Sirul)

Biserica – o misiune 
fundamentată

În căutarea continuă a formelor 
noi de supravieţuire, într-o lume 
meschină, murdară şi minciunoa-
să, unde un simplu trecător, fără a 
sta prea mult pe gânduri, îţi spar-
ge parbrizul sau nasul, te scui-
pă sau te strigă urât, un occident 
plin de ce vreţi, dar mai puţin de 
ce e bun şi folositor sufletului, 
nimeni nu ne dă dreptul să exclu-
dem faptul că nu există şi lucruri 
bune. Dar firea omului e predis-
pusă mereu şi tentată, de altfel, 
să guste din ce este interzis, nou, 
pierzător. Recent, am descope-
rit comoara pe care sufletul meu 
o căuta de multă vreme – BISERI-
CA, o misiune fundamentată pe 
„Cale, Adevăr şi Viaţă – Hristos, 
Dumnezeu-Omul“. Astfel, biseri-
ca rămâne aceeaşi străveche insti-
tuţie, continuu pregătită pentru 
înnoirea impusă de exigenţele 
misionare ale timpului.

În inima unui orăşel la sudul 
Parisului, la Villeneuve Saint 
Georges, acolo unde sunt mai 
mult de 3000 de cetăţeni mol-
doveni, în decembrie 2011 şi-a 
început activitatea Parohia creş-
tin-ortodoxă „Sfântul Mare Muce-
nic Gheorghe şi Sfânta Treime”.O 
comunitate de creştini activ 
implicaţi în activităţile parohia-
le, gata mereu să te ajute cu orice 
e nevoie. Oameni care au învăţat 
să preţuiască alte valori decât cele 
materiale. 

Iată că pe parcursul primu-
lui an de activitate Parohia a par-
curs un drum plin de evenimente 
frumoase, întruniri, studiu biblic 
săptămânal, cateheze pentru 
copii şi multe alte activităţi, care 
vizează o apropiere a enoriaşilor 

de biserică şi petrecerea timpului 
liber într-un mod plăcut şi folo-
sitor, la aceste evenimente fiind 
alături de noi mai mulţi oaspeţi şi 
ivitaţi, precum IPS Iosif, Mitropo-
lit al Bisericii Ortodoxe Române a 
Europei Centrale şi Meridionale.

Ţinând cont de faptul că o 
bună parte din cetăţenii R. Mol-
dova, cu vârste cuprinse între 18 
şi 45 de ani, sunt stabiliţi în afara 
hotarelor ţării, e nevoie mai mult 
ca oricând şi de o îndrumare, con-
solare şi susţinere duhovniceas-
că, aici unde suntem noi, departe 
de casă, de valori şi tradiţii.

Cu mult suflet şi dăruire, la 
bine şi la greu, este mereu ală-
turi de noi Parohul acestui sfânt 
locaş, Protosinghel Andrei Bere-
ga. Cu această ocazie, din numele 
colectivului parohial, îi mulţu-
mesc pentru tot ce face pentru 
noi. Suntem tineri şi deseori 
avem tendinţa să luam o altă 
cale decât cea corectă sau să ne 
avântăm în plăcerile acestei lumi 
occidentale, care uşor ne face sa 
păşim strâmb, Parintele Andrei 
însă, are răbdarea să ne îndru-
me, consoleze, să ne îmbărbăte-
ze, ca să fim urmaşi adevăraţi ai 
lui Hristos. 

Glasul Bisericii, pe de o par-
te, răsună cu insistenţă la poarta 
vieţii noastre, iar urmările acestei 
atitudini, de a ne implica activ în 
viaţa parohială, misionară, dacă 
vreţi, în reuşitele şi carenţele ei, 
au fost şi vor rămâne impulsul 
care ne urcă o treaptă mai sus cu 
har şi binecuvântare! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Natalia Berega, Paris

La Roma a fost comemorată Unirea din 1859

„Mărţişorul
copiilor” la Roma

După o iarnă lungă, natura ne 
împodobeşte viaţa cu încă o pri-
măvară  pe care o trăim departe 
de scumpa noastră ţărişoară. 

Pentru a împiedica timpul să 
ne facă să uităm de unde ni se 
trag rădăcinile, cine suntem şi 
care sunt tradiţiile noastre, aso-
ciaţia San Mina ONLUS a susţi-
nut cu multă plăcere propunerea 
unui grup de părinţi de a organi-
za un festival de creaţie a copiilor 
care să se desfăşoare primăvara. 

Anul acesta festivalul de crea-
ţie a copiilor, numit „Mărţişorul 
copiilor – Internaţional” s-a desfă-
şurat la Roma, pe data de 2 mar-
tie, în incinta teatrului „Aurelio”.  
La festival au participat copii care 
au dat dovadă de talent şi pasiune 
pentru muzică şi dans. 

A deschis festivalul Sanda 
Bălan, 14 ani, care a interpretat la 
pian piesele „River flows in you” 
de Yiruma şi „Für Elise” de Beetho-
ven. Irina Certan, 15 ani, a dansat 

un fragment din opera „Don Qui-
jote” de Ludwig Minkus. Formaţia 
de dans „Hora Moldovei”, condu-
să de Mariana Gorohovschi a evo-
luat cu un dans ţigănesc, fiind 
urmată de un grup de fetiţe care, 
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