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Paharul gradat 
al civilizației

Pentru specialiști e o adevă-
rată provocare să poată măsu-
ra gradul de civilizație al unei 
țări sau al unui popor. Acum, 
în era corectitudinii, problema 
nu se mai pune deschis, dar 
evident că subzistă în mintea 
tuturor oamenilor cu simțul 
observației nealterat de „jude-
căți pozitive“. 

E limpede că nu toate națiile 
sunt la fel de civilizate, dar exis-
tă oare vreo metodă universală 
de a măsura fără greș gradul 
lor de civilizare și de a stabili, 
în funcție de asta, o ierarhie? 
E posibil, cu alte cuvinte, un 
clasament al civilizării?
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Muzeul Oului, o 
bijuterie bucovineană
La Muzeul Oului din Vama județului Suceava, 
Bucovina, ar trebui numaidecât să-și găsească 
timp și să poposească fiecare om, pentru că este cel 
mai mare muzeu de acest gen din România, fiind 
unic prin modul de organizare şi prin valoarea 
exponatelor. Muzeul, renovat și extins, cu o 
suprafață de 800 de metri pătrați reuneşte peste 
11.000 de ouă, atât din Bucovina, cât şi de pe toate 
meridianele lumii. 

Doar 24% din populația Republicii Moldova 
este vaccinată împotriva Covid-19. Carantină 
deocamdată nu va fi, chiar dacă situația 
epidemiologică se înrăutățește de la o zi la 
alta. Rămâne în vigoare obligația de a prezenta 
certificatul de vaccinare sau rezultatul negativ al 
testului Covid-19 la restaurante. Am experimentat 
eficacitatea prezentării certificatului Covid-19. 

Starea gazoasă 
a independenței

Avea dreptate tanti Jenea? 3, 5, 6 
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Suntem două persoane, ambele vaccinate 
anti-Covid. Intrăm într-un local din capitală 
într-o zi de octombrie – când se desfășurau 
Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Suntem 
întrebate de certificate. Răspundem că da, 
avem certificate digitale pe care le  putem 
prezenta. 
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Krasnoselski vrea conturi în 
băncile din R.Moldovaa, 
pentru banii câștigați de Sheriff 

Ungheni. Cei care gonesc toamna... 

Krasnoselski afirmă că FC She-
riff ar fi împiedicat să-și deschidă 
un cont în valută în băncile din R. 
Moldova, pe care să fie transferați 
banii câștigați de pe urma par-
ticipării în competiția europea-
nă. Mențiuni cu privire la acest 
subiect nu se regăsesc, însă, în 
comunicatul emis de Guvernul de 
la Chișinău, în care se spune că, 

pe lângă problema gazelor, Gav-
rilița și Krasnoselski „au trecut 
în revistă subiectele actuale de 
dialog și au subliniat importanța 
întâlnirii în formatul 5+2 pentru 
reglementarea transnistreană”. 

Krasnoselski a reușit să inclu-
dă problemele fotbaliștilor de la 
Sheriff într-una din campaniile 
sale propagandistice, în cadrul 
căreia autoritățile de la Chișinău 
sunt acuzate că ar obstrucționa 
activitatea economică a compa-
niilor transnistrene. 

„Sportivii echipei de la Tiras-
pol, care este locomotiva întregu-
lui fotbal moldovenesc, nu pot pri-
mi fondurile câștigate, deoarece 
clubului nu i se oferă posibilitatea 
să deschidă un cont în valută în 
rețeaua bancară a Moldovei. (...) 
Agenda de negociere devine din 

Lucrătorii medicali și cei auxiliari din instituțiile medicale, care re-
fuză să se vaccineze, nu vor primi indemnizațiile de 16.000 de lei în caz 
de infectare cu COVID-19 și de 100.000 în caz de deces, potrivit unor 
modificări legislative aprobate astăzi în prima lectură de Parlament.

„Noi nu pedepsim medicii care nu se vaccinează, doar nu le oferim 
acces la plățile indemnizațiilor din contul tuturor cetățenilor Repu-
blicii Moldova. Statul le-a oferit posibilitatea să se vaccineze gratuit. 
Ei nu se vaccinează și noi îi premiem?”, a declarat Ala Nemerenco.

Ea a precizat că 86% din totalul angajaților instituțiilor din sănă-
tate publică sunt vaccinați cu ambele doze, iar măsura este și una de 
promovare a vaccinării. Totodată, ea a anunțat că săptămâna viitoare 
va fi organizată o campanie de promovare a vaccinării anti-COVID.

Ala Nemerenco a mai anunțat că Guvernul este în discuții cu Fondul 
de investiții din Rusia pentru a procura vaccinuri și din această țară.

Proiectul a fost votat în prima lectură cu 55 de voturi ale deputaților 
Partidului Acțiune și Solidaritate. Deputații Blocului Comuniștilor și 
Socialiștilor și cei ai Partidului Șor au votat împotrivă.
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ce în ce mai voluminoasă, iar pro-
blemele legate de serviciile banca-
re, telecomunicații, libertatea de 
mișcare, încetarea cauzelor penale 
motivate politic rămân actuale din 
cauza refuzului părții moldove-
nești de a urma exemplul regiunii 
transnistrene și de a implementa 
acordurile semnate”, susține șeful 
administrației separatiste de la 
Tiraspol. 

În particular, este vorba despre 
o încercare de manipulare a 
opiniei publice, după ce câteva 
conturi bancare ale unor companii 
cu datorii uriașe, dar afiliate 
unor afaceriști de la Tiraspol și 
Chișinău, au fost închise. 

În acest context, portalul 
economic Mold-Street amintește 
că, în 2019, circa 420 de agenți 

economici din regiunea trans-
nistreană a R. Moldova dețineau 
conturi în băncile licențiate de la 
Chișinău. Ca urmare a mai mul-
tor scandaluri financiare la nivel 
mondial, inclusiv cu implicarea 
băncilor din R. Moldova, s-au 
înăsprit regulile de prevenire și 
combatere a spălării banilor și 
finanțării terorismului. Acestor 
reguli a fost nevoit să se alinieze 
și sistemul bancar din R.Moldova, 
pentru a nu fi izolat de cel mon-
dial, notează sursa citată. 

Ca urmare a noilor prevederi, 
băncile licențiate din R. Moldova 
au dezvoltat instrumentele de con-
trol și, în procesul implementării 
acestora, fiind identificate eventu-
ale riscuri, băncile au solicitat mai 
multă transparență și informații 

Lucrătorii medicali 
nevaccinați nu vor primi 
indemnizații în caz de 
infectare cu COVID-19 

din partea clienților, inclusiv din 
regiunea transnistreană.

Menționăm în acest context 
că FC Sheriff este parte a hol-
dingul „Sheriff”, în subordinea 
oligarhului Victor Gușan, și care 
controlează de facto – economic 
și politic – regiunea separatistă 
transnistreană. Însuși Vadim 
Krasnoselski este un fost angajat 
al acestui grup, care îi oferă acum 
tot sprijinul necesar. 

Cu toate acestea, Federația 
Moldovenească de Fotbal (FMF) 
le-a confirmat anterior jurnaliș-
tilor de la Agora că a făcut „mai 
multe demersuri oficiale către or-
ganele abilitate pentru a permite 
FC Sheriff înregistrarea tuturor 
activităților financiare exclusiv la 
Chișinău, cu scopul evitării dublei 
impozitări”. 

Presa mai notează că, până în 
prezent, participarea în Cham-
pions League a băgat în vistieria 
clubului peste 23 de milioane de 
euro din partea forurilor inter-
naționale, doar din prezență și 
drepturile de televizare. Banii nu 
sunt impozitați în R. Moldova, 
deoarece FC Sheriff beneficiază 
de scutiri de taxe și impozite, 
prin prisma unei legi anacroni-
ce din anii 2000, de pe vremea 
fostului președinte Vladimir 
Voronin.

Liderul separatist de la Tiraspol, 
Vadim Krasnoselski, i-a reproșat șefei 
Guvernului de la Chișinău, Natalia 
Gavrilița, faptul că FC Sheriff nu poate 

încasa banii ce i se cuvin din participarea 
clubului transnistrean de fotbal în faza grupelor 
Ligii Campionilor. Subiectul ar fi fost abordat, 
potrivit agenției „Novosti PMR”, în cadrul 
discuției telefonice pe care cei doi au purtat-o 
pe marginea problemei aprovizionării cu gaze a 
R. Moldova. 

Valeriu CAȚER
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Victor Parlicov: Evident, dl 
Ceban nu poate spune că Gazprom 
nu vrea să ne dea gaze. Nu poa-
te să o spună ca reprezentant al 
unei companii pe care Gazprom o 
controlează. Dar, în esență, asta 
de fapt înseamnă – Gazprom NU 
vrea să dea gaze în R.Moldova la 
momentul de față. Cel puțin nu 
volumul integral. 

Eu cred că e un joc de nervi, o 
încercare de șantaj, lumea trebuie 
să înțeleagă că nu este o problemă 
– da, noi vom reveni la discuți-
ile despre preț, noi vom reveni 
la discuția despre formulă –, dar 
la prima etapă este important să 
asigurăm cu căldură și gaze toată 
lumea. Și, acum, ceea ce avem noi 
este că Gazprom nu vrea, Mol-
dovaGaz s-a eschivat de la rolul 
său de furnizor de ultimă opțiune 
și a transferat povara pe umerii 
Guvernului, iar Guvernul aleargă 
să rezolve problema. Deocamdată, 
îi reușește și eu am speranța că se 
va reuși în continuare. 

Tehnic vorbind, nu avem nicio 
problemă să avem gaze în R.Mol-
dova. 

- Adică opțiunea ar fi aces-
te „surse alternative” des-
pre care vorbea prim-mi-
nistrul Natalia Gavrilița?
Absolut! Gaz există în Ucrai-

na, gaz există peste tot. Problema 
este prețul înalt. Și ceea ce înțeleg 
eu că încearcă să facă acum au-
toritățile, este să găsească gaz în 
cazul în care Gazprom-ul renun-
ță, refuză sau nu mai vrea, sau 
începe iar să inventeze tot felul de 
clenciuri pentru a nu furniza gaz, 
ca să avem o securitate a livrării 
gazelor, în volum integral, cât vom 
avea nevoie. 

- Dar s-ar impune o preci-
zare, pentru că atunci când 
se vorbește despre livrări 
din „surse alternative”, de 
cele mai dese ori se invo-
că faptul că acesta va fi tot 
gaz rusesc, dar redistribuit 
prin intermediul altor fur-
nizori în R.Moldova...
E posibil, dar e posibil și să 

nu fie așa. Pentru că molecula 
aceea de gaz n-o mai găsește ni-
meni după ce a părăsit hotarul. 
În primul rând, trebuie să înțe-
legem două chestiuni: gazul, din 
momentul în care a fost vândut 
de Gazprom, prin cumpărător, 
nu mai este al Gazprom-ului. Este 
gazul furnizorului. E posibil ca 
noi să obținem tot același gaz al 
Gazprom-ului, doar că mai ieftin, 
în condiții mai bune decât direct 
de la Gazprom și atunci eu cred 
că e un avantaj pentru noi.

„Rusia refuză, deocamdată, 
să livreze volumul necesar 
de gaze în R.Moldova”

„Federația Rusă în ultimele săptămâni încearcă foarte insis-
tent să-și rezolve problemele politice, strategice și geopolitice 
în regiune prin această criză a gazelor, exagerând. … Una 
dintre condiții a fost soluționarea rapidă a conflictului din 
Transnistria, pe condițiile Moscovei, bineînțeles, lucru care 
niciun om teafăr la cap – fie el socialist, comunist, de dreapta, 

de stânga, pro-european sau pro-rus – nu poate să-l permită 
astăzi.”

Ion Sturza, fost prim-ministru 
al Republicii Moldova,

https://moldova.europalibera.org/
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Interviu cu Victor Parlicov, expert IDIS „Viitorul”

Încercarea șefului de la MoldovaGaz, Vadim 
Ceban, de a pune responsabilitatea pentru 
criza gazelor pe seama Guvernului ascunde 
de fapt o simplă realitate: Rusia refuză 

deocamdată să livreze în R.Moldova cantitatea 
necesară de gaze. De această părere este expertul 
în energetică Victor Parlicov, fost director al 
ANRE, care califică aceste acțiuni ca pe un șantaj. 
Într-un interviu pentru „Gazeta de Chișinău”, 
el se arată convins că Guvernului îi va reuși să 
gestioneze cu succes această criză, asigurând 
livrările din surse alternative, chiar și cu prețul 
unor noi împrumuturi din exterior, necesare 
pentru a-i ajuta pe cei nevoiași să-și plătească 
facturile în această iarnă. Factorul transnistrean 
nu ar fi unul dintre cele mai fiabile argumente la 
dispoziția Chișinăului în tratativele cu Gazprom, 
deoarece o eventuală sistare a livrărilor de gaze 
pe malul stâng al Nistrului ar afecta inevitabil 
consumatorii de energie electrică de pe malul 
drept, mai spune expertul, care prognozează 
o stabilizare a prețurilor la gaze pe piața 
internațională la primăvară, și nu în favoarea 
Rusiei. 

Asta e o problemă pe care Ga-
zprom-ul și-o creează cu propriile 
mâini. Exact așa a făcut-o și cu 
Ucraina și exact asta a pierdut. 

- S-a vehiculat în spațiul 
public ideea că un argu-
ment în favoarea autori-
tăților de la Chișinău ar fi 
livrările de gaze în Trans-
nistria, care, în fond, e și 
cel mai mare consuma-
tor, prin intermediul a 
două mari întreprinderi 
din regiunea separatistă 
– Centrala de la Cuciur-
gan și Uzina Metalurgică 
de la Rîbnița. Este acesta 
un argument care poate fi 
folosit?
În cazul în care gazul nu ajunge 

în regiunea din stânga Nistrului, 
probleme au toți. Probleme are 
Rusia, pentru că nu cred că ce-
tățenii din stânga Nistrului vor 
aprecia o asemenea atitudine, mai 
ales acesta va fi un demers din 
partea lor. Nu se va putea spune 
că noi refuzăm să cumpărăm gaz, 
Gazprom-ul a limitat furnizarea 
de gaz în stânga Nistrului. 

Doi, probleme vor avea cei din 
regiunea transnistreană, deoarece 
la ei se duce de râpă toată eco-
nomia și tot bugetul în această 
situație. O bună parte din bugetul 
lor e de fapt transformarea gazu-
lui, care venea în regiune gratuit, 
în bani – prin vinderea energi-
ei electrice pe malul drept, prin 
procesarea metalului și vinderea 
lui pe piețele internaționale și o 
mulțime de alte chestii. 

Dar, în cazul în care gaz nu vine 
în stânga Nistrului, avem proble-
me și noi. Pentru că, în cazul dat, 
Centrala de la Cuciurgan nu va 
mai putea să facă față volume-
lor de energie electrică necesare 
malului drept și aceasta va trebui 
să vină din Ucraina. Or, energia 
din Ucraina este astăzi mult mai 
scumpă. 

Repet, este o problemă pe care 
Gazprom-ul intenționat ne-o cre-
ează cu volumele, iar autoritățile 
caută soluții alternative câtuși de 
puțin decente ca preț, pentru peri-
oada de iarnă. Pentru că, ulterior, 
dacă vă uitați inclusiv pe bursele 
internaționale, se așteaptă o scă-
dere a prețului.

Deci, noi acum suntem pe o 
fază de umflare a unei bule. Exact 
așa cum era anul trecut o situ-
ație critică, când prețurile erau 
incredibil de mici, la fel acum este 
o situație unică, dacă doriți, în 
care avem prețuri record. Și toate 
acestea se vor epuiza.

Prețul pe termen mediu-lung se 
va stabiliza la 250, la 300, la 350, 
dar el nu va fi nici 1.000, nici 800 
de dolari. De atâta este important 
să trecem perioada asta, să găsim 
soluții pentru a-i ajuta pe cei ne-
voiași și după asta revenim la un 
regim normal. 

- Revin cu soluțiile pentru 
nevoiași, dar până atunci 
am o curiozitate. Ar putea 
Moscova găsi un canal se-
parat de livrare a gazelor 
în Transnistria? 
Foarte complicat. Nu poți evita 

Ucraina, asta-i clar, dar ca să li-
vrezi doar în regiunea separatistă 
este o problemă și cu cine închei 
contract. Până acum, Gazprom-ul 
încheia contract cu MoldovaGaz, 
care acoperea juridic livrările în 
stânga Nistrului. Iar operatorul 
Tiraspoltransgaz nu este înregis-
trat nicăieri. El nu este prezent în 
registre, el nu este entitate juri-
dică recunoscută internațional. 

- Revenind la soluțiile 
pentru nevoiași. Guvernul 
vorbește despre un pachet 
de măsuri compensatorii 
pentru păturile social vul-
nerabile. Are actualmente 
Guvernul sursele necesa-
re pentru asta sau le poate 
găsi din altă parte?
O parte din bani cred că poate 

fi găsită și pe intern, dar nu este 
deficit de bani astăzi nici în Eu-
ropa, nici în SUA și, sincer, nici 
la noi. Este sigur că guvernul va 
trebui să caute o soluție, dar, re-
pet, aceasta trebuie să fie o soluție 
pe termen relativ scurt. Pentru că 
noi trebuie să depășim această 
iarnă, care probabil va fi cu prețuri 
mari, după care se vor stabiliza 
lucrurile, vom intra într-o zonă 
previzibilă. Trebuie să depășim 
această perioadă, să eșalonăm 
plățile în timp, pentru ca să ni le 
putem permite, chiar și cu ajutorul 
unor împrumuturi. 

Eu nu văd o problemă cu aceas-
ta, să ne împrumutăm ca să achi-
tăm acum aceste compensații.

Interviu realizat 
de Valeriu CAȚER
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Care sunt lacunele 
certificatului Covid 

Doar 24% din populația Republicii 
Moldova este vaccinată împotriva 
Covid-19. Carantină deocamdată nu va 
fi, chiar dacă situația epidemiologică se 

înrăutățește de la o zi la alta. Rămâne în vigoare 
obligația de a prezenta certificatul de vaccinare 
sau rezultatul negativ al testului Covid-19 la 
restaurante. Am experimentat eficacitatea 
prezentării certificatului Covid-19. 

Suntem două persoane, ambe-
le vaccinate anti-Covid. Intrăm 
într-un local din capitală într-o 
zi de octombrie – când se desfă-
șurau Zilele Filmului Românesc 
la Chișinău. Suntem întrebate 
de certificate. Răspundem că da, 
avem certificate digitale pe care 
le  putem prezenta. Ni se spune 
că nu e nevoie, suntem crezuți pe 
cuvânt și ni se ia comanda, însă 
suntem atenționați că pot intra 
polițiști pentru a verifica dacă se 
respectă prevederile hotărârilor 
Comisiei Naționale Extraordinare 
de Sănătate Publică (CNESP). 

În altă zi am intrat într-o 
patiserie unde nimeni nu m-a 
întrebat nimic despre existența 
certificatului Covid și a buleti-
nului de identitate. Iar în altă 
patiserie am fost întrebată dacă 
dețin certificatul Covid. Neavând 
aparatul care scanează codul QR 
al certificatelor, chelnerița și-a 

cerut scuze, mi-a spus că are 
încredere în mine și mi-a luat 
comanda. 

Potrivit CNESP, certificatul 
Covid-19 poate fi prezentat în 
format electronic sau pe hârtie, 
fiind însoțit în mod obligatoriu 
de un act de identitate al titu-
larului (buletin de identitate, 
pașaport etc.) în original, copie 
sau fotocopie în format digital, 
sau un document care confirmă 
identitatea titularului (permis 
de conducere, legitimație etc.).

Măsurile de restricție decise 
de CNESP scot la iveală o lacu-
nă, de care ar putea beneficia 
persoanele nevaccinate. N-am 
făcut un astfel de experiment, 
însă practic o persoană nevac-
cinată se poate folosi de certifi-
catul Covid al unei cunoștințe, 
pentru a intra în restaurante. Se 
mizează pe faptul că personalul 
din restaurante nu prea verifi-
că dacă persoana care arată un 
certificat Covid este adevăratul 
proprietar al acestuia. 

„Nu putem verifica actele amă-
nunțit. Nu suntem profesioniști 
ca să depistăm certificatele false. 
Ne-a fost prezentat certificatul, 
noi i-am permis persoanei să in-
tre, mai ales că pe foarte mulți 
oaspeți deja îi cunoaștem”, sus-
ține Liuba, manager la Tucano 
Coffee. 

Vânzările scad în sectorul 
HoReCa

Noile restricții au redus drastic 
vânzările în sectorul HoReCa. „De 
când s-au impus aceste restricții 
au scăzut de trei ori vânzările. Per-
sonalul este stresat pentru că se 
fac verificări de câteva ori pe zi. 
Și oaspeții sunt stresați, deoarece 
stau la masă, mănâncă și se apro-
pie oamenii legiI pentru a-i veri-
fica. Oaspeții se simt discriminați 
pentru că noi alegem cine să intre 
în local și cine nu”, spune Liuba. 

„Vânzările au scăzut cu 40-
45%. Oamenii evită să vină în 
localuri deoarece știu de noile 
reguli. Suntem la limita existen-
ței. Este greu, mai ales pentru 
Rozmarin Cafe care activează 
corect din punct de vedre fiscal. 
Majoritatea clienților sunt ace-
iași. Oaspeții care au prezentat o 
dată certificatul nu mai e nevoie 
să-l prezinte repetat. Chelnerii îi 
cunosc”, declară Ana Sîtnic, di-

rectoarea Rozmarin Cafe. 
Diana de la restaurantul Asiatic 

ne-a comunicat că vânzările s-au 
micșorat cu 30-40%, iar oaspeții 
nevaccinați sunt încurajați să-și 
cumpere mâncare la pachet sau 
să stea la terasă, mai ales acum, 
când s-a mai încălzit și se poate 
sta afară. 

Oamenii legii au mers 
prin localuri

Polițiștii au făcut marți, 19 oc-
tombrie, un tur prin localurile din 
Chișinău pentru a verifica dacă 
noile restricții sunt respectate de 
agenții economici. Inspectoratul 
Național de Investigații, împreună 
cu BPDS „Fulger”, au verificat 182 
de agenți economici, fiind depis-
tate încălcări la 28 dintre aceștia. 
Printre încălcările depistate se 
numără: neverificarea termome-
triei la intrarea în local; admite-
rea clienților nevaccinați sau în 
lipsa testelor PCR sau a testelor 

antigen; activitatea angajaților 
localurilor în lipsa certificate-
lor de vaccinare sau a testelor; 
depășirea numărului permis de 
clienți în localuri; nerespectarea 
distanței sociale pentru fiecare 
client; purtarea incorectă a măș-
tilor de către angajații localurilor 
și activitatea ringurilor de dans, 
interzisă momentan, scrie într-un 
comunicat emis de Inspectoratul 
General al Poliției.

Potrivit Inspectoratului Gene-
ral al Poliției, cetățenii care în-
calcă restricțiile sunt sancționați 
cu o amendă de la 2000 până la 
5000 de lei, iar agenții economici 
primesc o amendă de la 10.000 
până la 35.000 de lei, conform 
Codul Contravențional.

Persoanele nevaccinate care 
prezintă certificate de vaccina-
re false, teste PCR Covid-19 cu 
semne de falsificare sau utilizează 
certificatul altor persoane riscă o 
amendă de până la 32.000 de lei 
sau închisoare de până la doi ani. 

și Ce riscă persoanele care trișează 

Natalia MUNTEANU

Virusul SARS-CoV-2, detectat în apele reziduale ale 
unor curse aeriene 

O echipă de cercetători de la agenția 
științifică națională din Australia, care 
a testat cu succes apele reziduale din 
curse aeriene pe distanțe lungi pentru 
a detecta urmele virusului care cauzea-
ză COVID-19, a anunțat că a detectat 
urme de SARS-CoV-2 în multe dintre 
probele recoltate, relatează Xinhua luni, 
potrivit Agerpres. 

Într-un studiu publicat luni, Orga-
nizația pentru Cercetare Științifică și 
Industrială a Commonwealth (CSIRO) a 
declarat că a detectat oligoelemente de 
SARS-CoV-2 în probe de apă reziduală 
prelevate din 24 din 37 de zboruri care 
transportau australieni care se întor-
ceau din zone fierbinți COVID-19.

Pentru a zbura în Australia din străi-
nătate, pasagerii trebuie să prezinte re-

zultate negative la testele pentru depis-
tarea infecției cu COVID-19 efectuate 
cu cel mult 72 de ore anterior plecării.

Constatările CSIRO demonstrează 
că noul coronavirus poate fi detectat 
în apele reziduale înainte ca purtătorii 
virusului să prezinte simptome.

Warish Ahmed, autorul principal al 
studiului, a declarat că testarea apelor 
reziduale ar putea fi o metodă valoroasă 
pentru testarea pentru COVID-19 a pa-
sagerilor, în contextul în care Australia 
se redeschide după 18 luni.

„Oferă un strat suplimentar de date, 
în cazul în care există un posibil decalaj 
în detectarea virală în probele preleva-
te din gât și nas și dacă pasagerii nu 
prezintă încă simptome”, a declarat 
cercetătorul într-un comunicat.

„Analiza rapidă la fața locului a apelor 
reziduale la punctele de intrare poate fi 
eficientă pentru detectarea și monitori-
zarea altor agenți infecțioși care circulă 
la nivel global și poate alerta cu privire la 
viitoare pandemii”, a adăugat specialistul.

Potrivit CSIRO, persoanele infectate 
pot elimina virusul în materiile fecale 
cu două până la cinci zile înainte de 
apariția simptomelor.

Cu toate acestea, virusul poate fi 
detectat și la persoanele care au fost 
anterior infectate, dar nu mai sunt 
contagioase.

Australia a raportat luni diminea-
ță 2.185 de noi cazuri de infectare cu 
COVID-19 în urma contagierii la nivel 
local și 12 decese. 
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Autoritățile Republicii Moldova au 
instituit miercuri, 13 octombrie, stare de 
alertă în sectorul energetic în legătură 
cu deficitul de gaze și tergiversarea 

încheierii unui nou contract dintre Moldovagaz și 
concernul rus Gazprom, ca urmare a condițiilor 
inacceptabile înaintate de partea rusă. Săptămâna 
aceasta toate primăriile și consiliile raionale au 
primit demersuri din partea distribuitorilor de 
gaze și a întreprinderilor de distribuție a energiei, 
în care sunt înștiințate că pot fi deconectate de la 
rețea fără preaviz „dacă nu vor limita consumul 
de gaze la minimul necesar” ori că riscă să fie 
deconectați de la energia electrică.

Distribuitorii de gaze le reco-
mandă primarilor „să reducă pro-
gramul de muncă al angajaților”, 
astfel încât să fie redus la maxim 
timpul de încălzire a încăperilor, 
„să organizeze activitatea pe ture 
în întreprinderile municipale”, să 
identifice posibilitatea de a trece la 
surse alternative de încălzire” și „să 
informeze angajații din instituțiile 
din subordine despre necesitatea 
reducerii consumului de gaze”. 

Consumatorii, avertizați 
să reducă consumul de gaze 
la pregătirea hranei

În același timp, oamenii sunt 
rugați să reducă consumul centra-
lelor termice pe gaz și „să limiteze 
utilizarea gazelor naturale în scopul 
pregătirii/încălzirii hranei și a apei”.

Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Vitalie Godorogea, șeful 
filialei MoldovaGaz Criuleni, ne-a 
informat că avertismentele se 
impun în condițiile prevăzute de 
starea excepțională din sectorul 
energetic. „Angajații filialelor Mol-
dovagaz monitorizează zilnic volu-
mul de gaz consumat în localități. 
Este vorba nu doar de consumul 
în primării, ci și din întreprinde-
rile, instituțiile educaționale de pe 
teritoriul acestora. Deocamdată 
nu avem instituții pe care să le 
deconectăm, deoarece afară încă 
mai este cald și consumul nu este 
prea mare”, a precizat șeful filialei.

Gazul, principala sursă 
de încălzire 

Primarul comunei Chetrosu, 

Anenii Noi, Leonid Zelevschi, 
ne-a informat că avertismentul 
vizează grădinițele, gimnaziile, 
oficiul medicilor de familie, dar 
și întreprinderile și gospodăriile 
casnice de pe teritoriul primăriei. 
„Două grădinițe și un gimnaziu de 
pe teritoriul comunei sunt deja co-
nectate la căldură. Nu putem face 
economii din contul sănătății co-
piilor. Am discutat și cu unul din 
cei mai mari agenți economici care 
utilizează gazul pentru producerea 
materialelor de construcție. I s-a 
cerut să reducă cu 30% consumul 
gazului. Deși va suporta pierderi, 
s-a conformat acestei cerințe. Ne 
bucurăm că anotimpul este deo-
camdată favorabil și credem că 
până la sfârșitul lunii octombrie 
ne vom conforma întocmai cerin-
țelor autorităților”.

Primarul a mai precizat că, în 
acest moment, gazul este prin-
cipala sursă de încălzire a gos-
podăriilor din comuna Chetro-
su. Oamenii sunt îngrijorați de 
eventualele scumpiri. Lemnele 
care costau 650-750 de lei m/c, 
acum costă peste 950 de lei. S-au 
scumpit și cărbunii. Cel mai grav 
însă e că situația i-a prins nepre-
gătiți pe oameni, majoritatea gos-
podăriilor și a instituțiilor sociale 
se încălzesc cu gaze naturale. 

„Nici oficiul medicilor de fa-
milie și nici cele două grădinițe și 
gimnazii pe care le avem pe teri-
toriul comunei nu pot fi conectate 
la alte surse de încălzire, decât 
centralele termice pe gaz. Deja 
la anul planificăm să atragem un 
proiect de încălzire cu panouri so-
lare. Totodată, suntem și în zona 
roșie de pandemie. Avem peste 20 
de cazuri de Covid. Suntem într-o 
situație fără precedent, între criza 
pandemică și cea energetică. Am 
decis să creăm o comisie ca să 
vizităm toți bătrânii singuratici 
și familiile vulnerabile să vedem 
în ce mod sunt pregătiți de iarnă 
și să monitorizăm îndeaproape 
situația lor. Creșterea prețului la 
gaz va genera alte scumpiri și ne 
e teamă ca oamenii să nu sufere 

de frig și foame iarna în case”, a 
mai spus Leonid Zelevschi.

„Nu știm condițiile 
Gazprom-ului și nici ce 
vrea guvernarea”

Fosta deputată Inga Grigoriu 
consideră că guvernarea ar trebui 
să fie mai transparentă referitor la 
procesul de negociere a prețului 
de livrare a gazului natural, ca po-
pulația deja să știe dacă trebuie 
sau nu să se aprovizioneze cu căr-
bune ori cu alte surse de încălzire 
pentru a face față acestei ierni.

„Noi știm că întotdeauna pro-
blema gazelor a fost folosită de 
Rusia în interesele sale politice. 
Dar nu trebuie să ignorăm că este 
și un subiect legat de securitatea 
statului care ar trebui discutat la 
Consiliul Suprem de Securitate, 
așa cum a fost discutat în Ucraina. 
Noi nu știm dacă vom avea sau 

nu gaz, nu știm care va fi prețul 
și la ce să ne așteptăm. Oamenii, 
în special cei care locuiesc în case 
pe pământ, ar trebui să știe deja 
ce să facă, să cumpere cărbune 
sau nu, să se aprovizioneze cu alte 
surse de încălzire ori să aștepte 
rezultatul negocierilor care i-ar 
putea prinde nepregătiți”, a de-
clarat Inga Grigoriu.

Reprezentanta Platformei DA a 
mai adăugat că pe moment nu este 
clar care sunt condițiile înaintate de 
Federația Rusă actualei guvernări 
și nici care sunt condițiile agreate 
de guvernare. „De ce nu putem afla 
transparent ce se întâmplă, aflăm 
la conferințe de presă doar des-
pre o parte din acțiunile pe care 
le întreprinde Guvernul. Vedem 
că România vrea să ne ajute, dar 
deocamdată toți așteaptă un răs-
puns clar referitor la negocieri”, a 
mai spus Inga Grigoriu.   

Între timp centrala termoelec-
trică de la Cuciurgan a trimis două 
avertismente companiilor de dis-
tribuire a energiei din RM, RED-
Nord, FEE-Nord și altele, pe care le 
anunță că ar putea reduce livrarea 
energiei electrice începând cu 11 
octombrie, până la semnarea unui 
nou contract între Moldovagaz și 
Gazprom. Cuciurganul invocă lipsa 
volumului necesar de gaze pentru 
producerea energiei.

Viorel Corbu, director tehnic al 
SA RED Nord, ne-a informat că, în 
pofida avertismentelor, deocam-
dată compania dispune de ener-
gie electrică suficientă pentru a-și 
asigura clienții. „Cuciurganul este 
principalul furnizor de energie al 
RM și pe moment știm că două ge-
neratoare ale acestei întreprinderi 
continuă să funcționeze pe gaz, iar 
două au început să utilizeze căr-
buni. Dacă li se termină cărbunii 
sau gazul și două generatoare vor 

fi deconectate, 50% din teritoriul 
RM rămâne fără energie, iar dacă 
trei generatoare vor fi deconectate 
– va fi afectat un teritoriu și mai 
mare. Totul depinde de ei”, ne-a 
spus Viorel Corbu.

„Dispunem de energie, 
dar nu știm până când”    

În legătură cu această situație 
RED Nord a informat președinții 
de raioane și Primăria Bălți că ar 
putea avea loc deconectări gradu-
ale dacă nu va fi energie electrică 
suficientă în rețea.

Producătorii de curent din 
Republica Moldova, CET NORD 
(care activează pe bază de gaz), 
CET 2, Hidrocentrala Costești, cea 
de la Dubăsari, stațiile de energie 
eoliană și solară fotovoltaică pro-
duc doar circa 15% din volumul 
necesar de energie.

Premier: RM va avea 
un contract, dar tariful 
va crește

Premierul Natalia Gavrilița a 
dat asigurări marți, în cadrul unei 
conferințe de presă că, în scurt 
timp, Republica Moldova va avea 
un contract de achiziționare a ga-
zelor negociat fie cu Gazprom, fie 
cu alți furnizori. „Contractul va 
fi în interesul cetățenilor, dar în 
actualele condiții de piață tariful 
se va majora și pentru consuma-
torii din RM”, a spus Gavrilița. La 
întrebarea, care sunt condițiile 
înaintate de Gazprom: își dorește 
un preț mai mare sau restituirea 
datoriilor, premierul a declarat 
că nu poate divulga informația 
„pentru a nu dăuna procesului de 
negocieri”. 

Natalia Gavrilița a mai adăugat 
că Guvernul a inițiat discuții la 
acest subiect cu România, Ucrai-

na, Polonia, dar și alte țări. Toto-
dată, Executivul începe procesul 
de achiziționare a gazului din 
surse alternative prin compania 
Energocom. „Indiferent de rezul-
tatele negocierilor cu Gazprom, 
noi nu putem lăsa țara fără gaz. 
Situația în care ne aflăm arată 
cât de corectă a fost decizia de a 
accelera construcția gazoductului 
Iași-Chișinău. În ultima săptămâ-
nă acest gazoduct a fost folosit și 
am primit anumite volume de gaz 
de balansare a presiunii și suntem 
recunoscători României pentru 
suportul oferit în acest proces”, 
a spus premierul. 

În legătură cu eventualele ma-
jorări ale tarifelor la gaz pentru 
consumatori, Guvernul a anunțat 
că va aplica un mecanism de com-
pensare a cheltuielilor, destinat 
categoriilor de persoane vulne-
rabile din RM.

Svetlana COROBCEANU

RM, între criza 
pandemică 
și cea energetică
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Ion CHIȘLEA 

Presiunea 
Gazprom-ului

Chestiunea aprovizionării cu gaze a 
Republicii Moldova a intrat în vizorul 
opiniei publice la finele lunii septembrie, 
atunci când, deși era așteptat un 

acord nou cu Gazprom-ul, acesta a admis doar 
prelungirea contractului vechi, semnat încă 
în 2006, cu doar o lună. Și chiar cu încălcarea 
clauzelor introduse în contract în luna ianuarie 
prin modificarea acordului vechi. 

E C O N O M I E

Acestea presupuneau o dero-
gare de la acordul inițial ca în 
perioada de vară gazele să fie 
achiziționate de la Gazprom la 
prețurile spot (la zi) de pe piețele 
europene. În perioada de iarnă, 
când în Republica Moldova se 
consumă cantitatea covârșitoare 
a gazelor, prețurile ar urma să fie 
calculate în baza formulei vechi, 
raportată la prețul unui mix de 
produse petroliere precum ben-
zina, motorina sau păcura. 

Perioada de vară durează șase 
luni, din aprilie până în septem-
brie, iar cea de iarnă începe în 
octombrie și se încheie în martie. 
Astfel, cei de la Gazprom nu au 
mai respectat clauzele contractu-
lui modificat în iarnă și au pus 
autoritățile moldovene în situația 
să achite un preț de piață. Care se 
apropie de 800 de dolari pentru 
mia de metri cubi, deși, dacă s-ar 
fi respectat acordul vechi, prețul 
ar fi trebuit să se plaseze în ju-
rul nivelului de 300 de dolari. Și 
această condiție a fost impusă în 
ultimul moment Chișinăului, care 
se aștepta la prețul „de iarnă”. 

În plus, invocând cauze teh-
nice, care ar fi derivat din pre-
lungirea în ultimul moment a 
acordului, Gazprom-ul a asigurat 
livrarea unui volum insuficient 
de gaze, fapt ce s-a resimțit prin 
scăderea presiunii în rețea. Drept 
urmare, autoritățile au solicitat 
trecerea pe cât e posibil a con-
sumatorilor industriali la alte 
resurse energetice în procesul 
lor de producere, fie că este vorba 
despre cărbune, fie de păcură. 

Deși a motivat volumul mic și, 
drept urmare, presiunea redusă 
din rețea prin deficiențe de ordin 
tehnic, apare întrebarea: chiar 
Gazprom-ul este o companie atât 
de bicisnică încât nu ar putea să-
și sporească volumul livrat cu 
câteva zeci de milioane de metri 
cubi pe zi? Așa cum am ajuns la 
sfârșitul lunii, iar volumul nu a 
mai fost suplimentat, devine clar 
că nu timpul scurt avut la dispo-
ziție a fost de fapt cauza. 

Știind modalitățile de ope-
rare a rușilor, este rezonabil să 

credem că, prin aceste acțiuni, 
Gazprom-ul exercită de fapt o al-
tfel de presiune asupra oficialilor 
moldoveni, pentru ca aceștia să 
accepte un nou contract de livrare 
a gazelor în condițiile impuse de 
partea rusă. Și este puțin pro-
babil ca acestea să fie de ordin 
comercial. Partea moldoveană 
vrea prețuri mai mici. Ce cer în 
schimb rușii?

Deși nimeni nu vorbește des-
pre aceasta, deplasarea în Rusia 
a două delegații moldovenești, 
cea condusă de Andrei Spânu, 
vicepremierul pe infrastructu-
ră, abilitată cu partea comercială 
a problemei, și cea condusă de 
vicepremierul Vlad Kulminski, 
responsabil de dosarul transnis-

trean, dă lesne răspuns la această 
întrebare. Cheia negocierilor ține 
de Transnistria. 

Deși la nivel oficial nu au cum 
să existe declarații ale autorități-
lor ruse la acest subiect, la nivel 
de experți au existat unele opinii 
care indică spre această ipoteză. 

Într-un articol anterior am 
făcut o referire la un interviu 
pentru ziarul VZGLYAD, în care 
expertul energetic rus Igor Iușkov 
a menționat că pentru Gazprom 
este mai rentabil să încheie un 
nou contract pe termen lung cu 
Republica Moldova.

„În primul rând, la nivel de 
stat, Moscova vrea un dialog 
normal cu Chișinăul pe problema 
transnistreană. În al doilea rând, 
putem vorbi despre schimbarea 
punctului de livrare și acceptare 
a gazelor pentru Moldova. Acum, 
gazul rusesc trece în tranzit prin 
Ucraina, apoi trece prin Transnis-
tria în Moldova. În această situa-
ție, Moldova nu poate deconecta 

Transnistria de la conducta cu 
gaze, altfel va fi ea însăși fără 
gaz. Pe de altă parte, ar fi mai 
bine ca Gazprom să încheie un 
nou contract de livrare ocolind 
Ucraina, astfel încât după 2024 
să nu semneze un nou acord de 
tranzit cu Kievul. Urmând această 
logică, gazul va intra în Moldova 
prin sudul țării – din România. 
Dar aici apare întrebarea – cum 
să aprovizionăm cu gaz Trans-
nistria? Adică, este necesar să 
se obțină garanțiile Chișinăului 
că nu va întrerupe furnizarea de 
gaze către Transnistria”, a spus 
expertul.

Cheia problemei ține, deci, de 
expirarea contractului de livrare 
a gazelor în Republica Moldova 
prin Ucraina la finele lui 2024 
și începerea tranzitului prin 
conducta South Stream ce trece 
prin Marea Caspică, Turcia și 
Bulgaria. 

Așa cum intrările de gaz vor 
fi controlate deja de Chișinău, și 
nu de Tiraspol, cum s-a întâmplat 
până acum, autoritățile moldo-
vene ar putea cere achitarea de 
către partea stângă a tarifului de-
plin pentru gaze, la fel ca și pe 

malul drept. Amintim că până în 
prezent, deși Moldovagaz adoptă 
un tarif egal pentru toți consuma-
torii, regiunea separatistă stabi-
lește un tarif propriu, la un nivel 
de circa 20% din tariful oficial. 
Acest fapt conferă întreprinderi-
lor transnistrene energofage un 
plus de competitivitate de preț. 
Grație acestor tarife, curentul 
produs la Centrala de la Cuciur-
gan sau, spre exemplu, cimentul 
produs la Fabrica de ciment de 
la Râbnița au costuri mai mici 
de producere și, prin urmare, 
sunt mai ieftine. La fel și Uzina 
metalurgică de la Râbnița, deși 
funcționează în cea mai mare 
parte pe curent electric, acesta 
este cumpărat de la Cuciurgan 
iarăși la tarife mai mici, fapt ce 
conferă un plus de competitivita-
te metalului de la Râbnița. Astfel, 
sub drapel moldovenesc, metalul 
din Râbnița ajunge în Uniunea 
Europeană la prețuri deseori de 
dumping, printre cele mai frec-

vente destinații fiind chiar Ro-
mânia și Polonia. 

Pe lângă faptul că are tarife 
mai mici, banii colectați din aces-
tea nici nu ajung la Moldovagaz, 
fiind transferați în bugetul re-
giunii. Și ar fi vorba despre 1/3 
din acesta. Astfel, până acum 
Tiraspolul a acumulat o datorie 
de aproape opt miliarde de dolari 
față de Moldovagaz pe care Ga-
zprom-ul se face că n-o observă 
sau chiar încearcă s-o impună 
guvernului de la Chișinău. 

În plus, mai sunt impozitele 
colectate de la Centrala de la Cu-
ciurgan, dar și cele de la Uzina 
metalurgică din Râbnița, cele 
mai mari întreprinderi ale re-
giunii. Potrivit ex-premierului 
Ion Sturza, aceste două unități 
plus banii din tarife ce nu ajung 
la Moldovagaz constituie 80% 
din bugetul regiunii. 

Și în cazul impunerii unui tarif 
real, egal cu cel de pe malul drept, 
care să fie achitat către Moldo-
vagaz, această competitivitate 
sporită, creată artificial prin ta-
rife mai mici ar dispărea, la fel și 
volumul vânzărilor și va fi afectat 
dramatic și bugetul regiunii, re-

spectiv sustenabilitatea regimului 
separatist de la Tiraspol.  

Astfel, din 2025, autorități-
le moldovene ar putea obține 
o pârghie extrem de eficientă 
pentru soluționarea diferendului 
transnistrean în condiții favo-
rabile Chișinăului. Acesta ar fi 
în linii mari, mobilul acțiunilor 
Gazprom-ului și al autorităților 
ruse: să preseze Chișinăul pentru 
a menține status-quo-ul actual 
în care separatismul transnis-
trean este subvenționat grație 
unei scheme a Gazprom în care 
plătitorul este chiar Republica 
Moldova. Da, e posibil ca rușii, ca 
alternativă, să preseze Chișinăul 
să adopte până în 2025 un statut 
special al regiunii transnistre-
ne în cadrul Republicii Moldo-
va. Însă deja nu mai este anul 
2006, când aveam doar o sursă 
de alimentare cu gaze. Și trecerea 
timpului nu mai este favorabilă 
rușilor. Rămâne doar să rezistăm 
trei ani.

Un nou program 
cu FMI 
în valoare de 
564 de milioane 
de dolari

Autoritățile Republicii Mol-
dova și misiunea FMI au ajuns 
la un acord la nivel de experți 
privind setul de politici econo-
mice, care ar putea fi susținut 
prin resursele acordate de 
FMI în baza unui acord pentru 
40 luni. Este vorba despre o 
finanțare în valoare de 564 de 
milioane de dolari. Acordul la 
nivel de experți se preconizează 
a fi aprobat de către conducerea 
FMI și Consiliul de directori 
executivi, care va avea loc în 
decembrie. Până atunci, RM 
urmează să implementeze câ-
teva acțiuni prealabile ce țin de 
independența Băncii Naționale, 
corectarea derapajelor anteri-
oare de la politicile trasate și 
adoptarea unor planuri buge-
tar-fiscale credibile.

INCE: Vom 
avea o creștere 
economică 
de 9,2%

Potrivit unui studiu al Insti-
tutului Național de Cercetări 
Economice (INCE), în 2021 
PIB-ul nominal al Republicii 
Moldova se va ridica la 237 
de miliarde de lei. „Moldova a 
înregistrat indicatori înalți de 
creștere economică în ianua-
rie-iunie. În prima jumătate 
a anului, PIB-ul a sporit cu 
11,7%”, se relatează în publi-
cație. Conform previziunilor 
INCE, creșterea exporturilor 
va constitui 15%, a importu-
rilor – 25%. Experții nu se 
așteaptă la „fluctuații grave ale 
cursului de schimb al leului”, 
estimând o inflație medie anu-
ală de 5%.

Rusia, 
îngrijorată 
de prețurile 
mari la gaze

Rusia este tot mai îngrijorată 
că majorarea explozivă a prețu-
lui la gazele naturale ar putea 
să afecteze cererea pe cea mai 
importantă piață a sa de export, 
transmite Bloomberg. „În cele 
din urmă, o astfel de situaţie va 
conduce la un consum mai mic 
și asta îi va afecta pe producă-
torii noștri, inclusiv Gazprom 
PJSC”, a spus miercuri preșe-
dintele Rusiei, Vladimir Putin, 
la o reuniune a Guvernului. „De 
aceea nu suntem interesați de o 
creștere fără sfârșit a prețurilor 
la energie, inclusiv la gaze natu-
rale”, a adăugat Putin.
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Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a 
anunțat luni, în cadrul unui briefing, 
că își depune mandatul de parlamentar 
și că va pleca și din fruntea Partidului 
Socialiștilor.

„Nu mă ascund de imunitate. Nu 
am de ce să mă tem de voi. Vreți să 
începeți dosare politice, începeți, o să 
vedem la cine e mai tare caracterul”, 
a declarat Dodon.

Dodon a mai precizat că în cadrul 
Congresului extraordinar al PSRM, ce 
va avea loc în decembrie, va fi modi-
ficat statutul formațiunii și că se va 
renunța la funcția de președinte al 
partidului, iar conducerea PSRM va 
fi asigurată de un „organ colegial”.

De data asta, 
pentru afaceri

El a mai spus că nu se va retrage 
din politică și că ar vrea să aibă mai 
mult contact cu alegătorii. 

Marți, fostul președinte a scris pe 
pagina sa de Facebook că zboară din 
nou la Moscova, de data asta, pentru 
afaceri. După demisia din Parlament, 
Dodon a anunțat că va deveni preșe-
dinte al „Delovaia Rossia” în Republica 
Moldova, o asociație de dezvoltare a 
afacerilor dintre Rusia și Republica 
Moldova.

„În calitate de președinte al Aso-
ciației Obștești Uniunea de Afaceri 
Moldo-Rusă, întreprind o vizită de 
lucru la Moscova în scopul stabilirii 
unor contacte cu parteneri de afaceri”, 
a precizat Dodon pe rețeaua de soci-
alizare.

El a afirmat că în următoarele zile 
are planificate mai multe întrevederi 
importante cu șefii unor companii 
mari de stat și companii private. 
Despre rezultate va veni cu informa-
ții ulterioare.

Afacerile familiei Dodon 

Fiul fostului procuror general al 
Rusiei, Iuri Ceaika, este „ambasadorul 
de business” al Rusiei în Republica 
Moldova. Familia Dodon și Ceaika 
sunt asociați în mai multe afaceri din 
Rusia prin intermediul lui Alexandru 
Dodon, fratele fostului președinte, 
care a deținut din 2001 doar funcții 
publice.

La rândul său, Ceaika a salutat de-
misia lui Dodon și i-a urat succes în 
noua sa calitate.

„Uniunea comercială moldo-ru-
să are menirea să contribuie la im-
plementarea proiectelor comerciale 
moldo-ruse, la dezvoltarea și popu-
larizarea antreprenoriatului în rân-
dul tinerilor, apărarea drepturilor și 
a intereselor legale ale antreprenorilor 
moldoveni și ruși, consolidarea și întă-
rirea colaborării interetnice în diferite 
domenii, inclusiv în cel umanitar”, a 
declarat Igor Ceaika pentru Gazeta.ru.

Ceaika este asociat cu Alexandru 
Dodon, fratele lui Igor Dodon, la Ar-
khplei Development, ce activează în 
sectorul imobiliar, acolo unde Alexan-

dru Dodon deține o cotă de 15%, Igor 
Ceaika – 45%, iar compania Inspair 
– celelalte 40%.

Alexandru Dodon mai deține 10% 
din acțiunile companie PEO de colec-
tare a deșeurilor, Igor Ceaika – 40%, 
iar Aleksandr Ponomariov – 50%. 

Alexandru Dodon mai deține cotă 
parte și în compania Mediamails, acolo 
unde are 50%, iar partenerul său de 
afaceri Ion Lipciu – celelalte 50 de 
procente.

De asemenea, fiul fostului procuror 
general al Rusiei a cumpărat în februa-
rie 2020 pachetul majoritar de 51% 

din acțiuni ale posturilor de televizi-
une Primul în Moldova și Accent TV, 
deținute anterior de Vadim Ciubara, 
un apropiat al lui Dodon. 

Ulterior, în august 2021, Ceaika 
a cedat pachetul său de acțiuni de-
ținut la aceste televiziuni către alți 
doi cetățeni ruși, Samvel Grigorian 
și Natalia Ermilova, care dețin în acte 
aceste două televiziuni. Aceștia dețin 
firma „Resurse Unite” din Rusia.

Soarta dosarelor lui Dodon 
în mandatul lui Stoianoglo

În mai 2020, Igor Dodon a fost vizat 
într-un proces penal după ce au apărut 
în spațiul public, în iunie 2019, ima-
gini video de la discuțiile dintre Igor 
Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei 
Iaralov. În cadrul discuțiilor despre 
formarea unei coaliții dintre PSRM 
și PDM, Igor Dodon a primit o pungă 
neagră de la fostul lider democrat. 

Fostul deputat Iurie Reniță susține 
că în pungă ar fi fost bani și a solicitat 

inițierea procedurii de suspendare din 
funcție a lui Dodon, care, pe atunci, 
era președinte al R. Moldova. 

Igor Dodon a spus că totul a fost 
„o înscenare” și că nu știe ce se afla 
în pachetul care apare în imaginile 
video. În discuțiile dintre Dodon cu 
Plahotniuc, se observă că banii din 
sacoșă ar fi destinați salarizării mem-
brilor PSRM. 

Acest dosar nu a avut finalitate. 
Procuratura Generală a anunțat că 
nu va iniția un dosar penal în acest caz 
pentru că este imposibil de determinat 
ce se afla în acea pungă.

În septembrie 2016, Rise Moldo-
va a scris că PSRM ar fi beneficiat de 
sponsorizări de milioane, proveniți 
dintr-o afacere secretă cu o companie 
off-shore din Bahamas, conectată la 
Federația Rusă. 

Compania ar fi făcut un transfer 
de peste 30 de milioane de lei – sumă 
care a depășit cu mult bugetul PSRM 
de la alegerile locale din 2015, iar banii 
au intrat prin intermediul „Exclusiv 
Media” în R. Moldova cu câteva luni 
înainte de alegerile prezidențiale din 
2016. 

Procurorul general suspendat, Ale-
xandr Stoianoglo, a declarat că Baha-
mas este „un caz clasic de spălare de 
bani, și nu unul de finanțare ilegală 
a unui partid”.

P O L I T I C Ă

Mai vine Dodon?

Ilie GULCA

Aleksei Navalnîi, 
declarat câștigătorul 
premiului Saharov 

Politicianul rus de opoziție și activistul anticorupție 
Aleksei Navalnîi, în prezent încarcerat, a fost declarat 
miercuri laureatul din 2021 al premiului Saharov pen-
tru libertatea de gândire al Parlamentului European, 
a anunțat conducerea legislativului comunitar. Vice-
președinta Parlamentului European, Heidi Hautala, a 
anunțat laureatul în hemiciclul de la Strasbourg mier-
curi după-amiază, în urma unei decizii a Conferinței 
președinților, formată din președintele PE și liderii 
grupurilor politice.

Rusia nu poate fi forțată 
să respecte această decizie 
a PE 

Kremlinul a denunțat joi decizia Parlamentului Euro-
pean de a-i decerna premiul Saharov pentru libertatea 
de gândire opozantului rus Aleksei Navalnîi, adversarul 
nr.1 al președintelui Vladimir Putin, și a afirmat că 
Rusia nu poate fi obligată să respecte această deci-
zie, potrivit AFP și Reuters. „Noi respectăm această 
instituție (Parlamentul European), dar nimeni nu ne 
poate obliga să avem respect pentru această decizie”, 
a afirmat Peskov în cadrul conferinței zilnice de presă.

Grupul Gazprom nu a reușit 
să răspundă cererii 

Grupul energetic rus Gazprom nu a reușit până acum 
să răspundă unei cereri de gaz sporite din partea Uniunii 
Europene, a susținut miercuri, la Strasbourg, președin-
tele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit 
dpa. „Deși Gazprom și-a onorat contractele pe termen 
lung încheiate cu noi, el nu a răspuns la cererea sporită 
așa cum a făcut în anii precedenți”, a declarat Von der 
Leyen în fața membrilor Parlamentului European, reunit 
în sesiune plenară la Strasbourg.

Lituania cere UE 
sancționarea zborurilor 
spre Minsk

Lituania a cerut Uniunii Europene să-și închidă spa-
țiul aerian pentru companiile aeriene care efectuează 
zboruri la Minsk, în lumina afluxului continuu de mi-
granți ilegali dinspre Belarus, informează dpa. Ministrul 
de externe, Gabrielius Landsbergis, a declarat marți că a 
avansat ideea în întâlnirea de luni cu omologii săi de la 
Luxemburg. Alte state UE care au de furcă cu migrația 
ilegală, inclusiv Germania, au salutat sugestia, a spus 
el, potrivit agenției de știri BNS. 

Colin Powell a murit 
din cauza COVID-19

Colin Powell, primul afro-american ajuns secretar 
de stat al SUA și șef al Statului-Major, a murit luni, la 
vârsta de 84 de ani, din cauza unor complicații provocate 
de COVID-19, relatează Reuters și AFP, citând familia 
politicianului. „Am pierdut un soț, un tată și un bunic 
remarcabil și iubitor, precum și un mare american”, 
au precizat membrii familiei. „Era complet vaccinat. 
Vrem să mulțumim personalului medical de la Centrul 
medical național Walter Reed pentru tratamentul plin 
de grijă asigurat”.

I.G., selecție după agerpres.ro

M a p a m o n dZvonul că Igor Dodon a părăsit Republica Moldova 
pentru a scăpa de reținere a ajuns inclusiv pe buzele celor 
din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor

După ce a părăsit fotoliul de deputat și a plecat 
în Federația Rusă cu treburi de afaceri, 
zvonul că Igor Dodon nu se mai întoarce 
în Moldova, care circulă inclusiv în cadrul 

Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, este din ce în ce 
mai alimentat. Purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena 
Sterpu, a spus reporterului „Gazetei de Chișinău” că nu 
comentează zvonurile, „căci sunt foarte multe”. 

În mai 2020, 

Igor Dodon a fost 
vizat într-un proces 

penal după ce au 
apărut în spațiul 

public, în iunie 2019, 
imagini video de la 

discuțiile dintre Igor 
Dodon, Vladimir 

Plahotniuc și Serghei 
Iaralov.
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C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

R U B R I C A R Z I

Agenții străini  
A - p o l i t i c e

Tocmai despre ei, despre 
ruși voiam să spun. Nu despre 
cei care stau acasă și își caută 
de nevoi, iar apoi ne sfâșie 
inimile cu narațiuni și drame 
muzicale despre durerile lor 
și despre sufletul lor larg. 
Nu, nu despre ei, pe aceia îi 
ținem în biblioteci și colecții 
de discuri, la loc de cinste. 
Voiam să vă spun despre rușii 
mari și puternici, cu suflet și 
trup nomad, care hoinăresc și 
care hotărăsc destinele lumii, 
care n-au altă grijă decât să-i 
pună la punct pe alții, mai 
îndrăzneți, care încearcă să le 
conteste rolul de arbitru mon-
dial. Acum se pare că a venit 
rândul Europei. Și al nostru. 
Că tare demult ne visează puși 
la respect.

De fapt, fiindcă azi nu 
putem evita subiectul gazelor, 
voiam să încep cu o constata-
re. După criteriile administra-
ției de la Kremlin, societatea 
pe acțiuni „Moldova-Gaz”, în 
pofida denumirii „moldove-
nești”, este, pentru noi, un 
agent străin, care lucrează 
exclusiv în favoarea patronu-
lui strain: „Gazprom”. Iar cum 
„Gazprom” exprimă nu doar 
economia esențială, ci și poli-
tica esențială a Rusiei, instru-
mentul ei geopolitic suprem 
(fapt pe care V. Voronin i l-a 
amintit recent vicepremieru-
lui Spânu), trebuie să-i dăm 
aprecierea cuvenită. Mai întâi, 
e bine s-o știm (mai ales, s-o 
știe guvernarea), iar mai apoi 
s-o amintim patronilor, când 
vom renegocia, pentru limpe-
zirea apelor, statutul acestei 
SA, în contextul demonopoli-
zării pieței energetice. Că dacă 
ANRE și Consiliul Concurenței 
tac nu înseamnă că acolo e 
regulă beton. Pur și simplu 
factorii de decizie de până 
acum erau cu alte interese. Ei 
erau dintr-o zonă a real-politi-
cului foarte pragmatic, dirijat 
dintr-un centru de comandă 
înstelat.

E curioasă și participarea 
în această societate a Trans-
nistriei, o altă entitate care, 
punctual, prin toate faptele și 
declarațiile conducerii po-
litice a regiunii separatiste, 
reprezintă, de asemenea, un 
agent străin, care slujește unor 
interese străine. Care se sacri-
fică permanent (sic!) servind 
drept instrument al Rusiei de 
a ne menține (pe noi, ăștia din 
dreapta Nistrului) pe orbita ei. 
Umilitor rol, dar pe care trans-
nistrenii îl acceptă supuși, ca 
soldații.

Cum funcționează partea 

Pentru specialiști e o adevărată 
provocare să poată măsura gradul 
de civilizație al unei țări sau al 
unui popor. Acum, în era corecti-
tudinii, problema nu se mai pune 
deschis, dar evident că subzistă 
în mintea tuturor oamenilor cu 
simțul observației nealterat de 
„judecăți pozitive“. 

E limpede că nu toate națiile 
sunt la fel de civilizate, dar există 
oare vreo metodă universală de a 

măsura fără greș gradul lor de civilizare și de a stabili, în funcție de 
asta, o ierarhie? E posibil, cu alte cuvinte, un clasament al civilizării?

Savanții de ieri au încercat, cu succes diferit, acest exercițiu. De 
cele mai multe ori, au dat-o în bară, pentru că judecau un cod cultural 
prin altul, iar ceea ce este valoare și semn de înaltă educație într-o 
cultură, e considerat, deseori, barbarie în alta. Savanții de azi îți vor 
spune că acest lucru nu este doar incorect și irelevant (comunitățile 
mari nu acționează ca o singură entitate și nu le poți judeca după 
atitudinile majoritare), ci și imposibil. Într-adevăr, care ar fi criteriul 
unic, unitatea de măsură valabilă pentru toți a civilizației? 

Și eu credeam că nu e cu putință să se identifice vreodată un ase-
menea criteriu. Dar numai până și-a făcut apariția covidul. Mai precis, 
în momentul în care a devenit posibilă o primă evaluare a campaniei 
de imunizare împotriva acestuia. 

Cifrele pe care le avem azi, pe țări, nu ar trebui să uimească pe nimeni. 
Căci ele reflectă nu atât eficiența statelor și puterea de convingere a 
ministerelor de resort, cât – da, exact! – gradul de civilizație al fiecărui 
popor. Ceea ce știam intuitiv sau în urma observațiilor empirice, se 
confirmă acum în procentele de vaccinați. Cifrele din Europa și din 
țările libere ale lumii sunt indicatorul cel mai coerent, întrucât acolo 
vaccinarea nu se face sub presiunea statului. Altfel spus, procentajul 
mare de vaccinați din China (75%), Qatar (78%), Cuba (peste 60%) 
etc. trebuie privit nu ca expresie a voinței și conștiinței cetățeanului, 
ci tocmai ca efect al acestei presiuni.

Și ce ne spun cifrele din lumea liberă? Ceea ce știam dintotdeauna 
despre țările care fac parte din ea. Că nordicii sunt cei mai civilizați 
și că sunt urmați la mică distanță de celelalte țări ale Occidentului. 
Că cei mai harnici la imunizare în UE s-au dovedit a fi portughezii – 
cine a fost vreodată în Portugalia va confirma imediat că țara te lasă 
cu aceeași impresie pozitivă pe care o produce acum și procentul ei 
uriaș de vaccinați. Că cei de la coada Europei (în toate privințele), sunt 
în urmă și la vaccinare: românii, cu o treime de populație vaccinată 
complet, și bulgarii, cu o cincime.

Nu este corect să dai vina doar pe autorități pentru eșecul campa-
niei. Poartă și ele o responsabilitate oarecare, dar nu poți spune, de 
exemplu, că în România autoritățile nu au încercat să-i convingă pe 
oameni să se vaccineze. Și nu știu dacă se poate vorbi de o vină a cuiva, 
în această situație. Mai curând, de o fatalitate: cum să înțeleagă bene-
ficiile imunizării oamenii cu o cultură precară, creduli când e vorba de 
fake news, dar sceptici în privința adevărului, lipsiți de empatie (căci 
nu te vaccinezi doar de dragul tău, dar și din grijă față de alții), trăind 
într-un univers închipuit, fără nicio legătură cu realitatea, unul dominat 
de mituri și de conspirații, mai puțin de rațiune și de știință. Toate 
aceste lucruri – cultura generală, dragostea pentru adevăr, respectul 
pentru știință și pentru medici, spiritul comunitar, capacitatea de a 
decela, rațional, între realitate și ficțiune – definesc cu adevărat gradul 
de civilizație al unui popor. Molima actuală a solicitat de la oameni 
tocmai aceste calități. Cei care le-au avut, le-au manifestat, cei care 
nu le-au avut… ei bine, mai au de învățat. Din nefericire însă, prețul 
învățării ar putea fi unul extrem de mare. Este deja, dacă ne uităm la 
statisticile cu ventilați și morți din ultimele săptămâni.

P.S. Este interesantă și o altă cifră legată de vaccinare. Media globală 
a celor imunizați complet este de 37%. Poate spune cineva că lumea, 
în ansamblul ei, e mai civilizată de atât? 

P.P.S. Sigur că toate aceste cifre vor crește, dacă nu sub presiunea 
directă a diriguitorilor, atunci sub cea a reportajelor de la morgă: 
covidul nu se va opri la varianta delta, nu va deveni mai milostiv cu 
oamenii și nici nu se va trata cu ceai de echinaceea. Dar la etapa aceasta, 
procentele de imunizați sunt poate cel mai grăitoare din perspectiva 
schițată mai sus. Acum, când vaccinul nu le-a fost băgat oamenilor 
cu de-a sila, acum, când aceștia au fost liberi să-și afirme apartenența 
la normalitate, peste o jumătate din populația globului a preferat să 
rămână într-o lume a vracilor, șamanilor și manipulatorilor de tot 
felul. Într-un basm cu balauri (Gates, Soros etc.), croitorași viteji și 
ivani duraci, dar norocoși.

Paharul 
gradat 
al civilizației

transnistreană în SA „Moldo-
va-Gaz”? Nicio contribuție, 
nicio opinie, de acord întot-
deauna cu deținătorul pache-
tului majoritar. Măcar o dată 
vreo opinie separată! Măcar o 
rugăminte sau intervenție (de 
exemplu acum, în momentul 
crizei, când iată că și centrala 
de la Cuciurgan se îneacă fără 
gaz) pe lângă fratele mai mare: 
lăsați prețurile vechi (sau, cel 
puțin, lăsați-le suportabile) 
pentru frații moldoveni, amin-
tiți-vă că ei ne-au făcut atâtea 
concesii! Nu limitați porția de 
gaze pentru întreprinderile 
noastre, că noi, ca republică 
separatistă, din asta ne ținem! 

Nimic! Pentru că patronul 
străin, cel de departe, imperia-
lul, are alte planuri. Adevărat, 
prin asta se demască și își de-
conspiră agenții. Măcar atât, 
pentru noi. Că dacă oricum 
suntem în pierdere, măcar 
minte să adunăm.

Și să nu uităm nici de 
agenții străini din parlament, 
ei tocmai se developează, cu 
acest prilej, ca la comandă... Și 
nu doar socialiștii, și nu doar 
comuniștii... „Plecarea” lui 
Dodon e din aceeași casetă te-
matică și e argumentul suprem 
pentru afirmațiile noastre. 
Bine, personajul acesta s-ar 
fi putut retrage modest, cu 
coada între picioare, ca orice 
perdant, cel puțin pentru a 
nu dăuna imaginii propriei 
echipe. Acum însă nici măcar 
socialiștii nu mai știu: le mai 
este Dodon șef sau nu. Dar, 
ziceam, un motiv de a-mi 
aminti de el e chiar tema pe 
care am încercat s-o atac aici. 
Or, când un lider politic, șef 
de partid și președinte de țară 
(sic!), devine șef de filială a 
unei organizații social-politice 
străine, nimic nu mai reclamă 
deconspirări dificile – totul 
e pe față! Or Delovaia Rossia 
(titlul îmi amintește de O’ 
Henry, mai precis, de filmul 
lui Gaidai, cu Pleatt, Nikulin, 
Smirnov..., pe motivele nu-

velelor satiricului american), 
împreună cu filiala ei moldo-
venească (precum e Moldo-
va-Gaz pe lângă Gazprom), 
este parcă special gândită ca 
să-mi întregească tabloul.

Îmi veți reproșa, probabil, 
că în aceste cazuri vorbim 
de întreprinderi și afaceri, 
iar noțiunea de „agenți stră-
ini” se referă la mass-media 
și la politică. Vă contrazic 
însă faptele. Gazul e utilizat 
de Kremlin pentru influență 
politică (gura păcătosului lider 
comunist grăia adevăr), iar 
esența noului job al lui Dodon 
ne-a explicat-o chiar el: se 
va ocupa de politica reală, de 
realpolitik. Adică de politica 
pragmatică, excluzând ideo-
logia și morala. O politică pe 
care a învățat-o de la mentorii 
săi, cartea sa de căpătâi, după 
propria mărturisire, fiind Arta 
Războiului a lui Sun Tzu, acest 
Bismarck & Machiavelli avant 
la lettre... QED.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

Când totu-i pierdut, încă nu-i totul 
pierdut. Când se pare că nimic nu te mai 
ajută și chiar ai risipit totul, pe un capăt, 
vezi că la celălalt capăt ai acumulat, 

proporțional, o avere: o experiență. Nu o ignora. 
Rusul îți dă doi nebătuți pe unul bătut, iar el știe 
ce știe.

Voiam  

să vă spun despre 
rușii mari și 

puternici, cu suflet 
și trup nomad, care 

hoinăresc și care 
hotărăsc destinele 

lumii, care n-au 
altă grijă decât să-i 

pună la punct pe 
alții, mai îndrăzneți, 

care încearcă să le 
conteste rolul de 
arbitru mondial. 
Acum se pare că 

a venit rândul 
Europei. Și al 

nostru. Că tare 
demult ne visează 

puși la respect.
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Ce se întâmplă? Nimic deosebit. 
Un nou șantaj din partea Federa-
ției Ruse. Îl vom numi convenți-
onal „Războiul Gazelor”. Pentru 
că vuvuzelele comunisto-socialiste 
pro-moscovite au suferit un eșec 
usturător, atât la prezidențialele 
din 2020, cât și la parlamentarele 
din acest an, Kremlinul și-a propus:

a) să testeze gradul de pro-euro-
penism al Guvernului de la Chiși-

nău, când iarna bate la ușă, iar orice criză energetică ar putea șubrezi 
considerabil autoritatea executivului moldovean;

b) să testeze gradul de încredere în noua putere a cetățenilor Re-
publicii Moldova, în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale și 
parlamentare;

c) să mute accentele de pe discuțiile dintre experții economici, 
prin implicarea în negocierile cu Gazprom a factorilor / decidenților 
politici din Chișinău.

Ce trebuie să înțelegem?
Răspunsul e simplu. Există trei opțiuni:
1) obediență + concesii politice (în mare parte pe dosarul trans-

nistrean) = gaz ieftin;
2) demnitate + continuarea reformelor = gaz scump;
3) demnitate + continuarea reformelor + diversificarea surselor de 

energie = gaz la un preț rezonabil.
Mai pe scurt, ne așteaptă vremuri grele. Dar ce ați crezut? Ați avut 

cumva alte așteptări? Sau credeți că balticii, când au ales vectorul 
euro-atlantic, nu au trecut prin dificultăți. Toate în lumea asta au un 
preț. Absolut toate. Inclusiv demnitatea.

Cum vom trăi mai departe?
Alegerea ne aparține: demni (continuând modelul european de 

dezvoltare) sau nedemni (îngenunchind asemenea lui Lukașenko)? 
Curaj, prieteni! E timpul să ne încordăm nu numai mușchii, dar și 
neuronii, iar gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău trebuie dat în exploa-
tare cât mai curând.

Toamna demnității noastre

Am căutat în presa rusă, locală 
și occidentală despre „motivația 
politică” în spatele șantajului 
energetic al Rusiei. 

Dacă lăsam la o parte specula-
țiile, atunci nu există evidențe. Nu 
că așa ceva nu este posibil, dar ca 
să se vină cu recomandări serioase 
sunt necesare fapte. Orice manual 
elementar de politici publice spu-
ne că deciziile trebuie bazate pe 
evidență, nu emoții.

Pe marginea acestui subiect pot 
fi formulate minim trei scenarii:

- Scenariul 1: Rusia vrea să 
schimbe formula de calcul al 
prețului. Acest lucru ar putea 
însemna un contract pe termen 
scurt-mediu, nicidecum nu pe ter-
men lung (cine este curios să vadă 
ce fel de contracte are Gazprom 
cu statele UE, PaE și cele din 
Uniunea Euroasiatică poate intra 
pe contul meu de Twitter sau pe 
canalul de Telegram în engleză). 
Deci, nu e vorba despre o condiție 
politică, ci mai degrabă despre 
formulă. Evident prețul va crește. 
Din nefericire pentru toți cei care 

Printre altele (despre livrarea de gaze)
nu au contract pe termen lung, 
Rusia vrea să folosească situația 
pentru a obține venituri mai mari. 
Moldova însă nu cumpără mult, 
ceea ce înseamnă că acest scena-
riu nu este complet. Dacă Rusia 
cere o scumpire, iar Chișinăul nu o 
dorește, atunci rămâne un subiect 
comercial, care însă poate fi poli-
tizat (deja este geo-politizat), mai 
ales că Gazprom este controlat 
de Kremlin.

- Scenariul 2: Rusia își vrea 
datoriile înapoi (din discuțiile cu 
persoane care urmăresc situația 
am înțeles că ar fi vorba despre 
câteva sute de milioane dolari). 
Datoria se referă la malul drept, 
nu la regiunea transnistreană) 
strict despre datoria malului 
drept. Iarăși pentru că guvernarea 
nu divulgă detaliile discuțiilor cu 
partea rusă (nu negocieri struc-
turate), este neclar dacă Rusia 
a cerut restituirea datoriei prin 
obținerea vreunui obiectiv pe te-
ritoriul moldovenesc. Așa ceva ar 
însemna cerințe politico-econo-
mice. Dar acest lucru trebuie să îl 
infirme sau confirme guvernarea. 

Scenariul 3: Rusia cere altce-
va totalmente necunoscut. Dar 
ce ar fi asta? Asumarea datoriei 
malului stâng (circa 7 miliarde 
dolari până acum)? Un asemenea 
lucru ar avea implicații politice, 
dar până acum Gazprom a calcu-
lat separat datoria malului drept 
de cea a malului stâng. De aceea, 
dacă insistă pe acest lucru acum, 

evident că guvernul nu poate ac-
cepta o asemenea condiție.

Pot fi și alte scenarii mixte 
cu alte motivații despre care gu-
vernarea nu vrea să comunice. 
Dar atunci când guvernarea nu 
comunică ca atare apare un me-
diu propice pentru speculații și 
dezinformare.

De aceea, în loc ca guvernarea 
să îi roage pe toți să preia discur-
sul său (adică să pună întrebări), 
i-aș recomanda ca în contextul 
revenirii Ministrului Spânu de la 
Varșovia să înceapă să deschidă 
parantezele. Doar în acest fel poa-
te fi combătută dezinformarea, 
fără a prejudicia interesele stra-
tegice ale țării.

Întrebarea lunii octombrie ră-
mâne: care sunt condițiile politice 
cerute de Rusia?

P.S. Apropo, aceste întrebări 
le pun toți străinii – de la di-
plomați până la jurnaliști. Între 
timp, este rațional să fie găsite 
soluții alternative de o manieră 
transparentă. Îi rog pe toți să se 
refere strict la întrebarea despre 
condițiile politice, dacă acestea 
există (în bază de evidență - “Одна 
Бабушка Сказала” nu merge). 
Nimeni în lumea academică sau de 
think-tanking serios (accentul e pe 
serios) nu își bazează argumentele 
pe ceea ce nu poate fi demonstrat 
prin evidență). Dacă vrea cineva 
să sugereze scenarii noi, voi fi 
bucuros să le citesc. 

Doliu imens în România. S-a 
stins din viață o persoană legen-
dară din perioada comunismu-
lui. Este vorba despre unul dintre 
ultimii supraviețuitori ai temni-
țelor din acea perioadă sumbră. 
Era considerat un adevărat erou. 
Marcel Petrișor, fost deținut poli-
tic, era unul dintre cei mai cunos-
cuți memorialiști ai închisorilor 
comuniste. 

Marcel Petrișor a fost conside-
rat un adevărat erou în perioada 
comunismului. Acesta s-a născut 
la 13 aprilie 1930 într-o familie de 
învățători din localitatea Ocișor, 
județul Hunedoara. 

Viața sa a fost una normală 
până la 22 de ani. Marcel Petri-
șor a urmat liceul la Brad și Deva, 
după care a intrat la Facultatea de 
Filosofie. A fost arestat în 1952, 
în perioada în care era student, 
după ce împrumutase cartela de 
masă lui Ovidiu Cotruș – nepo-
tul poetului Aron Cotruș, exilat și 
considerat de comuniști dușman 
al poporului.

Acesta a fost încarcerat la 
Rahova, Malmaison și Uranus, 
precum și închisorile Jilava, Dej, 
Gherla, Aiud și Baia Sprie.

A fost eliberat de abia în anul 
1956 și nu a durat mult. Scriitorul 
a fost arestat din nou după doar 
câteva luni, pentru participare la 
acțiunile studențești de solidari-
tate cu Revoluția anticomunistă 
din Ungaria.

De această dată știa deja cum 
merg lucrurile în spatele gratiilor 
așa că a început să se apropie în 
mod deosebit de legionari, care 
l-au impresionat prin ținuta lor 
morală. A făcut parte din grupul 

A murit Marcel Petrișor, 
unul dintre marii eroi ai României 

celor supuși exterminării în cum-
plita Cazimcă a Jilavei, unde a îm-
părțit, timp de trei ani, cei câțiva 
metri pătrați de celulă întunecată 
și umedă cu părintele Gheorghe 
Calciu Dumitreasa.

După cel de-al doilea arest, 
Marcel Petrișor a fost eliberat 
după aproape zece ani, mai exact 
în vara anului 1964, odată cu ul-
timii deținuți politici din Zarka 
Aiudului, puși în libertate de re-
gimul comunist.

Chiar dacă închisoarea a fost 
un moment dificil, scriitorul nu a 
renunțat la planurile sale. După ce 
a fost eliberat s-a înscris la Facul-
tatea de Litere, specializarea fran-
ceză-spaniolă, la Universitatea din 
București, devenind profesor la 
Liceul „Iulia Hasdeu”, iar ulterior 
la Liceul „Spiru Haret”, de unde 
s-a și pensionat.

De mențonat este faptul că, în 
ciuda greutăților trăite, acesta a 
reușit să se impună ca un scrii-
tor de mare valoare, publicând 
numeroase cărți. A colaborat cu 
prestigioase publicații precum 
„România literară”, „Luceafărul”, 
„Familia”, „Cronica”, „Contempo-
ranul”, „Transilvania”, „Revista de 
filosofie”, dar și „Revue d’Esthe-
tique” (Franța).

Totodată, el este cel care a 
tradus din Jean-Paul Sartre, Ga-
lienne și Pierre Francastel, Jean 
Coue, Rene Berger, J. Baltrusaitis, 
Ciabua Amiredjibi etc. și a colabo-
rat la volumul „Scriitori francezi. 
Mic dicționar” (1978).

Marcel Petrișor s-a căsătorit 
cu Dana Konya, descendentă a lui 
Iacob Negruzzi. Astfel, după vizi-
ta președintelui francez Charles 

MREAJA REȚELELOR

Pavel Filip părăsește politicul 
sau, mai exact, politicul a abando-
nat PDM...

Un partid care promitea cândva 
unificarea celor două Moldove divi-
zate simbolic – „Moldova opoziției 
şi Moldova puterii, Moldova celor 
săraci şi a celor bogați, Moldova 
celor de stânga şi celor de dreapta”. 

Nu i-a reușit. Vladimir Plahotniuc 
a „reînviat” PDM-ul după eșecul din 

scrutinul parlamentar din 2009, prin „migrația politică” a lui Marian 
Lupu” , și tot el l-a ruinat, ulterior, moral, politic, ideologic. C’était ça! 

Remedii PR pentru revigorare, cred, nu există. Oricât de simpatică 
și agreabilă ar fi dna Babuc. 

În acest context, e dificil, astăzi, de spus cât se va menține la gu-
vernare solitară (!) PAS, dar faptul că victoria acestuia a generat un 
proces de rebranding pe piața politică națională este incontestabil. 
Totodată, a fi învingător în campania electorală nu înseamnă nea-
părat a fi impecabil, iar deținerea majorițății în forul legislativ nu 
trebuie să reprezinte „stopul cardiac” al democrației și dezbaterilor 
parlamentare. Sper asta să fie însușit.

Așadar, centrul politic liber, stânga compromisă și slăbită. Ceva /
cineva se coace...

Ceva /cineva se coace...

de Gaulle în România, în 1968, 
aceasta și-a putut vizita rudele din 
Franța, în felul acesta Marcel Pe-
trișor ajungând să intre în mediile 
intelectualității franceze, unde 
a fost apreciat în mod deosebit.

În același timp, după revo-
luție, renumitul scriitor a fost 
implicat în organizarea AFDPR, 
dar după conflictul intern a ur-
mat facțiunea care îl contesta pe 
Ticu Dumitrescu, participând la 
înființarea Federației Române a 
Foștilor Deținuți Politici Luptători 
Anticomuniști, al cărei președinte 
a devenit, în urma dispariției lui 
Constantin Iulian, de care fusese 
în mod deosebit atașat, ca și de un 
alt mare luptător anticomunist, 
Ion State.

Boris NEDELCIUC

Aurelia PERU

Dionis CENUȘĂ

În vecinătatea serviciului meu (vă 
scriu din Elveția) sunt câteva scoli, și 
pe teritoriul din față, mereu au lecții 
de sport, cu copii de toate vârstele. 

Lecții neobișnuite de sport pen-
tru mine: toți copiii, inclusiv învă-
țătoarele, cu biciclete, ce fac lecții 
de condus, astăzi însă am surprins 
această imagine care pur și simplu 
m-a lăsat fără grai și cu ochii în 
lacrimi, amintindu-mi cât de grele 

erau orele de sport pentru mine și pentru mulți din colegii mei, câtă 
umilință primeam uneori mai ales de la profesorul de educație fizică 
din Sadova, scuze, dar asta e adevărat.

Așadar, acești copii fac lecții de skateboard, iar în fața lor stă un 
profesor și timp de vreo câteva minute le-a vorbit și explicat, apoi 
le-a arătat câteva mișcări. 

Între timp a întrat o colegă în laborator și m-a întrebat dacă e totul 
bine, și zic, da, e în regulă și sunt fericită că copiii noștri vor învață 
în asemenea sistem.

Wow, asta e atât de cool!

Sunt fericită că copiii noștri 
vor învață în acest sistem

Anastasia PÂRVAN
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„Am lucrat cu copeici 
și primim tot copeici”

Victoria Cernea, stagiară

Eudochia Baltag, 62 de ani, 
or. Telenești, este nemulțumită 
de majorarea și indexarea făcută. 
Pensionara susține că pensia i s-a 
mărit neesențial în comparație cu 
prețurile care au crescut. Ea avea o 
pensie de 1600 de lei, vechimea de 
muncă fiind de 27 de ani, iar de la 
1 octombrie primește 1846 de lei. 
Eudochia Baltag ne-a mai spus că 
ea, de fapt, a avut stagiul de muncă 
complet, dar câțiva ani nu au fost 
găsiți în registrele de stat.

Liuba Toacă, 67 de ani, Ane-
nii Noi, a activat timp de 39 de ani 
în calitate de ajutor de brigadier. 
Aceasta se arată supărată și spune 
că: „La unii le-au adăugat câte 700-
800 de lei, dar mie vreo sută de lei. 

Primeam 1880 și acum 2000. Mare 
mărire! Eu, care am lucrat toată 
viața! Iar altora, care au umblat de 
colo-colo și aveau câte 900-1000, 
acum li s-a adăugat și au tot 2000 
și… lor li se cuvine, dar mie nu mi 
se cuvine pensia asta? De unde să 
acoperi cheltuielile? Lumină, gaz, 
telefon, nevoi. Cumpăr produse 
alimentare, tot scumpe, chiar de 
sunt la sat”.

 Valentina Pîslăraș, mu-
nicipiul Chișinău, are stagiul 
complet de muncă și activează în 
calitate de asistentă medicală la o 
grădiniță din municipiu. A lucrat 
fără întrerupere în serviciul de stat. 
În luna octombrie a primit cu 118 
lei mai mult decât de obicei. „Cei 
care au lucrat vreo 3-4 ani, fie și 
15-20, au pensia mai mare decât 

Dediu Productions este un ONG (Organizație Non-Guvernamentală). Scopul nostru este să informăm oamenii de rând despre beneficiile integrării europene. Valorile europene includ: 
democrația, presa liberă, justiția, nivelul de trai.
Noi activăm în spațiul românesc, lucrând în R. Moldova de trei ani. Chiar dacă suntem români, vrem să informăm toate etniile. Pentru asta traducem informația în limbile vorbite în 
regiune.

De la 1 octombrie a fost majorată pensia 
minimă pentru limita de vârstă. Am 
solicitat părerea câtorva beneficiari 
despre majorarea făcută. Trei 

pensionari, un veteran de război și o persoană 
cu grad sever de dizabilitate ne-au spus că sunt 
nemulțumiți de majorare. Pensionarii mai spun 
că repartizarea în funcție de vechimea de muncă a 
fost una părtinitoare.

noi, cei care am muncit toată viața. 
E normal să se împartă banii după 
stagiul de muncă. Eu am stat în 
țară toată vremea. Dați-mi o pensie 
decentă, măcar de 4000-5000 de 
lei, ca să am cu ce trăi. Iată acum, 
în perioada rece a anului, sunt 
nevoită să plătesc pentru căldură 
1100 de lei. Am lucrat cu copeici 
și primim tot copeici.”

Iurie Cernea este participant 
la războiul de pe Nistru din ‘92. 
Avea o indemnizație în valoare de 
500 de lei, iar acum are 700. „Banii 
aceștia ni se dau pentru lenjerie 
intimă, ciorapi și să nu murim de 
foame. Pot eu oare să îmi vizitez, 
timp de un weekend, nepotul la 
București? Să mă cazez în acele 
două zile într-un hotel? Vorbă să 
mai fie!”, susține veteranul.

Un alt beneficiar care primește 
indemnizație de dizabilitate și se 
arată indignat este Marian Ma-
covei. „Au fost anunțate sume 
exacte pentru beneficiarii de plăți, 
în special pentru persoanele cu di-
zabilitate de grad sever – 1500 de 
lei, și aceștia insuficienți. Dar, la 
decontare, au fost 1200. Anterior, 
din suma stabilită de 841 de lei 
primeam 712. Cum, naiba, să vie-

țuiești? Nici ăștia nu pot calcula!”
Cabinetul de miniștri a apro-

bat în ședința din 8 septembrie 
majorarea pensiei minime pentru 
limita de vârstă la 2000 de lei și 
indexarea pensiilor cu 3,86% de 
la 1 octombrie curent.

Potrivit unui comunicat al exe-
cutivului, de la 1 octombrie 2021, 
183 mii de pensionari cu stagiu 
complet de cotizare, care primeau 
sub 2000 de lei, au acum o pensie 
minimă de 2000 de lei lunar.

„În prezent, pensia minimă este 
de 1188.05 de lei. În medie cu 366 

de lei a crescut pensia pentru per-
soanele cu stagiu complet de coti-
zare și care au avut până în prezent 
o pensie mai mică de 2000 de lei. 
Totodată, 125 mii de persoane cu 
un stagiu incomplet de cotizare au 
beneficiat de o creștere a pensiei 
în medie cu 398 de lei. Alocațiile 
pentru 84 de mii de beneficiari de 
alocații sociale, mărimea cărora 
depinde de valoarea pensiei mini-
me, au crescut, în medie, cu 450 de 
lei. Majorarea de pensii este acope-
rită din contul bugetului național”, 
scrie în comunicatul guvernului. 
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Cum soluționează 
problema câinilor vagabonzi 
locuitorii din Ivancea 

Anastasia Gherman, stagiară

Menționăm că, pe site-ul Direc-
ției Generale Locativ-Comunale și 
Amenajare a Consiliului Munici-
pal Chișinău, poți solicita steri-
lizarea gratuită a animalelor de 
companie prin completarea unei 
cereri. La veterinarii particulari 
prețul unei sterilizări variază între 
400 și 850 de lei.

Cooperativa „Camerton” este 
o zonă cu vile, parte din satul 
Ivancea, din raionul Orhei. Aici 
locuiesc câteva zeci de oameni. 
În localitatea respectivă, anual, 
sunt abandonate circa 15 animale 
– câini și pisici, de către oameni 
din alte sate, ne spun locuitorii 
din Ivancea. 

Potrivit lor, de regulă, aces-
tea sunt abandonate chiar lângă 
tomberon sau la intrarea în zona 
locativă, la ferma de vaci, situată 
lângă șosea.

Locuitoarea satului, Marina 
Padeeva, a fost martoră de șase 
ori la asemenea întâmplări. „Oa-

menii abandonează aici și câini de 
rasă. Am văzut cum odată a fost 
abandonat un pechinez. Acesta era 
într-un sac din care nu putea să 
iasă. Era foarte slab, blana practic 
îi lipsea din cauza alimentației 
insuficiente”, povestea femeia. 

În așteptarea stăpânului

Pentru a soluționa problema 
animalelor vagabonde un grup de 
săteni a început să le sterilizeze și 
să le vaccineze. Ei fac acest lucru 
deja de trei ani. Astfel, animale-
le au devenit mai puțin agresive, 
iar înmulțirea lor este ținută sub 
control. 

În discuția cu noi președintele 
cooperativei, S. M., spune că oa-
menii locului au soluționat aceas-
tă problemă cu propriile forțe.

„Ei au sterilizat câinii și le-au 
amenajat un teren separat, unde 
stau îngrădiți. Câțiva săteni chiar 
au adoptat animale abandonate”. 

Veterinarul Grădinii Zoologice, 
Iuri Panarin, cel care sterilizează 

câinii la cererea sătenilor, ne-a 
spus că „deseori oamenii se opresc 
pretinzând că îl lasă pe animal 
să-și satisfacă nevoile fiziologice, 
și pleacă, iar câinele rămâne în 
așteptarea stăpânului”.

Pentru a soluționa problema, 
veterinarul spune că sterilizarea 
și vaccinarea sunt soluția potrivită 
în lupta cu înmulțirea maidane-
zilor. 

„Datorită sterilizării, numă-
rul câinilor va rămâne constant. 
Astfel excludem înmulțirea ani-
malelor și reducerea numărului 
de maidanezi”.

Un pensionar îngrijește 
câinii abandonați

Eugeniu S., pensionar, locuitor 

Un grup de oameni din satul Ivancea, 
raionul Orhei, sunt nevoiți să sterilizeze 
și să adopte câinii și pisicile lăsate de 
oameni din alte localități. Problema 

poate fi soluționată ușor dacă sunt întreprinse 
măsurile necesare, susține veterinarul Grădinii 
Zoologice din Chișinău, Iuri Panarin, care merge 
în sat și face sterilizarea animalelor la solicitarea 
locuitorilor.  

în această zonă, a amenajat împre-
ună cu alți săteni un teren îngrădit 
pentru 20 de câini. El are grijă de 
ei. Potrivit pensionarului, hrana 
câinilor costă lunar aproximativ 
200 de euro, pensia lui fiind de 
doar 500 de lei. Restul sumei este 
donat de consăteni și prieteni.

„Îmi este milă de ei, dar pensia 
mea nu ar fi suficientă pentru a 
acoperi cheltuielile pentru mânca-
re dacă prietenii și sătenii nu m-ar 
ajuta”, ne-a spus pensionarul.

Marina Katryk, originară din 
Ivancea, Orhei, este stabilită în 
Olanda, dar de fiecare dată când 
își vizitează părinții încearcă să 
ajute la îmbunătățirea situației, 
donând bani pentru hrana ani-
malelor și căutându-le stăpâni. În 
ultimul an, a găsit familii la apro-

Uniunea Europeană salută angajamentul 
reînnoit al R. Moldova de a realiza refor-
mele asumate în domeniile cheie. Con-
form unui raport privind implementarea 
Acordului de Asociere UE – R. Moldova, 
publicat în ajunul celui de-al 6-lea Consi-
liu de Asociere UE-Moldova, chiar dacă 
a doua jumătate a anului 2020 s-a soldat 
cu degradarea standardelor și reformelor 
statului de drept, alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie 2021 din R. Moldova 
au acordat un mandat clar și puternic for-
țelor pro-reformă pentru a urmări o agendă 
ambițioasă privind lupta cu corupția, insti-
tuirea unui sistem de justiție îmbunătățit 
și combaterea sărăciei. Totodată, raportul 
menționează că, la șase ani de la începerea 
investigației asupra fraudei bancare din 
2014, niciunul dintre principalii vinovați 
nu se află în spatele gratiilor, iar activele 
pierdute nu au fost recuperate.

„În 2020 și 2021, procesele au fost amâ-
nate în mod repetat, acuzațiile au fost re-
trase împotriva acționarilor din băncile 
afectate, iar autorii condamnați au fost 
eliberați din închisoare mai devreme”, 
se arată în raportul elaborat de Serviciul 

European de Acțiune Externă și Comisia 
Europeană.

„Cele două alegeri care au avut loc în 
perioada de raportare au schimbat con-
siderabil peisajul politic, cu un partid 
pro-reformator care a câștigat majoritatea 
parlamentară pentru prima dată în istoria 
Moldovei. Aceasta a deschis o perspectivă 
pozitivă pentru consolidarea în continuare 
a relațiilor UE-Moldova și pentru a lucra 
împreună la reformele mult așteptate, re-
câștigând încrederea publicului în siste-
mul judiciar și al administrației publice 
și îmbunătățirea climatului de afaceri și 
investiții al țării”, a declarat Josep Borrell, 
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri 
Externe și Politica de Securitate, cu ocazia 
prezentării acestui raport. 

La rândul său, Comisarul pentru Vecină-
tate și Extindere, Olivér Várhelyi, a recon-
firmat angajamentul Uniunii Europene de a 
sprijini reformele din R.Moldova, precum și  
redresarea și dezvoltarea economică a țării.

„Planul de redresare economică pen-
tru Moldova, care se va mobiliza până la 
EUR 600 de milioane în următorii trei ani, 
precum și Planul Economic și de Investi-

ții pentru regiunea Parteneriatului Estic, 
inclusiv cele cinci inițiative emblematice 
pentru Moldova, vor fi factori importanți în 
acest sens”, a adăugat Olivér Várhelyi, po-
trivit unui comunicat al Comisiei Europene. 

Raportul prezintă stadiul actual al imple-
mentării reformelor în cadrul Acordului de 
Asociere UE-Moldova, de la ultimul raport 
din 12 septembrie 2019, și că UE și Guver-
nul R. Moldova au continuat să colaboreze 
la reformele din cadrul Acordului de Aso-
ciere UE-Moldova / Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), în baza 
unor condiționalități stricte. 

Serviciul European de Acțiune Externă și 
Comisia Europeană notează că, în perioada 
de raportare, R. Moldova a fost un bene-
ficiar major al asistenței macrofinanciare 
din partea UE. 30 de milioane de euro au 
fost acordate în iulie 2020, urmate de 50 de 
milioane de euro în noiembrie 2020 pentru 
a acoperi nevoile urgente de finanțare re-
zultate din criza COVID-19. În urma unor 
progrese semnificative în ceea ce privește 
condițiile de reforme convenite, Comisia a 
alocat suplimentar 50 de milioane de euro 
pe 7 octombrie 2021. De asemenea, UE a 

rămas principalul partener comercial al 
R. Moldova, reprezentând 53% din comer-
țul său total, iar un nou Cod vamal a fost 
adoptat în 24 August 2021 care a deschis 
calea pentru viitoarea cooperare vamală și 
facilitarea comerțului.

În acest context, ministrul moldovean 
de Externe, Nicu Popescu, a dat asigurări 
că R. Moldova este angajată pe deplin să 
realizeze reformele solicitate de cetățeni în 
procesul de integrare europeană. 

„Actualmente, autoritățile întreprind 
eforturi în vederea impulsionării realizării 
angajamentelor asumate de țara noastră 
în relația cu UE. Importante acțiuni de 
reformă în domeniul justiției, combaterii 
corupției, asigurării statului de drept și a 
unui mediu de afaceri propice investitorilor 
sunt reflectate în acțiunile guvernării. Aces-
tea vor face parte din Agenda de Asociere 
pentru perioada 2021 – 2027 care este la 
etapa de definitivare”, declară Popescu.

Menționăm că cea de-a șasea reuniune 
a Consiliului de Asociere UE – R. Moldova 
va avea loc pe 28 octombrie. 

Valeriu CAȚER

UE salută angajamentul reînnoit al R. Moldova 
pentru reforme, dar accentuează lipsa 
progreselor în investigarea jafului bancar

ximativ zece câini și cinci pisici. 
Marina a adoptat și ea un câine 
lăsat la stația de autobuz din sat. 
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– Dragă Emilia Plugaru, 
ce jocuri din copilărie îți 
amintești? Unde vă adu-
nați ca să vă jucați? 
M-am născut în satul Cetireni, 

Ungheni. Locul unde a decurs co-
pilăria mea și a altor copii, se nu-
mea „Șchele”, era o livadă enormă 
de nuci, dincolo de casele mahalei. 
Eu inventam povești și mergeam 
în Șchele ca să le povestesc pri-
etenilor. Jocurile erau cele mai 
simple, începând cu harbujeii – 
movilițe din colb, apoi „Împărate, 
împărate, dă-mi un soldat”, „De-a 
țurca”, joaca în pătrate, de-a te-
lefonul stricat, de-a „fanticul” și 
altele.

– Erai un copil serios? 
Când ai aflat prima dată 
de arhitectură? Cum te-ai 
decis să te faci arhitect? Ai 
lucrat în acest domeniu?
Eram pur și simplu un copil. 

Totuși, mai degrabă serios… Cre-
deam că voi fi pictor. Dar am decis 
să fiu jurnalist. Nu s-a întâmplat. 
Nu mi s-a permis să depun docu-
mentele, căci nu aveam materiale 
editate la ziare. Am mers la Facul-
tatea de Arhitectură din simplul 
motiv că din cele șase examene 
două erau desenul. Știam că arhi-
tectul proiectează case, iar ce este 
un proiect, am aflat pe parcurs. 
Am iubit enorm arhitectura, care 
nu este altceva decât o poveste, 
sau un vers scris în piatră. Ca ar-
hitect, am muncit timp de 17 ani. 
Am proiectat parcuri prin toată 
Moldova. Terenuri de joacă pentru 
copii, intrări în parc, terenuri de 
sport, toate construcțiile necesa-
re unui parc – scaune, banchete, 
locuri pentru sădirea florilor. Am 
proiectat parcurile din Ungheni, 
Hâncești, Basarabeasca, scuarul 
de la Sculeni, Chișinău. Am par-
ticipat la reconstrucția parcului 
Dendrariu. Precum vă spuneam, 
proiectarea e ca o poveste. Îți cre-
ezi mai întâi povestea în minte, 
vezi totul, până la cel mai mic 
detaliu, apoi trasezi pe hârtie.

– De ce și când te-ai apucat 
să scrii poezii? Cum scriai 
versurile – în liniște sau în 
gălăgie?
Scrisul a venit ca o salvare. La 

început, am scris versuri pentru 
copii, apoi am scris texte din ne-
cesitatea de a uita niște necazuri, 
de a mă calma, de a trece cumva 
peste probleme, de a mă debarasa 
de niște gânduri, ca struțul care își 
bagă capul în nisip… Ziua aveam 
prea multe de făcut, scriam noap-
tea, când toți dormeau.

– Ai patru copii, Emilia. Nu 
ai avut depresie după fieca-
re naștere? Cum îi cheamă 
pe copiii tăi? Unde sunt ei 
acum?
Probabil, am fost o perioadă 

lungă în depresie post-natală. 
Doar că nu realizam acest lu-

cru. Responsabilitatea față de 
cei cărora le-am dat viață, fără 
să mi-o ceară, era atât de mare, 
încât orice depresie rămânea pe 
planul doi. Da, am patru copii: 
Rodica, Mircea, Radu, Domnița. 
Fetele locuiesc în Franța, băieții 
– în Chișinău.

– Ce cărți pentru copii ai 
publicat? Cum au decurs 
lansările? 
Pe parcursul anilor, am scris 

foarte multe povești, povestiri, 
poezii pentru copii, scenete, ghi-
citori, fabule. Am publicat două 
cărți de poezii pentru copii: „Sunt 
elevă-n clasa-ntâi” și „Anotimpuri 
colorate”. Celelalte își așteaptă 
rândul. Lansările au fost foarte 
frumoase. Cu implicarea copiilor.

– În ce mod ai scris piesa 
ta pentru copii „Vârcolacii 
au furat luna”? Cum ți-a 
venit subiectul? Te temi 
de vârcolaci? De câți ani 
se joacă piesa la „Licurici”? 
Din prea multă nedreptate am 

scris această piesă. Subiectul e 
luat din viață. Va fi actual, din 
păcate, încă mult timp. Nu mi-e 
frică de vârcolaci. De oameni îmi 
este mult mai frică. Piesa se joa-
că din 2001 până azi, la Teatrul 
„Licurici”. A fost montată de regi-
zoarea Dana Strungaru, pe timpul 
când director al teatrului era re-
gretatul Om de Artă, Titus Jucov.

– În 2018, pentru cartea 
„Anotimpuri colorate” ai 

„Nu ne naștem pentru 
chin, ci pentru Fericire”

obținut premiul Bibliote-
cii Naționale pentru Copii 
„Ion Creangă” în cadrul 
Salonului Internațional de 
Carte pentru Copii și Tine-
ret din Republica Moldova. 
Cine a ilustrat cartea? Cât 
de mult te-a încurajat acest 
premiu? 
Cartea „Anotimpuri colorate” 

a fost ilustrată cu minunate de-
sene în acuarelă de către pictorul 
Ion Cârchelan, a fost o colaborare 
reușită. Îi invit pe copii să desco-
pere peisajele sale ce ilustrează 
fiecare anotimp și fiecare poezie 
din carte. Premiul a fost o onoa-
re, m-a încurajat și mă bucură de 

asemenea faptul că poveștile și 
poeziile sunt apreciate și citite în 
școli, la radio, în R. Moldova și în 
România. Poezia „Un profesor”, 
pusă pe muzică, a devenit un hit 
de Ziua Profesorilor. Muzica a 
fost compusă de Adrian Idricean, 
intrepretă – Ruxanda Covalschi.

– Poezia ta „A sunat aseară 
mama” a devenit virală pe 
internet, au citit-o și elo-
giat-o milioane de români 
de pe toate continentele. 
Ai scris poezia dintr-o 
respirație sau ai cizelat-o 
timp îndelungat? În poezia 
aceasta e vorba de o întâm-
plare inventată sau reală? 
De ce ai optat pentru un 
final fericit?
A fost scrisă dintr-o respira-

ție, chiar m-am mirat… Am scris 
exprimându-mi dorul de propriii 
copii, plecați departe. E dor de 
mamă… Am îmbinat un sentiment 
adevărat, puternic, cu imaginația. 
Întâmplarea din poezie e inven-
tată, dar se bazează pe o trăire 
autentică. De ce am ales un astfel 
de final? Pentru că nu-mi place 
tragismul, tristețea – da. La fi-
nalul poeziei, copilul vine din 
străinătate pentru ca s-o vadă 
pe mama sa. O vizitează în toiul 
iernii, trăiesc împreună câteva 
zile fericite. Trebuie să pășim spre 
fericire.

– Ce cărți de poezii pentru 
adulți ai publicat? 
Am publicat trei volume de po-

ezie pentru adulți: „A sunat aseară 
mama” în 2019, „O toamnă ca un 
cântec” în 2020 și „Cer de sineală” 
în 2021. Aceste cărți au inclus un 
șir de poezii scrise în ultimii 10-15 
ani. Unele sunt despre dorul de sat 
și de casa părintească, altele sunt 
despre frumusețea naturii și mai 
ales a toamnei, un anotimp care 
mă inspiră îndeosebi. Iar volumul 
„Cer de sineală” conține poezii de 
dragoste în vers alb, vers liber, 
mi-a plăcut să mă aventurez și 

pe acest teren. Versul alb are o 
particularitate aparte, parcă te 
acaparează. Un minimum de cu-
vinte mustind de poezie. Și nu e 
ușor...

– Ai scris un roman care 
va fi editat în curând. Cum 
se numește? Despre ce e? 
Cine sunt personajele prin-
cipale? Problematica de 
bază a romanului?
Am scris un roman în timpul 

pandemiei de Covid-19, se inti-
tulează „Aglaia a vădănii”. L-am 
transmis editurii și va apărea 
curând. Este despre un personaj 
despre care voiam să scriu demult, 
o țărancă frumoasă dintr-un sat 
moldovenesc, despre trăirile ei în 
universul rural care o înconjoară. 
Vorbesc de perioada politică prin 
care trece (anii sovietici, cei de 
după perestroika, anii migrației 
moldovenilor peste hotare etc.). O 
ființă firavă, dar care merge cura-
joasă prin viață. E ca un munte de 
verticalitate, bunătate, răbdare și 
credință. Mi-a plăcut mult să scriu 
acest roman pentru că îmi place 
lumea de la sat și cred că oamenii 
de la țară trebuie puși în valoare.

– La cei 70 de ani abia îm-
pliniți, ce gânduri, speran-
țe, vise ai? Ce mesaj ai dori 
să adresezi numeroșilor 
tăi cititori?
Visuri simple. Să fiu sănătoasă, 

să fie sănătoși copiii și nepoții, să 
fie pace și pâine în țară, să treacă 
această pandemie. Cititorilor și la 
toată lumea le doresc, la fel, să-
nătate, pace, răbdare și împăcare. 
Să ne bucurăm de ce avem și să 
facem totul pentru ca nu doar noi, 
dar și cei de alături să fie fericiți 
și împliniți. Căci ne naștem nu 
pentru chin, ci pentru Fericire!

– Mulțumesc pentru inter-
viu și mult succes în con-
tinuare!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Emilia Plugaru, scriitoare

Emilia Plugaru la o întâlnire cu cititorii
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Muzeul Oului, o bijuterie bucovineană

Colecția aparține prof. Letiția 
Orșivschi, artist român recunos-
cut la nivel național și internați-
onal, reprezentantă a României 
la târguri, saloane și expoziții in-
ternaționale, multiplă laureată 
la concursurile internaționale și 
colaborator a numeroase muzee 
și instituții de cultură din țară și 
străinătate. Hărnicia și perseve-
rența Letiției Orșivschi au făcut 
din muzeu o adevărată bijuterie, 
loc de atracție pentru locuitorii 
din zonă, din toată România și din 
străinătate. Grupurile de vizitatori 
vin unele după altele, iar, pentru a 
nu sta la rând, unele dintre ele se 
programează din timp. În această 
activitate, cu un volum de lucru 
ieșit din comun, Letiția este aju-
tată de mai mica ei soră, Cătălina, 
inginer-textilist, scriitoare.

Tatăl lor, Ion Orșivschi, a su-
ferit de pe urma regimului comu-
nist, dar, provenind din neamuri 
de oameni gospodari, nu a cedat 
greutăților. Iar la vârsta de 84 de 
ani, câți are acum, a debutat cu un 
volum de poezie. E zvelt și sprin-
ten ca un flăcău, iar simțul umoru-
lui îi este cel mai bun medicament. 
„Fără a-mi atribui mari merite 
la fondarea acestui muzeu, care 
este parte a gospodăriei noastre 
țărănești, înscriindu-se de minune 
în cadrul ei, vreau să vă spun că 
primele trei ouă încondeiate le-am 
procurat eu în tinerețea mea. Au 
o valoare de simbol și, cine știe, 
poate că au fost un început…”, ne 
spune Ion Orșivschi.

45 de vitrine, 
cu exponate din 82 de țări 

Îndeplinind și rolul de ghid, 
Letiția Orșivschi ne conduce prin 
muzeu și ne povestește cu lux de 
amănunte despre exponatele sale 
adunate cu atâta trudă pe parcur-
sul anilor. „Ouăle din muzeu sunt 
aranjate în 45 de vitrine distribu-
ite în trei încăperi, muzeul fiind 

structurat pe mai multe secțiuni: 
ouă bucovinene (unele cu o vechi-
me între 50 și 100 ani), ouă din 
alte zone ale României, colecția 
internațională (ouă tradiționale 
din 82 de țări ale lumii), creații ale 
artiștilor de diferite naționalități 
aranjate pe teme (ouă cu motive 
religioase, florale, abstracte, ouă 
perforate, ouă cu aplicații etc.), 
creațiile mele personale, ouă di-
verse (ouă din porțelan, ceramică, 
sticlă, lemn, piatră). 

În colecție există și ouă rare, 
ca cele de emu, nandu, tinamu, 
broască țestoasă, crocodil, flamin-
go, dar și ouă cu dimensiuni foarte 
mici: de gecko, potârniche, vrabie, 
porumbel, rândunică, prepeliță, 
alături de ouă de fazan, păun, rață, 
gâscă, curcă, struț etc.”, comen-
tează artista.

La Muzeul Oului poți vedea 
și ouă perforate din Cehia, ouă 
pictate și ouă ,,potcovite” din 
Ungaria, ouă realizate în tehnici 
textile, din Luxemburg și Malta, 
ouă ,,zgâriate” din Germania, ouă 
de lemn din Rusia, ouă din lavă 
vulcanică din Turcia, ouă realizate 
în tehnica emailului din Cașmirul 
indian și pakistanez, acuarelă pe 
sticlă, porțelan și jad din China, 
ouă din pietre semiprețioase, ouă 
oferite în dar cu ocazia diverselor 
evenimente precum nașterea și 
căsătoria, ouă cu pene din Bolivia, 
ouă cu motive zoomorfe, aplicații 
cu mărgele, textile, modele reali-
zate în tuș și creion, ouă șlefuite 
din piatră, porțelan, ouă din lemn 
de diferite esențe. Să vezi și să 
nu crezi, dar mai bine să te duci 
să vezi!

Muzeul din Vama, 
un obiectiv turistic 
important

Printre multele exponate 
spectaculoase ale muzeului, am  
admirat un ou de emu din Aus-
tralia, realizat în tehnica zgârierii 
de un aborigen, cu o vechime de 
peste 120 de ani, un ou eclozat 
de crocodil, provenit de pe valea 
Nilului, pictat de un nubian cu 
motive zoomorfe, un ou de struț 
transformat într-o capelă, care 
are pardoseala, tavanul și vitra-
liile pictate manual, un ou ce are 
aplicate peste 2500 de fire de păr 
împletite, un ou cu ceas, ouă cu 
mecanisme muzicale, ouă trans-
formate în suporturi de parfum 

sau în casete de bijuterii, carusele 
în coajă de ou, replici ale vestite-
lor ouă Faberge, ouă pe care sunt 
reproduse picturi celebre sau pe 
care sunt pictate clădiri, palate 
și castele cunoscute, dar și ouă 
lucrate în tuș pe care apar citate 
din limbile arabă, ebraică, japo-
neză, franceză.

O întreagă secțiune a muzeului 
este destinată ouălor șlefuite din 
alte materiale. Aici am văzut ouă 
din lemn exotic: lemn de tec, ama-
rant, santal, plută, abanos, măslin, 
eucalipt etc. În muzeu există tipuri 
diferite de ouă din piatră și pietre 
semiprețioase (ouă de jad, cuarț 
de diferite culori, lapislazuli, ma-
lachit, labradorit, azurit etc.). Tot 
în această secțiune am admirat 
ouă din porțelan fin, precum cel 
de Meissen, Sevres, Rosenthal, 
Bavaria, Reuter din Germania, 
de Kutahya și Iznik din Turcia, 
porțelan japonez de Satsuma, por-
țelan olandez de Delft, porțelan 
englezesc de Jasper, dar și ouă 
lucrate în tehnica Cloisonee.

Muzeul Oului din Vama este 
un obiectiv important mai ales 
în descoperirea tradițiilor zonei. 
Printre exponatele bucovinene, 
un loc special îl ocupă ouăle moș-
tenite de la bunici și străbunici, 
cu o vechime între 50 și 100 de 
ani, ouă care nu au fost golite, pe 
care putem observa simbolurile 
bucovinene dominate de motivul 
crucii, simboluri ce redau ocupa-
țiile și meșteșugurile locuitorilor, 
simboluri ale naturii sau ale vieții. 
Toate aceste vechi ouă bucovinene 

La Muzeul Oului din Vama județului 
Suceava, Bucovina, ar trebui numaidecât 
să-și găsească timp și să poposească 
fiecare om, pentru că este cel mai mare 

muzeu de acest gen din România, fiind unic prin 
modul de organizare și prin valoarea exponatelor. 
Muzeul, renovat și extins, cu o suprafață de 800 
de metri pătrați reunește peste 11.000 de ouă, 
atât din Bucovina, cât și de pe toate meridianele 
lumii. Dintre acestea, aproximativ 3500 de ouă 
de diverse dimensiuni, lucrate în tehnici și stiluri 
diferite, provin din 82 de țări de pe cele cinci 
continente. În anul 2013, când s-a întocmit un 
,,Top 10 frumuseți rurale ale României’’ ce trebuie 
neapărat vizitate, selectându-se, la final dintre 51 
de obiective turistice din 14 județe ale țării, Muzeul 
Oului Vama s-a clasat pe locul al șaselea, fiind 
singurul muzeu din acest clasament. 

De 6 ani, AGRO TV Moldova este alături de antreprenorii 
din domeniul agroindustrial. În acest timp, am relatat nu doar 
problemele din domeniu, dar am promovat succesul, am desco-
perit povești de viață.

Suntem prima și unica televiziune cu tematică agro din R. 
Moldova. Și vom susține în continuare agricultura cu valoare 
adăugată. 

AGRO TV Moldova – PARTENERUL DE ÎNCREDERE ÎN 
BUSINESSUL AGRICOL!

Contacte: Mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 41/1, MD-
2012, Tel: +373 68 200 844; www.agrotv.md; contact@agrotv.
md; www.Youtube.com/agrotvmoldova; www.facebook.com/
agrotvmoldova; www.instagram.com/agrotvmoldova 

AGRO TV Moldova – 
partener de încredere 
în businessul agricol!

sunt lucrate în culori naturale, 
obținute din fierturi de plante. 
În muzeu există și ouă cu influ-
ențe huțule, dar și ouă dominate 
de culorile celebrelor fresce ale 
mănăstirilor din zonă.

Aici se organizează demon-
strații de încondeiere a 
ouălor

În Muzeul Oului de la Vama am 
mai văzut și câteva ouă vechi din 
alte zone ale României, ca Olte-
nia, Muntenia, sau ouă lucrate cu 
tuș și cu motive florale din zona 
Dornelor. În vitrinele muzeului 
am admirat și creațiile ce poartă 
semnătura Letiției Orșivschi, lu-
crate în stil tradițional, păstrând 
vechile motive bucovinene și mai 
ales cele din zona Vama, cât și ouă 

lucrate cu ceară colorată cu pig-
menți naturali. 

„Dacă dispuneți de timp, la mu-
zeul nostru, puteți participa și la 
demonstrațiile de încondeiere a 
ouălor. Astfel dumneavoastră vă 
puteți familiariza cu instrumentul 
de lucru (chișița), cu tehnicile de 
lucru și veți cunoaște semnificația 
simbolurilor ce apar pe coaja ou-
lui”, ne informează Letiția.

La sfârșitul călătoriei noastre 
prin această lume de basm, mi-am 
dat seama că ora pe care am petre-
cut-o conduși de gazdele primitoare 
a trecut ca o clipă. Pentru a putea 
cunoaște mai bine comorile din 
acest muzeu, ai avea nevoie de cel 
puțin o zi, sau de alte reveniri. Am 
promis că voi mai reveni, pentru că 
frumusețea aceasta, o dată în viață 
văzută, trebuie neapărat revăzută.

Gheorghe BÂLICI
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

1940: anul în care au năvălit „eliberatorii” (I)

Scopul acestui material este de a dovedi prin 
intermediul documentelor niște adevăruri 
puse pe trunchiul ghilotinei bolșevice și 
îngropate adânc. Fără mari eforturi voi 

izbuti să readuc cititorului nostru convingerea 
că românii basarabeni în 1940 aveau de toate: 
și pământuri mănoase, cu lanuri, vii și livezi, și 
drumuri și șosele, și comunicație telefonică, și 
curent electric (pe care veniții o numeau „lampa 
lui Ilici”) și teatre și cinematografe, și uzine 
și fabrici, și vinuri renumite. Și că Molotov și 
Hrușciov au spus minciuni când au declarat că 
populația majoritară a Basarabiei și Bucovinei de 
Nord era ucraineană!

Din anii tinereții îmi amintesc 
un banc despre un țăran harnic, 
căruia i s-a propus să intre în rân-
durile partidului comunist. Se zice 
că cineva din comisie, când era 
examinată cererea țăranului, i-a 
cerut să-și povestească biografia. 
Și acest moș Ion, fiindcă așa îl che-
ma, a început: „M-am născut în 
satul cutare, raionul cutare, într-o 
familie de țărani. Când aveam 20 
de ani m-am însurat cu o fată din 
sat. Tata mi-a dat puțin pământ 
și piatră să-mi construiesc o casă. 
Părinții soției i-au dat un lot bun 
de pământ și ceva de ale gospo-
dăriei. Ne-a fost greu. Apoi am 
construit casa, am mai muncit și 
am mai cumpărat un cal, apoi o 
căruță, apoi încetul cu încetul am 
cumpărat un hectar de pământ 
și am început a trăi omenește; și 
când mai bine și mai bine… hop 
și rușii în ’40, ne-au luat tot, și-n 
kolhoz… 

Stimatul nostru cititor se poate 
întreba, ce legătură are genericul 
acestui material cu acest banc? Vă 
asigur că are!  

Mulți cercetători ai perioa-

dei 1940, 1944-1950, studiind la 
Arhiva Națională sau la Arhiva 
OSPRM, au observat la sigur că 
documentele sovietice din acești 
ani sunt scrise pe reversul docu-
mentelor românești. Acest fapt ne 
face să afirmăm că în 1940, când 
a fost anexată Basarabia de către 
URSS, cei veniți nu prea aveau 
hârtie și din această cauză au dis-
trus și deteriorat o sumedenie de 
documente românești.

După tragica zi de 28 iunie 
1940, fosta conducere a RASS 
Moldovenești (republica artifi-
cială, temporar înjghebată în sco-
puri propagandistice de autorită-
țile staliniste în scopul pregătirii 
ocupației Basarabiei) a preluat 
conducerea și asupra teritoriului 
Basarabiei.

Generațiile de după 1940 au 
fost supuse unui imens atac psi-
hologic și ideologic, plin de min-
ciuni, una mai mare ca alta și de 
slăvire a sistemului bolșevic.

Cei care nu credeau minciu-
nilor sovietice erau lichidați fizic 
sau deportați…

În opinia mea, cel mai con-
vingător argument în istorie 
este documentul, cunoașterea 
lui, și nu cum este tratat acesta 
de un istoric sau altul. Și, ca să 
fiu mai laconic, vă comunic că 
documentele respective sunt ex-
trase dintr-un dosar depozitat la 
Arhiva Națională a R. Moldova, 
care conține documente sovietice 
(rusești) scrise în 1940, după 
două luni de la încorporarea 
Basarabiei în URSS. Mai concret, 
limitele cronologice ale dosarului 

sunt 22 august 1940 și 11 noiem-
brie 1940. 

El este intitulat „Deciziile 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al RASS Moldovenești privind 
formarea raioanelor în RSS Mol-
dovenească (în original). Cores-
pondența cu Prezidiul Sovietului 
Suprem al RSS Ucrainene în pro-
blema stabilirii frontierelor dintre 
RSS Ucraineană și RSS Moldo-
venească”. Din acest dosar am 
selectat doar câteva documente 
pentru confirmarea celor expuse 
mai sus, ele conținând un bogat 
material statistic și factologic, 
care dă peste cap multe afirmații 
mincinoase aduse cu atâta dul-
ceață în istoria noastră de slugoii 
împăratului roșu. 

Voi reține pentru puțin timp 
atenția cititorului publicației 
noastre ca să le comunic urmă-
toarele:

Dacă strămoșii noștri au con-
struit de-a lungul Nistrului pe 
malul drept un lanț întreg de ce-
tăți de apărare, cum sunt Hotin, 
Soroca, Tighina, Cetatea Albă, este 
o dovadă serioasă că demnitarii 
noștri știau de unde pot năvăli 
„eliberatorii”. Tot în acest scop 
pe partea dreaptă a Nistrului au 
fost ridicate fâșii de pădure pentru 
a stăvili ochii curioși și lacomi ai 
străinilor.

Cred că cititorul va observa că 
în documentele puse la dispoziție, 
la rubrica componența națională, 
în loc de români, populația au-
tohtonă este numită moldoveni.

Cu regret, au fost schimonosite 
și denumirile unor localități, iar 
sovietele sătești erau un fel de 
primării bolșevice. Traducerea și 
adaptarea, după caz, îmi aparțin. 
În final, nu ne rămâne decât să 
menționăm sursa: Arhiva Nați-
onală a Republicii Moldova, 
F. 2948, inv. 1, d. 9.

Și încă un moment important, 
dacă cititorul va fi atent, va obser-
va cu siguranță că, la 1940, după 
dimensiuni, teritoriul RSS Moldo-
venești era mult mai mare față de 

cel care a rămas azi în Republica 
Moldova. Bucăți importante din 
teritoriu au fost „înghițite” de ve-
cina noastră Ucraina...

Despre formarea 
districtelor, raioanelor 
pe teritoriul
 RSS Moldovenești 
și despre crearea 
în orașele Chișinău, 
Bender, 
Bălți a comitetelor 
orășenești ale PC(b)M  

Conform împărțirii adminis-
trative actuale, teritoriul RSS 
Moldovenești, plus șase raioane 
ale fostei RASS Moldovenești, 
include 31318.10 km pătrați, cu 
o populație de 2.560.024 de oa-
meni care locuiesc în 1.651 de 
localități.

Teritoriul mare, șoselele 
și mijloacele de comunicație 
proaste (este o minciună, pentru 
confirmare, vezi caracterizarea 
fiecărui raion și oraș – Al.M.) 
au creat necesitatea de a forma 
districte, pentru o operativitate 
mai efectivă a conducătorilor de 
partid și sovietici în industrie, 
gospodăria sătească și construcția 
național-culturală în Republica 
Moldovenească.

CC al PC(b) al Moldovei consi-
deră necesar ca în baza celor șase 
județe existente să fie organizate 
șase districte, care, la rândul lor, 
să fie împărțite în 54 de raioane 
din contul micșorării și lichidă-
rii volostelor (plaselor), dar șase 
raioane ale fostei RASS Moldo-
venești să fie lăsate în subordi-
nea CC al PC(b) și a Sovietului 
Comisarilor Norodnici al RSS 
Moldovenești.

Acest sistem de împărțire 
administrativă va întări repe-
de organele primare ale puterii 
sovietice în Basarabia și va crea 
posibilitatea de a gestiona dome-
niul de gospodărire, cel politic și 
al vieții culturale din RSS Mol-
dovenească.

(O scurtă descriere a distric-
telor și raioanelor se anexează)

Ţinând cont de necesitatea 
apropierii comitetelor orășe-
nești ale PC(b) și ale executive-
lor orășenești de organizațiile 
primare de partid ale întreprin-
derilor, instituțiilor și având în 
vedere că orașul Chișinău are 
un număr redus de întreprin-
deri industriale, considerăm că 
nu este oportună existența de 
mai departe a comitetelor ra-
ionale orășenești ale PC(b) și 
sovietelor raionale orășenești a 
executivelor, deoarece condu-
cerea industriei, a construcției 
național-culturale și a celorlalte 
ramuri ale gospodăriei și vieții 
culturale din orașul Chișinău se 
poate înfăptui prin intermediul 
comitetului orășenesc al PC(b) 
și executivului orășenesc.

Totodată considerăm necesar 
de a constitui în orașele Chișinău, 
Bălți și Bender comitete orășe-
nești ale PC(b) și comitete execu-
tive orășenești, care sunt extrem 
de necesare pentru conducerea 
industriei orășenești, construcția 
național-culturală și a celorlalte 
ramuri ale gospodăriei și vieții 
culturale din aceste orașe, de-
oarece comitetele raionale ale 
PC(b), care vor înfăptui condu-
cerea raională, nu vor putea să 
acorde atenția necesară lucrului 
cu organizațiile primare de partid 
ale întreprinderilor, gospodăriei 
comunale și construcției națio-
nal-culturale în orașele nomi-
nalizate.

(O scurtă descriere a orașelor 
se anexează)

Scurtă descriere 
a districtelor și raioanelor 
RSS Moldovenești

Districtul Chișinău – cu 
centrul în orașul Chișinău, se 
formează din nouă raioane. Teri-
toriul districtului are o întindere 
de 4718.94 km pătrați. Suprafa-
ța arabilă – 330.478 de hectare. 
Populația – 510.457 de oameni.

Districtul Cahul – cu cen-
trul în orașul Cahul. Compus 
din șase raioane. Suprafața dis-
trictului – 3831.92 km pătrați. 
Suprafața arabilă – 240.436 de 
hectare. Populația – 212.571 de 
oameni.

Districtul Bender – cu cen-
trul în orașul Bender. Format din 
opt raioane. Suprafața acestuia 
– 4341.96 km pătrați. Suprafața 
arabilă – 326.315 hectare. Popu-
lația – 314.352 de oameni.

Districtul Orhei – cu centrul 
în orașul Orhei. Format din opt ra-
ioane. Suprafața arabilă – 245.777 
de hectare. Populația – 304.881 
de oameni.

Districtul Bălți – cu centrul 
în orașul Bălți. Format din 14 
raioane. Suprafața lui – 6992.49 
km pătrați. Suprafața arabilă – 
479.449 de hectare. Populația – 
559.048 de oameni.

Districtul Soroca – cu cen-
trul în orașul Soroca. Format din 
nouă raioane. Suprafața distric-
tului – 3857 km pătrați. Supra-
fața arabilă – 311.154 hectare. 
Numărul populației – 369.305 
oameni.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Încep să „creadă în COVID” 
abia când ajung la reanimare. 
Unii nici atunci. 
Medicii povestesc despre 
efectele dezinformării 

Din aceleași cauze, refuză să 
se vaccineze. Statisticile arată 
că până la 12 octombrie curent, 
91% din persoanele aflate la te-
rapie intensivă în spitalele din 
țară nu erau vaccinate. Medici 
din diferite zone ale Moldovei 
ne-au povestit că, în unele ca-
zuri, oamenii acceptă că există 
COVID abia atunci când ajung 
în stare gravă, iar unii nu mai 
pot fi salvați. 

Unii pacienți preferă să 
moară decât 
să se imunizeze...

Șefa Secției boli infecțioase 
a Spitalului Raional Râșcani, 
Elena Manole, afirmă că de 
cele mai multe ori refuză spita-
lizarea cei care nu cred în exis-
tența COVID-19 și pun starea de 
rău pe seama unei răceli simple: 
„Chiar acum am în secție per-
soane care spun că n-au CO-
VID-19. Eu îi spun: «Femeie 
dragă, tu te înăduși și analiza 
arată că ai COVID-19, și tu crezi 
că e o simplă răceală?». Avem 
așa pacienți care nu cred și gata. 
Chiar și după ce se externează, 
spun că au avut pneumonie, alt-
ceva, numai nu COVID-19. Alții 
au rude care decedează și tot 
nu cred că există acest virus”, 
povestește doamna Manole. Ea 
tratează zilnic zeci de pacienți 
infectați cu SARS-CoV-2 și vede 
cum adresarea tardivă la me-
dic îi costă uneori viața: „Am 
avut un caz când a decedat o 
infirmieră. Din păcate, ea nu 
credea în virus și mereu spunea 
că nu există COVID-19 și gata. 
S-a îmbolnăvit, nu a spus că are 
temperatură și a stat acasă așa 
vreo săptămână. Din păcate, s-a 
agravat și a decedat. (...) Noi 
ajutăm pacienții cum putem, 
dar dacă oamenii se adresează 
prea târziu, uneori nu mai pu-
tem face nimic”. 

...alții conștientizează 
pericolul doar după 
ce ajung în spitale 
în stare gravă

Un alt medic, Ludmila 
Lupu, cardiologă la Călărași, 
spune că întâlnește pacienți 
care conștientizează gravitatea 

bolii numai după ce se infec-
tează. „Zilele trecute am con-
sultat un pacient care a făcut 
o formă foarte gravă și a stat 
câteva săptămâni în spital. Nu 
era vaccinat. Până a ajunge la 
spital nu credea în COVID-19 
și nici în vaccinuri. Acum, după 
ce s-a externat, mi-a spus că 
abia așteaptă să se vaccineze 

și că regretă că nu s-a adresat 
la spital la primele simptome”.

O situație similară este și 
în municipiul Chișinău. Ivan 
Cîvîrjîc, anestezist reanima-
tolog la Institutul de Medicină 
Urgentă (IMU) din Chișinău 
și șeful secției reanimare din 
acest spital, a lucrat încă de la 
începutul pandemiei cu paci-
enți critici cu COVID-19. „Acum 
4-5 luni am avut internat un 
tânăr între 20-30 de ani care nu 
credea că există COVID-19 și a 
ajuns la noi într-o stare extrem 
de gravă, cu afectare pulmona-
ră de 80%. A fost la ventilare 
pulmonară artificială, a avut 
traheostomie și a supraviețuit. 
Noi am aflat că el nu credea în 
COVID de la un prieten foarte 
apropiat de-al lui. Știind prin 
ce a trecut, l-am întrebat dacă 
acum crede în COVID-19, și a 
răspuns «da»”, spune medicul. 
I. Cîvîrjîc atenționează că ne 
îndreptăm spre un dezastru 

sanitar de proporții, deoarece 
numărul infectărilor crește, 
spitalele deja sunt arhipline, 
secțiile de terapie intensivă 
sunt ocupate, iar personalul 
medical este epuizat.  

Din datele prezentate la 12 
octombrie de către Svetlana 
Nicolaescu, secretar de stat la 
Ministerul Sănătății, 88% din 
totalul pacienților internați cu 
coronavirus nu sunt vaccinați 
sau nu au schema completă de 
imunizare. De asemenea, 91% 
din persoanele aflate la 
terapie intensivă nu sunt 
vaccinate. 

De ce oamenii tind 
să creadă în teorii 
ale conspirației?

Rodica Gramma, confe-

rențiară universitară, specialis-
tă în etică, legislație și mana-
gement în sănătate, consideră 
că neîncrederea oamenilor în 
existența virusului este o con-
secință a dezinformării, iar unii 
oameni sunt ușor de manipu-
lat. Aceste persoane nu trebu-
ie condamnate, ci informate, 
deoarece nu au cunoștințe în 
domeniul medicinei: „Vorbim 
despre educația insuficientă a 
populației, lipsa cunoștințelor 
elementare în domeniul bio-
medicinei. Populația nu știe 
cum se produce un vaccin, nu 
înțelege ce înseamnă formare 
de anticorpi, ce înseamnă imu-
nitate colectivă și este ușor ma-
nipulată cu „sperietori” despre 
metale grele, nanocipuri 5G sau 
fecale de maimuță în vaccin. 
Dezinformarea și propaganda 
anti-vaccinare este un fenomen 
mondial care devine tot mai 
răspândit”. 

Experta este de părere că 

informarea argumentată a po-
pulației ar putea reduce din 
scepticism și negare: „Frica 
duce la panică și acțiuni lipsi-
te de logică. De aceea trebuie 
să lucrăm cu fricile populației 
prin informare cât mai largă 
și implicarea a cât mai mulți 
parteneri: mass-media, autori-
tăți locale, oameni de artă prin 
evenimente culturale, pedagogi 
în școli etc. Să-i învățăm pe 
oameni cum să facă diferen-
ța dintre sursele de informa-
re la care au acces pe rețelele 
de socializare și credibilitatea 
acestora. Trebuie răspândite 
cât mai mult mesaje pro-vaccin 
cu dovezi credibile și exemple 
reale”. 

De la începutul pandemiei, 
în R. Moldova peste 310.000 
de persoane s-au infectat cu 

virusul SARS-CoV-2, iar 7.172 
au decedat.

Dezinformarea despre 
COVID-19 face victime 

Cazuri în care oamenii mor 
deoarece n-au crezut în exis-
tența COVID-19 și s-au adresat 
prea târziu la medic ori au re-
fuzat să se vaccineze, se înre-
gistrează nu doar în Republica 
Moldova. În România, un tânăr 
de 34 de ani a murit după ce a 
ignorat toate sfaturile medica-
le. El s-a externat pe propria 
răspundere și s-a stins la scurt 
timp. Iar în statul american 
Texas o fetiță de patru ani a 
devenit cea mai tânără victi-
mă a COVID-19, după ce mai 
mulți membri ai familiei sale au 
fost infectați. Mama ei nu s-a 
vaccinat deoarece era împotriva 
imunizării.  

Mariana Jacot,
Stopfals.md

În ultimele două săptămâni Ministerul 
Sănătății a anunțat despre cel puțin opt 
cazuri de deces al pacienților de COVID-19 
care au refuzat să se interneze. Printre 

ele – cazul unei tinere de 30 de ani care s-a 
stins acasă, refuzând să meargă la spital. Mulți 
moldoveni refuză să ceară ajutor medical la 
timp deoarece nu recunosc existența acestei 
boli sau o recunosc, dar nu o consideră mai 
gravă decât o răceală.

S T O P  F A L S

La noi ca la nimeni. Fufe cu pretenții 
de vedetă, prezente din când în când, 
iar uneori mai des, pe ecranele azurii, 
până acestea nu se întunecă de ce ni 
se prezintă din studio drept model de 
interpretare, culme a perfecțiunii artis-
tice, valoare națională și internațională 
etc. Indivizi care abia de ar fi în stare 
să smulgă niște aplauze ca vai de ele de 
pe scena unei case de cultură de la țară 
(îmi cer iertare, nu desconsider satul, 
chiar cred că merită mai multă atenție 
din partea artiștilor valoroși), fel de fel 
de pițipoance, băieți „de mare succes”, 
câte un bătrân care își dă toată pensia 
ca să cânte măcar o dată pentru toată R. 
Moldova, deoarece i-a spus cumătrul, 
cumătra că are talent și n-ar trebui să 
nu se producă, adică „să se arăte”, cu 
tot farmecul, măcar într-o emisiune 
că, cine știe, mâine-poimâine moare...

Totul ar fi cum ar mai fi, dacă mo-
deratorii emisiunilor nu ar fi nevoiți să 
întrețină și un scurt dialog cu cei care 
se simt cu laurii pe frunte, își etalează 
rochiile, costumele, ochelarii „de peste 
hotare” și se simt ca acasă pe canapeaua 
unde au fost invitați după ce „au cântat” 
pe platou. Zâmbesc fericiți, răspund la 
întrebările pe care, probabil, le cunosc 
din timp, întrebări despre ce succese 
au mai înregistrat în ultimele zile, ce 
haine și-au mai cumpărat, cu cine din-
tre artiști se împacă mai bine sau mai 
rău, ce planuri, neapărat mari, își fac 
pentru viitor și tot așa mai departe. 
Răspunsurile, bineînțeles, sunt pe po-
triva întrebărilor. Poți râde mai ceva 
ca la o emisiune de umor, la care emi-
siune, ce-i drept, deseori, mai degrabă 
îți vine să plângi decât să râzi. Aștepți 
să vezi cum se încheie conversația, iar 
ea, dulcea de ea, se încheie, ca și alte 
dăți, cu „am fost bucuroși”, „vă mai 
așteptăm”, „ați fost nemaipomenit(ă)”.

Cei „mai cu moț” sunt invitați, repe-
tat, în platou. Unii, pricepuți la toate, 
își fac și textele, și muzica, acest lucru 
ieșind imediat în evidență și la a doua 
interpretare. Dacă ai răbdare să privești 
până la urmă aceste caraghiozlâcuri, 
pentru a-i îndreptăți și menaja pe cei 
prinși în acest spectacol de prost gust, 
începi să gândești în termeni profund 
religioși: „nu critica și nu vei fi criticat”, 
„fiecare își câștigă pâinea cum poate”, 
„ar putea fi și mai rău” și alte asemenea 
înțelepciuni ce te scot din impas când 
vezi că arta și cultura sunt date de-a 
berbeleacul cu bună știință și cu încu-
viințarea tacită a celor ce au frâiele în 
mână și promovează impostura, non-
valoarea, incultura agresivă, mofturile, 
fițele, babele, fetițele.

Apropo, la unele dintre aceste emi-
siuni se prepară bucate, unde sunt 
invitate să-și demonstreze măiestria 
culinară și așa-zisele vedete. Un lucru 
de real folos și, de ce nu, o posibilă 
șansă de afirmare pentru cei ce, din 
orgoliu sau din alte considerente, au 
apucat pe o cale, chiar dacă bănoasă, 
totalmente greșită.

S a l t i m - b a n c

Gheorghe BÂLICI

Câte ceva 
despre 
vedetism
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Rolul alimentației de toamnă în 
sănătatea oaselor și a glandei tiroide

Iată câteva sugestii pentru lista 
de cumpărături:

Rădăcinoasele

Sunt sărace în calorii, dar ex-
trem de bogate în fibre și micro-
nutrienți. Dintre ele

Țelina reprezintă o sursă ve-
getală bună de Calciu, Magneziu 
și Fosfor, minerale atât de impor-
tante pentru sănătatea oaselor și 
prevenirea osteoporozei. Ea poate 
fi consumată și crudă, în salate, 
alături de

ridiche neagră sau roșie, o 
altă rădăcinoasă ce pe lângă Cal-
ciu, Magneziu și Fosfor are și un 
conținut mare de vitamina C, un 
puternic antioxidant, ce protejea-

ză celulele de acțiunea radicalilor 
liberi.

Cruciferele

Varza albă, conopida, broc-
coli, varza de Bruxelles – se 
adaugă și ele legumelor importan-
te pentru bunăstarea sistemului 
osos, pentru că sunt bogate în 
Calciu și Fosfor.

Se pot consuma și fermentate, 
în special varza murată. Aceasta 
este o sursă foarte bună de probi-
otice, bacteriile atât de necesare 
sistemului digestiv.

Ciupercile

Ciupercile de pădure (hribi, 

Toamna este, poate, cel mai generos 
anotimp din punct de vedere alimentar. 
Aceasta deoarece ne pune la dispoziție 
mare parte din legumele și fructele de 

peste an. Putem profita de bogăția ei pentru a ne 
pregăti corpul pentru sezonul rece și, de ce nu, 
pentru a îmbunătăți sănătatea sistemul endocrin.

gălbiori) conțin calorii puține și 
destul de multe proteine vegetale 
(conțin în medie 4 g de protei-
ne/100 g).

Conțin Calciu și vitamina D2 
(una dintre puținele surse alimen-
tare) deci sunt valoroase pentru 
sănătatea oaselor, a mușchilor și 
pentru susținerea imunității.

Ciupercile sunt de asemenea 
bogate în Seleniu, un mineral cu 

rol foarte important în apărarea 
glandei tiroide împotriva stresului 
oxidativ și în metabolismul hor-
monilor tiroidieni.

Nucile românești și semințele 
de floarea-soarelui și de dovleac

Sunt extrem de valoroase pen-
tru sănătatea tiroidei și preveni-
rea osteoporozei. Ele sunt bogate 
în Seleniu, Calciu, Magneziu și 
Fosfor.

Topul bolilor care îngrașă 
cel mai tare

Majoritatea persoanelor se în-
grașă pentru că mănâncă sau beau 
peste numărul de calorii pe care 
le ard prin metabolismul bazal și 
prin mișcare. 

Totuși, există anumite boli care 
pot duce la creșterea în greutate:

1. Hipotiroidismul
Hipotiroidismul este o boală 

care afectează tiroida și în care 
nu se produc suficienți hormoni 
tiroidieni. Având în vedere că hor-
monii tiroidieni joacă un rol esen-
țial în reglarea metabolismului, 
această patologie poate determina 
îngrășare. Hipotiroidismul este 
mai frecvent întâlnit la femei. Tra-
tamentul constă în administrarea 
de levotiroxină, formă sintetică a 
hormonilor tiroidieni. 

2. Sindromul Cushing
Sindromul Cushing este o boală 

foarte rară cauzată de creșterea 
nivelului de cortizol în organism. 
Ea poate apărea ca urmare a tra-
tamentului cu steroizi sau din 
cauza unei tumori. Unul dintre 
simptomele frecvent întâlnite 
este creșterea în greutate, mai 
ales la nivelul toracelui, feței și 
a stomacului. 

3. Sindromul ovarelor po-
lichistice

Printre simptomele sindro-
mului ovarelor polischistice se 
numără menstruația neregulată, 
dificultatea de a rămâne gravidă, 
pilozitate în exces și creștere în 
greutate, în special la nivelul ta-
liei. Procesul îngrășării se autoîn-
treține: cu cât kilogramele depuse 
sunt mai multe, cu atât se produce 
mai multă insulină, ceea ce deter-
mină o creștere suplimentară în 
greutate. Slăbirea poate fi atinsă 
printr-o dietă corespunzătoare 

și prin sport, iar în unele cazuri, 
prin tratament medicamentos. 

4. Bulimia
Persoanele bulimice ce trec 

prin momente în care mănâncă 
cantități mari de alimente într-un 
timp foarte scurt („binging”) pot 
suferi creștere în greutate. 

5. Insomnia
Insomnia este printre cei mai 

frecvent întâlniți factori care con-
tribuie la creșterea în greutate, 
întrucât alterează starea de spirit, 
capacitatea de concentrare și stimu-
lează apariția senzației de foame. 

6. Ulcerul gastric
În unele cazuri, ulcerul poa-

te cauza îngrășare prin faptul că 
mimează aceleași simptome ca 
senzația de foame. Deoarece per-
soanele cu ulcer au dureri epigas-
trice intense, vor apela la mâncare 
pentru a încerca să le potolească, 
iar unele alimente pot fi bogate în 
calorii, zahăr și grăsimi. 

7. Depresia
Depresia poate determina 

îngrășare prin încetinirea me-

tabolismului, creșterea apetitu-
lui, reducerea activității fizice și 
apelarea la alimente care aduc un 
confort emoțional. 

8. Insuficiența cardiacă
Insuficiența cardiacă afectează 

funcția inimii, astfel încât aceas-
ta nu mai poate pompa suficient 
sânge la organe. Unul dintre simp-
tomele care apar în insuficiența 
cardiacă este retenția de fluide în 
organism, care determină crește-
re rapidă în greutate și umflarea 
gleznelor, picioarelor, gambelor. 
Uneori apa se poate acumula în 
burtă (ascită) sau în plămâni (re-
vărsat pleural). 

9. Insuficiența renală
În stadiile terminale, insufici-

ența renală poate cauza îngrășare 
prin acumulare de fluide în orga-
nism. Retenția de fluide poate de-
termina dispnee și hipertensiune 
arterială. Pacienții cu insuficiență 
renală trebuie să urmeze un re-
gim hiposodat și să bea cantități 
reduse de lichide. 

romedic.ro

ATENȚIE!!!
Conțin multe grăsimi și au 

multe calorii (aproximativ 600 
kcal/100 g), așa că trebuie con-
sumate cu măsură pentru a evita 
creșterea în greutate.

Leguminoasele 

În special mazărea și faso-
lea boabe reprezintă o sursă 
bună de proteine vegetale. Sunt 
importante pentru întreținerea 
masei musculare la persoanele 
cu osteoporoză la care urmărim 
reducerea riscului de fractură. Ele 
conțin și cantități mari de Calciu, 
Fosfor, Magneziu și vitamina K.

De aceea nu ar trebui să lip-
sească nici din dieta copiilor, al 
căror sistem osos este în continuă 
creștere și dezvoltare.

În încheiere, acest festival al 
culorilor, mineralelor și vitamine-
lor vine în completarea unui stil 
de viață echilibrat și a schemei 
de tratament stabilită în urma vi-
zitei la medic.

bioterramed.ro

O dietă de patru săptămâni bazată pe alimente ultraprocesate a 
condus la un răspuns inflamator puternic la nivelul creierului șoarecilor. 
Studiul a descoperit că inflamația a fost însoțită de comportamente 
ce sugerează pierderi de memorie.

Cercetătorii au descoperit că o suplimentare a acestei diete cu 
acidul gras docosahexaenoic (DHA) a împiedicat apariția tulburărilor 
de memorie și a redus aproape complet efectele proinflamatorii la 
șoarecii în vârstă.

Alimentele folosite în studiu au mimat produsele comercializate 
în marile magazine, precum cipsurile, pizza congelată sau carnea cu 
conservanți.

Mâncarea ultraprocesată este asociată cu obezitatea și diabetul 
de tip 2, recomandarea fiind ca persoanele în vârstă să evite pe cât 
posibil acest tip de alimente și să adauge produse bogate în DHA, 
precum somonul.

Un aspect îngrijorător este acela că efectele dăunătoare ale mân-
cării ultraprocesate au devenit vizibile într-o perioadă scurtă, de doar 
patru săptămâni. La persoanele în vârstă declinul cognitiv rapid are o 
probabilitate mai mare de a progresa către afecțiuni neurodegenerative, 
precum boala Alzheimer. Creșterea consumului de DHA ar putea 
încetini această progresie.

Studiul a distribuit șoareci în vârstă de trei luni și de 24 de luni în 
grupuri care au primit mâncare obișnuită, mâncare ultraprocesată 
sau mâncare ultraprocesată suplimentată cu DHA.

Cea mai mare activare a genelor asociate cu un răspuns inflamator 
intens s-a observat la șoarecii în vârstă care au consumat produse 
ultraprocesate. De asemenea, animalele din acest grup au uitat că au 
petrecut timp într-un spațiu necunoscut după câteva zile, ceea ce su-
gerează o tulburare la nivelul hipocampului. Șoarecii nu au prezentat 
nici comportamentul firesc de teamă ca răspuns la un pericol, un semn 
de afectare a amigdalei. Astfel, indiciile care ar putea prezice o situație 
periculoasă nu mai pot fi percepute și în final se pot lua decizii greșite.

De asemenea, consumul de mâncare ultraprocesată a condus la 
o creștere semnificativă în greutate la ambele grupuri de vârstă, în 
special la șoarecii mai bătrâni.

Recomandarea cercetătorilor este ca persoanele să nu consume în 
exces alimente ultraprocesate, chiar dacă se adaugă DHA în dietă. Cel 
mai benefic este ca dieta să fie regândită în totalitate, cu eliminarea 
treptată a produselor înalt procesate ce conțin cantități mici de fibre 
și mulți carbohidrați rafinați.

romedic.ro

Cum poate afecta 
memoria consumul 
de alimente 
ultraprocesate
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Trei medalii 
pentru 
Moldova la 
Cupa Europei 
de judo

Compatriotul nostru Adil Os-
manov (73 kg) a câștigat Cupa Eu-
ropeană de judo de la Dubrovnik 
(Croația), ce s-a desfășurat pe 16 
și 17 octombrie a.c. Mai întâi el 
l-a surclasat pe reprezentantul 
gazdelor Lovre Mrković, apoi a 
trecut de sârbul Filip Jovanovici, 
italianul Andrea Spicuglia și bri-
tanicul Daniel Powell, iar în finală 
l-a învins prin ippon pe italianul 
Gabriele Sulli. În aceeași cate-
gorie de greutate, conaționalul 
nostru Cornel Andrieș a obținut 
medalia de bronz. În cat. 81 kg, 
moldoveanul Cătălin Marian și-a 
adjudecat distincția de argint. În 
clasamentul pe medalii, Moldova 
s-a clasat pe locul 5 din peste 20 
de țări. 

Duetul 
Moldovei, 
pe locul 2 
la Mondialul 
de dans

Dansatorii noștri Vladislav 
Untu și Polina Barîșnikova au 
devenit vicecampioni mondiali 
la competițiile rezervate categoriei 
de vârstă Under-21, ce au avut loc 
în intervalul 15-17 octombrie la 
Rotterdam (Ţările de Jos). Con-
cursul a fost câștigat de cuplul din 
Rusia, Ivan Reșetnikov/Elizaveta 
Harinova, podiumul fiind comple-
tat de reprezentanții României, 
Sebastian Alin Heler și Anca Co-
pos. Perechea din R. Moldova a 
fost formată în 2017, în acest an 
cucerind medaliile de argint și la 
Campionatele Europene pentru 
seniori.   

 

Avem două 
medalii 
la Mondialele 
de sambo

O distincție de argint și una 
de bronz și-au adjudecat luptă-
torii de sambo din R. Moldova la 
Campionatele Mondiale pentru 
tineret și juniori, ce s-au desfă-
șurat în perioada 15-17 octombrie 
curent la Salonic (Grecia). Astfel, 
la juniori (U-18), Alexandru Nedu 
(71 kg) a urcat pe treapta a II-a 
a podiumului de premiere, iar la 
tineret (U-20) Daniel Ursu (+98 
kg) a cucerit medalia de bronz. Se-
lecționata Moldovei s-a situat pe 
locul 12, întâietatea revenindu-i 
naționalei Rusiei, cu 16 distincții 
de aur, 8 de argint și 2 de bronz, 
urmată de Uzbekistan (6-3-8) și 
Ucraina (2-6-11).   

Destinul este 
cel pe care și-l 
clădește omul. 

Fiecare își croiește 
drumul vieții după 
chibzuința și temeinicia 
caracterului său, după 
priceperea de a trece 
peste obstacolele și 
vitregiile sorții. 

Dar absolut toți au nevoie la 
începuturi, la primii pași pe în-
tortocheatele căi ale vieții, de un 
sprijin, de o îndrumare, de un 
sfat bun, părintesc, care valorează 
uneori mai mult decât tot aurul 
din lume. 

Protagonista acestor rânduri, 
Leonida Ambrosi (născută la 24 
octombrie 1951), a avut din partea 
părinților tot suportul și încura-
jarea acestora, ca și ceilalți cinci 
copii ai familiei Anastasiei și a lui 
Ilieș Dabija din satul Ţânțăreni, 
Telenești. Cu toții au avut, ca să 
zicem așa, siguranța zilei de mâine, 
însă să crești, să ridici și să pui 
la cale șase copii nu a fost deloc 
ușor. După cum ne spunea însăși 
Leonida, „Părinții ne-au dat totul. 
Dar mai cu seamă dragostea lor și 
căldura sufletească. Din păcate, 
tata nu mai este, dar îi păstrăm vie 
memoria. Mama a trecut hotarul 
celor 90 de ani, și noi, copiii ei, 
am atins vârste onorabile, dar îi 
suntem mereu alături. Încercăm 
dacă nu să-i alinăm, cel puțin să-i 
diminuăm durerile bătrâneților. Să 
vă mai spun ceva: la un moment 
anume eram trei studenți în fa-
milie. Cheltuieli peste cheltuieli 
pentru părinți. Cu toate că nu era 
deloc ușor să ne întrețină, simțeam 
marea lor bucurie că făceam carte 
serioasă (ulterior îmbrățișasem 
profesii în care matematica și fizica 
erau științe de bază)”. Alți trei frați 
și surori mai mici au absolvit și ei 
instituții de învățământ superior. 
Și toți au preluat de la părinți atitu-
dinea responsabilă și binevoitoare 
față de muncă, pentru lucrul bine 
făcut, precum și respectul față de 
oameni.

Alte repere sigure și modele 
de urmat pentru Leonida, dar și 
pentru soțul ei Nicolai, au fost 
oamenii Cetății, veritabili fii ai 
acestui neam: Boris Melnic, rec-
torul Universității de Stat din 
Chișinău; Grigore Popovici, pa-
triarhul sportului național; Ștefan 
și Taisia Panfilov, prorectorul 
Universității de Stat și, respec-
tiv, directorul Școlilor nr. 22 și 
nr. 25 din Chișinău; Paul Bran, 
primul rector al Academiei de 
Studii Economice din Moldova; 
Vasile Șoimaru, prim-prorector 
al ASEM; Victor Căun, prorec-
tor al ASEM; Eugen Hrișcev, al 
doilea rector al ASEM; Alexei și 

Leonida Ambrosi 
sau povestea unui 
destin împlinit

Latinii spuneau „Omul doct este prin sine însuși o avere”. M-a 
fericit Providența să am marele noroc de a întâlni în calea mea un 
astfel de om, istoria vieții căruia are un parcurs prodigios de șapte 
decenii. Indiscutabil, nașterea unui copil e motiv de beatitudine 
incomparabilă. Nașterea omagiatei a constituit, cred, o sursă de 
fericire cel puțin pentru două universuri familiale. Pentru mine 
Leonida Ambrosi a devenit un exemplu demn de urmat, fiind cel mai 
doct profesor în materie de omenie, cumsecădenie și inteligență. 

Lucia Cepraga, conf.univ. dr., șefa Secției studii, dezvoltare 
curriculară și management al calității, ASEM

La ceas aniversar, când doamna Leonida Ambrosi împlinește 
o vârstă frumoasă, vin către domnia sa cu un mesaj de pace, bine 
și sănătate. Leonida Ambrosi este o figură marcantă în domeniul 
educației, încununând un florilegiu ce o distinge drept ilustră per-
sonalitate, manager, un desăvârșit exemplu al demnității neamului 
nostru, contribuind în mare măsură la prosperarea învățământului 
autohton. Domnia sa este o fire sensibilă la nevoile aproapelui, 
mereu făuritoare și receptivă, știind să iubească, să respecte, să 
persevereze, să dăruiască. 

Gheorghe Mustea, compozitor, academician, 
prof.univ., Artist al Poporului

Respectul meu pentru Leonida Ambrosi s-a născut spontan și 
firesc. A fost o reacție promptă de admirație, când am cunoscut-o 
pentru prima dată, cu 36 de ani în urmă la Universitatea de Stat 
din Chișinău. A intrat în birou, salutându-ne cu un zâmbet îmbie-
tor. Imediat ne-a cucerit pe toți. Se impunea prin ținuta distinsă 
și eleganță. Este o personalitate specială, deosebită și puternică. 
Vă doresc ani fericiți, sentimente durabile de satisfacție și inepu-
izabilă energie creatoare.

Raisa Borcoman, conf.univ. dr., ASEM

Ala Rusu, două nume sonore ale 
sportului și radioului național. De 
la ei Leonida și Nicolai au învă-
țat ce înseamnă verticalitatea și 
dragostea de neam. Prin grai viu, 
prin exemplu personal, prin fapte 
concrete aceste personalități le-au 
dezvăluit rostul și esența vieții, 
atașamentul spiritual față de va-
lorile umane perene.

Nu ne vom referi pe larg la ac-
tivitățile desfășurate de Leonida 
Ambrosi în cele circa patru de-
cenii de muncă la USM și ASEM, 
în aceeași funcție de șef al Secției 
planificare economică și finanțe. 
Suficient e să menționăm că efor-
turile ei au fost distinse cu nume-
roase diplome ale Ministerului 
de specialitate, iar în 2013 i s-a 
conferit Ordinul „Gloria Muncii”.

De câțiva ani Leonida este la 
pensie. Trăiește pentru familie 
și pentru cele cinci nepoțele, de 
la cele două fiice: Natalia, doctor 
în economie, conferențiar univer-
sitar, și Violeta, stabilită în SUA. 
Natalia are trei fete (Daniela, 
Victoria și Ruxanda), iar Violeta 
are două fiice, ambele pasionate 
de sport: Nicole face baschet de 

performanță și e studentă la Uni-
versitatea de Medicină din Cali-
fornia, fiind multiplă medaliată la 
competiții naționale; Isabella este 
elevă și practică cu succes voleiul.  

Bunica Leonida comunică per-
manent cu fiicele prin rețele de 
socializare, le dă rețete de bucate 
naționale, oferindu-le din preapli-
nul inimii sfaturi de omenie. Ni-
mic nu poate să despartă o familie 
atât de unită, familia Ambrosi, 

nici deportările, nici oceanele, 
fiindcă membrii acesteia sunt 
uniți prin mii de fire sufletești. 
În ceea ce o privește, Leonida 
Ambrosi continuă să rămână 
energică, fermecătoare, comuni-
cabilă și binevoitoare, creând în 
jurul personalității sale o aură cu 
adevărat venerabilă de atașament 
și de comuniune.

Pavel BRĂDESCU
Iulian BOGATU  

Nicolai și Leonida Ambrosi împreună cu nepoțelele

Leonida Ambrosi
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
22.10 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
23.10 „Filumena Marturano sau divorț în stil italian” de Eduardo de 

Filippo, ora 18.00.
24.10 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, 18.00.
26.10 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
27.10 „The Lucky Strike” de Rick Cleveland, ora 18.30.
28.10 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, 18.00.
29.10 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
22.10 „Oscar și tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
23.10 Premieră! „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
24.10 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
28.10 Premieră! „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.
30.10 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
22.10 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30.
23.10 „Hoțul” de Dario Fo, ora 18.30.
24.10 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
23 – 24.10 „Parfumierul” de Patrick Suskind, ora 19.00.
26.10 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
28.10 „Lowe me XXI”, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
23.10 „Flori de mină” de Csaba Szekely, ora 18.30.
24.10 „Tequila boom” de Neil Simon, 18.30.
Spectacole pentru copii
24.10 „Păcală”, după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
24.10 „Cenușăreasa” de Frații Grimm, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
23.10 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00.
24.10 „O zi memorabilă” de Bella Iuncher, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT
Sala cu Orgă

22.10 Gala laureaților Festivalului Internațional de Muzică Corală „A 
ruginit frunza din vii”, ora 18.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii 
22.10 Festivalul Internațional Nopțile Pianistice. Orche stra Simfonică 

a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafița (R. Moldova). Soliști: 
Corina Lupașco (R. Moldova) și Guillaume Vincent (Franța). În program: 
C. Saint-Saëns, F. Chopin, S. Rahmaninov, ora 18.00.  

A f i ş

„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin inter-
mediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți 
găsești jumătatea.

Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu 
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA 
de Chișinău îți vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

conține mesajele celor care se află în aceeași 
situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și 
frumoasă dacă o trăiești din plin alături de omul 
drag. 

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

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De 

aceea aș vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc 
o femeie potrivită vârstei mele, născută în anii 1945-
1948, gospodină, educată, care să iubească plimbările 
de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la 

țară, anul nașterii 1962-1963, cu înălțimea de la 164 cm 
până la 176 cm, care poate avea și copii. Sunt născut 
în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul 

Moldovei. „Sunt în căutarea unei femei gospodine, 
harnice, care ar dori să treacă cu traiul la mine. Rog 
seriozitate”. (03)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului 

Ialoveni. Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să 
nu aibă vicii și să fie un bun gospodar. „Ca mai apoi 
să-mi devină un prieten respectuos și un susținător 
bun pe parcursul vieții”. (04)

Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie 

potrivită vârstei mele, cu studii superioare, serioasă, 
gospodină, care ar vrea să treacă cu traiul la mine.” 
Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cu-

prinsă între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o 
înțeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept scrisorile 
femeilor interesate. (06)

Tânăr de 24 de ani își caută jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi eliberat. 

Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care și-ar dori o 
familie. Sunt un băiat liniștit. (07)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgo-

lioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea să 
împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu simțul 
umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma 
orașului Căușeni. Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat 

potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 

la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 

la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vâr-

stă apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon 
lăsat la redacție. (12)

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului

Sunt singur și vreau să cunosc o femeie care ar putea 
locui împreună cu mine într-un apartament cu toate 
comoditățile. (13)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să 
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul 
de telefon lăsat la redacție. (14)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Ai multe idei pe care do-
rești să le pui în aplicare. 
Susținerea anumitor per-
soane va fi definitorie pen-
tru tine în acest sens. Deși 
lucrurile nu stau niciodată 
așa cum te aștepți în plan 
personal, în anumite relații 
știi că nu mai este loc de 
niciun compromis. Ai nevo-
ie să rămâi conectat la sine 
pentru a nu mai suferi.

Micile conflicte pe care 
le trăiești în fiecare zi te vor 
face să fii irascibil și tran-
șant în decizii și acțiuni. 
Din păcate, nu vei reuși să 
te temperezi. Este posibil 
să ai parte de o schimba-
re radicală în plan psihic. 
O discuție lămuritoare cu 
persoana iubită poate fi 
mai de folos decât negarea 
propriilor emoții.

La birou încerci să nu 
pierzi din vedere niciun 
detaliu important. Pe la 
mijlocul săptămânii au loc 
în viața schimbări delicate 
și surprinzătoare, dar pozi-
tive. Reușești să le integrezi 
cu maturitate. Momentele 
pe care le petreci alături de 
cei dragi te duc într-o zonă 
de confort. 

Nimic din ceea ce este în 
jur nu pare să fie autentic. 
Relațiile, oamenii, momen-
tele de fericire sau armonie, 
toate au un „iz înșelător”. 
Percepția ta asupra ideii de 
fericire este din nou „ame-
nințată”. În această săptă-
mână vei reuși să o iei de 
la capăt cu câteva proiecte 
personale.

Îți dorești ca rezultatele 
muncii tale să fie cu adevă-
rat apreciate și remarcate 
de cei din jur. Chiar dacă 
lucrezi într-un domeniu 
antrenant și solicitant, ești 
și voluntar în cadrul unor 
asociații sociale care coor-
donează proiectele cele mai 
ambițioase din cadrul com-
paniei. Ești într-o continuă 
ascensiune profesională.

Atunci când vei deveni 
foarte sigur pe tine, schimbă-
rile pe care ți le dorești în via-
ța profesională nu vor întârzia 
să apară. Această săptămână 
e plină de oportunități reve-
latoare în ceea ce te privește. 
Indiferent de starea ta de spi-
rit trebuie să știi să profiți de 
darurile pe care le primești. 
Printre acestea, se poate enu-
mera chiar și un simplu, dar 
sincer compliment.

Ideea de a fi acasă în mij-
locul familiei primește me-
reu o semnificație mult mai 
profundă pentru tine. Eveni-
mentele care te aproprie de 
cei dragi te fac să îți setezi și 
noi priorități. Ideile tale ne-
convenționale sunt puse în 
practică de persoane în care 
ai încredere deplină. Reuși-
tele profesionale se întrevăd 
la orizont.

Modul în care alegi să te 
raportezi la cei din jur te 
ajută să îți „eșalonezi” ener-
gia psihică. Mercur-Uranus 
este o diadă care aduce mul-
te schimbări fundamentale 
în viața ta. Te simți încă „le-
gat” emoțional de anumite 
persoane și asta va face 
destul de dificilă luarea 
anumitor decizii.

Mica vacanță pe care ai 
avut-o de curând te-a aju-
tat să îți regăsești motiva-
ția pentru anumite lucruri. 
Acum reușești să identifici 
acele lucruri din tine care te 
fac o persoană perseverentă 
și care luptă pentru propri-
ile visuri. E ca și cum te-ai 
fi trezit dintr-o reverie în 
care ai rămas pentru prea 
mult timp. 

Sprijinul celor din jur 
va fi esențial pentru tine 
în anumite momente în 
care te vei simți vulnera-
bil. Deși dintotdeauna ai 
fost o fire independentă, 
știi să îți respecți limitele. 
Viața personală reprezintă 
intimitatea ta și nu vorbești 
cu oricine despre dinami-
ca ei. Adopți noi norme de 
valoare.

Te simți confortabil cu 
rutina pe care o trăiești zi 
de zi, dar asta nu înseamnă 
că nu îți dorești mai mult de 
la propria persoană sau de 
la cei din jur. Acțiunile tale 
au cu siguranță și un fac-
tor predictibil. Pe parcursul 
acestei săptămâni încearcă 
să acționezi mai mult prin 
prisma rațiunii.

Ești o fire spontană și 
asta te ajută să te adaptezi 
destul de repede oricărui 
context din care faci parte. 
Indiferent de acest aspect, 
sunt multe situații în care 
ți-ar plăcea să te oprești cu 
mai multă seninătate asupra 
a ceea ce simți. Din păcate, 
încă alegi să fugi de propriile 
emoții. Pentru tine este cea 
mai la îndemână soluție.

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

Prinși în flagrant

Se consola, zicându-și: „S-o fi 
uitat mult la el în perioada sarci-
nii şi de aceea seamănă fetița așa 
de tare cu Vlad”. Nu mult după 
aceea s-a pornit el într-o dimi-
neață la lucru, însă, la o bucată de 
drum, şi-a amintit că i-au rămas 
cheile de la birou în dormitor. 
S-a întors, şi când acolo, nevasta 
lui cum se iubea cu argatul așa 
se iubea! 

Inteligent, omul nu a sărit asu-
pra lor să îi zdupăcească. Atât 
i-a zis femeii: „Am trăit cu tine 
acești ani mai mult din respect 
decât din dragoste. Să ştii că nu 
mi-ai fost dragă nici până acum, 
dar de acum încolo, cu atât mai 
puțin. Din clipa asta te-am urât 

de tot”. Şi a plecat la serviciu. Era 
calm de parcă nu i s-ar fi întâm-
plat nimic. Când s-a întors seara 
acasă, Liliana îi adunase toate 
hainele într-un sac şi a răcnit la 
el: „Pleacă din casa mea şi din 
ochii mei să nu te mai văd! Du-
te şi trăiește cu mămucuța ta cea 
scumpă, impotentule!”.

Nică, din nou în casa 
părintească,
Unde-avea moartea 
să-l găsească

Şi s-a dus Nică la via şi florile 
din grădină, la porumbeii lui, la 
părinții dragi. Mama lui, de du-
rere şi necaz, a plecat după un 
an la Domnul. Au trecut ceva ani 
de atunci. Nică nu s-a recăsăto-
rit şi nici nu a crezut în ideea că 
frumosul a venit pe pământ prin 
femeie. 

Fiii au crescut mari şi o urăsc 
pe Liliana şi pe concubinul ei. Au 
stat mai mult cu tata şi cu bunelul 
care i-a învaţat numai de bine. 
Nică le-a repetat adesea că pă-
rinții nu ţi-i alegi şi mama e una 
pe pământ. De aceea, trebuie cel 
puțin să-i poarte respectul dacă 

Neisprăvitul argat casă bună a stricat, 
dar nici el nu-i împăcat (II)

nu o pot iubi. I-a învaţat să creadă 
în Dumnezeu şi să înţeleagă că, 
oricât de mari ar fi încercările 
prin care trecem, Dumnezeu ne 
dă puterea să le depășim. 

Pe el însă nu l-a ferit Domnul 
de primejdie. După ce a trecut la 
cele veșnice și tatăl său, într-o 
noapte, au dat buzna în casă niște 
indivizi mascați și înarmați cu 
cuțit și pistol. Trezit din somn, 
lui Nică i s-a pus pistolul la tâm-
plă și i s-a cerut să le dea banii. 
Îngrozit, el s-a apropiat, a luat 
portmoneul din buzunarul ha-
inei ce atârna în cui și le-a dat 
tot conținutul – vreo 2 mii de lei. 

Dar indivizii nu s-au mulțumit, 
au început să-l lovească cu putere, 
cerându-i să le dea cardul. Nică 
le-a dat și cardul. PIN-ul însă nu 
voia să li-l spună. Și din nou bă-

taie groaznică. Calvarul a durat 
aproape toată noaptea. Pe la zori, 
vecinii au auzit gălăgie și au înțe-
les că ceva se întâmplă în casa lui 
Nică cu toate ferestrele luminate. 

Unul din vecini s-a apropiat 
de geam, a văzut scena de groază 
și a alertat poliția. Până au venit 
oamenii legii, bandiții au șters 
putina, lăsându-l pe Nică într-o 
baltă de sânge. Peste câteva zile, 
au fost reținuți și pedepsiți cu 
12 ani de închisoare. Dar blân-
dul, deșteptul și frumosul Nică 
nu și-a mai revenit din chinurile 
îndurate. La o săptămână după 
noaptea de groază, s-a stins în 
secția de reanimare a unui spi-
tal din Chișinău, unde a fost dus 
aproape inconștient. Cei doi fii, 
după praznicul de jumătate de an, 
au plecat la muncă peste hotare, 

unde și-au întemeiat familiile lor. 
Rar de tot, doar la sărbători, o 
mai telefonează pe mama lor, sau 
îi trimit câte un colet.

Pățaniile lui Vlad,
sclavul sexual

Nu trecu nici o jumătate de an 
de la plecarea lui Nică din casa 
Lilianei, când argatul Vlad, obosit 
de atâta sex, a încercat să fugă. Pe 
urme proaspete, femeia l-a ajuns 
din urmă și l-a adus cu arcanul 
înapoi. Altă dată, a plecat în satul 
vecin şi s-a lipit de o văduvă cu 
trei copii, fiind convins că Liliana 
nu-l va găsi. Dar l-a găsit şi acolo. 
L-a scos din casă cu cuvintele: 
„Prostule, ai venit să crești aici 
trei copii străini, dar pe al tău 
cine o să-l crească? Hai acasă cât 
nu am chemat poliția!”. 

Bietul om, supus ca un miel, a 
urmat-o. Conviețuiește cu ea mai 
mult de nevoie. Le-a dat toate 
pe una – păhărelul. Din gospo-
dăria exemplară de acum câțiva 
ani aproape că nu s-a ales nimic. 
Vitele le-au vândut, grădina e pli-
nă de buruieni, casa se dărâmă, 
cotele de pământ le-au vândut. 

Într-o duminică, vecinii i-au 
zis: „Dacă nu ai avut cap, Liliano, 
așa îţi trebuie! N-ai ştiut să pre-
țuiești omul deștept, trăiește cu 
prostul!”. Ea, înghiţind în sec, 
le-a răspuns: „Fiecare om cu soar-
ta lui, iar viața noastră e grâu şi 
neghină la un loc. Ferice de cei 
care pot separa grâul de neghină. 
Eu n-am știut să-l separ”.  

Nina NECULCE

El știa că are nevastă cu credință care 
făcuse cu el jurământ în biserică și nici 
nu dorea să audă ce spun vecinii. Abia 
când li s-a născut al treilea copil, care 

semăna leit cu argatul, Nică a prins a înțelege de 
unde bate vântul. Dar nici atunci nu-i venea să 
creadă.
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

E p i g r a m e

Doar mintea 
de pe urmă
Doamne, m-aș fi rupt de turmă
Și altfel aș fi votat,
Dacă mintea de pe urmă
Mi-o dădeai anticipat.

În pas cu vremurile
Această divă nu-n zadar
Are-un concept ce nu dă greș:
Se-mbracă doar cu card bancar
Și se dezbracă pe bani cash.

Selecție de Gheorghe 
Bâlici,Adrian Grăjdeanu, 
Vasile Vajoga

Singurul 
vinovat
Nevastă-mea, așa-ntr-o doară,
M-a părăsit a șasea oară;
Ce-i drept, eu port o vină crasă,
Că de cinci ori s-a-ntors acasă.

Predestinare
Cel pe care-l poți descrie:
Hoț, corupt, incompetent,
Ori ajunge-n pușcărie,
Ori ajunge-n Parlament.

Rodaj, 
la ce?
Își ia iubita și bagajul,
Mașina nouă, pa! Și pleacă!
Atât n-am înțeles: rodajul,
De fapt, cui trebuie să-l facă?

Și totuși
Azi, când mă-ndrept spre apogeu
Și la efort fac fețe-fețe,
Picioarele le simt cu greu,
Dar ochii-mi fug ca-n tinerețe.

Ipocrizie 
parlamentară
Se-ncaieră, se răfuiesc,
Și-n plenul Camerei, și după,
Dar, farisei, când se-ntâlnesc,
Pe toate fețele se pupă.

Sonetul 
ocurenței
Desigur, Doamne, ai avut 

dreptate,
Când pe Adam din rai l-ai 

expulzat,
Dorind a întreține un climat
De neprihană și moralitate.

Admit că fapta lui de 
neiertat,

Conform unei decizii 
teocrate,

A pus premisa de proximitate
Genezei strămoșescului 

păcat.

Și, totuși, Doamne, 
ce mai tura-vura,

Aici a operat și conjunctura
Că, dac-ai derula ca-ntr-un pastel

Prologul, scena, cadrul,
 recuzita,

Chiar Tu, pus față-n față 
cu ispita, 

În locul lui Adam făceai la fel!

Sună. Mă duc la ușă și deschid.
- Să trăiți. Bine că v-am găsit. 

Am sosit.
- De unde ați sosit?
- Cum de unde? M-ați chemat, 

am sosit. Ia să vedem...
- Ce să vedeți?
- Cum ce să văd? Ce are!
- Vă rog, fiți mai clar. Cine, ce 

să aibă?
- Cum cine? Mașina. M-ați che-

mat, am sosit.
- Tot nu înțeleg. Care mașină?
- Cum care? De spălat.
- N-are nimic.
- Imposibil. Ați dat-o defectă. 

M-ați chemat, am sosit.
- Stimabile, cred că e o confu-

zie. Eu nu v-am chemat. Mașina 
e bună.

- Cum, dom’le, nu m-ați che-
mat? Nu-i aici strada Pasienței?

- Ba da.
- Nooșpe bis?
- Într-adevăr.
- Scara B de la Barbu?

- Scara B.
- Etajul II?
- Întocmai.
- Apartamentul 13?
- 13. 
- Pohoață?
- Carabulea.
- Cum, nu sunteți dumneavoas-

tră Pohoață?
- V-am spus, Carabulea. Poho-

ață a stat înainte. De patru luni 
stau eu aici.

- Ce vorbești, dom’le? Auzi 
‘mneata, ăștia-s oameni serioși?! 
Dă telefon la Reprezentanță că 
are mașina de spălat defectă, eu 
vin să i-o repar și el între timp 
se mută! Și să mai zică cineva că 
nu-s mangafale, papugii, mațe 
fripte...

Curat Caragiale!
***

... Să mai zică cineva că Nenea 
Iancu nu este și astăzi în actua-
litate! Car’va’s zică de-un pare-
gzamplu...

P r o z ă  s c u r t ă  u m o r i s t i c ă

S o n e t e

Curat Caragiale!

O, voi, femei, pe care v-am iubit,
Cu ochi de jad, contururi 

rubiconde,
Cu plete lungi, ornamentații 

blonde,
Amușinând balsam de fân cosit,

Cu forme moi, dogori în asfințit,
Și mers zglobiu, de ciute carpatine,
Unde-mi sunteți, frumoaselor 
mezine,
Pe care vă iubeam, ca un smintit?

De pildă, Lola,... Lola, ce părea
Desprinsă dintr-o frescă bizan-
tină,
Cu chipu-i blând și ochii de lu-
mină,
Cu care,-adeseori, mă fascina.

Vai ce-a ajuns! Din câte-am auzit,
E-o babă de vreo nouăzeci de kile,
C-un neg enorm pe nas și 

cu lentile
Mai groase ca parbrizul de Oltcit!

Sau zvăpăiata Mimi, cu alură
Și unduiri de iederă-n suspans,
Ce câștigase un concurs de dans,
Organizat de Casa de Cultură,

Crezi că mai are aerul frivol
Și grația de-atuncea? Dimpotrivă,
E roasă de-o sciatică parșivă
Și face tratament la Techirghiol.

Nu mai vorbesc de Melania, o
Gingașă și o galeșă silfidă,
Puteai să juri că-i vreo 

Lollobrigidă,
Sau, dacă nu cumva, 

Brigitte Bardot,

S-o vezi acum!... Lucrează 
la o fermă,

Pe undeva, pe lânga Calafat,
E-obeză, are-un bust exagerat
Și-un tuhăs (mă scuzați!) 

de pachidermă!

Ortansa, cea cu ten marmorean,
De-o frumusețe sobră și pedantă,
Pe care o creșteau cu guvernantă
Și-avea și profesoară de pian,

O văz, acuma, cu un babalâc -
I-o fi bărbat, sau... cine naiba știe?
Și cred că are o hemiplegie,
Că umblă în baston: 

șontâc-șontâc.,

Matilda, uite, jur pe ce-am 
mai sfânt,

Că are colici, sau ceva cu glanda,
Că prea s-a scofâlcit; 

la fel și Sanda,
Aud că-i cu hormonii la pământ.

De-aceea, de tristețe sfâșiat,
Slobod în neant un strigăt 

de durere:
„Unde-mi sunteți, frumoaselor 

Venere,
Pe care v-am iubit, ca un turbat??”

Și, ca-ntr-un act final 
de vodevil,

În care ceața vrăjii se destramă,
Vă părăsesc și eu, cuprins 

de teamă,
Să nu-mi încuie poarta la azil!

P o e z i e  u m o r i s t i c ă

O, voi, iubiri, din vremi 
demult apuse!...

Fabula 
neascultării
Un miel s-a depărtat prea 

mult de turmă
Și a pățit-o, bietul, pân-la urmă,
C-a nimerit în colții unui lup
Ce-i sfâșie hulpav plăpându-i trup,
Târându-l prin custuri 

și văgăune...
Aici, MORALA, sigur, se impune:
Vezi, mielule, ce-nseamnă 

să n-asculți?
Așa, ca tine au pățit-o mulți,
Atrași de aventură, până când
Au dat cu toți de dracul, 

rând pe rând.
Tu, dacă n-ai fi fost nesăbuit
Să părăsești făgașul sorocit,
N-ai fi sfârșit răpus 

de lighioaie
Și-acum, erai... la mine 

în tigaie!

F a b u l ă

George Petrone
născut 14.04.1936, 
Pașcani – decedat 

07.10.2021, Iași

I n  m e m o r i a m

Mânat de o urgență personală,
Am fost, nu prea demult, în Capitală
Și, rezolvându-mi treaba ca atare,
Având și timp destul pân-la 

plecare,
Mi-am zis că aș putea, la repezeală
Să-mi vizitez un fost coleg 

de școală –
Prieten bun, cândva, și-apropiat –
Și care azi e mare deputat, 
Cu limuzină, rang de demnitar
Și-având chiar și 

birou parlamentar
(În alt oraș, că dânșii, precauți,
Nu candidează unde-s cunoscuți).
În drum spre el mă 

amuzam gândind
Ce bine-ar fi dac-aș putea să-l 
prind
În toane bune și, ca doi flecari,
Să ne-amintim de când 

eram școlari, 
Cum mai trăgeam la fit, 

cum copiam

Pățanie cu un demnitar 
fără morală și o morală 
demnă de el

Și cum am spart cu praștia 
un geam.

Odată-ajuns la el, ca să rezum,
Lăsat s-aștept vr’un sfert de ceas 
în drum
Ș-apoi luat din scurt la interfon
Cu glasu-i rezonant de bariton
Că cine sunt și pentru ce-am venit,
Că dacă-s singur sau îs însoțit,
O ușă s-a deschis instantaneu

Și mi s-a spus s-aștept într-un 
antreu.

Trecu alt sfert de oră de-așteptat
Și-a apărut chiar el într-un halat,
În mână cu ceșcuța de cafea
Și după felul cum mă măsura, 
Așa, din creștet până-n calcaneu,
Nu prea părea să știe cine-s eu.
I-am amintit că, într-o perioadă
Am fost colegi și-am stat 

pe-aceeași stradă
Și că jucam arșice, însă el,
Distant și încruntându-se nițel, 
M-a pus la punct cam fără eleganță,
Că la întrevederi de circumstanță,
E nepermis un ton familiar
Când stai de vorbă c-un 

parlamentar!
Simțind că-s jalnic și inoportun, 
Am apucat atâta să-i mai spun:
Că-mi pare rău pentru deranj, 
dar dacă
Împins de nostalgii va vrea 

să treacă
Prin locu-i de obârșie natală
Și-a învățării slovelor la școală,
Eu îl aștept și chiar m-aș bucura
Să stea la mine-acasă cât va vrea.
Să stau la tine? Ce, mă crezi 

nebun,
Când peste tot eu sunt tratat ca un
Slujbaș de rang înalt și respectat,
Care primește rentă de la Stat
Pentru hotel „cinci stele”, 

cu piscină,
Meniu inclus în preț și limuzină?
Or, dac-acest favor mi se cuvine,
Aș fi un bou ca eu să trag la tine!

***
MORALA, aici, dă o hibă-n vileag:
„La omul sărac nici boii 

nu trag!”.
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Luni, 25 octombrie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Discover România
10.15 Fan/Fun urban
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 56
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Vorbește corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 57
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Serial: Jocurile timpului
01.30 Telejurnal Știri
02.20 Sport
02.36 Serial: Jocurile timpului
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor 
- etapa 8
16.30 SerialDoctor Quinn
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Chirița în Iași
04.10 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Respiro
14.30 Musafirul
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Respiro
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Irezistibila

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ 
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:00:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ 

17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educational/ cultural 
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
19:00:00 STIRI Program Informativ 
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ 
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program de divertisment 
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus - O mică neplăce-
re, o mare prietenie
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii

16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie în Tabără de Muzîca
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Urmarit în noapte
01.00 Știrile Pro TV
01.40 La Măruță
03.40 Lecții de viața
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Poftă Mare, Chișinău!
12.00 Trigger
13.30 Teleshopping
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Wild Mitropolis
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Путешествие по Малайзии
10.00 Bucătărim cu vitra
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Папаши без вредных 
привычек
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Папаши без вредных 
привычек
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Film: ATENTAT SÂNGEROS
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 91
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 772
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 775
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 92
21.00 Film: AGENT SUB FOCURI
23.15 Dez-ordine
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 26 octombrie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbește corect!
10.05 2 x 65
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 57
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Vorbește corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 58
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Callan
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Callan
03.46 Adevăruri despre trecut
04.15 Tema zilei
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn

00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Jucătorii de cărți 96’
04.30 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.50 Chișinău: ieri și azi
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Magia naiului
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film L.A. Confidential

AgroTV

07:00:00 STIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ 
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ 
19:30:00 Program AGRO TV România 
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ

21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România 

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 Lego Friends Girls On A Mission
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Tabără de Muzîca
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii

16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie (tm) Printesa și Vedeta Pop
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Casatoriti pe nevazute
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Transfer de viața
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
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 Artizanii Gustului
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Wild Mitropolis
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Serial Oamenii gospodari
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Толстяк против всех
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Сотовый
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Толстяк против всех
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 92
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 773
17.15 Serial: Noblețe

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 776
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 93
21.00 Film: SALVAŢI AMERICA!
23.00 Film: AGENT SUB FOCURI
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 27 octombrie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Universul credinței
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
Etapa 7
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Elvis și Anabelle
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Elvis și Anabelle
04.35 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile

P R O G R A M E  T V
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21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ 
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ 
09:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural 
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ 
14:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural 
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
19:00:00 STIRI Program Informativ 
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
20:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
20:45:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ 
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
 
Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 Lego Friends Girls On A Mission
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) Printesa și Vedeta Pop
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Thomas și prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Prietenie cu folos
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbește lumea
05.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV

10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Wild Mitropolis
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Сотовый
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Колдунья
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Параллельные миры
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Области тьмы
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Колдунья
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 93
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 774
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 777
20.00 Film: ULTIMII CAVALERI
22.45 Film: THE GREY: LA LIMITA 
SUPRAVIEŢUIRII
01.30 Film: SALVAŢI AMERICA!
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 28 octombrie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbește corect!
10.05 2 x 65
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 58
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente

17.00 România 9
18.00 Vorbește corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 59
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 P. C. R - 100 de ani Secerătorul 
ciocan al minciunii, ep. 3
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Telejurnal Știri
01.55 Meteo
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
02.45 Nocturne
03.35 #secreteleplantelor
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Răpită în plină zi
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Răpită în plină zi
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.40 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub același cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Lacul lebedelor. Balet P. I. Ceai-
kovski

AgroTV

07:00:00 STIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ 
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Educati-
onal/Cultural
19:00:00 STIRI Program Informativ 
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-

onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 Lego Friends Girls On A Mission
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas și prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Trei prieteni aventuroși - Petrecere 
în Mullewapp
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Film Greu de convins

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță

02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Worlds Weirdest Homes
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Области тьмы

07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Путешествие по Малайзии
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Без тормозов
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Крысиные бега
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Без тормозов
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 775
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 778
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 92
21.00 Film: WINNETOU: POTECA 
BANDIŢILOR
23.30 Film: THE GREY: LA LIMITA 
SUPRAVIEŢUIRII
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbește corect!
10.05 2 x 65
10.15 Frontul de acasă
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 59
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.00 Vorbește corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 60
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Orașul tăcerii
00.00 Creativ Invitată
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
02.45 Film: Orașul tăcerii
04.35 Tema zilei
05.25 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 România… în bucate
03.10 MotorVlog
03.35 Distracțiile lui Cazacu
04.05 Pescar hoinar
04.35 E vremea ta!
05.00 Documentar:   
360°-GEO
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului

10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.00 24 fronte line
23.30 Știri externe
23.55 O seară în familie
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii

AgroTV

07:00:00 STIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educational/ Informativ
08:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 STIRI Program Informativ 
09:30:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Program AGRO TV România 
18:30:00 BATALIA SERELOR Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ 
19:30:00 VERDE-N OCHI talk show 
20:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI Program Informativ 
22:30:00 VERDE-N OCHI talk show
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei -   
Viață de Ponei
10.30 Lego Friends Girls   
On A Mission
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroși - Petrecere 
în Mullewapp
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
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18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Scoala Iepurasilor
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 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 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Film Fii pe faza și raportează
01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
04.30 Ce spun românii
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Deliciile Tailandei
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Artizanii Gustului
20.35 fără pasaport
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Stacey Dooley
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время

08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Путешествие по Малайзии
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Крутой и цыпочки
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Крутой и цыпочки
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 92
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 776
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 779
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 93
21.00 Film: ÎN Afără LEGII
23.30 Film: THE GREY: LA LIMITA 
SUPRAVIEŢUIRII
02.15 Miezul problemei
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 30 octombrie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul
08.45 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 2 x 65
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Parfumul iubirii
17.00 Concert Maria Ciobanu
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Secretul lui Nemesis
23.10 Profesioniștii…
00.10 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Secretul lui Nemesis
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL - etapa 7
12.30 Cap compas Lumea aparține celor 
curajoși
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Africa Express
22.10 Serial: Secretul ochilor verzi
00.10 Distracțiile lui Cazacu
00.40 Drag de România mea!
02.30 Ora de Știri
03.10 Film: Africa Express
03.45 Serial: Secretul ochilor verzi
05.25 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Știința uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Cântec, dor și omenie
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.15 Dor de voi. Emisiune muzicală
15.00 MeseriAșii
15.35 F/d
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 La vatra jocului la 50 de ani
23.20 24 fronte line
23.50 Știrile (rus.)

AgroTV

07:00:00 STIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 STIRI Program Informativ 
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 

de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00 STIRI Program Informativ 
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00 VERDE-N OCHI talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN 
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN 
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România 
 
Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie: Un Crăciun perfect
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Scoala Iepurasilor
15.00 Pad-ul lui Zeke

15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo 0
17.40 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Ghost Patrol
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 Teleshopping
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Film Cimpanzeu sub acoperire
14.00 Film Pixels: O aventura digitala
15.45 Gusturile se discuță
17.00 Masked Singer România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Dracula: Povestea nespusa
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Cimpanzeu sub acoperire
04.30 Film O aventura digitala

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Masked Singer Romania
13.00 Știrile Pro TV
13.05 ApropoTv
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Femeia Alege
01.00 Superspeed
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
04.15 Lecții de viața
05.15 România, te iubesc!

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum

11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 Po’s Kitchen
14.30 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Fii sănătos
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc, ep. 4
22.30 Passion - Between Revolt and 
Resignation
00.00 Jurnalul săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Red Tsars - Eltsin
03.30 Dreamfish
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Bucătărim cu vitra
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Oaspetele neașteptat
10.30 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Муз/ф Код красный
18.30 My everest
19.00 Știri de week-end
19.45 Serial Oamenii gospodari
20.15 Муз/ф 1+1
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Последний рубеж
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Муз/ф Код красный

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 777
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 778
16.30 Film: WINNETOU: POTECA 
BANDIŢILOR
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 780
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ÎN Afără LEGII
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 31 octombrie

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Spiritul pădurii
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
17.55 2 x 65
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Loteria de vaccinare
21.10 Folclor Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al 
minciunii, ep. 3
02.00 Film: Spiritul pădurii
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In gradina Danei
06.00 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Ana și hoțul
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Ultima noapte a singurătății
22.10 Film: Moartea unui comis-voiajor
00.45 MotorVlog
01.15 Film: Ana și hoțul
02.50 Ora de Știri
03.30 E vremea ta!
03.50 România… în bucate

04.15 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.40 La datorie
12.00 Știință și inovații
12.30 Portrete în timp
12.45 Medalion muzical
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.50 Festival de muzică clasică Cres-
cendo
21.00 Știrile
21.20 Festival de muzică clasică Cres-
cendo
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Film Sala de lupte

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
07:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00 Program AGRO TV România
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN 
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN 
18:00:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată 
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Stiri, Informativ/Analitic 
03:00:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Ghost Patrol
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Super motanul: La început
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră

05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 Gusturile se discuță
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Mereu la prima Întâlnire
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 În Profunzime
15.45 Teleshopping
16.00 Casatoriti pe nevazute
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Equalizer: Puterea dreptatii
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
00.30 Film Mereu la prima Întâlnire
02.30 Gusturile se discuță
03.30 Film Equalizer: Puterea dreptatii
05.30 Doctor de bine

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecții de viața
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Știrile Pro TV
13.30 Doctor de bine

14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Masked Singer Romania
21.30 Pe bune?!
22.30 Pariu cu viața
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Masked Singer   
Romania
04.30 Pe bune?!
05.15 Pariu cu viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Hurricane man
12.00 Dora Show
14.00 fără Pasaport
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Asfalt de Moldova
17.45 Teleshopping
18.00 Agricool
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Inelul de Foc
22.30 Patrula
23.30 Arventur
02.00 Dubrovski
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Супруги Морган  
в бегах
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Улыбка Моны Лизы
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Serial Oamenii gospodari
22.30 Х/ф Мебиус
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Супруги Морган  
в бегах
04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Film: BUREBISTA
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 781
20.00 Film: ACCESUL   
INTERZIS
23.30 Film: BUREBISTA
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Medicamentul panaceu

Luând un panaceu, atești
Că-i cu efecte secundare
Pe care, după ce plătești,
Le simți întâi în buzunare. Gheorghe BÂLICI

Facebook intenționează 
să-și schimbe numele

pare să fie motivul schimbării de 
nume ce urmează.

Folosit inițial în filmele și lite-
ratura SF, metavers desemnează 
un univers virtual, în care oamenii 
își pot folosi imaginația pentru a 
depăși limitele lumii reale și unde 
se pot transforma și pot interac-
ționa așa cum își doresc.

Facebook are deja peste 10.000 
de angajați care lucrează la pro-
duse hardware, inclusiv la căști de 
realitate virtuală și augmentată, 
care au potențialul de a pune ba-
zele unui viitor metavers.

Nu se cunoaște, încă, numele 
pe care Facebook îl va purta pe vi-
itor, sursele susținând că este unul 
dintre cele mai bine păzite secrete 
în cadrul companiei. O variantă 
este Horizon, numele folosit până 
acum pentru versiunea de VR a 
rețelei sociale a companiei.

Schimbarea de nume a Face-
book ar putea semăna cu mutarea 
făcută de Google, în urmă cu mai 
mulți ani, când s-a transformat 
în Alphabet.

hotnews.ro

Hackeri din Italia au cerut o 
răscumpărare de 3 milioane 
de euro pentru returnarea 
datelor unor artiști

Hackeri din Italia au furat 
cantități masive de date despre 
artiști și au cerut o răscumpăra-
re de 3 milioane de euro pentru 
returnarea lor, relatează dpa.

Societatea Italiană a Autori-
lor și a Editorilor (SIAE) – care 
colectează redevențe în numele 
muzicienilor, actorilor, autorilor 
și dansatorilor – a fost miercuri 
ținta piraților informatici, rezul-
tând în circa 60 de gigabiți de material criptat și acum ilizibil.

Directorul SIAE, Geatano Blandini, a declarat pentru agenția de presă 
ANSA că 28.000 de documente – inclusiv adrese, cărți de identitate 
și informații medicale – au fost descărcate și au apărut deja parțial 
la vânzare pe dark web.

Hackerii cer o răscumpărare de 3 milioane de euro în bitcoin, a 
spus el. „SIAE nu va plăti o răscumpărare”, a spus Blandini, adăugând 
că autoritățile investighează în prezent cazul.

A fost un atac cibernetic de tip ransomware, a spus Geatano Blandini.
Prin atacurile de tip ransomware datele victimelor sunt criptate. De 

obicei hackerii oferă victimei atacului o cheie de criptare, în schimbul 
unor plăți în criptomonedă care pot fi de sute de mii sau chiar de 
milioane de dolari.

Agerpres

Cel mai mare dovleac 
din Europa cântărește peste o tonă, 
un record mondial 

Compania americană Facebo-
ok, care administrează mai multe 
platforme sociale și produse har-
dware, ar putea primi un nume 
nou. Surse anonime din cadrul 
Facebook citate de The Verge 
susțin că este o chestiune de zile 
până când compania americană va 
anunța schimbarea numelui, cel 
mai probabil, săptămâna viitoare, 
transmite Reuters.

Aceasta ar putea avea loc pe 28 
octombrie, când începe conferința 

Connect. Oficialii companiei au 
susținut însă că nu comentează 
„zvonuri sau speculații”. Vestea 
vine în contextul în care Facebo-
ok se confruntă cu tot mai multe 
presiuni privind practicile sale.

Facebook ar vrea ca noul nume 
să reflecte ambițiile mai mari ale 
companiei, care depășesc nivelul 
actualelor platformelor sociale.

Mark Zuckerberg a pus foarte 
mult accent în ultima vreme pe 
conceptul de metavers și acesta 

Cel mai mare dovleac din 
Europa și din lume a fost pre-
zentat recent în orașul german 
Ludwigsburg, unde are loc unul 
dintre cele mai mari festivaluri 
din lume de acest gen. Dovlea-
cul uriaș cântărește 1.217,5 kg – 
aproape cât o mașină obișnuită 
- și provine din Toscana, Italia. 
A fost produs de fermierul Ste-
fano Cutrupi. 

În urmă cu câteva săptă-
mâni, în septembrie, Cutrupi 
stabilise recordul mondial cu 
același dovleac, care cântărea 
1.226 kg. Diferența de greutate 
se explică prin faptul că după 
ce sunt culeși, dovlecii încep să 
se deshidrateze și să-și piardă din masă. 

Locul al doilea în concursul de dovleci de la 
Ludwigsburg (landul Baden-Wuerttemberg) a fost 

adjudecat de un belgian. 
Dovleacul lui Mario Van-
geel a cântărit 1.106,5 kg. 
Locul al treilea al podiu-
mului i-a revenit france-
zului Mehdi Daho, cu un 
dovleac de 983,5 kg.

Potrivit presei franceze, 
Mehdi Daho a explicat că 
succesul său este rezultatul 
unei combinații de factori: 
cultivă legumele în sere 
mult mai mari decât cele 
obișnuite, folosește semin-
țe care au fost supuse în 
prealabil unui tratament 
termic, asigură o irigație 
optimă și monitorizează 

foarte atent nivelul pH-ului pentru a controla aci-
ditatea solului. 

digi24.ro
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