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La sfârşitul anilor ‚90 ai 
secolului trecut, într-un oraş 
de provincie, putea fi văzut, 
ca şi prin alte părți, de altfel, 
un dinamic schimb de de-
cor. Oraşul, iar mai târziu şi 
multe sate de primprejur, se 
împânzeau, în ritm alert, sus-
pect de rapid pentru o epocă 
de tranziție bulversantă, dar 
buimacă şi cam somnolen-
tă (somnambulă ar fi poate 
termenul potrivit), cu rețeaua 
de țevi galbene ale conductei 
de gaz. 
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Femei care au pierdut 
sarcina din cauza Covid-19

De ce trebuie să se vaccineze femeile 
însărcinate? 
Unsprezece femei și-au pierdut sarcina din cauza virusului 
Covid-19, în anul 2021, la Centrul Mamei și Copilului 
(CMC). Una dintre ele a suferit un avort spontan, iar 
celelalte zece au fost internate pentru întreruperea 
sarcinii la indicații medicale. Pacientele erau fără 
comorbidități. Doar una era vaccinată, aflăm de la Iurie 
Carauș, șeful Centrului Perinatal nivel III de la CMC. 

Interviu cu Oxana Zavtoni, 
președinta Asociației Moașelor 
din Republica Moldova 

Rezistență prin 
artă, virtute şi 

dragoste de viață

Valentina Rusu Ciobanu – 101 ani

11 

Oxana Zavtoni activează în domeniul medical 
de 39 de ani, dintre care 35 de ani i-a dedicat 
moșitului. Profesia și-a ales-o singură încă 
fiind copilă. Nașterea acasă a frațiorului său 
mai mic a determinat-o să aleagă moșitul. 
A asistat sute de nașteri în viață, a vegheat 
repetat venirea pe lume în multe familii a unui 
copil, doi sau chiar trei. Moașa recomandă 
femeilor să nască în maternitățile de stat. 
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Flori și sfeșnic. 1975-1976. Acril-hârt., lac. 50x47
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R a c u r s i

Valentina Rusu 
Ciobanu a împlinit, 
ieri, 101 ani

25 octombrie, de Ziua Armatei Române, Vasile Cojocari, veteran al 
Armatei Române, alături de Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță

Un mesaj de felicitare şi „un 
buchet modest” de flori „lăsat în 
prag” i-a adus pictoriței ministrul 
culturii, Sergiu Prodan. 

„Dragă şi stimată doamnă 
Valentina Rusu Ciobanu, floa-
rea soarelui a explodat în culori 
galbene în această toamnă. V-am 
lăsat în prag un buchet modest, 
care nici pe departe nu exprimă 
întreaga recunoştință pe care v-o 
purtăm. Realitatea pandemică re-
comandă să transmitem urările şi 
gândurile noastre de la distanță. 
Vă dorim la mulți ani cu sănăta-
te şi cu oameni dragi alături”, a 
scris într-un mesaj pe pagina de 
Facebook a Ministerului Culturii 
al Republicii Moldova, ministrul 

culturii, Sergiu Prodan. 
„O aniversare care fascinează, 

în sine, un record de longevitate, 
pentru oricine. Raportată la chipul 
şi opera Valentinei Rusu Ciobanu, 
este o aniversare ce ne emoțio-
nează şi ne face să ne gândim, cu 
admirație şi profund respect, la o 
viață şi la un destin uman şi artis-
tic ce cuprinde un secol de istorie. 
O istorie cu momente tragice care 
a pus la grea încercare, a distrus 
şi a înfrânt mulți artişti şi oameni 
de valoare, dar Valentina Rusu 
Ciobanu şi-a păstrat harul artistic 
şi demnitatea”, scrie în mesajul 
ministrului culturii.

Și Preşedinta R. Moldova, Maia 
Sandu, a postat un mesaj de feli-

Reinaugurarea la Chişinău a unui monument de-
dicat eroilor Armatei Române – „Cişmeaua general 
George P. Ion”, situat în parcul „Valea Morilor” din 
Chişinău, la baza Scării Cascadelor – a provocat 
reacția la unison a Ambasadei Federației Ruse şi a 
PSRM, care acuză o pretinsă tentativă de a glorifica 
crimele naziştilor. Toate acestea doar pentru că pe 
frontispiciul monumentului a fost instalată o placă 
unde se arată că cişmeaua a fost reconstruită la 80 
de ani de la eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord de sub ocupație sovietică. 

Ambasada Rusiei, ca şi socialiştii de la Chişinău, 
susțin că această mențiune ar fi „un act cinic de 
revizionism” la adresa unui simbol al tovărăşiei 
ruso-române de arme din timpul Primului Război 
Mondial, care ar fi fost acum transformat într-un 
monument al „criminalilor” conduşi de mareşalul 
Ion Antonescu.

Mai mult, PSRM anunță într-un comunicat de 
presă că se va adresa la Procuratură în legătură cu 

instalarea acestei plăci comemorative, care „trebuie 
să fie demontată imediat”.

Menționăm că Ambasada României din R. Mol-
dova a organizat, pe 25 octombrie, mai multe acțiuni 
comemorative dedicate Zilei Armatei Române. Astfel, 
la Sofia, raionul Hânceşti, a fost reinaugurat şi sfințit 
cimitirului Eroilor Armatei Române. 

În aceeaşi zi, la Chişinău, în „Valea Morilor”, 
a fost reinaugurată „Cişmeaua general George P. 
Ion”, ocazie cu care ambasadorul României, Daniel 
Ioniță, le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit 
la edificarea acestui monument – o pavăză în calea 
uitării. „Este extrem de important să nu uităm şi 
este important să folosim diversele prilejuri pen-
tru a vărsa o lacrimă de recunoştință în memoria 
celor care mişeleşte şi pe nedrept au fost ucişi”, a 
subliniat Daniel Ioniță. 

V.V.
Citiți mai mult pe pagina web gazetadechisi-
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citare pe pagina sa de Facebook 
dedicat pictoriței: „Gânduri bune 
şi urări de întremare doamnei 
Valentina Rusu-Ciobanu, care 
împlineşte azi 101 ani. Artista 
a traversat epocile cu multă se-
ninătate şi ne-a arătat cum poți 
trece cu limpezime prin vremuri 
tulburi. La mulți ani!”.

Menționăm că, în perioada 
28 octombrie – 30 noiembrie 
2021, Muzeul Național de Isto-
rie a Moldovei, în parteneriat cu 
Asociația pentru cultură şi arte 
Arbor, Muzeul Național de Artă al 
Moldovei şi Biblioteca Națională 
a Moldovei, invită publicul iubitor 
de artă la deschiderea expoziției 
„1963 – an critic în cariera pic-
toriței Valentina Rusu Ciobanu”.

Titlul expoziției este inspirat 
de evenimentele anului 1963, 
când, după o perioadă scurtă de 
destindere hruşciovistă în URSS, 
se relansează atacuri dure asupra 
artiştilor novatori sau nonconfor-
mişti, atacuri care vor avea ecouri 
şi la Chişinău. Această expoziție, 
prin operele artistice expuse, vor-
beşte despre tentativele de inti-
midare lansate în acel an critic de 
nomenclatura comunistă contra 
unor intelectuali de marcă din re-

publică, inclusiv contra pictoriței 
Valentina Rusu Ciobanu.

Amintim că, în 2020, cu ocazia 
centenarului pictoriței basarabene 
Valentina Rusu Ciobanu, Asocia-
ția pentru cultură şi arte Arbor a 
desfăşurat un amplu proiect cul-
tural intitulat „Valentina Rusu 
Ciobanu. 100 de ani de la naştere”, 
menit să promoveze viața şi opera 
plasticienei la Bucureşti.

Proiectul a fost realizat în par-

teneriat cu Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Fundația SANTAVI-
NERE din Chişinău şi cofinanțat 
de Asociația pentru cultură şi arte 
Arbor, Administrația Fondului 
Cultural Național, Primăria Mu-
nicipiului Bucureşti prin Centrul 
Cultural Expo Arte, Agenția Elve-
țiană pentru Dezvoltare şi Coope-
rare, biroul din Chişinău.

Victoria POPA

Monument restaurat al eroilor 
Armatei Române, țintă a unui nou atac 
coordonat al Ambasadei Rusiei 
şi socialiştilor 

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. 
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Aceştia au fost invitați marți, 
26 octombrie, la o rundă de con-
sultări publice în Parlament, or-
ganizată după ce proiectul actu-
alei majorități, care presupune 
inclusiv readucerea Companiei 
„Teleradio-Moldova” (TRM) sub 
control parlamentar şi simplifi-
carea procedurii de demitere a 
membrilor Consiliului Audiovi-
zualului (CA), a fost deja votat în 
prima lectură, săptămâna trecută. 

Instituirea controlului parla-
mentar asupra activității radio-
difuzorului public este o practică 
internațională, iar subordonarea 
acestuia de către CA s-a dovedit 
ineficientă, susține unul dintre 
autorii proiectului, deputatul PAS, 
Virgiliu Pâslariuc, care neagă că 
guvernarea ar căuta să preia con-
trolul politic asupra TRM.

„Foarte multă lume este scan-
dalizată sau deranjată de cuvân-
tul control. Noi nu vorbim aici în 

sensul neapărat politic al cuvân-
tului – de o subordonare ierar-
hică. Noi vorbim de un control 
parlamentar care este firesc. (...) 
Ideea reîntoarcerii la ceea ce a fost 
de la bun început şi care este o 
practică internațională, vine de 
la modelul BBC din anii ’20: fur-
nizorul sau difuzorul este fondat 
de guvernare. Prin aceasta noi nu 
facem altceva decât să încercăm 
să echilibrăm lucrurile. Fiindcă 
ceea ce s-a întâmplat după 2018-
2019, când televiziunea publică a 
trecut sub controlul CA, de fapt 
a arătat că nu a funcționat bine. 
CA este în esență un arbitru. El 
trebuie să reglementeze, nu tre-
buie să administreze. Munca de 
administrare a fost prea dificilă 
pentru CA şi oricum nu a putut 
evita suspiciunea de implicare, de 
imixtiune a politicului în activi-
tatea televiziunii”, argumentează 
Pâslariuc.

În legătură cu modificarea pro-
cedurii care ar permite demiterea 
a componenței CA, deputatul PAS 
consideră că Legislativul a oferit 
în trecut foarte multe stimulente 
reglementatorului, dar n-a prevă-
zut un mecanism de sancționare. 

„Noi încercăm să aducem acum 
lucrurile într-o zonă de echilibru. 
Noi vom forja activitatea acestei 
instituții, dar noi vrem să respon-

PAS readuce TRM sub control parlamentar 

„Când aud declarații defensive cu privire la apărarea europeană şi când observ anumite amenințări, 
inclusiv în această organizație, spun: nu vă fie teamă! Apărarea europeană nu este construită în opoziție 
cu NATO, dimpotrivă: o Europă mai puternică va contribui la o Alianță întărită şi mai rezistentă.’’

Ministrul francez al apărării, Florence Parly, agerpres.ro

D
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Situația din audiovizualul public 
în R. Moldova este în prezent cu 
adevărat proastă, însă există riscul ca 
amendamentele la Codul Audiovizualului, 

promovate de PAS, să rezolve problemele 
din domeniu doar pe termen scurt, generând 
totodată efecte ce ar trebui evitate pe termen 
lung. De această părere sunt mai mulți experți 
din media, precum și reprezentanți ai presei din 
R. Moldova.

sabilizăm membrii CA prin aceste 
modificări”, a mai declarat el. 

Pe de altă parte, expertul me-
dia, Eugeniu Rîbca, crede că astfel 
se sare dintr-o extremă în alta –  
de la inamovibilitatea excesivă 
a membrilor CA, la posibilitatea 
demiterii in corpore a acestora. 
„Acest Consiliu, pe alocuri, a deve-
nit o feudă – fac ce vreau pentru că 
suntem inamovibili. Noi mergem 
acum pe ideea unei responsabili-
zări care echivalează cu un control 
excesiv”, spune Rîbca. 

Și directorul executiv al Asoci-
ației Presei Independente (API), 
Petru Macovei, este de părere 
că actuala redacție a Codului 
Audiovizualului este bună, dar 
problema este că cei care ajung 
în componența CA, dar şi în Con-
siliul de Supraveghere al TRM, 
nu respectă legea, ci indicațiile 
de la partid. „Consiliul de Su-
praveghere trebuie să rămână 
reprezentativ pentru societatea 
civilă. Televiziunea publică nu 
este televiziunea celor care dețin 
puterea politică, ci a publicului 
(...) Marea provocare de care vă 
veți ciocni ca partid de guvernă-
mânt va fi să încercați să faceți 
alt gen de selecție decât s-a făcut 

până acum. Dacă o să numiți per-
soane obediente, o să demolați 
orice încredere în posibilitatea 
reformării audiovizualului”, aver-
tizează Macovei.

Asupra intențiilor PAS de a 
modifica Codul Audiovizualului 
s-a pronunțat şi fostul preşedinte 
al Curții Constituționale, Alexan-
dru Tănase, care sugerează că, în 
situația când există o majoritate 
dominantă monocoloră şi o opo-
ziție parlamentară şi extraparla-
mentară quasi-inexistentă, nu-i 
greu de presupus în ce va degenera 
acest „control parlamentar”. 

„Din moment ce scopul modifi-
cărilor în lege, potrivit dlui depu-
tat este lupta cu „cloaca propagan-
distică”, înseamnă că aşa-numita 
reformă va presupune intervenții 
în politica editorială... În acest 
context, ar fi bine să se cunoască 
care este întinderea legală a con-
trolului parlamentar. Controlul 
parlamentar nu presupune nici 
management şi nici intervenția în 
activitatea altor instituții. Astfel, 
controlul parlamentar se exercită 
prin controlul asupra executării 
legilor, care se realizează prin ur-
mătoarele instrumente:

- informarea deputaților prin 

Valeriu CAȚER

Episcopul de Bălți şi Făleşti, Marchel 
(Mihăiescu), un fervent susținător al auto-
rităților în perioada regimului Plahotniuc 
şi al socialiştilor, când aceştia s-au aflat la 
guvernare, a lansat un nou atac la adresa 
PAS. Ierarhul, cunoscut ca unul dintre cei 
mai retrograzi reprezentanți ai Mitropoliei, 
i-a afurisit pe deputații care au votat pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul cu privire 
la combaterea violenței împotriva femeilor şi a 
violenței în familie. Parlamentarilor PAS le-a 
fost interzis accesul la Taina Sfintei Împăr-
tăşanii, în toate bisericile Eparhiei de Bălți 
şi Făleşti a Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
până în Duminica Mare a anului viitor. De 
asemenea, Marchel a anunțat că va da curs 
solicitării unor clerici din Bălți, Făleşti, Glo-
deni şi Sângerei, care refuză să se mai roage 
în Biserică pentru actuala conducere a țării.

Motiv pentru această decizie Episcopului 
Marchel i-a servit o formulare din Convenția 
de la Istanbul – „identitatea de gen”. La fel 
ca şi socialiştii lui Igor Dodon, cărora unii 
preoți din Mitropolia Moldovei li s-au aliniat 

fără rezerve, Episcopul Marchel susține că 
aceasta atentează la valorile tradiționale, 
pentru că ar promova interesele minorități-
lor sexuale şi chiar ar permite copiilor să-şi 
schimbe genul.

„Pentru că legea aceasta vreau să vă spun 
că poartă aceeaşi sămânță drăcească, pe care 
o poartă şi legea de egalitate a şanselor, care 
de asemenea venea să egaleze drepturile 
membrilor societății, care erau drepturi ega-
le, care erau reflectate într-o sumedenie, de 
asemenea, de legislația Republicii Moldova. 
Însă ea s-a făcut doar pentru purtătorii celui 
mai mârşav păcat care este homosexualita-
tea”, le-a declarat ierarhul jurnaliştilor de 
la NordNews.

Retorica socialiştilor, susținuți de Epi-
scopul Marchel, a fost neîntârziat preluată 
de un grup de preoți şi enoriaşi din nordul 
R. Moldova, care au cerut permisiunea să nu 
mai înalțe rugăciuni pentru conducerea țării, 
în timpul Liturghiei, aşa cum este prevăzut 
însă de canoanele Bisericii. 

„De acum, nu vă rugăm, ci cerem să bi-

necuvântați, ca această guvernare să nu o 
pomenim în rugăciunile noastre de la slujbele 
bisericeşti, iar de vor păşi pragul bisericii, 
pentru trebuințe şi mai ales, Taina Sfintei 
Împărtăşiri, să nu le permitem”, scriu autorii 
uneia dintre aceste adresări.

„Nu avem nimic împotriva faptului să nu se 
roage pentru sufletele majorității parlamenta-
re, dar în schimb să se roage pentru sufletele 
victimelor violenței domestice”, a declarat în 
replică deputatul PAS, Virgil Pâslariuc. 

Încercările „Gazetei de Chişinău” de a ob-
ține un comentariu de la Mitropolia Moldovei 
nu au avut succes. 

Anterior, însă, Mitropolitul Vladimir (Can-
tarean) s-a adresat cu un mesaj prin care îi 
sugera preşedintei Maia Sandu să nu promul-
ge legea cu privire la ratificarea Convenției 
de la Istanbul. 

Menționăm că Maia Sandu a semnat de-
cretul de promulgare a Legii cu privire la 
ratificarea Convenției de la Istanbul pe 19 
octombrie, după ce aceasta a fost votată în lec-
tură finală de majoritatea parlamentară PAS 

pe 14 octombrie. R. Moldova este a 35-a țară 
care ratifică această Convenție, angajându-se 
ca violența împotriva femeilor să fie pedepsită 
în mod corespunzător, să fie alocate resurse 
pentru asigurarea funcționalității centrelor de 
criză pentru victimele violenței, linii telefo-
nice de urgență disponibile 24 din 24 de ore, 
adăposturi pentru victimele violenței, servicii 
de consiliere psihologică şi juridică etc. 

Cu referire la termenul de „gen” prezent în 
textul Convenției, experții au argumentat în 
repetate rânduri că scopul acestuia nu este de 
a înlocui definiția biologică a cuvântului „sex”, 
şi nici noțiunile de „femeie” sau „bărbat”, ci 
să accentueze inegalitățile şi stereotipurile 
din societate.

Cu toate acestea, deputații Blocului Comu-
niştilor şi Socialiştilor (BCS), Vasile Bolea şi 
Grigore Novac, au contestat la Curtea Consti-
tuțională ratificarea de către Parlamentul R. 
Moldova a Convenției Consiliului Europei cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenței 
împotriva femeilor şi a violenței domestice.

V. V.

întrebările şi interpelările pe care 
deputații le pot adresa membrilor 
Guvernului,

- anchete parlamentare,
- introducerea moțiunilor sim-

ple şi de cenzură.
Cam atât. Legea nu oferă de-

putaților alte instrumente.
Cel mai probabil, lupta cu 

„cloaca propagandistică” şi tre-
cerea TVM sub control parlamen-
tar se va rezuma la schimbarea 
conducerii TRM, care va fi foarte 
sensibilă la doleanțele majorității 
parlamentare”, comentează Tă-
nase pe Facebook, sugerând că 
aceste inițiative ale PAS ar trebui 
discutate cu experții Consiliului 
Europei. 

Proiectul de modificare a Codu-
lui Audiovizualului a fost criticat 
dur şi de deputații Blocului Socia-
liştilor şi Comuniştilor (BCS), care 
susțin că astfel PAS ar intenționa 
să transforme TRM în „unealtă a 
guvernării”.

Menționăm că proiectul de 
lege pentru modificarea Codului 
serviciilor media audiovizuale a 
fost aprobat în primă lectură pe 
21 octombrie cu votul majorită-
ții parlamentare PAS. Conform 
documentului, TRM trece sub 
control parlamentar şi se revi-
zuiesc modalitățile de constitu-
ire a componenței Consiliului 
de Supraveghere al Companiei, 
dar şi a Consiliului Audiovizua-
lului. De asemenea, în condițiile 
reîntoarcerii furnizorului public 
național de servicii media sub 
control parlamentar, proiectul 
de lege propune ca mandatul ac-
tualilor membri ai Consiliului 
de Supraveghere, al directorului 
general al TRM şi al directorilor 
generali adjuncți să înceteze de 
drept la data intrării în vigoare 
a modificărilor.

Episcopul Marchel revine în politică
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Tone de alimente se risipesc 
zilnic, în timp ce mulți 
moldoveni îndură foame

Conform Agenției Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO), anual, o 
treime din producția alimentară globală 
este irosită. În Republica Moldova, în 

timp ce mii de oameni trăiesc la limita sărăciei, 
mii de tone de produse alimentare ajung 
săptămânal la gunoi, în loc să fie donate. Unii 
agenți economici invocă lipsa unui proiect de lege 
pentru a reglementa donarea acestora, alții susțin 
că nu au produse care expiră sau se strică, în 
cazul legumelor, fructelor. 

Totuşi în RM există Banca Ali-
mentelor care conlucrează cu 20 
de donatori, iar produsele donate 
ajung pe mesele a 12.000 de be-
neficiari. În acest sens există şi un 
proiect de lege pentru prevenirea 
risipei alimentare care, potrivit 
reprezentanților Băncii de Ali-
mente, necesită ajustări privind 
procedura de deductibilitate a 
produselor.

Zilnic în piețe, magazine, su-
permarketuri observăm în spe-
cial legume, fructe, verdețuri 
care se strică pe rafturi, produse 
alimentare care au termenul de 
valabilitate aproape expirat sau 
chiar produse deja expirate care 
se vând în continuare. În cazul 
legumelor, fructelor, acestea sunt 
triate de angajați, ulterior arun-
cate la gunoi, însă ar putea potoli 
foamea a zeci, sute de oameni dacă 
ar fi donate sau vândute la prețuri 
mai mici. 

Dacă întrebi lucrătorii ce se 
întâmplă cu aceste produse, aceş-
tia îți răspund că ajung la gunoi. 
După ce te prezinți că eşti jurna-
list, îndată se apropie cineva din 
superiori şi îți spune deja o po-
veste frumoasă, cum ajung multe 
din produse la ferme de animale, 
păsări. Alții îți spun că, în gene-
ral, la ei în magazine nu există 
produse care se strică sau expiră.  

E o situație paradoxală când în 
vitrinele unor magazine se risipesc 
zeci de kilograme de produse ali-
mentare, iar în fața acestora cer-
şesc oameni care nu au ce mânca.

Prețurile cresc în fiecare 
lună, iar minimul 
de existență stagnează

Conform Biroului Național de 
Statistică 2019, pragul sărăciei 

absolute a constituit în medie pe 
lună pentru o persoană 2095,1 
lei, iar rata sărăciei absolute a 
constituit 25,2%. În semestrul 
I, 2020, mărimea minimului de 
existență a constituit în medie pe 
lună pentru o persoană 2082,7 lei, 
fiind în creştere față de semestrul 
I, 2019 cu 2,7%.

Minimul de existență pentru 
copii constituie în medie 1994,5 
lei lunar, cu o diferențiere a aces-
tui indicator în funcție de vârsta 
copilului, de la 776,2 lei pentru 
un copil în vârstă de până la 1 an 
până la 2261,5 lei pentru un copil 
în vârstă de 7-17 ani.

Pentru pensionari, minimul de 
existență a constituit 1765,9 lei 
şi reprezintă 84,8% din valoarea 
medie a minimului pentru totalul 
populației. 

Tot Biroul Național de Statisti-
că ne informează lunar că prețuri-
le medii de consum cresc. În luna 
august 2021, comparativ cu luna 
august 2020 (în ultimele 12 luni), 
au crescut cu 4,64%, inclusiv la 
produse alimentare cu 4,83%, 
mărfuri nealimentare cu 6,93% 
şi serviciile prestate populației 
cu 1,02%.

Banca de Alimente 
a recuperat din martie 
2020 până în prezent 
222 de tone de produse 
alimentare  

Republica Moldova, împreu-
nă cu alte 192 de state membre 
ale ONU, s-a angajat să pună în 
aplicare Agenda de Dezvoltare 
Durabilă 2030, care cuprinde 17 
obiective generale, inclusiv re-
ducerea sărăciei şi a foamei. Me-
canismul de prevenire a risipei 
alimentare poate contribui într-o 
mare măsură la realizarea acestor 
obiective. Deocamdată acest an-
gajament nu are sorți de izbândă, 
dar totuşi o parte din produsele 
alimentare sunt salvate de către 
Banca de Alimente. 

Directorul Băncii de Alimente, 
Oleg Paraschiv, a declarat pen-
tru „Gazeta de Chişinău” că, în 
prezent, colaborează cu 20 de 
donatori – producători, retaileri, 
procesatori şi importatori. Cel mai 

stabil partener momentan este 
Kaufland, de la care recuperează 
zilnic produse, ne spune acesta.  

„Gama de produse care este re-
cuperată (eligibilă) este cea a ali-
mentelor cu termen scadent scurt, 
produsele cu ambalaj deteriorat, 
legumele şi fructele care pot să nu 
aibă un aspect comercial, dar care 
sunt bune şi sigure pentru con-
sum, pâinea de la brutărie şi cea 
industrială, produsele suprastoc, 
care nu sunt în cantități mari şi 
care sigur nu se va reuşi să fie 
vândute”, ne spune acesta. 

Beneficiari ai „Băncii de ali-
mente” nu sunt persoane fizice, 
ci organizații sau servicii sociale 
care, la rândul lor, au grijă de ca-
tegoriile defavorizate. Aici vorbim 
de cantine de ajutor social, aziluri 
pentru bătrâni, centre de plasa-
ment pentru copii şi alte tipuri 
de servicii.

„Din martie 2020 până în pre-
zent, de la 20 de donatori am re-
cuperat 222 de tone de produse 
alimentare care au fost distribuite 
către 150 de organizații. Aceste or-
ganizații au în grijă 12.000 de be-
neficiari. Distribuția are loc zilnic 
cu transportul Bănci de Alimente 
sau al beneficiarului (organizației) 
dacă acesta este autorizat sanitar”, 
menționează Paraschiv.

În RM nu există 
deloc statistici despre 
cantitatea de produse 
aruncate la gunoi

Din lanțul hipermarketurilor 

care există în Republica Moldova 
doar unul a acceptat să doneze 
zilnic produse, unii pretextează 
lipsa unui mecanism legal la ni-
vel de legislație, alții susțin că 
nu au produse care se strică sau 
expiră, ne spune directorul Băncii 
de Alimente. 

„Motivul invocat este că nu 
au cum să facă analiza loturilor 
scadente, iar alții spun că nu au 
produse care se strică şi ajung la 
gunoi dacă nu sunt vândute în 
timp util”, spune acesta.

Paraschiv menționează că 
poartă discuții la nivel de minis-
ter referitor la poziția retailerilor 
şi a procesatorilor, fiindcă şi ei 
sunt parte din acest demers, tre-
buie să fie şi ei încurajați la nivel 
de plată de TVA. 

„Avem discuții legate de 
termenul în care pot fi donate 
produsele către „Banca de ali-
mente”, adică nu pot fi donate 
doar cu 10 zile, aşa cum este 
specificat la momentul actual 
în lege, deoarece de multe ori 
când vorbim de supra-stocuri 
este imposibil să fie repartizate 
în 9-10 zile. La fel cred că vom 
avea foarte mult de colaborat 
şi cu Agenția Națională de Si-
guranță a Alimentelor, pentru 
că sunt foarte multe restricții,. 
Dar trebuie să vedem în ce fel 
legea, care sperăm noi că va fi 
aprobată, va fi şi funcțională, 
să nu fie doar o lege care să în-
curce cumva prevenirea risipei 
de alimente”, punctează Oleg 
Paraschiv.

Gaibu: „Suntem gata
să intervenim pentru 
ca viitoarea lege să fie 
funcțională”

Acesta menționează că solu-
ția este o lege, care momentan 
este în fază de proiect şi se află 
la Ministerul Economiei, care să 
forțeze, dar şi să stimuleze toți 
agenții economici din lanțul agro-
alimentar pentru a reduce risipa 
de alimente. 

Pe 18 octombrie, Ministrul Eco-
nomiei, Sergiu Gaibu, a discutat 
cu delegația Federației Europene 
a Băncilor de Alimente (FEBA) 
despre mecanismul de recuperare 
a produselor alimentare. Discuția 
a avut loc la Banca de Alimente 
din Republica Moldova, care re-
cuperează de la magazine produse 
alimentare scoase din circuitul 
comercial, donate, ulterior, per-
soanelor vulnerabile, cantinelor 
sociale sau transformate în prân-
zuri calde.

„Ne bucurăm că instituțiile eu-
ropene manifestă interes şi oferă 
suport țării noastre. Suntem gata 
să intervenim cu ajustări unde 
este necesar pentru ca viitoarea 
lege privind prevenirea risipei 
alimentare să fie funcțională şi 
să aducă beneficii cât mai multor 
persoane”, a precizat ministrul de 
resort, Sergiu Gaibu.

În Republica Moldova nu există 
absolut nicio cifră statistică des-
pre cantitatea de produse care 
sunt zilnic aruncate la coşurile 
de gunoi.

Cantități mari de produse alimentare putrezesc pe rafturile magazinelor în loc să fie găsite modalități 
de a fi distribuite celor care au nevoie de hrană

Carolina CHIRILESCU
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Trecuți prin multiple crize și sărăcie de-a 
lungul anilor de independență, oamenii 
din satele din Republica Moldova foloseau 
diverse resurse pentru a se încălzi iarna. 

Având pensii și salarii mici, pe lângă lemne și 
cărbune foloseau bețele de răsărită, cioclejii, 
dar și tizicul ca formă alternativă de încălzire. 
În ultimele două decenii viața însă în mare parte 
s-a schimbat. Satele s-au gazificat, multiple 
gospodării au trecut la încălzirea cu sisteme de 
gaz. Primăriile și instituțiile sociale au renunțat 
la sobe. Cum este văzută criza gazului și acțiunile 
autorităților de la Chișinău din satele mai 
îndepărtate ale RM, ce spun oamenii, inclusiv 
cei care până mai ieri foloseau tizicul și cum se 
pregătesc aceștia de noua majorare a tarifelor, 
am încercat să aflăm în reportajul care urmează.

Satul Piatra Morii, raionul 
Drochia, este localitatea unde cu 
cinci-şase ani în urmă mulți gos-
podari mai foloseau tizicul ca for-
mă alternativă de încălzire. Nina 
şi Ion Lunic, doi pensionari cu 
vârsta de peste 75 de ani au avut 
mereu ocolul plin cu vite. 

„Nu sunt vite, 
nu avem nici tizic”

Le-au vândut cu câțiva ani în 
urmă deoarece nu mai aveau pu-
teri să le îngrijească. „Aveam două 
vaci şi când am ieşit la pensie, am 
început să facem tizic pentru iar-
nă aşa cum am văzut la bunici, 
deoarece pensiile erau mici, nu 
mai cumpăram cărbuni, nici lem-
ne. Amestecam paiele cu bălega-
rul, îl puneam în forme speciale, 
îl uscam şi iarna foloseam câte 
şapte opt bucăți pe zi. Acum, nu 
mai avem puteri să ținem vite, 
nu mai facem tizic. Alegem cea 
mai micuță cameră din casă pe 
care o încălzim iarna, deoarece şi 
lemnele şi cărbunii sunt scumpi”, 
ne spune Ion Lunic.

În sat au rămas doar cinci 
vaci. Nici cirezi nu mai sunt. Cu 
un deceniu în urmă erau 120 de 
vaci. „Aveam două cirezi, una – 
într-un capăt de sat şi alta – în alt 
capăt. Acum în partea aceasta de 
sat avem o singură vacă. Nimeni 
din sat nu mai face tizic. Cumpă-
răm lactate de la magazinul social 
a lui Șor ori de la piață. Tinerii 
au plecat, am rămas doar noi cei 
mai bătrâni”. Chiar dacă nu le vine 
uşor, Nina şi Ion par să nu observe 
greutățile. „Avem fasole, cartofi. 
Arendaşul cotelor ne dă ulei şi 
grâu. Mai creştem şi câteva păsări. 
Nu ne jeluim. Ne-au mărit oleacă 
pensia şi suntem mulțumiți. Luna 

aceasta vom cumpăra 4-5 saci de 
cărbuni, luna viitoare iar şi astfel 
sperăm să ieşim din iarnă”.

Ion Lunic e la curent cu ne-
gocierile guvernării referitor la 
achiziționarea gazului: „Rusia nu 
ne dă, că am avea datorii şi nu 
avem de unde le plăti, iar Europa 
ne dă cu împrumut. Iată aşa, nu 
ştiu cum se face că deşi am mun-
cit mult şi greu, toată viața ne-o 
trăim cu datorii şi împrumuturi”, 
conchide dezamăgit moşul.

„Vom trece de la gaz 
la lemne și cărbuni”

Vera Cutrani, primarul din 
satul Piatra Morii, confirmă cele 
spuse de pensionari, că satul a 
rămas fără vite şi în mare parte 
este depopulat, dealtfel ca şi alte 
sate din această regiune. 

„În ultimii ani oamenii procu-
rau peleți de la fabrica de ulei din 
Bălți, acum am fost informați că 
peleții se exportă peste hotare. 
Cărbunii costă 5000 de lei iar un 
metru cub de lemn - 1000 de lei 
că prin părțile noastre nu se prea 
taie lemne. Oamenii aşteaptă cu 
sufletul la gura decizia referitor 
la prețul gazelor, pentru că asta 
înseamnă şi scumpirea energiei şi 
a altor produse. Pensia lor însă e şi 
aşa mică”, ne spune primarul. În 
Piatra Morii doar zece gospodării 
sunt conectate la gaz, iar insti-
tuțiile sociale, inclusiv primăria 
au mai păstrat sobele. „În cazul 
în care tarifele la gaz vor fi foar-
te mari, vom reveni la încălzirea 
sobelor cu lemne şi cărbuni”, ne 
mai spune Vera Cutrani.

Satul cu o singură văcuță 
și un donator olandez

Și comuna Rogojeni, raionul 
Șoldăneşti era una din localită-
țile în care cu câțiva ani în urmă 
gospodarii mai foloseau tizicul ca 
sursă alternativă de încălzire. Co-
muna are peste 700 de locuitori şi 
e situată la 94 de km de Chişinău.

Claudia Groza are 70 de ani. A 
deprins încă de la părinți să facă 
vara tizic sub forme de prisme şi 
să-l folosească pe timp de iarnă. 
„Adunam balega de vacă, alții 

care aveau oi o strângeau pe cea 
de oi, o amestecam cu pleavă şi 
paie, o puneam în forme la uscat 
şi iarna soba se încălzea de mai 
mare dragul. Nu făceam clăci, fi-
ecare familie îşi frământa tizicul 
în gospodăria ei. Pe atunci erau 
cirezi cu 70 de vaci. Majoritatea 
gospodarilor din Rogojeni aveau 
vaci. Apoi cireada a scăzut la 30 de 
vite. Cu câțiva ani în urmă oamenii 
încă mai făceau tizic. Acum însă 
avem o singură văcuță în sat. Gata, 
nu mai ai din ce face tizic”, ridică 
din umeri pensionara.

Ce fac bătrânii în această situ-
ație? Mizează pe ajutorul primă-
riei. Anul acesta toți pensionarii 
cu vârsta de peste 60 de ani au 
primit câte 9 saci de cărbuni de la 
primărie. Lemnele s-au scumpit 
de la 550 de lei la 850 de lei. Dacă 
ar fi să-şi cumpere lemne şi căr-
buni din pensii, ar trebui să facă 
economii toată vara, ca să aibă cu 
ce se încălzi iarna.

„Mi-au adăugat un pic pensia, 
am ajuns la 2000 de lei, dar totul 
se scumpeşte. Facem însă şi noi 
economii la toate celea ca să ne 
ajungă. Ne bucură acest donator 
care ne ajută”, ne mai spune mă-
tuşa Claudia.

Maria Odajiu, specialistul fun-
ciar şi fiscal din cadrul primăriei 
Rogojeni ne spune că şi în mahala 
ei cu doi ani în urmă, în cinci gos-
podării din şase oamenii făceau 
tizic şi nu îşi făceau griji cu ce se 
vor încălzi iarna. „Chiar şi noi fă-
ceam, am deprins acest meşteşug 
de la socri. Dar acum  nu mai sunt 
vaci. Este o muncă grea şi puțin 
rentabilă. Tinerii nu mai vor să 
crească vite, ci îşi caută rostul 
peste hotare ori la oraş ca să-şi 
poată întreține familiile. Problema 
gazului îi îngrijorează pe oameni 
deoarece 45 % din gospodării sunt 
conectate la gaz. Cărbunii s-au 
scumpit de la 3500 o tonă – la 
peste 4000 de lei. Dar sperăm că 
autoritățile vor găsi o soluție care 
nu ne va face viața şi mai grea 
decât cum este”.

Primarul de Rogojeni, Alexei 

Svetlana COROBCEANU

Cu ce se vor încălzi 
moldovenii la iarnă?

Firma „EURO EST TURBO CENTER” S.R.L. din Braşov, Ro-
mânia, angajează strungar cu experiență pentru strung universal, 
vechime minimum cinci ani în meserie.

Relații la. tel +40 722735589 , email puscasu@turbocenter.ro. 
Aşteptăm Curiculum vitae.

M i c a  p u b l i c i t a t e

Burlacu ne informează că pri-
măria implementează un proiect 
olandez prin intermediul căruia 
sunt ajutați lunar bătrânii şi fa-
miliile vulnerabile. 60 de familii 
beneficiază de pachete cu produse 
alimentare şi 110 pensionari au 
primit câte 360 de kg de cărbuni 
pentru iarnă. „Criza gazului ne 
îngrijorează foarte mult. Moldo-
vagaz ne-a avertizat să reducem 
consumul. Avem două uzine de 
asfalt în localitate şi două între-
prinderi de uscare a cerealelor 
care funcționează pe gaz. Din 
cauza crizei au fost nevoite să 
reducă nivelul de producere la 
30-40%. Nu vă imaginați cât de 
greu le vine acestor antreprenori 
să-şi păstreze angajații. Și primă-
ria are un buget foarte sărac. Nu 
ştim cum să ne mai descurcăm în 
această situație. Oamenii pleacă 
peste hotare. Satul se depopulea-
ză. Bătrânii pe timpuri din sără-
cia pe care o aveau făceau tizic, 
nu se plângeau şi se descurcau. 
Acum însă cei bătrâni nu mai pot 
îngriji animale, iar tinerii dacă 
pleacă peste hotare nu mai vor să 
muncească aici pentru 100-200 
de euro. Globalizarea aceasta care 
a venit peste noi ne-a schimbat 
gândirea, ne-a schimbat tradițiile 
şi de aici parcă şi viața pare mai 
grea”, afirmă primarul.

Alexei Burlacu mai precizează 
că o bună parte din locuitori şi-au 
conectat gospodăriile la gaz. Acum, 
dacă tarifele vor fi prea mari vor 
trece iar la încălzirea cu lemne şi 
crăbuni. „Mulți au păstrat sobele, 
inclusiv primăria, şcoala şi grădini-
ța. Cred că vom găsi o soluție ca 
să ieşim decent din  acest impas. 
Noi, cei din sate, ne vom descurca. 

Cred că cei mai afectați în această 
situație vor fi oamenii care locuiesc 
în oraşe, cei care locuiesc la bloc”, 
conchide primarul.

Guvernul, în căutarea 
surselor alternative de 
achiziționare a gazului

Amintim că vineri, 22 octom-
brie, Parlamentul a instituit stare 
de urgență în sectorul energetic 
pentru 30 de zile. Guvernul a so-
licitat această măsură pentru a 
putea achiziționa rapid gaze din 
surse alternative, după ce Ga-
zprom a redus cu 33 % volumul 
de gaz livrat Republicii Moldova 
(echivalentul a 16 milioane de 
metri cubi de gaze).

Premierul Natalia Gavrilița a 
spus în plenul parlamentului că 
încă nu s-a ajuns la o înțelegere 
cu Gazprom şi nici nu e sigur că 
se va ajunge la vreuna. Luni, 25 
octombrie, întreprinderea Ener-
gocom a semnat cu compania po-
loneză PGNiG un contract pentru 
o achiziție de probă, de un milion 
de metri cubi de gaze naturale.

Marți Agenția Proprietății Pu-
blice a anunțat că întreprinderea 
olandeză Vitol, unul dintre primii 
trei transportatori mondiali de 
produse petroliere, a câştigat ten-
derul lansat de Energocom pentru 
o nouă achiziție de 1 milion de 
metri cubi de gaze natural, fur-
nizat miercuri. Aceste achiziții de 
probă vin să testeze capacitatea 
de import a gazului şi totodată 
vin să balanseze presiunea joasă 
în sistemul aprovizionării cu gaze 
naturale. Autoritățile au precizat 
că aceste achiziții nu se vor reflec-
ta în facturile cetățenilor.
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Ion CHIȘLEA 

Sinecuri 
pentru consilieri

La finele săptămânii trecute, majoritatea 
parlamentară PAS a adoptat în prima 
lectură un proiect de lege, potrivit căruia 
angajații din cabinetele președintelui 

Parlamentului, președintelui Republicii Moldova, 
primului-ministru, viceprim-miniștrilor și ale 
miniștrilor vor reprezenta statul în consiliile 
întreprinderilor cu capital de stat. 

E C O N O M I E

Potrivit autorului proiectului, 
parlamentara Olesea Stamate 
(foto), prevederile actuale din 
legislație „limitează într-o anu-
mită măsură dreptul personalului 
încadrat în cabinetul persoanelor 
cu funcții de demnitate publică de 
a exercita şi alte activități remu-
nerate prin contract individual 
de muncă sau prin alt contract 
de caracter civil în întreprinderi 
de stat”.

Adoptarea în prima lectură a 
acestor prevederi a provocat cel 
puțin o nedumerire în rândul 
opiniei publice de la Chişinău 
deoarece gestionarea proprietății 
publice este o problemă acută, care 
necesită soluționare, iar consilierii 
oficialilor nu ar fi tocmai cei mai 
buni profesionişti în domeniul 
guvernării corporative pentru a 
contribui la soluționarea lor. 

De ce atunci se creează această 
pârtie pentru consilieri? Membrul 
consiliului unei societăți pe acțiuni 
este o funcție plătită, şi deloc sim-
bolic, uneori remunerarea pentru 
participarea la trei-patru şedințe 
ale consiliului ajungând la zeci de 
mii de lei pe an. Ținând cont de 
această realitate, concluzia este 
că majoritatea parlamentară ar 
vrea să utilizeze aceste funcții pe 
post de sinecuri pentru consilie-
rii primelor persoane în stat, aşa 
cum s-au plâns de mai multe ori 
că salariile oficiale ale acestora 
sunt mici şi nu prea vin la astfel 
de funcții persoane cu o calificare 
înaltă. 

O fi asta într-adevăr o proble-
mă, însă de ce guvernanții îşi pro-
pun să soluționeze o problemă din 
contul alteia? Mai ales că eficienti-
zarea gestionării  întreprinderilor 
publice este o promisiune electo-
rală chiar a PAS. Decenii întregi 
proprietatea statului a fost ges-
tionată extrem de prost. Potrivit 
unui studiu al centrului analitic 
Expert-Grup privind productivi-
tatea muncii, întreprinderile cu 
capital străin, care activează în Re-
publica Moldova au cea mai înaltă 
productivitate a muncii. Urmează 
cele cu capital privat autohton, iar 
întreprinderile aflate în proprie-
tate publică asigură cea mai mică 
productivitate, circa 10-15% din 

productivitatea întreprinderilor 
cu capital străin. 

De ce se întâmplă acest lucru 
dacă angajații sunt în toate cazu-
rile moldoveni? Bineînțeles, din 
cauza managementului prost. Iar 
pe parcursul a trei decenii de inde-
pendență am văzut cum, din cauza 
acestui management, întreprinderi 
cândva prospere de stat, cu piețe 
de desfacere şi poziții dominante 
pe piață au ajuns în faliment, fiind 
ulterior privatizate sau concesio-
nate pe sume derizorii. Aeropor-
tul Chişinău, Banca de Economii 
sau Air Moldova sunt printre cele 

mai răsunătoare astfel de procese. 
Mai recent, pe aceeaşi cale era cât 
pe ce să ajungă şi Calea Ferată a 
Moldovei până când acolo nu a 
fost numit un manager, care a în-
ceput să repare încet lucrurile şi 
chiar îi reuşeşte. Deci problema 
e în management, iar în compa-
niile mari managementul reuşit 
este asigurat şi de o guvernanță 
corporativă profesionistă, adică 
de consilii eficiente, care ştiu ce şi 
cum să ceară echipelor manageri-
ale pentru ca acestea să gestioneze 
eficient întreprinderea. 

Și este oarecum ironic că 
proiectul despre care vorbeam 
(promovat, apropo, fără avizul 
Guvernului) a fost aprobat de 
Parlament în aceeaşi zi în care 
Fondul Monetar Internațional 
anunța încheierea negocierilor cu 
autoritățile moldovene privind un 
nou memorandum, accentuând 
necesitatea fortificării guvernanței 
în întreprinderile de stat şi cele cu 
capital de stat. 

Un element central în acest sens 
ar fi, potrivit lui Adrian Lupuşor, 
director executiv Expert-Grup, 
profesionalizarea consiliilor şi asi-
gurarea independenței autentice 

ale acestora de Guvern sau de orice 
ordin politic. „Un consiliu pro-
fesionist şi independent asigură 
un management responsabil, care 
este şi baza pentru eficientizarea 
şi modernizarea companiilor re-
spective. Măsura aprobată de Par-
lament vine tocmai în contradicție 
cu aceste idei şi permite exercita-
rea unor presiuni politice asupra 
managementului întreprinderilor 
de stat şi a celor cu capital de stat”, 
subliniază expertul. 

Potrivit lui Ion Prisăcaru, 
expert în contabilitate şi audit, 
ex-director al Serviciului Fiscal de 
Stat, pentru eficientizarea activi-
tății întreprinderilor cu capital de 
stat trebuie în primul rând evaluat 
tot patrimoniul aflat în gestiunea 
statului. 

„Până în prezent, nu dispunem 
de o informație complexă privitor 
la toate activele (averea) statu-
lui, cu atât mai mult la valoarea 
acestora. În toți aceşti ani statul a 

făcut doar o încercare în anul 1997 
să-şi evalueze toate activele sale, 
dar şi aceea nu a fost realizată, 
a eşuat. Din această cauză astăzi 
în proprietatea statului practic la 
toate instituțiile publice şi între-
prinderile cu capital majoritar de 
stat sunt active care în evidența 
contabilă nu au nicio valoare sau 
au o valoare simbolică, dar în re-
alitate acestea au valori de piață 
de zeci şi sute de milioane de lei 
şi nimeni nu doreşte şi nu a dorit 
să repare această situație”, spune 
Prisăcaru. 

Potrivit lui, o problemă şi mai 
mare este cum se gestionează şi 
au fost gestionate aceste active 
şi întreprinderi de stat care în 
marea lor parte generează de-a 
lungul anilor pierderi. „De ace-
ea, ar fi binevenit să se purceadă 
la o inventariere totală a tuturor 
activelor statului, inclusiv a acti-
velor proprietate municipală, să se 
efectueze o reevaluare a acestora 
pentru a cunoaşte ce valoare are 
averea statului, implementând şi 
un nou Concept de gestionare a 
acestei averi, de gestionare a între-
prinderilor de stat care va conduce 
la sporirea eficienței gestionării 

acestora, corespunzător, la obți-
nerea de venituri suplimentare în 
bugetele de toate nivelurile. Poate 
anume aceasta trebuie să fie una 
din prioritățile guvernării?”, se 
întreabă ex-directorul SFS. 

O altă problemă, potrivit lui 
Prisăcaru ar fi nefuncționalitatea 
legislației, pentru care nimeni nu 
poartă răspundere. „Legislația, fie 
ea bună sau rea, trebuie implemen-
tată şi îndeplinită. Dar ce avem de 
facto? Legislația este aplicată doar 
la nivel declarativ, iar instituțiile 
statului nu funcționează. Avem 
structuri care sunt responsabile 
de a controla/monitoriza imple-
mentarea şi aplicarea în practică 
a legislației de către instituțiile 
statului, dar în practică ați citit 
măcar un raport sau ați auzit de 
vreun raport al Comisiilor parla-
mentare, al Corpului de control al 
prim-ministrului, care au anume 
aşa atribuții, prin care ar fi infor-
mat societatea despre situația în 

țară la acest compartiment? Cred 
că nu, deoarece asemenea rapoarte 
nici nu există”, conchide expertul.

În ce priveşte consiliile societă-
ților cu capital de stat, guvernanții 
nici nu trebuie să inventeze ceva în 
materie de guvernare corporativă. 

Ei doar urmează să preia expe-
riența altor state în acest domeniu, 
precum şi principiile administrării 
corporative. În Republica Mol-
dova exista Codul de Guvernare 
Corporativă, elaborat de Comi-
sia Națională a Pieței Financiare 
cu suportul partenerilor externi, 
unde sunt  recomandate unele 
principii şi cele mai bune practici 
de alegere şi formare a consiliilor 
de administrație în SA. 

Ce presupun acestea? În afară 
de reprezentanții acționarului ma-
joritar, adică al statului, în Con-
siliul de administrație trebuie să 
fie incluşi – cel puțin un repre-
zentant al colectivului de muncă, 
precum şi un aşa-numit „membru 
al Consiliului independent”, adică 
un specialist/expert/savant din 
domeniul de activitate al între-
prinderii, care nu are niciun fel de  
legătură de afiliere cu conducerea 
întreprinderii.

Producția 
globală agricolă 
a crescut 
cu 20,5%

Producția globală agricolă în 
gospodăriile de toate categoriile 
(întreprinderile agricole, gos-
podăriile țărăneşti (de fermier) 
şi gospodăriile populației) în 
ianuarie-septembrie 2021, 
conform estimărilor prelimina-
re, a însumat în prețuri curente 
27,039 miliarde de lei, adică cu 
20,5% mai mult față de aceeaşi 
perioadă a anului 2020. Potrivit 
datelor Biroului Național de 
Statistică, „majorarea producți-
ei globale agricole a fost deter-
minată de creşterea producției 
vegetale cu 34,9%, în timp ce 
producția animalieră s-a dimi-
nuat cu 4,7%”.

Consumul 
moldovenilor 
a crescut cu 
40 de miliarde

În 2021, vom avea cea mai 
mare creştere a consumului din 
partea populației din ultimii 
15 ani. Moldovenii, estimativ, 
vor consuma cu circa 35-40 de 
miliarde de lei mai mult decât 
au consumat, în medie, în ulti-
mii ani. Creşterea consumului 
moldovenilor este determinată 
de câțiva factori, iar primul ar fi  
trecerea de la consumul infor-
mal la cel formal. Populația 
procură tot mai mult din maga-
zine decât din piețe. Alt factor 
care a dus la creşterea consu-
mului este „cererea amânată”. 

Export record 
de cereale 
europene

România, după o recol-
tă consistentă în acest an, a 
trecut în fața Rusiei şi domină 
vânzările de grâu pe piața din 
Egipt, cel mai mare cumpărător 
mondial. Exporturile de grâu 
ale Uniunii Europene ar putea 
depăşi pragul de 11 milioane de 
tone până la finele acestei luni, 
cu 25% peste cel înregistrat în 
aceeaşi perioadă a anului trecut 
şi de asemenea cea mai ridicată 
valoare înregistrată vreodată 
în acest moment al sezonului 
agricol. Această cerere a dus 
la creşterea cotațiilor futures 
la grâul de panificație până la 
un nivel record. Marți, la bursa 
de la Paris cotațiile la grâu au 
ajuns la 284 euro pe tonă, cel 
mai ridicat nivel înregistrat 
după 2008.
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„În cadrul negocierilor din luna 
curentă, Gazprom a spus oficialilor 
moldoveni că ar reduce prețul la gazele 
naturale dacă Chişinăul este pregătit 
să adapteze Acordul de liber schimb cu 
UE”, scrie publicația britanică Finan-
cial Times, făcând trimitere la „surse 
apropiate discuțiilor”.

Gazprom vrea ca Moldova să îşi 
amâne implementarea regulamentului 
UE, Pachetul III Energetic, în dome-
niul pieței energetice, care prevede 
liberalizarea şi permisiunea unei mai 
mari competiții, adaugă sursa citată.

„Liberalizarea pieței gazelor va 
afecta Gazprom şi Moldovagaz, subsi-
diara acesteia în Moldova, care deține 
şi operează rețeaua de gaze din Moldo-
va. Moscova şi-ar dori ca Moldova să 
abandoneze Acordul de Liber Schimb 
şi Aprofundat cu UE, iar în schimb să 
adere la Uniunea Euroasiatică”, scrie 
publicația britanică.

Reformele în Moldova 
defavorizează Moldovagaz

Secretarul de presă al preşedintelui 
Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat că 
negocierile privind semnarea unui nou 
contract de livrare a gazului Republicii 
Moldova poartă un caracter „exclusiv 
comercial”. 

„Există necesitate, există ofertă co-

mercială, există ofertă de reducere, 
există, de asemenea, datorie acumu-
lată. Toate acestea poartă un caracter 
comercial”, a spus Peskov, solicitat să 
comenteze articolul publicat în „The 
Financial Times”.

Potrivit portalului „Politico”, com-
portamentul Kremlinului nu este unul 
neobişnuit. Moscova obişnuieşte să 
exercite presiune asupra vecinilor săi în 
ce priveşte furnizarea de gaze naturale. 

Aceste tactici au făcut obiectul unei 
anchete antitrust a UE între 2012 şi 
2018. Rusia şi-a câştigat notorietate 
prin debranşarea vecinilor săi de la 
conductă. Drept exemplu în acest sens 
sunt problemele cu Ucraina în 2009 şi 
2014. Din punct de vedere istoric, de 
asemenea, continuă „Politico”, Mosco-
va a pus presiune şi asupra încercărilor 
Moldovei de a se orienta politic spre 
vest, interzicând exporturile de vin 
în Rusia.

Sprijinul UE este vital

În timp ce vicepremierul Republicii 
Moldova Andrei Spînu a fost trimis 
miercuri la Sankt-Petersburg pentru 
a încerca din nou să ajungă la un com-
promis cu şeful Gazprom, Aleksei Mi-
ller, premierul Natalia Gavrilița se află 
la Bruxelles, sperând să aprofundeze 
legăturile cu UE şi să câştige ajutor.

Cele 60 de milioane de euro oferite 
de Comisia Europeană, potrivit ex-
perților contactați de „Politico”, sunt 
suficienți pentru a plăti consumul de 
gaze naturale pentru aproximativ o 
săptămână la tarifele actuale. 

Republica Moldova foloseşte în 
prezent între 7 şi 8 milioane de me-
tri cubi de gaz în fiecare zi, care este 
de aşteptat să crească la între 12 şi 15 
milioane de metri cubi pe măsură ce 
se apropie iarna.

Guvernul ucrainean a fost de acord 
să furnizeze volume suplimentare Re-
publicii Moldova, dar detaliile unui 
acord-cadru prin intermediul Nafto-
gaz, deținută de stat, nu au fost încă 
publicate. Pentru ultimele cinci zile 
din octombrie, Moldova cumpără de 
la alți furnizori câte un milion de metri 
cubi de gaze pe zi.

Combinația Gazprom

Sergiu Tofilat, fost consilier pe pro-
bleme energetice al preşedintelui Maia 
Sandu, a precizat pentru „Gazeta de 
Chişinău” că Gazprom nu a furnizat 
intenționat cantitatea necesară de gaze 
pe care o consumă Republica Moldova 
în decursul unei luni.

Moldovagaz a contractat pentru 
octombrie de la gigantul rusesc, Ga-
zprom, 54 de milioane de metri cubi 
de gaze naturale, ceea ce constituie 
67% din cele 80 de milioane de metri 
cubi necesari pentru consumatorii de 
pe malul drept al Nistrului.

Necesitățile anuale ale Republicii 
Moldova constituie aproximativ 1,3 
miliarde de metri cubi (împreună cu 
regiunea transnistreană – aproximativ 
2,9 miliarde de metri cubi). Aceas-
tă cantitate a fost furnizată până în 
prezent de Gazprom şi transportată 
prin Ucraina.

În aceste condiții, expertul Sergiu 
Tofilat susține că pentru R. Moldo-
va ar fi simplu să cumpere gaze de la 
parteneri pentru a ne ajuta să trecem 
această iarnă chiar şi la prețurile ac-
tuale de piață, cu condiția să primim 
aproximativ 600 de milioane de euro 
ajutor.

Potrivit agenției TASS, partea rusă 
propune un preț „corect” de piață cu 
oferirea unei reduceri de 25%, însă 
delegația moldovenească a insistat 
asupra reducerii prețului de două ori 
sub cel de piață.

„Singura condiție impusă de Ru-
sia, în schimbul acordării reducerii de 
25%, a fost restituirea în decurs de trei 
ani a datoriei acumulate de Republica 
Moldova pentru anii precedenți în va-
loare de aproximativ 700 de milioane 
de dolari (fără Transnistria).”

P O L I T I C Ă

Șantajul Kremlinului şi 
slăbiciunea Chişinăului

Ilie GULCA

„Rusia este cel mai mare 
exportator de corupție”

Leonid Volkov, mâna dreaptă a opozantului rus Ale-
ksei Navalnîi, îndeamnă țările occidentale să „înțeleagă 
în sfârşit” că Vladimir Putin va considera „orice semn 
de linişte ca pe un semn de slăbiciune”, scrie lemonde.
fr. Principalul animator al rețelei lui Navalnîi, strategul 
în vârstă de 40 de ani, locuieşte în Lituania de doi ani. 
În august, instanțele ruse au deschis din nou o anche-
tă împotriva lui pentru finanțarea unei „organizații 
extremiste”.

Ungaria impune 
obligativitatea vaccinării 
pentru angajații din 
instituțiile de stat

Guvernul Ungariei le va cere angajaților din institu-
țiile de stat să fie vaccinați împotriva COVID-19, după 
o creştere a numărului de contaminări, a anunțat joi 
şeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, 
Gergely Gulyas, informează Reuters, citat de agerpres.
ro. Potrivit lui Gergely Gulyas, companiile private vor 
fi de asemenea împuternicite să impună obligativitatea 
vaccinării pentru angajații lor dacă ele vor considera 
acest lucru necesar.

Parisul acuză familia lui 
Lukaşenko de organizarea 
unui „trafic” de migranți

Franța a acuzat miercuri familia preşedintelui belarus 
Aleksandr Lukaşenko de a fi în spatele unui „trafic” cu 
ființe umane „abil organizat” spre Uniunea Europeană, 
prin Turcia şi Dubai, relatează France Presse, citat de 
agerpres.ro. Acest „trafic de ființe umane este organizat 
chiar de familia Lukaşenko în mod direct, cu țări terțe, 
în orice caz cu zboruri comerciale şi tururi organizate”, 
a declarat secretarul de stat pentru afaceri europene 
Clement Beaune.

Preşedintele Zelenski 
cere control asupra 
spectacolelor artiştilor ruşi 

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut 
miercuri autorităților să vegheze cu mai multă rigurozi-
tate asupra respectării legislației referitoare la prestațiile 
artiştilor ruşi în Ucraina, după ce un renumit producă-
tor ucrainean a cerut interzicerea oricăror turnee ale 
artiştilor ruşi în această țară, relatează agenția EFE. 
Răspunzând solicitării producătorului Igor Kondratiuk, 
care a colectat în sprijinul ei 25.000 de semnături, 
Zelenski a susținut necesitatea „garantării securității 
Ucrainei, protejării intereselor naționale şi a spațiului 
cultural național”.

Julian Assange poate 
executa în Australia o 
eventuală condamnare 

Washingtonul a dat asigurări Regatului Unit că în 
cazul în care îl extrădează pe fondatorul WikiLeaks, 
Julian Assange, acesta ar putea executa în țara sa na-
tală, Australia, o eventuală condamnare decisă de un 
tribunal american, transmite miercuri Reuters, citat 
de agerpres.ro. Autoritățile americane încearcă din 
nou să obțină din partea justiției britanice extrădarea 
lui Assange în SUA, unde fondatorul WikiLeaks este 
acuzat de publicarea unor documente militare secrete.

I.G.

M a p a m o n d

Moscova încearcă să forțeze Republica Moldova 
să rămână în sfera sa de influență 

În cadrul negocierilor cu privire la furnizarea 
de gaze naturale, Gazprom a propus Moldovei 
să își „reajusteze” Acordul de Liber Schimb și 
Aprofundat cu UE și să amâne reformele sale pe 

piața energetică în schimbul unui preț mai mic la gazele 
naturale. Această practică a Kremlinului a fost aplicată 
și în 2014 în cazul Ucrainei. 
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Fabule franceze şi 
fabule româneşti

A - p o l i t i c e

Iar în acelaşi timp (asta se 
memora mai tare, din cauza în-
verşunării cu care erau executa-
te  „lucrările”), depozitele vechi 
de gaz, cu cisternele subterane 
din curtea blocurilor, în care se 
păstra până atunci gazul lichefiat 
(adus acolo cu autocisternele spe-
cializate), erau lichidate în grabă 
şi cu o inexplicabilă încrâncenare 
demonstrativă. Erau dărâmate 
gardurile, rupte sigiliile şi robi-
netele.

Până atunci aceste depozite 
erau bine îngrijite şi protejate, 
încât mă întrebam unde s-o fi 
pierdut spiritul de gospodar al 
moldoveanului, care nu aruncă 
nici obiectele uzate, în speranța 
să le recicleze, ori păstrându-le 
cu gândul că poate vor mai prinde 
bine în gospodărie. Nimic! Toate 
trebuiau lichidate şi înlocuite cu 
rețeaua unică a păienjenişului 
galben, tras, în grabă, pe dea-
supra grădinilor, fără a mai fi 
îngropate, cum ne obişnuiseră 
alte conducte... O rețea unică, ce 
nu lăsa loc alternativelor. Și, tot 
atât de surprinzător (vorbeam de 
un oraş concret), fostul lider al 
deja defunctului partid comu-
nist, ex-deputat şi fost preşedinte 
de raion, devenea şeful acestei 
porțiuni a rețelei de distribuire a 
gazului. O funcție tehnică şi, după 
mine, umilitoare pentru fostul 
administrator de temut al tuturor 
trebilor din raion! Pe care însă, 
fostul lider îl purta cu mândrie şi 
cu satisfacție arogantă, de parcă 
era stăpânul unor mistice ine-
le, încât îmi trecea prin minte că 
ceva nu înțelegeam. Peste câteva  
decenii, această forță apocaliptică 
urma să se developeze...

Contextul istoric este expli-
cativ. Era un timp al marilor 
schimbări, nu demult ne de-
clarasem independența față de 
imperiul defunct (credeam noi), 
deschideam ferestre spre lume, 
lichidând cortina de fier; acce-
sam liber lumea civilizată, fie şi,  
inițial, prin Internet şi telefonie 
fără fir. Se părea că nimic nu ne 
mai poate abate din drumul nos-
tru spre lumea bună. Câte şanse 
(dar, vai, şi câte şanse ratate!)! 
Încă nu vedeam legătura dintre 
permanentele derapaje, piedici, 
bâjbâieli, rătăciri, încâlceli şi pă-
ienjenişul galben al conductelor 
de gaz. Care, implicit, se revăr-
sau în rețelele electrice şi care, 
printr-o simplă apăsare de buton, 
printr-o închidere de robinet, ne 
puteau lăsa fără căldură, lumină, 
mâncare, telefonie (cu şi fără fir), 

Criza energetică cu care se 
confruntă acum toată lumea era 
una previzibilă. Chiar şi pentru 
politicienii mai puțin sau deloc 
versați în chestiunile pieței. Criza 
financiară din 2008-2009, de pil-
dă, a putut fi prognozată doar de 
experți obiectivi şi dezinteresați 
(adică de cei pe care nimeni nu 
îi bagă în seamă), dar impasul 
de acum se vedea de la o poştă. 

Era evident că economia glo-
bală va începe să iasă din recesiune şi va solicita foarte multe resurse. 
Era şi mai clar că economiile cele mai dinamice, adică cele asiatice, 
vor licita la greu şi vor cumpăra cel mai mult combustibil fosil, în 
dauna economiilor mai puțin dinamice. După cum s-a şi întâmplat: 
China şi alte țări din estul şi sud-estul Asiei înghit cu nesaț cantități 
enorme de hidrocarburi disponibile, indiferent de preț. UE nu poate 
ține pasul, prin urmare, trebuie să plătească un preț din ce în ce mai 
mare pentru ceea ce rămâne după ospățul „dragonilor“ din Orient.

În 2014, a fost adoptată Strategia Europeană a Securității Ener-
getice (European Energy Security Strategy – EESS), al cărei scop 
declarat era reducerea dependenței de gazele şi de petrolul unor 
țări nedemocratice şi agresive ca Rusia. Acea strategie presupunea o 
liberalizare a pieței energetice şi o competiție, cel puțin în UE, între 
Gazprom şi furnizorii de gaz lichefiat din America, de exemplu, sau 
din alte părți. Din clipa în care Gazprom-ul a rămas fără contracte pe 
termen lung cu consumatorii UE şi cu Nord Stream 2 în suspensie, 
nu trebuia decât să aştepte o criză ca asta pentru a recurge din nou 
la arma lui preferată: şantajul. La toate acestea s-a mai adăugat şi 
taxa pe carbon a UE, care e menită să stimuleze tranziția de la com-
bustibilii fosili la electricitate – lucru bun în sine, dar numai într-o 
lume în care electricitatea nu e produsă de… combustibili fosili. 
Speculațiile bursiere, jocul dublu al Gazprom-ului, tentanta cerere 
asiatică s-au suprapus cu taxa pe carbon şi cu reducerea producției 
de electricitate în cea mai industrializată țară europeană, Germania 
(după închiderea centralelor nucleare), mărind prețul şi aşa ridicat 
al gazelor în UE până la limita suportabilității. S-a împlinit astfel 
cel mai urât dintre toate scenariile posibile.

Ce urmează? Nimeni nu ştie cu exactitate, dar cel mai probabil, 
debitul de gaze din conductele ruseşti nu va creşte într-atât, încât să 
îndestuleze rezervele europene şi, astfel, să stopeze galopul prețurilor. 
Gazprom a sporit livrările în octombrie (pentru Turcia, cu 125,3%, 
Germania – 28,2%, Italia – 16,3%, România – 288,6%, Grecia – 12,9%, 
Finlanda – 15,3% etc.), dar asta e o picătură în oceanul necesităților 
actuale. E aproape sigur că multe țări din UE vor plafona prețurile 
pentru consumatorii casnici şi vor reduce TVA-ul pentru cei indus-
triali, aşa cum vrea să facă, de exemplu, România din 1 noiembrie. 
Dar asta înseamnă o nouă presiune pe bugetele naționale, după un 
an şi ceva de recesiune, în care banii publici s-au cheltuit pentru a 
menține economia în viață. Inflația e mai mult decât o certitudine 
şi va lovi crunt mai ales în țările cu salarii sub media europeană. 
Pentru majoritatea statelor UE e plauzibil scenariul stagflației, cu 
alte cuvinte, o activitate economică stagnantă şi o rată a inflației ac-
celerată. Prin urmare, o posibilă prelungire a recesiunii. Și, poate mai 
grav, creşterea nemulțumirii sociale şi un nou val de lideri populişti 
gata să profite de dezamăgirea şi disperarea maselor.

Decizia din 2014 a fost una politică, deci nu a ținut cont de regulile 
interne şi de durată ale pieței, ci doar de situația de la acel moment 
(războiul din Ucraina). Ca şi decizia de a forța tranziția spre economia 
„verde“, vădit prematură – criza gazelor din vara-toamna lui 2021 
e poate cel mai asurzitor semnal de alarmă pentru bulele utopice 
ce substituie, încet-încet, creierul în capul unor occidentali. Nu e 
o garanție că bulele se vor sparge, mai ales în Vestul Europei, care 
deține încă destui bani ca să supraviețuiască unui nou şoc economic, 
dar e un semnal memorabil, ale cărui ecouri se vor auzi şi în viitor.

Piața e un domeniu autoreglabil şi flexibil, spre deosebire de 
gândirea schematică şi rigidă a omului politic. Dacă pe vreme de 
pace şi stabilitate, EESS a dat roadele ei, în 2021 aceasta trebuia 
ajustată la noile realități economice apărute odată cu pandemia. 
Bruxelles-ul, susținut de cele mai influente țări ale Uniunii, a decis 
să nu schimbe nimic. Îndărătnicia birocratică şi incompetența crasă 
a consilierilor şi a politicienilor a fost una dintre cauze. A doua, şi 
poate cea mai importantă, e că actualii lideri europeni au pus din 
nou carul înaintea boilor, prioritizând o politică cu o puternică în-
cărcătură ideologică şi emoțională în dauna problemelor reale cu 
care se confruntă cetățenii.

Mâțele nu vor înțelege mai bine calendarul dacă se vor uita un 
timp îndelungat la el. Iar economia nu e laboratorul savanților de 
pe Laputa. Două axiome pe care Europa de azi se pare că le ignoră.

Mâțele şi 
calendarul

Internet şi celelalte rețele...
Or nu rețeaua în sine era rana 

canceroasă, ci statutul ei exclusiv, 
folosit ca armă de şantaj. Iar „gra-
ție” tuturor (sic!) guvernărilor de 
până acum, noi nu că nu am con-
testat ceva, ci am dat stăpânilor 
Rețelei drepturi exclusive. Fără 
posibilitatea de a interveni şi de 
a schimba ceva. Noua generație 
politică şi-a asumat misiunea di-
ficilă să lichideze/ să neutralizeze 
această rană, canceroasă şi can-
cerigenă, care afectează întregul 
organism. Or tocmai asta înseam-
nă să obținem independența, ca să 
ne putem mişca mai departe. În 
acest sens, noii politicieni trebuie 
susținuți necondiționat, fie şi cu 
anumite concesii şi chiar sacrificii. 
Să-i criticăm unde greşesc, nu să 
triumfăm răutăcios acolo unde 
se împiedică. Acum curajoasa lor 
intenție (până mai ieri şi ei mai 
credeau în bunăvoința partene-
rilor de la Kremlin şi a supuşilor 
lor locali. 

Dar să nu uităm de fabulele 
promise în titlu, că toate-s tre-
cătoare, că doar adevărul fabulelor 
e veşnic şi e vai de cei care nu le 
citesc, ori le citesc fără să învețe 
nimic din ele. Aşadar, oricine a 
învățat limba franceză cunoaşte, 
cel puțin, primele două fabule din 
prima carte a lui La Fontaine: La 
Cigale et la Fourmi şi Le Corbeau 
et le Renard. Prima, cea cu gre-
ierul şi furnica, o cunoaştem şi 
din versiunea românească a lui 
Donici. Deosebirea e că cea ro-
mânească e relativ mai blândă cu 
artistul flămând (şi mai apropiată, 
astfel, de „originalul grecesc”). 
Dacă la La Fontaine (iar la un 
secol după el – şi rusul Krîlov) 
furnica, arogantă, îl trimitea, fără 
explicații, pe bietul artist înghe-
țat, la joc, apoi Donici îi mai dă 
şi sfatul necesar: „iar la vară fă 

ca mine!” (la Esop, greierul sin-
gur ajunge la concluzia că arta 
nu te hrăneşte şi că la vară îşi va 
schimba jobul). În loc de critică, 
le amintesc acest sfat esopic pen-
tru strategiile durabile ale noii 
guvernări: pregăteşte-ți sania de 
cu vară. Și aici, pe acest segment 
al responsabilității, recunoaşte-ți 
eroarea. Chiar dacă problema s-a 
agravat mai mult din cauza perfi-
diei „partenerului strategic”.

Despre o altă fabulă, de data 
asta pur românească, am scris 
data trecută, fără să o numesc. 
Apropo, am fost surprins ca textul 
meu, absolut corect politic, a fost 
respins de un portal jurnalistic 
independent (mai bine zis, de 
unul dintre administratorii lui), 
deşi în zilele ce au urmat politi-
cienii şi comentatorii au afirmat 
exact acelaşi lucru. Mă refer la 
atitudinea, în problema gazelor, 
a „coloanei a cincea”, care a luat 
partea companiei ruse, în detri-
mentul RM şi al cetățenilor ei. 
Fabula care trebuie recitită, în 
context, e Toporul şi pădurea. 
Ergo: fără cozi de topor, vom 
ieşi din toate crizele. O minimă 
solidarizare ar neutraliza sau 
cel puțin ar minimaliza efectul 
şantajului patronului Rețelei 
imperiale. Cu cozile de topor la 
îndemână, ne avertiza Grigore 
Alexandrescu, păienjenişul va fi 
de netrecut, de neînvins.

În fine, povestea cu Maitre 
Corbeau, care, ca să aibă drep-
tul (şi posibilitatea) de a-şi ex-
pune opinia, trebuia să renunțe 
la caşcaval. Aici e simplu, fie şi 
dincolo de intenția lui Jean de La 
Fontaine. Aristocratul din secolul 
al XVII-lea încă nu-şi imagina 
viitoarele bătălii pentru dreptul 
la opinie, deşi tot ce scria el sfi-
da, fie şi alegoric, monopolul. La 
adevăr şi la decizie.

Adrian CIUBOTARU Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

La sfârșitul anilor ‚90 ai secolului trecut, 
într-un oraș de provincie, putea fi văzut, 
ca și prin alte părți, de altfel, un dinamic 
schimb de decor. Orașul, iar mai târziu 

și multe sate de primprejur, se împânzeau, 
în ritm alert, suspect de rapid pentru o epocă 
de tranziție bulversantă, dar buimacă și cam 
somnolentă (somnambulă ar fi poate termenul 
potrivit), cu rețeaua de țevi galbene ale 
conductei de gaz. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Ministra Nemerenco refuză să 
răspundă la întrebări legate de vac-
cinare şi gestionarea pandemiei. 
Nu există nici multă deschidere 
de a răspunde la toate întrebările 
de către ministrul Spânu pe tema 
livrărilor de gaze.

- A fi la guvernare şi a realiza o 
bună guvernare sunt lucruri dife-
rite. Cred că actuala guvernare tre-
buie să înțeleagă că jurnaliştii decid 
ce consideră util pentru public. 

- Nu poți impune o agendă publică, ci poți încerca să o modelezi 
printr-o comunicare activă, inteligentă şi dozată (nu avalanşă de 
comunicate de presă). 

Mai ales pe timp de criză, comunicarea este hiper importantă. 
Funcționarii agresivi față de jurnalişti niciodată nu au terminat bine 
în materie de imagine publică. Poate ar fi fost mai puțin serios dacă 
nu ar fi împletirea a două crize cu impact enorm asupra dezvoltării 
şi securității țării – cea pandemică şi cea energetică.

Printre altele

Mă adresez către voi toți: Preşe-
dinte, Parlament şi Guvern!

Dragii noştri copii şi nepoți care 
guvernați țara!

Se adresează către voi un cetățean 
de vârsta a 72 de ani împliniți, cu 
studii de toate nivelurile, doctor con-
ferențiar în filozofie, 15 ani activitate 
de profesor la instituții superioare 
din țară; prim-viceministru, şef de-

Apel către conducătorii țării!!!
partament mediu în trei guverne 
1998-2001; nouă ani şef de proiect 
în cadrul Oficiului Băncii Mondiale; 
tată, bunel şi străbunel!

Ați devenit manageri într-un 
stat foarte prost guvernat în ul-
timii 20 de ani, într-un stat furat 
şi umilit!

Ați obținut din partea Poporu-
lui dreptul să vă manifestați şi să 
conduceți corect!

Cu regret însă, constatăm că 
voi uitați deja de angajamente şi 
promisiuni! 

Majoritatea dintre voi sunteți 
foarte şi foarte aroganți! Unii parcă 
s-au născut şefi şi nici nu doresc să 
audă de semnalele care li se dau 
de la cei cu experiență, de parcă le 
ştiu pe toate. Nu-i chiar aşa, dragii 
mei! E uşor să devii şef, mai ales 

dacă în fruntea listei a fost un cal 
bun de tracțiune, fie el şi virtual!

Nu va faceți de ruşine, ascultați 
de cei cu experiență şi mai ales de 
cei care au călcat glodurile de la 
țară şi v-au adus în fotolii! Nu-i 
ignorați şi ascultați-le opiniile! Ei 
cunosc mai bine situația şi oame-
nii din teritoriu! Va veni timpul 
şi veți solicita iarăşi ajutorul lor! 
Feriți-vă să nu călcați pe greblă! 
Coborâți cu picioarele pe pământ 
şi nu arătați din deget celor care 
v-au adus puterea în mâini! Nu 
ne faceți de ruşine, noi am mizat 
pe voi, dragi copii şi nepoți, care 
stați la Preşedinție, în Parlament 
şi Guvern! Timpul trece repede şi 
va trebui să dați socoteală! Iertat 
să fie moşul, dacă a îndrăznit să 
vă dea câteva sfaturi!

Violonista Alexandra Conunova, 
Orchestra camerală din Geneva, 
2020. Fotografie de Raphaëlle 
Mueller

Bravii vameşi moldoveni au des-
coperit şi reținut „un celebru instru-
mente de coarde Stradivarius, găsit 
în bagajul unei femei, care urma să 
decoleze de pe Aeroportul Inter-
național Chişinău la bordul unei 
aeronave spre Federația Rusă”.

„Vameşii ar fi depistat şi un act 
de evaluare a instrumentului mu-
zical, estimat la un preț de circa 2 
milioane de euro.

Vioara a fost ridicată de către va-
meşi şi urmează să fie depozitată la 
Banca Națională, iar despre acest caz 

Stradivarius la Chişinău
au fost sesizate organele competente.

Solicitată telefonic, Mariana 
Cherpec, purtătorul de cuvânt al 
Procuraturii Generale, a declarat că 
„pe cazul încercării de a scoate din 
țară o vioară, depistată pe Aeropor-
tul Internațional Chişinău, la data 
de 22 octombrie 2021, a fost pornită 
urmărirea penală în baza art. 27, 
art. 248 alin. 5 (Contrabandă) din 
Codul penal. Cauza penală se află 
în gestiunea PCCOCS. La moment, 
se efectuează acțiuni de urmărire 
penală, pentru stabilirea tuturor 
circumstanțelor cazului investigat”.

Crima abominabilă a fost să-
vârşită de cetățeanca Republicii 
Moldova Alexandra Conunova, una 
dintre cele mai bune violoniste ale 
lumii. Era cap de afiş la TFestival 
din Moscova, invitată de Vadim Re-
pin, un alt mare violonist al lumii. 
Stradivariusul, găsit de vameşi, este 
cu acte. Costă, într-adevăr, cca 2 
milioane de euro. Stradivariusul 
este un Giovanni Battista Gua-
dagnini, realizat în 1785, la Turin, 
şi este cunoscut sub numele „Ida 

Levin”, fiind împrumutat, în semn 
de respect şi apreciere pentru talen-
tul Alexandrei Conunova, de către 
maestrul Cedric Berger din Elveția.

Violonista Alexandra Conunova 
a luat premii internaționale la fes-
tivalurile din Hanovra, Ceaikovski 
din Moscova, Singapur, Londra. A 
cântat pe cele mai importante sce-
ne ale lumii, împreună cu cele mai 
mari orchestre ale lumii. A fost pe 
scenă cu dirijorii Gherghiev, Foster, 
Spivakov şi tot aşa mai departe.

Vioara Stradivarius, care e un 
Giovanni Battista Guadagnini, cu-
noscută ca „Ida Levin”, ar trebui să 
fie la Banca Națională a Republicii 
Moldova.

Alexandra Conunova e cu dosar 
penal.

Vameşii moldoveni sunt mândri 
de vigilența şi puterea pe care o au.

Republica Moldova poate exporta 
mere, vin, ulei, brațe de muncă iefti-
ne, țigări & spirt prin contrabandă.

Exportul de cultură nu are ar-
ticol în Codul vamal. Vivaldi e un 
contrabandist de toamnă.

MREAJA REȚELELOR

Alexandru JOLONDCOVSCHI
Dionis CENUȘĂ

Gheorghe ERIZANU

În 1994, în timpul examinării 
de către Parlament a proiectului 
de Lege Cu privire la transmiterea 
pachetului majoritar de acțiuni ale 
statului în Societatea pe Acțiuni 

Gazul rusesc – arma politică a Rusiei! 
„Moldovagaz” către Gazprom pen-
tru achitarea datoriilor acumulate, 
eu i-am adresat Preşedintelui de 
atunci a Parlamentului următoarea 
întrebare: „Care stat din lume a 
mai cedat pachetul de acțiuni al-
tui stat, cu atât mai mult într-un 
domeniu strategic important, cum 
este sistemul energetic?”.

Preşedintele Petru Lucinschi 
mi-a răspuns cinic: „Mihai, o să 
vindem tot, numai să trăiască bine 
poporul!”.

Acum vedem bine ce-a avut în 
vedere domnul Preşedinte, căci 

„poporul” tare bine a mai fost 
„hrănit” timp de 30 de ani, iar 
cetățenii Republicii Moldova au 
simțit pe propria piele „de unde 
ies gazele”… Chiar şi peste 30 de 
ani de la schimbarea denumirii 
„statului” Republica Sovietică 
Socialistă Moldova în statul in-
dependent „Republica Moldova”… 
Iată de ce gazul a fost şi este arma 
politică a Federației Ruse, chiar 
dacă Putin nu recunoaşte asta. 
Tocmai de aceea astăzi tare greu 
mai „iesă gazul” de acolo de unde 
„iesă”!!!

Mihai GHIMPU

Pentru că Federația Rusă pierde 
lamentabil războiul informațional 
în jurul subiectului livrării de gaze 
declanşat chiar de ei, s-au apucat 
să dea fake news de pe platforme 
oficiale. Cică Republica Moldova ar 
avea datorii pentru livrările de gaze. 
Minciună – Republica Moldova nu 
are nici o datorie, datoria este scrisă 
pe compania MoldovaGaz. Iar aceas-
ta aparține în proporție majoritară 

chiar GazProm-ului. Iar ceea ce încearcă să obțină Kremlinul este anume ca 
această aşa-zisă datorie să devină datorie de stat şi să o achităm din buget. 

Al doilea fake news este însuşi faptul că MoldovaGaz ar avea ast-
fel de datorii cosmice față de Gazprom. Adică, mă rog, pe hârtie ele 
există. Semnate de Gazprom şi compania-fiică a Gazprom – Moldo-
vaGaz. Dar, în realitate, aceste datorii sunt quasi-fictive. Acumulate 
cu acordul Gazprom, prin furtul masiv de bani din MoldovaGaz timp 
de peste 20 ani cu acordul Gazprom. Probabil şi cu participarea activă 
a managementului delegat de Gazprom. Mai jos o să vă dau link cu 
investigația despre averile fabuloase a lui Golubev, acesta a fost numit 
de Gazprom în fruntea consiliului de administrație al MoldovaGaz. 
Funcție pe care a deținut-o mulți ani. 

Iată aici găsiți studiul colegilor Sergiu Tofilat şi Tudor Șoitu despre 
aşa-zisele datorii de la MoldovaGaz: https://www.watchdog.md/.../
comunicat-privind-studiul.../

Tare pe scurt: Gazprom încă ar rămâne dator cu nu mai puțin de 
$250mln. Nu vă leneviți, intrați şi citiți. Încă un an în urmă absolut 
toată această problemă a fost anticipată şi soluțiile prezentate. Iar 
acestea sunt concluzii pe abuzurile „văzute din cosmos”. Acestea nu iau 
în calcul schemele de sifonare din companie prin achiziții umflate, prin 
servicii fictive de tip servicii juridice de la „avocați” precum Valerian 
Mânzat sau „auditori” de tip Dorin Drăguțanu. Fără un audit total al 
activității MoldovaGaz în ultimii 20 de ani, stabilirea responsabililor 
pentru fraude, inclusiv dacă s-au făcut din vina şi cu acceptul Gazprom, 
nu poate fi vorba despre nici un fel de achitări. O eventuală preluare la 
datoria de stat ar însemna o crimă mai ceva decât furtul miliardului. 

Între timp, ca să nu se teamă Federația Rusă că nu vom fi coope-
ranți, le putem propune să le lăsăm „zălog” pe Igor Dodon. Dacă le 
pare puțin, le putem oferi bonus pe paiața Ion Chicu.

O crimă mai ceva decât 
furtul miliardului

Valeriu PAȘA

Cel mai important secret al 
Moldovei, prețul de achiziție al 
unui milion de metri cubi de gaze 
de la Bursă cred că este demult 
cunoscut la Kremlin. Or, invoice-ul 
pentru plată urma să fie trimis pe 
poşta de serviciu a contabilei de 
la Energocom, care e pe mail.ru. 
Mail.ru este controlat indirect de 
FSB şi oligarhul rus Alisher Us-
manov, cel care controla şi firma 

Faktoring Finance la care suntem datori cu sute de milioane de 
dolari pentru gaze. Deşi se tot vorbeşte despre securizarea spațiului 
informațional al Republicii Moldova mai mulți funcționari de stat, 
manageri ai companiilor statului continuă să folosească pe larg 
serviciile „Yandex” şi Mail.ru. 

Manageri ai companiilor 
statului continuă să 
folosească serviciile 
„Yandex” şi Mail.ru

Ion PREAȘCĂ

„... Pentru ca totuşi plecăm.
Fiului meu, devenit şomer 

acum trei luni, i s-a oferit un post 

Iubire postumă
important la Dresda. 

Mie – o catedră la... ce importă 
unde?...

Sunt grăsan, bătrân, dar mai 
am câteva idei sus, la etaj, şi 
dacă țara mea nu are nevoie de 
ele acum, o să le ceară mai târziu 
de-acolo unde o să le pot realiza.

Țara asta s-a deprins de mult să-
şi iubească progeniturile postum.

Și-apoi, de ce n-ar mai vedea 
ceva lume şi acest băiat, En-
rique?...

Merită.” 
Admirabilul Aureliu Busuioc! 
În această săptămână – marți, 

26 octombrie – ar fi împlinit 93 
de ani. I-am răsfoit cărțile şi mi-a 
sărit în ochi acest sfârşit de ro-
man, apărut în 1997. 

Din păcate, încă mai sunt ac-
tuale cuvintele sale despre țară şi 
„progenituri” – indiferent, dacă 
acestea pleacă sau, copleşite de un 
prompt entuziasm, îşi fac planuri 
de întoarcere acasă...

Tatiana CORAI
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De ce lasă Bruxelles-ul liber 
spațiul valorilor tradiționale 
pentru Vladimir Putin? 

Pentru orice observator atent 
devenise evident că problematica 
„conservatoare” – a minorități-
lor sexuale, a căsătoriilor dintre 
persoane de acelaşi gen etc. – a 
devenit una dintre principalele 
mize ale campaniilor anti-occi-
dentale din partea Federației Ruse 
cu mulți ani în urmă. Semnalul 
l-a dat tot preşedintele Vladimir 
Putin, şi tot la Clubul Valdai, în 
2013, cu ocazia arestării premi-
erului italian Silvio Berlusconi 
implicat în celebrele petreceri 
„bunga-bunga”. Vladimir Putin 
spunea atunci, în fața audienței 
de la Sochi, că „Berlusconi este 
acum arestat şi judecat pentru că 
a fost prins cu femei... Dacă ar 
fi homosexual şi l-ar fi prins cu 
bărbați, nimeni nu ar fi ridicat un 
deget împotriva lui!”.    

Hohote de râs. Dar, dincolo de 
amuzamentul unanim al sălii, afir-
mația era semnalul unei campanii 
pe care Moscova şi-a asumat-o de 
atunci cu consecvență şi îndârjire. 
Ceea ce vedem astăzi este doar 
parte a unui proiect mai vechi şi 
mai amplu.     

Postura în care se află astăzi 
acest triplet fundamental – Rusia, 
UE şi europenii – în relație cu va-
lorile conservatoare/tradiționale 
ne preocupă în acest material. 

Privind înapoi cu mânie. 
„Rusia a fost deja acolo”    

Iată, concret, faptele. Adică 
„episodul 2021” din această cam-
panie care îl are ca purtător de 
cuvânt principal, indiscutabil, pe 
Vladimir Putin. Vom vedea că este 
apogeul față de ceea ce ni s-a mai 
transmis până acum.    

Sub titlul „Transformarea glo-
bală în secolul 21: individul, va-
lorile şi statul”, preşedintele rus 
ajunge să se refere, în câteva pasa-
je şi la chestiunea „progresului”, a 
„tradiției”, a „valorilor spirituale”, 
a „rasismului”, a „schimbării de 
gen” sau a „discriminării poziti-
ve”. Putin priveşte de departe, oa-
recum detaşat, pentru că „şocurile 
sociale şi culturale care au loc în 
Statele Unite şi Europa de Vest 
nu sunt treaba noastră; ne ferim 
de acest lucru”. 

Și acum vine „justificarea”, 
adică lecția de istorie pe care li-
derul de la Kremlin se simte obli-
gat să ne-o livreze: susținătorii 
aşa-numitului „progres social” 
cred că „conduc umanitatea spre 
o conştiință nouă şi mai bună”. 
Doar că… nu e nimic nou aici. 
„Poate fi o surpriză pentru unii 
oameni, dar Rusia a fost deja 
acolo. După revoluția din 1917, 
bolşevicii, bazându-se pe dogmele 

lui Marx şi Engels, au mai spus 
că vor schimba modalitățile şi 
obiceiurile existente, şi nu doar 
cele politice şi economice, ci chiar 
noțiunea de moralitate umană şi 
fundamentele unei societăți să-
nătoase. Distrugerea valorilor 
de secole, a religiei şi a relațiilor 
dintre oameni, inclusiv până la 
respingerea totală a familiei (am 
avut şi asta), încurajarea denunță-
rii celor apropiați – toate acestea 
au fost proclamate progrese şi, 
apropo, au fost susținute pe scară 
largă în întreaga lume de atunci 
şi erau destul de la modă, la fel ca 
astăzi. Mai mult, bolşevicii erau 
absolut intoleranți la alte opinii 
decât ale lor”.    

Și de aceea liderul de la Kremlin 
se simte îndreptățit să avertizeze 
Occidentul, de pe pozițiile unei 
„superiorități morale” a celui... 
pățit. Occidentul se duce spre bol-
şevism, ne spune Vladimir Putin: 
„Lupta pentru egalitate şi împotri-
va discriminării s-a transformat 
într-un dogmatism agresiv care se 
limitează la absurd, când lucrări-
le marilor autori ai trecutului – 
precum Shakespeare – nu se mai 
predau la şcoli sau universități, 
pentru că ideile lor se consideră 
a fi înapoiate. Clasicii sunt decla-
rați înapoiați şi ignoranți asupra 
importanței genului sau rasei. 
La Hollywood sunt distribuite 
manuale despre care povestire 
este corectă şi câte personaje şi 
de ce culoare sau gen ar trebui să 
fie într-un film. Acest lucru este 
chiar mai rău decât departamen-
tul de propagandă al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice”.     

Noul URSS occidental și... 
noua misiune a Rusiei 

Iată deci cadrul de discuție: Ru-
sia de azi luptă, în cunoştință de 
cauză, împotriva noului URSS oc-
cidental! Acolo, dezbaterea asupra 
drepturilor bărbaților şi femeilor 
s-a transformat într-o „fantasma-
gorie perfectă” şi riscă să meargă 
„exact acolo unde bolşevicii au 
planificat cândva să meargă – nu 
numai copiii la comun, ci şi feme-
ile la comun! Încă un pas şi vor fi 
acolo!”. Fanii acestor noi abordări 
merg chiar atât de departe încât 
doresc să anuleze cu totul aces-
te concepte. Oricine îndrăzneşte 
să afirme că „bărbații şi femeile 
există de fapt, ceea ce este un fapt 
biologic, riscă să fie ostracizat”. 
„Părintele numărul unu” şi „pă-
rintele numărul doi”, „părintele 
care naşte” în loc de „mamă” şi 
„laptele uman” înlocuind „lap-
tele matern”, deoarece „ar putea 

A făcut oarecare vâlvă intervenția 
președintelui Vladimir Putin la ultima 
reuniune a Clubului Valdai din stațiunea 
Sochi. Mai exact, o parte a acesteia, 

respectiv fragmentul referitor la „cancel culture”, 
„progresism” și LGDP.

deranja persoanele care nu sunt 
sigure de propriul gen”. Repet, ne 
reaminteşte patern (sau matern?, 
nu mai este clar), preşedintele Pu-
tin, nu este nimic nou sub soare: 
„În anii 1920, culturnicii sovietici 
au inventat o nouă conştiință şi au 
dorit să schimbe valorile în acest 
fel”. Ca să nu mai vorbim de unele 
lucruri „cu adevărat monstruoase” 
de azi, când copiii „sunt învățați 
de la o vârstă fragedă că un băiat 
poate deveni cu uşurință o fată 
şi invers”. Astăzi, „profesorii le 
impun de fapt o alegere” şi fac 
acest lucru în timp ce „exclud pă-
rinții din proces şi forțează copilul 
să ia decizii care le pot schimba 
întreaga viață. Nici măcar nu se 
deranjează să se consulte cu psi-
hologii copiilor – este un copil la 
această vârstă chiar capabil să ia 
o decizie de acest fel?”     

Acestea, conchide liderul de la 
Kremlin, sunt veritabile „crime 
împotriva umanității şi se fac în 
numele şi sub steagul progresu-
lui”.  

Rușii devin acum scutul 
de protecție împotriva... 
bolșevismului!  

Tonul ajunge acum la paro-
xism, dar îşi revine şi continuă 
împăciuitor şi condescendent – 
Putin condescendent moral față 
de Occident!!!: „Ei bine, dacă cui-
va îi place asta, lasă-l să o facă”. 
Ruşii vor fi în continuare „ghidați 
de un conservatorism sănătos”. 

Am redat intervenția preşedin-
telui rus tocmai pentru a-i sublinia 
siguranța, tonul superior, postura 
inedită de pe care vorbeşte acum: 
cea de „învățător”, a unuia care, 
în calitate de rus, a mai trecut 
prin stația aceea dezastruoasă, 
cineva care „ştie”, nu vorbeşte din 
„auzite”, ci din „trăite”. O spune 
profetic, înțelept, în fața unui Oc-
cident considerat imatur spiritual, 
buimac şi gată să se arunce singur, 
cu de la sine putere şi cu mâna pe 
drapelul sacrosanct al libertății, în 
groapa oribilă a bolşevismului pe 
care îl credeam îngropat definitiv. 
(Situația e, dincolo de episodul pe 
care îl discutăm aici, de o ironie 
absolută: ascultându-l pe preşe-

dintele Vladimir Putin, înțelegi 
foarte limpede că tot ce a fost rău 
în URSS au făcut „bolşevicii”, şi 
tot ce a fost bun a fost opera... 
„ruşilor”. Dar asta e altă chestiu-
ne. Aşa cum tot altă chestiune ar 
fi întrebarea, deloc retorică: câți 
dintre europenii de azi ar fi de 
acord cu aceste rânduri dacă NU 
ar fi fost semnate de... Vladimir 
Putin?)    

Să revenim acum la cel de-al 
doilea actor al confruntării în trei 
imaginate în deschiderea acestui 
text: anume, europenii.   

   
Cetățenii europeni față
în față cu propaganda
 conservatoare rusească    

În orice război informațional 
sau în orice contraofensivă, există 
două lucruri fundamentale. Emi-
tentul (cel care lansează mesajul şi 
războiul informațional) şi recep-
torul (cel asupra căruia se propa-
gă). Ultimul, niciodată experții, 
ci populațiile! Căci acolo e ținta: 
nivelul de încredere al populației 
în instituțiile sale, în liderii ei, în 
modul ei de a trăi, în concepțiile 
sale, în sistemul său politic etc.     

Cum arată, din acest punct de 
vedere, europenii, ținta potenți-
ală a discursului tradiționalist şi 
conservator al Federației Ruse?    

Pentru simplificare, vom consi-
dera doar un element definitoriu 
în ceea ce numim „valori conser-
vatoare şi tradiționale”, respectiv 
atitudinea față de religie. Apelul 
la sondajele de opinie va fi şi el 
orientativ. 

Selecția datelor statistice o 
vom face în funcție de obiectivele 
analizei. Conform sondajelor de 
opinie şi ale Eurobarometrului, în 
2010 (momentul în care se pre-
gătea strategia „conservatoare” a 
Kremlinului), media europeană 
a celor care declarau că „Eu cred 
că există Dumnezeu” era de 51%, 
deci mai mult decât jumătate. A 
celor care credeau într-un „spirit 
sau o forță vitală” de 26%, iar cei 
declarați „atei” erau ce circa 20%.     

În 2019, anul începerii pande-
miei, procentul celor care declarau 
că sunt „atei, necredincioşi sau 
agnostici” ajungea la 27%, ceea 

ce tot lasă o proporție însemnată 
de populație cu credințe sau sen-
sibilități religioase semnificative 
(circa 70%).   

În 2020 şi 2021, cercetările so-
ciologice disparate pe care le avem 
ne arată o creştere a sensibilității 
religioase cam peste tot, de înțeles 
în perioada pandemiei, sensibi-
lități care, probabil, cu timpul, 
vor reveni cel mult la cotele din 
2019. Am ales deci anul de refe-
rință 2019 inclusiv pentru că nu 
este „distorsionat” de pandemie 
şi reflectă, probabil, onest, starea 
de spirit a populației europene de 
mâine şi poimâine. Prin urmare, 
avem cel puțin peste jumătate de 
europeni sensibili la valorile de 
tip „conservator sau tradițional”, 
aşa cum sunt ele sugerate/definite 
de preşedintele Vladimir Putin în 
mesajele sale.     

La indicatorul religios, se poate 
adăuga lesne şi cel al apartenen-
ței la identitatea națională, unde 
opțiunea din Eurobarometre a ce-
tățeanului european pentru autoi-
dentificarea ca „numai național” 
şi „național şi european” ajunge 
la 82-84%, spre deosebire de cea 
de „numai european” şi „european 
şi național”, care se mişcă doar 
în jurului a 15%. Ambele indica-
toare, cel religios şi cel identitar 
sunt esențiale în conturarea unui 
orizont mai mult sau mai puțin 
„conservator şi tradițional”, în 
sensul sugerat mai sus.    

Să rămânem însă la concluzia 
aceasta, greu de combătut, că 
cel puțin jumătate din populația 
europeană se simte atrasă/ata-
şată/interesată de aceste tipuri 
de valori.    

Să vedem cum se raportează 
acum al treilea actor, respectiv 
Bruxelles-ul (oficial, instituțio-
nal, comunicațional) la această 
realitate.       

Bruxelles-ul față în față cu 
propaganda rusă  

Și ajungem acum la nuca slabă 
a acestei relații. Anume, Bruxe-
lles-ul. Mai precis, comunicarea 
acestuia. Dacă punem cele două 
discursuri în oglindă, respectiv 
mesajele preşedintelui Vladimir 
Putin şi comunicările Comisiei/

Consiliul, Comisia şi Parlamentul European invită liderii religioşi din Europa la dialog despre viitorul Europei,
 7 iunie 2014. Sursa Eureporter
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Femei care au 
pierdut sarcina 
din cauza Covid-19

Doctorul Iurie Carauş men-
ționează că „femeile gravide şi 
lăuzele fac forme mai severe de 
boală, în comparație cu femeile 
care nu-s însărcinate, şi au nevoie 
de internare în secțiile de terapie 
intensivă. Riscul de deces matern 

este de până la 2,2% la o sută de 
mii de nou-născuți vii”. Vârsta de 
peste 35 de ani, obezitatea, bolile 
cardiovasculare, oncologice, siste-
mice şi diabetul zaharat sunt fac-
torii de risc pentru o simptoma-
tologie gravă a bolii Covid-19. În 
acelaşi timp, Iurie Carauş notează 
că „în sarcină se constată o creş-
tere a incidenței mortinatalității 
şi naşterii premature”.

Vaccinarea este ca un scut îm-
potriva Covidului pentru femeile 
însărcinate sau care alăptează. 
Prin intermediul vaccinării, feții 
sunt asigurați cu anticorpi prin 
placentă, iar sugarii îşi primesc 
doza de protecție prin intermediul 
alăptării, afirmă Maxim Calaraş, 
medic obstetrician-ginecolog. Ma-
xim Calaraş spune că „vaccinarea 
împotriva Covid-19 se recomandă 
în trimestrul doi de sarcină”. 

De vorbă cu femei 
însărcinate

Tatiana locuieşte la Tallinn, 
Estonia, are un băiat de opt ani şi 
este din nou însărcinată. S-a vac-
cinat cu prima doză înainte de a 
rămâne însărcinată, la rapel a fost 
după câteva săptămâni de sarcină 
şi aşteaptă vaccinarea cu a treia 
doză de vaccin. A decis să se vac-
cineze pentru a-şi proteja familia 
şi pentru a reduce riscul de a face o 
formă gravă de Covid-19. „Înțeleg 
că varianta Delta a virusului afec-
tează şi copiii, şi gravidele. Abia 
aştept să-mi pot vaccina şi fiul de 
opt ani”, spune Tatiana. 

Viorica e însărcinată cu cel de-
al treilea copil pe care-l aşteaptă 
în decembrie. A primit serul an-
ti-Covid în România. Nu a avut 
reacții adverse după vaccinare. 
„Medicul mi-a zis că e mult mai 
periculos să mă îmbolnăvesc de 
Covid în timpul sarcinii, decât 
vaccinul”, susține femeia. Ma-
riana este însărcinată în 21 de 
săptămâni. S-a vaccinat cu prima 
doza când nu ştia că e gravidă, iar 
după 12 săptămâni de sarcină, la 
recomandarea medicului, a mers 
la rapel. „Eu am suportat foarte 
uşor vaccinul. Soțul, mai greu. Nu 
mi-a fost teamă. Am vrut să fim 
ambii protejați”, zice ea. 

Dumitrița este nevaccinată. La 
începutul procesului de imuni-
zare, vaccinarea era nerecoman-
dată femeilor gravide. „Eu sunt 
pro-vaccinare. Am mers în Româ-

Unsprezece femei și-au pierdut sarcina 
din cauza virusului Covid-19, în anul 
2021, la Institutul Mamei și Copilului 
(CMC). Una dintre ele a suferit un 

avort spontan, iar celelalte zece au fost internate 
pentru întreruperea sarcinii la indicații medicale. 
Pacientele erau fără comorbidități. Doar una 
era vaccinată, aflăm de la Iurie Carauș, șeful 
Centrului Perinatal nivel III de la IMC. 

instituțiilor europene, diferențele 
sunt de la cer la pământ. Ai spu-
ne să sunt de pe planete diferite. 
Bruxelles-ul ultimilor ani pare 
că nu ştie, nu a auzit, nu a aflat 
că există tradiții, biserici, viață 
religioasă...     

Și asta e complet fals.    
Căci tocmai Bruxelles-ul este 

cel care a creat în jurul său o rețea 
încărcată a instituțiilor religioase, 
există reprezentanțe ale biserici-
lor – inclusiv bisericilor ortodo-
xe! – în capitala Europei, există 
reuniuni, mese rotunde, întâlniri 
anuale la cel mai înalt nivel.    

Mai mult. UE sprijină, finan-
țează masiv, cu zeci de milioane 
de euro, aşezăminte religioase, 
renovarea de biserici, nu doar în 
spațiul catolic sau protestant, dar 
şi în cel ortodox. Mânăstirile de la 
Muntele Athos – da, de la Muntele 
Athos, acolo unde partea feminină 
nu are acces! – au fost refăcute şi 
renovate cu bani de la Uniunea 
Europeană. Câtă lume ştie asta în 
Estul Europei? Dar în Vestul ei?    

Încă din 1998, în cadrul ac-
țiunilor şi programelor sale în 
favoarea conservării patrimo-
niului cultural european (pro-
gramul Rafael), UE cofinanța un 
proiect depus de Centrul pentru 
diagnosticarea şi cercetarea icoa-
nelor bizantine din Sfânta Mănăs-
tire a Bunei Vestiri în Ormylia, 
Halkidiki, Grecia, care aparține 
Sfintei Mănăstiri Simonos-Petras 
din Muntele Athos. 

Mai multe proiecte au fost 
cofinanțate începând din 1998, 
printre care un proiect privind 
conservarea picturilor medievale 
pe lemn, la solicitarea catedralei 
Peterborough şi a vizat picturile 
din catedralele din Peterborough 
(Regatul Unit), Bjorsater (Suedia) 
şi Vestre Slidre (Norvegia). Un 
alt proiect depus de autoritățile 
spaniole în cadrul proiectelor care 
vizează patrimoniu se referă la 
conservarea şi punerea în valoare 
a monumentelor religioase situate 
pe itinerariul pelerinajului de la 
Sf. Jacques de Compostelle.     

Și exemplele sunt nenumă-
rate... Proiecte de milioane de 
euro sunt şi astăzi în vigoare la 
dispoziția comunităților religioa-
se. Biserici din România au fost 
restaurate sau construite cu bani 
de la Uniunea Europeană, inclusiv 
Palatul Patriarhal a beneficiat, la 
restaurare, de fonduri europene.       

În loc de concluzii: 
„tăcerea mieilor”
și blocarea în dihotomii  

În acest triunghi pe care l-am 
desenat la început – Rusia, euro-

penii şi UE – este tot mai clar în 
orice analiză dedicată contraca-
rării războiului informațional al 
Federației Ruse că veriga slabă 
este Bruxelles-ul, nu prin ceea ce 
face, ci mai ales prin ceea ce spu-
ne. Sau nu spune. Obstinația de a 
evita orice referință la chestiunile 
religioase, inclusiv atunci când 
finanțează masiv chiar şi Mânăs-
tirile Sfântului Munte Athos, este 
inexplicabilă şi, strategic, vinova-
tă. A lăsa la o parte mai bine de 
jumătate dintre cetățenii Uniunii 
Europene care se identifică drept 
creştini şi care sunt sensibili la 
valori şi mesaje religioase, nu face 
decât să lase un teren gol pentru 
propaganda rusă devenită tot mai 
sofisticată, mai articulată şi mai 
sigură pe ea.    

Prin asemenea strategii com-
plet alăturea de spiritul public, 
se produc fenomene aparent bi-
zare, de tipul celor din Polonia 
sau Ungaria, unde, populații 
pro-europene peste media eu-
ropeană se declară anti-Bruxe-
lles. Fenomenul poate fi numit 
europenism anti-Bruxelles. Este 
consecința firească a lipsei de re-
alism sociologic, a obstinației de 
a transforma mesaje „minoritare” 
în mesaje unice ale Bruxelles-ului 
şi a lăsa pe dinafară mesaje care 
să aibă o arie de răspândire mult 
mai extinsă. 

De ce, de pildă, în fața unei 
jumătăți de populație europea-
nă atentă şi vibrantă, în felul ei, 
la reperele religioase, nu a fost 
propusă nicio dezbatere cu această 
tematică în cadrul celor pompos 
intitulate „despre viitorul Euro-
pei” – şi care, chipurile, se doresc 
cât mai inclusive? 

Selecția instituțională nu face 
decât să reproducă patternuri 
umane identice. Mai pe şleau, 
funcționarii de la Bruxelles se 
reproduc/selectează fatal după 
anumite trăsături şi atitudini, care 
proces face, în final, să fie toți la 
fel. Și de aici discrepanța resimțită 
astăzi de o bună parte a europe-
nilor care se simt nereprezentați.    

Suntem pro-europeni, pro-NA-
TO sau pro-americani nu împo-
triva identității noastre națio-
nale (sau religioase), ci întrucât 
suntem români. Tocmai pentru 
că suntem români şi pentru că 
avem o Istorie, asta ne face – şi 
nu mode sau opțiuni şi simpatii de 
moment – să fim şi să rămânem 
dedicați şi UE, şi NATO, şi par-
teneriatului strategic cu Statele 
Unite ale Americii.       

Dan Dungaciu, membru în 
Grupul de Experţi LARICS 

După adevarul.ro

nia cu soțul, care s-a vaccinat, am 
întrebat asistenta medicală dacă 
aş putea să mă vaccinez. Mi-a zis: 
Stai liniştită, nu te agita cu vac-
cinarea pentru că nu se ştie cum 
influențează asupra copilului”, îşi 
aminteşte Dumitrița. După ce a 
citit studii, a discutat cu medici, 
Dumitrița a aflat că e permisă vac-
cinarea în sarcină şi în perioada 
de alăptare. 

„Doar că eu nu mă vaccinez 
acum, deoarece sunt pe ultima 
sută de metri: am 36 de săptă-
mâni. S-ar putea peste una-două 
săptămâni chiar să nasc. Am zis 
că mai bine stau calmă, nu-mi fac 
vaccinul, iar imediat după naştere 
merg să mă vaccinez pentru că e 
groaznic ce se întâmplă cu atâ-
tea cazuri de Covid”, mărturiseşte 
Dumitrița. 

Șeful Centrului Perinatal ni-
vel III de la IMC, Iurie Carauş, 
mai spune, pentru GAZETA de 
Chişinău, că „au fost semnalate 
cazuri unice de prezență a ARN 
viral în lichidul amniotic, placen-
tă şi secrețiile vaginale. Cel mai 
des virusul se transmite în timpul 
naşterii sau în perioada imediată a 

acesteia (2,6 - 4% dintre nou-năs-
cuți)”. 

Totodată, medicul obstetrici-
an-ginecolog Maxim Calaraş a 
mai declarat, într-o sesiune de 
întrebări organizată de Ministe-
rul Sănătății, că „gravidele fac 
parte dintr-o categorie de per-
soane mai speciale. Vaccinarea 
împotriva Covid-19 nu vă poate 
asigura 100% de o posibilă infec-
tare, dar vă poate proteja de o 
formă gravă de Covid-19 şi deces. 
Nu veți nimeri în categoria de 
10% care are nevoie de terapie 
intensivă”. 

Centrul pentru Prevenirea 
şi Controlul Bolilor din Statele 
Unite ale Americii a transmis că 
femeile însărcinate ar trebui să 
se vaccineze împotriva Covid-19, 
pentru că nu există un risc sporit 
de pierdere a sarcinii.

De ce trebuie să se vaccineze femeile însărcinate? 

Natalia MUNTEANU

O femeie însărcinată primește vaccinul împotriva Covid-19 la Skippack Pharmacy din Schwenksville, Pennsylvania, SUA.
 Foto: Reuters/Hannah Beier

Palatul Patriarhiei de la Bucureşti, restaurat inclusiv cu bani europeni. 
Sursa foto Trinitas TV     
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Teatrul „Alexei Mateevici” a 
oferit publicului o premieră – 
spectacolul „Destin” de Vladimir 
Beşleagă, în regia Danei Strun-
garu. Noua producție teatrală 
e inspirată din cărțile marelui 
scriitor, dar şi din biografia lui 
zbuciumată. Spectacolul, reali-
zat în Anul Beşleagă, se distinge 
printr-un limbaj scenic modern, 
complex, forța cuvântului fiind 
subliniată prin imagini sugestive 
şi o expresie corporală inedită.

Vladimir Beșleagă: 
„Mereu de la zero îmi 
reiau existența”

Echipa Teatrului „Alexei Ma-
teevici”, creativă, inspirată, şi-a 
propus încă de anul trecut să-i 
dedice un spectacol lui Vladimir 
Beşleagă, clasic în viață. Lansat cu 
prilejul celor 90 de ani pe care i-a 
împlinit romancierul, spectacolul 
„Destin” ne invită să redescoperim 
pagini din viața lui, să-i apreciem 
rezistența, verticalitatea, dragos-
tea pentru pământul natal, devo-
tamentul pentru spiritualitatea 
neamului, să-i ascultăm reflecțiile 
asupra existenței.

 „Este foarte important să ne 
promovăm şi cinstim valorile şi 
patrimoniul național. Când mi-a 
venit ideea de a face spectacolul 
consacrat lui Vladimir Beşleagă, 
am structurat, la început, un 
concept, am făcut o schiță de 
proiect. Am invitat-o pe Dana 
Strungaru, ea a construit regia 
acestui spectacol alături de Viorel 
Burlacu, care a creat o coloană 
sonoră sugestivă, profundă. Sce-
nografia este realizată de Irina 
Gurin, cunoscută  în lumea tea-

„Destin”, un spectacol modern 
în care întrezărim tradiția

În curtea Bisericii 
„Sfântul Dumitru” 
(paroh al bisericii 
– protoiereul Pavel 
Borşevschi), de Hra-
mul oraşului Chişinău, 
a fost prezentat un 
concert pentru tineri 
cu necesități speciale.  
Evenimentul, organi-
zat de Centrul Social 
„Agapis” în frunte cu 
dna Victoria Balațel şi 
în colaborare cu Bi-
serica „Sfântul Mare 
Mucenic Dumitru”, cu 
binecuvântarea preo-
tului Pavel Borşevschi, 
a reunit un public nu-
meros. Concertul a fost prezentat de elevi 
talentați ai Școlii de Arte „Alexei Stârcea” şi 
ai Liceului Republican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, fiind coordonat de profesoa-
ra de pian Ina Ciuico, maestru de concert. 
Copiii au interpretat piese la pian, chitară, 
saxofon, acordeon, fluier, nai şi au cântat 
melodii frumoase, emoționante.

După concert a avut loc şi un Târg de 
caritate, desfăşurat cu susținerea volunta-
rilor de la „Agapis”. De asemenea, copiilor 

le-au fost oferite dulciuri, cadouri din par-
tea Centrului Social pentru copii şi tineri 
cu dizabilități „Agapis”. A fost o zi în care 
ne-am convins încă o dată că generozitatea 
învinge şi că sufletele noastre au nevoie de 
cultură, spiritualitate, credință.

O veste îmbucurătoare este că, din fon-
durile colectate la Târgul de caritate, va fi 
organizată o excursie la o mănăstire, pen-
tru copii şi tineri cu necesități speciale şi 
pentru toți participanții la concert.

Irina NECHIT

În contextul bătăliei pentru gaze, pentru 
surse energetice în preajma acestei ierni, îşi 
reconfirmă actualitatea spectacolul „Valsul 
tancurilor”, montat de Sandu Grecu la 
Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”. 
Punând în scenă piesa „Valsul tancurilor” 
de Irina Nechit, trupa de la „Satiricus” a 
reuşit să ne prezinte drama transnistreană 
şi a noastră, a tuturor, găsind echilibrul 
între trăirea scenică intensă şi plăcerea 
jocului, a explorării vastului teritoriu al 
teatralității.

Eugeniu Matcovschi îl înfățişează 
impetuos, convingător pe Lebădoiul 
Negru şi conturează autentic încă un 
personaj, Alexandru, fost combatant. 
Îl vedem atent la nuanțe, creativ, de un 
dinamism magnetizant pe Arcadie Răcilă, 
ce apare în rolul toboşarului Pavel şi în 
cel al unui gardist. Două roluri joacă şi 
Nadejda Crîlov, ce ni le prezintă credi-
bil pe Eleonora, martoră a conflictului 
de pe Nistru, şi în cel al Marinei, nora 
Tiranului (alias Smirnov). 

Savurăm bravada, ironia lui Roman Ma-
lai, ne impresionează maturitatea, concen-
trarea lui Roman Gopşa (Tiranul), jocul 
lui cu straturile lingvistice ale textului. 
Scurtă, dar foarte acută a fost mărturisirea 
lui Kravcenko-Artiom Oleacu. O asuma-

re a derizoriului, o implicare ferventă în 
imaginar observăm în jocul celor doi re-
prezentanți ai presei, interpretați de Doina 
Gopşa şi Constantin Ghilețchi. Elegantă şi 
percutantă rostirea lui Nicolae Racoviță 
(Doctorul), expresiv şi în scena-parodie 
la baletul „Lacul lebedelor”.

De o mare sensibilitate, monologul ros-
tit de Ira Cazac ne transmite în doar câteva 
clipe tragismul unor destine spulberate 
de război.

Jovial, stăpân pe mijloacele sale expresi-
ve, deschis spre grotesc e Alexandru Crîlov 
în rolul lui Brad P. Personajul care dirijează 
acțiunea în acest spectacol este Moartea, 
interpretată cu degajare şi o rară putere 
interioară de către Nina Toderico. 

Coregrafia ne poartă prin diferite stiluri 
ale dansului, de la balet la vals, alimentând 
energiile spectacolului. Costumele reali-
zate de Ecaterina Salimova, de asemenea, 
accentuează substanța dramatică a piesei.

Acest spectacol este realizat cu spriji-
nul Departamentului pentru Relația cu 
Republica Moldova. 

Mesajul spectacolului este clar, răspicat, 
fiind unul care condamnă nu doar războiul 
de pe Nistru, din 1992, declanşat de Mos-
cova, ci războaiele în general.

I.N.

Scene din spectacolul „Destin” de Vladimir Beșleagă în regia Danei Strungaru, 
Teatrul „Alexei Mateevici”, Chișinău

trală pentru schițele şi construc-
țiile ei abstracte, intrigante, con-
trastante. Spectacolul „Destin” a 
fost montat cu susținerea Direcției 
Cultură a Municipiului Chişinău şi 
a Ministerului Culturii”, ne spune 
Elena Frunze-Hatman, directoa-
rea Teatrului „Alexei Mateevici”.

Regizoarea Dana Strungaru 
ne-a mărturisit că cel mai mult 
a durat documentarea, lectura 
cărților de referință ale lui Vladi-
mir Beşleagă: „Am scris scenariul 
abia după ce am găsit în cartea 
de poezie a lui Beşleagă „Țipătul 
lăstunului”, un vers care serveşte 
drept laitmotiv al spectacolului: 
„…e ca un blestem/ mereu de la 
zero/ mereu de la zero/ mereu 
de la zero/ mereu de la zero îmi 
reiau existența”. Ni se transmit, 
de pe scenă, suferințele, durerea 
scriitorului, provocate de intem-
perii de sorginte politică, socială: 
„…cum stau satele noastre/ cetăți 
fără de ziduri/ sub asprul vânt 
al istoriei”.

Un sistem de semne pe care 
le descifrăm în „Destin”

Spectatorii i-au dat o notă ma-
ximă spectacolului „Destin”, în 
sală se aflau şi neobositul maestru 
al cuvântului Vladimir Beşleagă, 
împreună cu doamna sa, Alexan-
dra. 

Menționăm că regizoarea Dana 
Strungaru a creat un scenariu re-
uşit, concentrat şi totodată dina-
mic, propunându-ne să urmărim 
drumul unui om pe pământ, cu 
întâmplări tragice, prăbuşiri, dar 
şi cu înălțări, revelații, iluminări. 
Mişcarea scenică formează un în-
treg cu textul, cuvintele răsună 
clar, răspicat, forța lor crescând 
datorită coregrafiei semnate de 
Alexandra Soşnicova şi Sergiu Go-
lovnea, scenografiei concepute de 
Irina Gurin şi proiecțiilor video 
realizate de Cristian Oloi. Echipa 
de creație ne propune un sistem 
de semne pe care le descifrăm pe 
parcursul spectacolului. 

Cei care produc emoție vie, ară-
tându-ne îndoielile, neliniştea, 
căutările, frământările, bucuriile 
protagonistului sunt minunații 
actori Valentin Delinschi, Valenti-
na Ostap, Mihaela Chiu, Cătălina 
Budu şi Victor Untilă.

„Destin” e o producție mo-
dernă, dar având şi straturi de 
adâncime care ne permit să în-
trezărim tradiția. O scenă uimi-

toare a fost cea în care, după ce 
actorii au frământat în palme 
stible de busuioc, în sală s-a 
răspândit mirosul de busuioc, 
mirosul sfințeniei.

De notat că spectacolul „Des-
tin” este unul din cele nomina-
lizate la ediția curentă a Galei 
premiilor UNITEM.

Irina NECHIT

Avem nevoie de artă 
şi de credință

Tancurile dansează 
pe scenă
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„În scurt timp am putea 
rămâne fără moaşe”

- Cum ați venit în meserie?
Vin din Șendreni, Nisporeni. 

Este un sat din apropierea centru-
lui raional, dar mai îndepărtat de 
maternitate. Mama mea l-a născut 
acasă pe fratele meu mai mic, de-
oarece salvarea a venit cu întârzie-
re. Fiind copilă, mi-am dat seama 
că în orice localitate trebuie să fie 
o moaşă, care să fie mai aproape 
de femei în asemenea momente. Și 
cu acel gând am mers la Colegiul 
de Medicină din Bălți, unde mi-
am făcut studiile. După absolvire 
am fost repartizată la Institutul 
Mamei şi Copilului (IMC). După 
care am făcut studiile superioare 
şi de masterat în domeniul psiho-
logiei. Deoarece la o perioadă de 
activitate, în specialitatea mea, 
am văzut că o moaşă are nevoie 
să fie şi un psiholog bun, să poți 
ajuta femeile în timpul naşterii, 
să poți comunica nu numai cu ele, 
ci şi cu familiile lor. 

- Vă amintiți de prima naș-
tere pe care ați asistat-o? 
Nu v-ați speriat?
Aveam 20 de ani. Prima naş-

tere m-a marcat ca multe altele 
până atunci, deoarece asistasem la 
naşteri şi în timpul orelor practice 
la colegiu. M-a marcat prin mare 
responsabilitate, puțină experien-
ță şi lipsa de echipament, inclusiv 
a mănuşilor. Atunci când am sim-
țit cum mi se încălzesc mâinile de 
sângele şi apele amniotice scurse, 
am fost cuprinsă de o emoție şi o 
căldură greu de redat…, şi de o 
frică să nu-mi pierd echilibrul. 
După aceasta nu am mai avut aşa 
stări emoționale. În primii ani de 
activitate, lângă moaşele tinere se 
află mereu o moaşă cu experiență, 
care le ghida. Naşterea nu este o 
boală, ci un proces fiziologic, dar 
toate naşterile sunt diferite. Fie-
care femeie are un comportament 
diferit şi o rezistență inidividuală 
la durerile de naştere, dar toate se 
aseamănă prin bucuria că devin 
mame şi aduc pe lume un copil, 
iar familiile devin mai împlinite 
şi fericite.

- Există un indice care de-
notă starea sănătății unei 
populații din punct de ve-

dere al nașterii de copii 
sănătoși, de mortalitate a 
copiilor. Cum stăm noi la 
capitolul acesta?
La acest capitol, în compara-

ție cu statele dezvoltate, nu stăm 
bine. Suntem un popor care nu 
avem grijă de sănătate. Pe tim-
puri, dacă vorbim de bunicile şi 
străbunicile noastre, se năşteau 
mulți copii. Aceşti copii se selec-
tau natural, cineva trăia, altcine-
va, nu. Supraviețuiau cei sănătoşi. 
În ultima perioadă numărul de 
naşteri a scăzut. Familiile îşi pla-
nifică o sarcină, un copil. Sarcinile 
sunt monitorizare de moaşe şi de 
medici obstetricieni-ginecologi. Și 
naşte câte un copil, doi. În ultima 
perioadă se observă o creştere a 
numărului de copii în familiile 
cu un statut economic mai înalt.

- Astăzi femeia se pregăteș-
te de sarcină, apoi de naș-
tere. Există o cutumă la noi 
de a naște la un medic cu 
care te-ai înțeles. Un medic 
bun costă. Care este opinia 
Dvs. – e bine să ai o înțele-
gere preliminară cu un me-
dic? Sau poți merge să naști 
fără a avea o înțelegere?

Este o întrebare bună şi aici 
este mult de spus. Dacă vorbim de 
experiența mea în statele dezvolta-
te. Am avut mai multă experiență 
în țările scandinave – țări cu cele 
mai bune şcoli ale moaşelor. Unde 
naşterile fiziologice sunt asistate 
de moaşă, doar cele complicate, 
cu patologii, sunt asistate de me-
dici, unde nu se practică naşterile 
asistate la înțelegere. Acum 30 
de ani, femeile năşteau cu moa-
şele şi medicii de gardă. Odată 
ce moaşa, medicul au finalizat cu 
succes studiile, posedă calificarea 
şi deprinderile necesare, ambii 
sunt apți de a asista naşteri. 

Când în sistemul medical de 
la noi au apărut dificultăți – in-
suficiență de medicamente, con-
diții mai proaste etc., femeile au 
început să-şi caute la naştere o 
moaşă sau un medic. Exista aşa 
o modă. Era şi o frică a femeilor 
care mergeau să nască ca nu cum-
va moaşa de gardă să fie ocupată 
cu altă naştere. Moaşele erau mai 

rar solicitate. În ultima perioadă, 
tot mai rar se practică înțelegerea 
prealabilă la naşteri.   
- Ați avut așa cazuri când 
erați de gardă, dar a venit 
altă moașă, medic care să 
asiste nașterea?

Da, s-a întâmplat. Erau aşa si-
tuații, important e să nască şi să se 
simtă bine. E alegerea femeii. Eu 
mă ocup de pregătirea psiho-emo-
țională a familiei pentru naştere 
şi deseori gravidele întrebă unde 
e mai bine să naşti, cu cine, care 
este cel mai bun medic, moaşă. 

- În opinia Dvs., sunt si-
gure maternitățile din R. 
Moldova pentru a naște? 

Da, eu am născut într-o ma-
ternitate de stat. Și recomand ca 
femeile să meargă azi să nască la 
maternitățile de stat. Am lucrat şi 
în maternități private. În cele de 
stat totul este bine pus la punct, 
atât îngrijirile, cât şi asistarea 
naşterii, echipamentul, urgența. 
Pe timpuri, în 24 de ore, aveam 
20-25 de naşteri. Lucrau cinci 
moaşe în două secții de naşteri. La 
necesitate, se implica moaşa prin-
cipală şi cea superioară, plus trei 
medici. Înainte, moaşele primeau 
naşterile fiziologice, iar medicii 
asistau naşterile cu patologii şi 
supravegheau toate parturientele.

Acum, numărul de naşteri a 
scăzut şi personalul are mai mult 
timp disponibil pentru naşterile 
care au loc în maternitățile de stat. 
În prezent, numărul de naşteri 
este de 6-10 în 24 de ore în IMC. 
Acestea sunt asistate de acelaşi 
număr de moaşe şi medici, şi fe-
meile sunt mulțumite de serviciile 
medicale prestate.

- Care este viziunea Dvs. 
în calitate de moașă des-
pre demografie? Ce copii 
se nasc acum? Mai puțin 
sănătoși?

Mulți tineri au migrat în străi-
nătate la studii de calitate, muncă 

în condiții mai bune şi remunerare 
pe măsură. Tot timpul s-au născut 
copii minunați. Ceea ce investim 
aceea culegem. Sunt familii care 
planifică o sarcină, investesc în 
sănătate şi au copii sănătoşi. Dar 
avem şi multe femei cu patologii 
extragenitale asociate sarcinii. Cu 
mare regret, şi din categoria ce 
duc un mod de viață nesănătos, 
țin diverse diete, au boli sexual 
transmisibile, activități cu fac-
tori nocivi, stres, sunt fumătoare, 
consumatoare de alcool sau de 
droguri etc. Drept consecință se 
nasc copii cu diverse patologii. 
Dar majoritatea femeilor nasc 
copii frumoşi şi sănătoşi.

- Pe ce se axau discuțiile 
cu moașele din alte state la 
întrunirile din afară?

Erau multe teme importante, 
dar se punea accentul pe pro-
cesul de planificare a familiei, 
bolile cu transmitere sexuală, 
contracepție, consiliere, pregă-
tire psiho-emoțională a gravidei 
şi familiei pentru naştere, metode 
nemedicamentoase de analgezie 
în naştere, asistare a naşterilor, 
îngrijire post-partum, îngrijirea 
nou-născuților, dar, nu în ultimul 
rând, şi urgențele obstetricale. 

- Pe timpuri, spun femeile 
care au născut acum 30-40 
de ani, se întâmpla uneori 
ca personalul medical să 
le vorbească urât în timpul 
nașterii. Acum mai sunt 
cazuri de acestea? 

Noi toți venim dintr-un stat 
mai puțin dezvoltat, cu mai pu-
țină cultură. Treptat, lucrurile se 
schimbă, se respectă drepturile 
omului. Nu sunt martoră la aşa si-
tuații. Din primul an de activitate 
am fost numită moaşă superioară 
a secției şi peste puțin timp am 
fost numită moaşă principală a 
IMC, unde dirijam acest proces 
de etică, cultură, educație, de 
bun-simț, de calitate a serviciilor 

Oxana Zavtoni activează în domeniul 
medical de 39 de ani, dintre care 35 de 
ani i-a dedicat moșitului. Profesia și-a 
ales-o singură încă fiind copilă. Nașterea 

acasă a frațiorului său mai mic a determinat-o să 
aleagă moșitul. A asistat sute de nașteri în viață, a 
vegheat repetat venirea pe lume în multe familii 
a unui copil, doi sau chiar trei. Moașa recomandă 
femeilor să nască în maternitățile de stat. Azi în 
R. Moldova sunt circa 570 de moașe cu experiență 
care activează în asistența medicală primară, în 
spitale, clinici și maternități. Profesia e feminizată 
complet la nivel național și internațional. Nicăieri 
în lume nu a întâlnit un specialist bărbat.

Interviu cu Oxana Zavtoni, președinta Asociației Moașelor din Republica Moldova 

medicale. Eram implicată în toate 
şedințele. Pregăteam şi studenții 
de la Centrul de Excelență din Chi-
şinău. Dacă şi au fost asemenea 
cazuri, acum cu siguranță nu mai 
sunt. 

- Cum ați fondat Asociația 
Moașelor din R. Moldova?

Deseori în cadrul unor proiecte 
cu OMS şi cu experți din Olanda, 
cu moaşe, cu medici obstetrici-
eni-ginecologi mi se sugera că este 
necesară o asociație unde să se dis-
cute subiectele cheie şi problemele 
moaşelor din R. Moldova. Asociația 
a fost înființată în anul 2003 cu se-
diul la IMC. Cu acest statut mi s-au 
deschis uşile în statele dezvoltate 
pentru schimb de experiență. Am 
avut proiecte bune prin care am 
ridicat nivelul profesional al moa-
şelor. Azi, în R. Moldova activează 
570 de moaşe. Toate sunt membre 
active ale asociației. Noi nu avem 
facultatea de moaşe, unde s-ar pre-
găti moaşe cu studii superioare. 
Este doar Centrul de Excelență în 
Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pa-
calo” din Chişinău unde se învață 
profesia. La Ungheni, Cahul, Orhei  
şi Bălți nu se mai învață meseria de 
moaşă, ceea ce este un mare dez-
avantaj. Din această cauză multe 
moaşe îşi schimbă specialitatea. Fac 
facultăți în domeniul medicinei, dar 
în altă specialitate. Multe moaşe fac 
studii superioare în psihologie, dar 
continuă să moşească. Altele sunt 
şi profesoare de biologie în şcoli. Se 
duc tratative şi, poate, în curând, 
se va deschide această facultate pe 
lângă USMF „N. Testemițeanu”. 
Un exemplu bun în acest sens este 
Polonia.

- Din discuție constat că azi 
avem tot mai puține moașe. 
De ce?

Moaşele din R. Moldova vor 
să fie aliniate la standardele in-
ternaționale, deoarece câte stagii 
am avut în străinătate, nu ne-am 
deosebit cu nimic de moaşele din 
statele dezvoltate. Am făcut ace-
laşi lucru foarte bine. Pentru că 
şcoala de moaşe prevede doar 
conduita, îngrijirile şi asistarea 
naşterii fiziologie. Atunci când 
apare o patologie, naşterea este 
asistată de medicul obstetrician-
ginecolog, iar moaşa ajută şi în-
deplineşte indicațiile medicului.

Avem insuficiență de moaşe 
în toate instituțiile medicale. În 
2020, nu s-a format grupă de 
moaşe la Centrul de Excelență 
în Medicină şi Farmacie ,,Raisa 
Pacalo” din Chişinău, dar, cu 
mult efort, în 2021 s-a format o 
grupă de moaşe. Azi avem nevoie 
de moaşe. Erau 1500 cu ceva ani 
în urmă. Azi sunt 570. În mater-
nități activează azi doar moaşe 
cu experiență. În scurt timp, am 
putea rămâne fără moaşe.  

Interviu realizat 
de Victoria POPA
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

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

Prezentul articol este o continuare a celui 
din numărul 39 al „Gazetei de Chișinău” 
(din 22 octombrie 2021), în care am 
început publicarea unui document 

de interes public, care vine cu argumente 
indiscutabile ce dovedesc faptul că, în anul 1940, 
la venirea ocupanților sovietici în Basarabia, aici 
existau căi ferate, șosele, cinematografe, teatre, 
instituții de învățământ, inclusiv superior, stații 
de curent electric, majoritatea localităților erau 
telefonizate... Vă propunem un document inedit, 
întocmit de ruși după două luni de ocupație 
sovietică, în care se arată cum au găsit Basarabia 
„noii stăpâni” și cum au realizat aceștia împărțirea 
administrativ-teritorială a proaspăt înjghebatei 
RSS Moldovenești.

Districtul Chișinău

1. Raionul Budești – cu cen-
trul în satul Budeşti. Populația 
centrului raional – 3.404 per-
soane, în componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Budeşti; suprafața raionului 
– 578.63 km pătrați. Populația 
raionului – 40.205 persoane.

După naționalitate: moldoveni 
– 36.835 de persoane; ruşi – 718; 
ucraineni – 2.005; alte naționa-
lități – 647 de persoane.

Localități – 47; soviete săteşti – 
15; teren arabil – 41.569 hectare.

Raionul este telefonizat. Dru-
muri de comunicație în raion – 
şosele şi drumuri de țară. Există 
spații pentru amplasarea tuturor 
instituțiilor raionale.

2. Raionul Bujor – cu cen-
trul în localitatea Bujor. Numărul 
populației din centrul raional – 
3.262 de persoane. În componența 
raionului au fost incluse localită-
țile fostei plase Bujor.

Suprafața raionului – 544.58 
km pătrați. Populația raionului – 
38. 312 persoane. 

Componența națională: moldo-
veni – 33.432 de persoane; ruşi 
– 131; ucraineni – 2.748; alte etnii 
– 2.001 persoane. 

Localități – 38; soviete săteşti 
– 11; teren arabil – 36.145 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
În centrul raional există spații de 
imobil pentru a amplasa toate in-
stituțiile raionale.

3. Raionul Călărași – cu cen-
trul în satul Călăraşi. Populația 
centrului alcătuieşte 4.173 de per-
soane. În componența raionului 
au fost incluse localitățile plasei 
Călăraşi.

Suprafața raionului – 368.59 
km pătrați. Populația raionului – 
50.260 oameni.

După naționalitate: moldoveni 
– 40.506 persoane; ruşi – 230; 
ucraineni – 3.066; alte naționa-
lități – 6.458 de persoane.

Localități – 30; soviete săteşti 
– 14; teren arabil – 23.696 hec-
tare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – şosele şi drumuri 
de țară. În centrul raional sunt de 
ajuns spații pentru amplasarea 
tuturor instituțiilor raionale.

4. Raionul Chișinău – cu 
centrul în oraşul Chişinău, în 
componența lui au fost incluse 
localitățile care au făcut parte din 
vechea plasă Chişinău.

Suprafața raionului – 466.32 
km pătrați. Populația raionului – 
48.691 de persoane.

Componența națională: mol-
doveni – 47.907 persoane; ruşi 
– 54; ucraineni – 1 persoană; alte 
naționalități – 629 de persoane.

Localități – 29; soviete săteşti – 
13; teren arabil – 34.370 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară şi 
şosele. Spații pentru amplasarea 
organizațiilor raionale sunt de 
ajuns. 

5. Raionul Hâncești – cu 
centrul în satul Hânceşti. Popu-
lația centrului raional alcătuieşte 
7.454 de persoane. În componența 
raionului au fost incluse localită-
țile fostei plase Hânceşti. 

Suprafața raionului – 792.93 
km pătrați. Populația raionului 
– 61.156 de persoane.

Componența națională: mol-
doveni – 54.591 de persoane; ruşi 
– 1.355; ucraineni – 2.259; alte 
naționalități – 2.961 de persoane.

Localități – 36; soviete săteşti – 
11; teren arabil – 49.956 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Spații libere pentru amplasarea 
instituțiilor raionale sunt.

6. Raionul Nisporeni – cu 
centrul în satul Nisporeni. Popu-
lația centrului raional alcătuieşte 
5.980 de persoane. În componen-
ța raionului au fost incluse locali-
tățile fostei plase Nisporeni. 

Suprafața raionului – 570.39 
km pătrați. Populația raionului – 
47.031 de persoane.

Componența națională: mol-
doveni – 44.890 de persoane; 
ucraineni – 83; ruşi – 346; alte 
naționalități – 1.712 persoane.

Localități – 38; soviete săteşti 
– 13; teren arabil – 34.642 hec-
tare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Există spații pentru cazarea in-
stituțiilor raionale.

7. Raionul Strășeni – cu cen-
trul în satul Străşeni. Populația în 
centrul raional alcătuieşte 5.853 
de persoane. În componența ra-
ionului au intrat localitățile fostei 
plase Străşeni. 

Suprafața raionului – 438.48 

km pătrați. Populația raionului – 
53.390 de persoane.

Componența națională: mol-
doveni – 52.044 de persoane; 
ruşi – 102; ucraineni – 120; alte 
naționalități – 1.124 de persoane.

Localități – 29; soviete săteşti – 
12; teren arabil – 28.169 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară şi 
şosele. Există spații pentru caza-
rea instituțiilor raionale.

8. Raionul Sărăteni – cu 
centrul în satul Sărăteni. Popu-
lația centrului raional – 692 de 
locuitori. În componența raio-
nului au intrat fostele localități 
din plasa Leova şi Felicia (aşa-i 
în document – Al.M.)

Suprafața raionului – 412.88 
km pătrați. Populația raionului 
– 25.874 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 19.129 de persoane; 
ruşi – 1.437; ucraineni – 0; alte 
naționalități – 5.140 de persoane.

Localități – 33; soviete săteşti 
– 8; teren arabil – 41.599 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri 
de țară. În centrul raional există 
de ajuns imobile libere pentru 
cazarea organizațiilor raionale.

9. Raionul Leova – cu cen-
trul în oraşul Leova. Populația 
centrului raional – 7.593 de per-
soane. În componența raionului 
au intrat localitățile din fosta 
plasă Leova. 

Suprafața raionului – 545.14 
km pătrați. Populația raionului 
– 30.782 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 22.066 de persoane; 
ruşi – 516 persoane; ucraineni 
– 0; alte naționalități – 8.200 
de persoane.

Localități – 41; soviete săteşti 
– 9; teren arabil – 39.773 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Există posibilitatea de a caza toate 
organizațiile raionale.

Districtul Bender

1. Raionul Chițcani – cu cen-
trul în satul Chițcani. Populația 
centrului raional – 5.560 de per-
soane. În componența raionului 
au fost incluse localitățile plasei 
Bulboaca. 

Suprafața raionului – 521.9 
km pătrați. Populația raionului 
– 32.037 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 27.637 de persoane; 

ruşi – 2.942; ucraineni – 788; alte 
naționalități – 670 de persoane.

Localități – 17; soviete săteşti – 
10; teren arabil – 44.050 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Dispune de imobile pentru caza-
rea organizațiilor raionale.

2. Raionul Bulboaca – cu 
centrul în satul Bulboaca. Popula-
ția centrului raional – 3.339 de lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Bulboaca. 

Suprafața raionului – 478.9 
km pătrați. Populația raionului 
– 25.066 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 22.563 de persoane; ruşi 
– 1.230; ucraineni – 224; alte 
naționalități – 1.049 de persoane.

Localități – 28; soviete săteşti 
– 13; teren arabil – 39.033 hec-
tare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație – şosele şi dru-

muri de țară. Centrul dispune de 
imobile pentru cazarea tuturor 
organizațiilor raionale.

3. Raionul Căușeni – cu cen-
trul în localitatea Căuşeni. Popu-
lația centrului raional – 5.835 de 
locuitori. În componența raionu-
lui sunt incluse localitățile fostei 
plase Căuşeni. 

Suprafața raionului – 618.4 
km pătrați. Populația raionului 
– 38.140 de persoane.

Componența națională: mol-
doveni – 31.749 de persoane; 
ruşi – 391; ucraineni – 811; alte 
naționalități – 5.195 de persoane.

Localități – 23; soviete săteşti 
– 15; teren arabil – 61.757 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Este posibilitatea de a caza toate 
organizațiile raionale.

4. Raionul Taraclia. Centrul 
în satul Taraclia. Populația cen-
trului raional – 4.538 de locuitori. 
În componența raionului au fost 
incluse localitățile fostei plase 
Taraclia. 

Suprafața raionului – 660.77 
km pătrați. Populația raionului 
– 40.798 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 31.270 de persoane; ruşi 
– 1.452; ucraineni – 2.524; alte 
naționalități – 5.552 de persoane.

Localități – 53; soviete săteşti – 
17; teren arabil – 63.577 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație – drumuri de țară 
şi şosele. Pe teritoriul raionului 
trece calea ferată. În raion este 

posibilitatea de a caza toate or-
ganizațiile raionale.

5. Raionul Cimișlia – cu cen-
trul în satul Cimişlia. Populația 
în centrul raional – 7.275 de lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Cimişlia. 

Suprafața raionului – 601.4 
km pătrați. Populația raionului 
– 35.798 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 29.087 de persoane; 
ruşi – 722; ucraineni – 258; alte 
naționalități – 5.731 de persoane.

Localități – 35; soviete săteşti – 
12; teren arabil – 48.028 hectare.

Raionul nu este telefonizat. 
Căi de comunicație – drumuri de 
țară. Raionul dispune de imobile 
pentru a caza toate organizațiile 
raionale.

6. Raionul Comrat – cu cen-
trul în oraşul Comrat (în original 
este scris „Camzat” – Al.M.). Po-
pulația centrului raional – 13.643 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
din fostele plase Cimişlia, Roman, 
Ciadâr-Lunga. 

Suprafața raionului – 559.02 
km pătrați. Populația raionului – 
32.432 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 5.938 de persoane; 
ruşi – 582; ucraineni – 2.031; 
alte naționalități – 23.891 de 
persoane.

Localități – 8; soviete săteşti – 
6; teren arabil – 35.000 hectare.

Raionul nu este telefonizat. 
Căi de comunicație ale raionu-
lui – şosele şi drumuri de țară. 
Pe teritoriul raionului trece calea 
ferată. Existența imobilelor libere 
dă posibilitatea pentru cazarea 
organizațiilor raionale.

7. Raionul Romanovca – 
cu centrul în satul Romanovca. 
Populația centrului raional – 
4.710 locuitori. În componența 
raionului sunt incluse localitățile 
fostelor plase Cimişlia, Taraclia şi 
Romanovca. 

Suprafața raionului – 279.72 
km pătrați. Populația raionului 
– 27.927 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 12.240 de persoane; ruşi 
– 5.796; ucraineni – 258; alte 
naționalități – 9.609 de persoane.

Localități – 18; soviete săteşti – 
13; teren arabil – 27.999 hectare.

Raionul este telefonizat. Căile 
de comunicație – drumuri de țară 
şi şosele. Pe teritoriul raionului 
trece calea ferată. Este posibili-
tatea de a caza toate organizațiile 
raionale.

8. Raionul Volontirovca. 
Centrul raional în satul Volontiro-
vca. Populația centrului raional 
– 6.370 de locuitori. În compo-
nența raionului au fost incluse 
localitățile fostei plase Căuşeni, 
Cimişlia şi Volontirovca. 

Suprafața raionului – 624.19 
km pătrați. Populația raionului 
– 50.606 locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 37.266 de persoane; ruşi 
– 7.356; ucraineni – 2.651; alte 
naționalități – 3.333 de persoane.

Localități – 24; soviete săteşti – 
22; teren arabil – 62.419 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri de 
țară. Sunt imobile de ajuns pen-
tru cazarea tuturor organizațiilor 
raionale.
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S a l t i m - b a n c

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

P R I V I R E A

Șanțul

Ca fost angajat al Primăriei 
Chişinău timp de vreo douăzeci 
şi ceva de ani, ştiu câte probleme 
are de rezolvat un primar de co-
mună. Chiar de le rezolvă, numărul 
nemulțumiților nu va scădea, iar al 
celor care să spună un cuvânt de 
mulțumire nu va creşte. Pe aceştia 
din urmă i-am putea număra pe 
degete, căci aşa e neamul nostru: 
mai mult cârcotaş, bârfitor, in-
vidios, fudul şi atotştiutor. Știe 
orice, chiar dacă nu cunoaşte, vor-
beşte de rău pe oricine, dar mai 
ales pe cei care nu-i îndreptățesc 
aşteptările după scrutin. Cred că 
nu a fost vreun primar în istoria 
„țărişoricuței” noastre dragi care 
să întrunească toate calitățile ne-
cesare pentru a fi ridicat în slăvi, 
pentru că... Pentru că, na, nu prea 
ştiu nici eu de ce, dar ştiu că fac 
parte din acest popor de nemuțu-
miți şi, având tot respectul pentru 
autoritatea publică locală şi față 

de primarul de Grătieşti, unde 
locuiesc, sunt şi eu nemulțumit 
şi chiar vreau să vă spun de ce.

În primăvara, sau vara, anului 
2020 în spatele garajelor noastre 
cu acte în regulă, din şirul de lângă 
un bloc locativ nou şi câteva case 
la sol, pe lângă drumul de piatră 
construit, s-a săpat un şanț de mai 
mare dragul, care şanț, zicea pri-
marul, urma să fie betonat până la 
sfârşitul anului sau, cel târziu, până 
în primăvara anului 2021. A trecut 
timpul, au fost inundații, iar şanțul, 
încetul cu încetul, s-a transformat 
într-o frumoasă râpă. Vecinii cu 
case la sol au plantat puieți pentru 
împădurire pe malurile râpei-şanț 
ce se lărgeşte şi se adânceşte tot mai 
mult şi mai mult... Noi, cei cu gara-
jele, locuitori la bloc, ne bucurăm 
că vom avea aer curat, numai că...

Sub stratul de pământ mânat la 
vale, nu se ştie de când şi de unde, 
s-a descoperit un cablu electric gros 
cât brațul unui bărbat vânjos, care, 
probabil, nu se vedea „din cosmos” 
înainte de excavare. În calculatorul 
primăriei se vedea însă bine substa-
ția electrică spre care, Doamne fe-
reşte, prin râpa-şanț, curg apele!... 
Se vedeau bine şi clădirea pustie, 
sau ce a mai rămas din ea, a fostu-
lui Institut unional al tutunului, şi 
casele mai din vale ale celor care 
se tem de ploaie şi de mânia lui 
Dumnezeu. Și, nu în ultimul rând, 
şi modestul meu „acaret”, sub care 
şanțul, acum râpă, a fost săpat la 
o distanță de un metru jumătate, 
doi...

Chiar dacă s-a scurs atâta timp, 
aveam răbdare şi aşteptam să se 
producă minunea promisă, numai 
că... La ultima întâlnire cu prima-
rul, întâmplătoare, din magazinul 
alimentar, am îndrăznit şi l-am 
întrebat când, în sfârşit, va fi be-
tonată râpa-şanț, iar el mi-a spus 
că... nu ştie. Uite-aşa, nu ştie şi 
gata, deşi, până acum, afirma că 
asupra problemei în cauză „se lu-
crează”!

Aceasta fiind situația, am hotă-
rât să-i adresez deschis, fără me-
najamente, celui pe care l-am votat 
cu tot satul un îndemn cu anumite 
promisiuni.

Mult stimate domnule primar, 
nu aşteptați să vă treacă termenul! 
Vă recomand să faceți un sondaj în 
rândul populației, poate, până la 
urmă, se găseşte cineva care ştie 
când o să vă țineți de cuvânt.

Din partea-mi, ca autor al tex-
tului de imn al comunei Grătieşti, 
în caz că aveți totuşi obraz şi re-
zolvați problema creată, promit 
să introduc în textul operei nemu-
ritoare încă vreo câteva rânduri 
prin care să imortalizez chipul 
domniei voastre – zâmbitor, cu 
mustăcioară şi cu gândul la ce să 
mai faceți pentru binele comunei 
şi al cetățenilor.

În caz contrar, vom pune, cei 
nedreptățiți, mână de la mână şi o 
să vă facem un monument... în şan-
țul-râpă sau deja râpă adevărată. 
Acolo unde, pe moment, sub orice 
nivel, se află nivelul de soluționare 
a spinoasei chestiuni.

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.

Gheorghe BÂLICI

Recent, în sala bibliotecii Liceului Teoretic Republican „Aristotel” 
a avut loc lansarea filmului „Ce zici?”. Tânăra cineastă, Ioana Vătă-
manu-Mărgineanu, autoarea scurtmetrajului, a revenit în instituția pe 
care a absolvit-o. „Vreau să fie un lucru cu care să se poată mândri şi ei. 
E ca şi cum aş lua o notă sau aş spune o poezie proprie în fața clasei”.

Spectatorii au vizionat filmul de două ori, aşa cum propune chiar 
regizoarea. Maria Harea, fosta dirigintă, susține că a observat vocația 
Ioanei din anii de liceu şi este bucuroasă că a revenit la ea. Filmul i-a 
plăcut nespus: „La vârsta mea, să privesc cu pasiune un film e ceva.”

Calitățile regizoarei de a concepe un film au fost apreciate şi de pro-
fesoara de limba şi literatura română, Marta Friptu: „Ca să prinzi o idee 
atât de concentrată într-un film de 20 de minute, trebuie să ai o pregătire 
extraordinară. Eu cred că aici educația cinematografică, cea literară şi 
nivelul de cultură şi-au lăsat amprenta”.

Elevii prezenți la eveniment au rămas impresionați de cele vizionate. 
Sergiu Doboş (clasa 11) menționează: „E antrenant că te ține mereu în 
suspans”, iar Ludmilei Friptu (cl. 12) i-a plăcut ideea Ioanei de a face 
ceva inedit.

Printre foştii colegi ai Ioanei se prezintă şi Daniel Avram, care a decis 
să vorbească în nume colectiv despre realizarea tinerei. „Toată lumea 
s-a aşteptat că Ioana, la un moment dat, îşi va face un debut în creație, 
în artă. Era previzibil că va fi un film, cu regie şi scenariu. Pentru că îi 
ştiam predecesorii, părinții şi acum şi sora. Eu şi mulți colegi de ai mei 
am rămas foarte plăcut surprinşi că am avut ocazia să învățăm cu o fată 
aşa de talentată.”

Planurile Ioanei nu se sfârşesc aici. Îşi propune să finalizeze studiile şi 
să se implice în noi proiecte. „Urmez un semestru de schimb de experiență 
la Innsbruck, Austria. După care mă întorc la universitatea mea de la 
Riga, scriu teza de licență şi îmi iau rămas bun de la anii de studenție. 
Între timp, am acceptat onoranta propunere să prezint emisiunea «Eru-
dit Cafe». Iar mai departe, undele vieții vor decide încotro voi apuca.”

Filmul este o producție OWH Studio finanțată de Uniunea Euro-
peană în cadrul programului „Măsuri de promovare a încrederii”, 
implementat de PNUD Moldova.

Victoria CERNEA, stagiară

„Educația cinematografică, 
cea literară şi nivelul 
de cultură şi-au lăsat 
aici amprenta”
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Postul poate aduce beneficii 
importante pentru sănătate combinat 
cu o dietă săracă în calorii

În mod surprinzător, şoarecii 
care au mâncat mai puține calorii, 
dar care nu au ținut post nicio-
dată, au murit mai tineri decât 
şoarecii care au mâncat cât şi-au 
dorit, sugerând că doar restricția 
de calorii poate fi dăunătoare.

În ultimele decenii, oamenii de 
ştiință au descoperit că restricția 
calorică pe termen lung oferă o 
multitudine de beneficii la animale. 
Cercetătorii au presupus în mare 
măsură că beneficiile obținute în 
urma restricției calorice au fost 
determinate prin reprogramarea 
metabolismului. Însă un nou studiu 
constată că aportul redus de calorii 
nu este suficient, postul fiind esen-

țial pentru ca şoarecii să benefici-
eze pe deplin de beneficiile dietei. 
Noile descoperiri susțin dovezile 
preliminare conform cărora postul 
poate stimula sănătatea oameni-
lor. Cercetarea oferă îndrumări 
oamenilor de ştiință care încearcă 
să descopere adevăratele cauze ale 
beneficiilor de sănătate induse de 
dietă la animale şi oameni.

În cadrul studiului actual, cer-
cetătorii au conceput patru die-
te diferite pe care şoarecii le-au 
urmat în mod diferit. Un grup de 
şoareci a consumat oricâte ali-
mente a vrut. Un alt grup a mâncat 
o cantitate completă de alimente, 
dar într-o perioadă scurtă de timp 

O dietă bazată pe un aport redus de calorii 
ce nu este însoțită de o perioadă de post 
nu oferă suficiente beneficii pentru 
sănătate, sugerează un nou studiu al 

cercetătorilor de la Universitatea din Wisconsin. 

(post zilnic lung), fără a reduce 
caloriile. Celelalte două grupuri 
au primit aproximativ 30% mai 
puține calorii, fie o dată pe zi, fie 
dispersate pe parcursul întregii 
zile, ceea ce a însemnat că unii 
şoareci au avut un post zilnic lung, 

în timp ce alții au consumat ace-
eaşi dietă cu calorii reduse, dar 
nu au ținut post niciodată.

Conform concluziilor cercetării, 
s-a dovedit că multe dintre benefi-
ciile atribuite inițial doar restricției 
de calorii, precum un control mai 

Declinul cognitiv, 
asociat cu prea multe sau 
prea puține ore de somn

Adulții în vârstă care au dormit prea mult sau 
prea puțin au experimentat un declin cognitiv 
mai mare decât cei care au dormit un număr 
moderat de ore, chiar şi atunci când au fost 
luate în considerare efectele bolii Alzheimer, 
potrivit unui studiu condus de cercetătorii de 
la Facultatea de Medicină a Universității din 
Washington.

Slaba calitate a somnului şi boala Alzhei-
mer sunt ambele asociate cu declinul cognitiv, 
iar separarea efectelor fiecăreia s-a dovedit o 
provocare. Urmărind funcția cognitivă la un 
grup mare de adulți în vârstă de-a lungul mai 
multor ani şi analizând-o în raport cu nivelurile 
de proteine   asociate cu Alzheimer şi cu măsu-
rile activității creierului în timpul somnului, 
cercetătorii au generat date cruciale care ajută 
la dezlegarea relației dintre somn, Alzheimer 
şi funcția cognitivă.

„Studiul nostru sugerează că există un in-
terval mediu pentru timpul total de somn, în 
care performanța cognitivă a fost stabilă în 
timp. Perioadele scurte şi lungi de somn au fost 
asociate cu performanțe cognitive mai proaste, 
probabil din cauza somnului insuficient sau 
a calității slabe a somnului. O întrebare fără 
răspuns este dacă putem interveni pentru a îm-

bunătăți somnul şi dacă o astfel de intervenție 
ar avea un efect pozitiv asupra performanțelor 
cognitive”, a spus primul autor Brendan Lucey, 
profesor asociat de neurologie la Universitatea 
din Washington.

În cadrul studiului, cercetătorii au obținut 
date despre somn şi Alzheimer de la 100 de 
participanți a căror funcție cognitivă a fost moni-
torizată în medie timp de patru ani şi jumătate. 
Majoritatea participanților nu au avut deficiențe 
cognitive, 11 au fost foarte uşor afectați şi unul 
a avut o deficiență cognitivă uşoară.

Cercetătorii au descoperit o relație în formă 
de U între somn şi declinul cognitiv. În general, 
scorurile cognitive au scăzut pentru grupurile 
care au dormit mai puțin de 4,5 sau mai mult 
de 6,5 ore pe noapte, în timp ce scorurile au 
rămas stabile pentru cei din mijlocul inter-
valului. Relația în formă de U s-a menținut 
pentru măsuri ale fazelor specifice de somn, 
inclusiv mişcarea rapidă a ochilor (REM) şi 
somn non-REM. Mai mult, relația s-a menți-
nut chiar şi după ajustarea factorilor care pot 
afecta atât somnul, cât şi cunoaşterea, cum ar 
fi vârsta, sexul, nivelul proteinelor Alzheimer 
şi prezența APOE4.

romedic.ro

Trauma sonoră reprezintă alte-
rarea celulelor responsabile pentru 
auz din cauza expunerii la presiuni 
acustice excesive. 

Aici putem vorbi despre episod 
unic, respectiv traumatism sonor 
acut, sau despre expuneri repetate, 
pe termen îndelungat. Această situa-
ție se întâlneşte în cazul surdităților 
profesionale.

Ce se întâmplă atunci când suntem 
supuşi unui traumatism sonor acut?

Traumatismul sonor acut (TSA) 
este un fenomen care apare la 70-
80 DB.

Simptome

Pacientul va semnala apariția unei 
scăderi brutale a auzului, cu 

senzație de ureche înfundată,
jenă auditivă la zgomot,
acufene / păcănituri acute în ure-

chea afectată.

Aceste manifestări pot fi însoțite 
de:

instabilitate,
dureri de cap,
astenie,
anxietate şi chiar
tulburări de vedere.
La examenul ORL aspectul tim-

panului este normal. 
Totuşi, există situații când acți-

unea sunetelor foarte puternice şi 
de scurtă durată poate fi asociată 
cu ruptura de timpan. Audiograma 
tonală liminară tipică arată o scă-
dere a pragului auditiv pe frecvența 
4000 Hz.

Cine sunt cei mai expuși 
unei traume sonore acute?

clienții cluburilor, mai ales cei care 
stau lângă boxe sau la bar, în aceste 
locuri sunetul depăşind 80 DB, 

cei care ascultă muzică în căşti 
timp îndelungat şi la volum mare,

oamenii care au drept hobby trasul 
cu arma în poligon.

În ceea ce priveşte tratamentul – 
vindecarea completă în câteva zile 
poate fi întâlnită, dar rareori este 
spontană. 

Astfel, prezentarea în timp util la 
medic, după expunere, este importan-
tă în vederea unei recuperări eficiente 
a funcției auditive.

Cum tratăm trauma sonoră?

În absența tratamentului 
surditatea este ireversibilă, iar acu-
fenele/zgomotele în urechi pot dura 
luni/ani şi se pot atenua progresiv 
devenind intermitente.

Cu cât tratamentul este început 
mai precoce cu atât rezultatele ob-
ținute sunt mai bune. Tratamentul 
urmăreşte recuperarea auzului şi re-
ducerea sechelelor, prin ameliorarea 
oxigenării cohleare evitând astfel hi-
poxia celulelor senzoriale.

În cazul acestei afecțiuni, spitali-
zarea este necesară atât pentru a se 
asigura supravegherea medicală a 
pacientului, cât şi pentru efectuarea 
audiogramelor repetate pentru a 
aprecia eficacitatea tratamentului.

Medicamentele  principale sunt 
administrate parenteral în vederea 
obținerii unui efect rapid şi sunt re-
prezentate de: 

substanțe vasodilatatoare, 
corticoizi, 
vitaminoterapie şi 
substituenți de plasmă. 
Trebuie acordată atenție deosebită 

pacienților cunoscuți cu hipertensi-
une arterială, insuficiență cardiacă, 
insuficiență renală.

Un tratament adjuvant este re-
prezentat de oxigenoterapia hiper-
bară. Aceasta ne ajută să obținem o 
îmbunătățire a oxigenării celulare 
prin creşterea fracțiunii de oxigen 
dizolvat în sângele circulant.

În cazul unui diagnostic corect şi al 
unui tratament început rapid, gradul 
de recuperare a auzului este obținut 
în aproximativ 60% din cazuri.

bioterramed.ro

bun al zahărului din sânge, o uti-
lizare mai sănătoasă a grăsimilor, 
protecția împotriva fragilității la 
bătrânețe şi o durată mai lungă de 
viață, au necesitat inclusiv post.

Postul de unul singur, fără 
a reduce cantitatea de alimente 
consumate, a fost suficient pentru 
a îmbunătăți sensibilitatea la in-
sulină şi pentru a reprograma me-
tabolismul. Ficatul şoarecilor care 
au ținut post a arătat, de asemenea, 
semnele distinctive ale unui me-
tabolism mai sănătos. În timp ce 
şoarecii care au mâncat mai puține 
calorii fără a avea vreodată post 
au arătat un control îmbunătățit 
al zahărului din sânge, aceştia au 
murit, de asemenea, mai tineri. 
În comparație cu şoarecii care au 
mâncat mai puțin şi au ținut post, 
şoarecii care au mâncat mai puțin 
au murit în medie cu aproximativ 
8 luni mai devreme.

romedic.ro

Trauma sonoră
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Avem 
10 medalii 
la Mondialele 
de judo

Reprezentanții țării noastre 
s-au învrednicit de 10 medalii 
la Campionatul Mondial de 
judo pentru veterani, ce s-a 
desfăşurat în perioada 21-24 
octombrie curent la Lisabona 
(Portugalia). Astfel, campioni 
au devenit Sergiu Tintiuc (100 
kg), Vladimir Preguza (90 kg) 
şi Constantin Brînză (60 kg). 
De distincții de argint s-au 
învrednicit Mihail Malear (77 
de ani), Valeriu Muravski (66 
kg), Octavian Patraşcu (81 kg) 
şi Anatolie Neghine (60 kg), 
iar Muhtar Murtazaliev (100 
kg), vicepreşedintele Federației 
naționale de judo, şi Grigore 
Postică (+100 kg) au câştigat 
„bronzul”. Astfel, echipa Moldo-
vei s-a clasat pe locul 7 din 47 
de țări participante.

Echipa APSM, 
la Turneul 
de minifotbal 
de la Tbilisi

Formația de minifotbal a 
Asociației Presei Sportive din 
Moldova (APSM) s-a deplasat la 
Tbilisi (Georgia) pentru a repre-
zenta culorile țării noastre la un 
Turneu Internațional rezervat 
jurnaliştilor sportivi. Concursul 
va întruni echipe naționale din 
opt țări. Selecționata Moldovei 
va fi reprezentată de jurnaliştii 
Oleg Istrati, Alexandru Fosa, 
Veaceslav Burghelea, Alexandru 
Rusu, Ion Anuşca, Andrei Lupu, 
Sergiu Carauş, Serghei Ursul, 
Cristian Jardan şi de şeful dele-
gației Eduard Ciobanu, preşe-
dintele APSM. Reamintim că 
în acest an formația noastră a 
câştigat în stil magistral com-
petițiile ce au avut loc la Sharm 
El-Sheikh (Egipt) şi la Druski-
ninkai (Lituania).

Veteranii de 
lupte, cu patru 
medalii 
de la Mondiale

Delegația Moldovei a cucerit 
patru medalii la Campionatele 
Mondiale de lupte printre vete-
rani, care au avut loc în perioada 
19-24 octombrie a.c. la Loutraki 
(Grecia). Astfel, la luptele de stil 
liber Boris Savva (62 kg) şi-a 
adjudecat al 12-lea său titlu mon-
dial, învingând prin superioritate 
tehnică în toate cele trei partide 
disputate. În plus, de medalii de 
bronz la lupte libere s-au învred-
nicit compatrioții noştri Gheorghe 
Bîstrițchi (62 kg) şi Alexandru 
Burcă (78 kg), iar luptătorul nos-
tru de stil greco-roman, Dumitru 
Popov (78 kg), de asemenea a 
urcat pe treapta a III-a a podiu-
mului de premiere.  

Selecționata 
pugiliștilor din 
R. Moldova a 
avut parte de 

rezultate meritorii 
la Campionatele 
Europene de box 
pentru tineret (cu 
vârste cuprinse între 
17 și 18 ani), care s-au 
desfășurat în perioada 
15-23 octombrie a.c. la 
Budva (Muntenegru).

 Lotul țării noastre a excelat 
atât în concursul masculin, cât 
şi în cel feminin, fiind condus de 
antrenorul Veaceslav Gojan, bo-
xer medaliat cu bronz la Jocurile 
Olimpice de la Beijing 2008.

Patru distincții de bronz 
pentru băieți

La băieți, o evoluție deosebit 
de impresionantă a avut-o dis-
cipolul şcolii moldoveneşti de 
box, Ilie Argat (51 kg). În me-
ciul preliminar, el l-a învins pe 
cipriotul Michalis Pettemeridis, 
aplicând o lovitură ce-l trimise 
pe rival în KO, în minutul 2 al 
primei runde. În sferturi, Ilie l-a 
depăşit fără mari dificultăți pe 
pugilistul din Finlanda, Artturi 
Pechuev, scor 4-1, având astfel 
asigurată medalia de bronz. În 
semifinale, atletul nostru într-o 
luptă deosebit de încrâncenată 
a cedat, prin decizia împărțită a 
arbitrilor (2-3), în fața armeanului 
Henrik Sahakyan, viitorul câştigă-
tor al Campionatului European, 
care în finală l-a învins pe rusul 
Ruslan Pirov. Cealaltă distincție 
de bronz a revenit sportivului din 
Azerbaidjan, Nijat Huseynov. 

Pe treapta a III-a a podiumului 
de premiere a urcat şi un alt pu-

Cinci medalii 
pentru Moldova 
la Europenele de box

gilist moldovean, Dumitru Vieru 
(48 kg), care a acces în semifinale 
după ce a obținut o victorie plină 
de încredere în fața maghiarului 
Imre Bernath (3-0), iar apoi a fost 
învins de spaniolul Serrano Rafael 
Lozano, viitorul câştigător al tur-
neului. Acesta din urmă l-a bătut 
în finală pe rusul Nikita Poluhin, 
iar încă o medalie de bronz i-a 
revenit albanezului Ariol Zeneli. 

Încă o distincție de bronz 
în puşculița echipei tricolore 
a adus-o Ștefan Vozneacovschi 
(63,5 kg), care mai întâi a tre-
cut de un atlet din Israel, Tomer 
Benny (4-1), iar apoi de unul din 
Ungaria, Rafael Buza (5-0), ca în 
semifinale să cedeze cu 1-4 în lup-
ta cu belarusul Matvei Davîdov, 
care la rândul lui a fost înfrânt 
în finală de georgianul Laşa Gag-
nidze. A doua medalie de bronz 
în această categorie de greutate 
şi-a adjudecat-o reprezentantul 
României, Andrei Musteț. 

La supergrei, moldoveanul Ni-
colae Burdiuja (+92 kg) a obținut 
în faza sferturilor de finală o vic-
torie categorică în fața ungurului 
Bogdalik Bence, printr-o decizie 
unanimă a arbitrilor (5-0). Re-
prezentantul şcolii pugilistice din 
Tiraspol s-a învrednicit de distinc-
ția de bronz, căci în semifinale a 
fost învins de viitorul campion, 
reprezentantul Germaniei, Nikita 
Putilov. Medalia de argint a reve-
nit ucraineanului Dmytro Babliuk, 
podiumul fiind închis de bulgarul 
Kiril Borisov.  

Conaționalul nostru Marcel 
Ursu (57 kg) a ocupat locul 5 
la aceste Europene, după ce în 
prima luptă l-a învins cu 5-0 pe 
kosovarul Lorent Murati, iar în 
sferturi a pierdut, printr-o decizie 
împărțită a celor 5 referee, în fața 
bulgarului Daniel Kirilov, viitorul 
medaliat cu bronz. În categoria de 
86 kg, un alt component al lotului 
Moldovei, Victor Scutelniciuc, a 

Dansatorii din Republica Moldova, 
Gabriele Goffredo şi Anna Matus, au cu-
cerit pe 23 octombrie a.c. trofeul principal 
la Campionatele Mondiale ce au avut loc 
la Leipzig (Germania). Sportivii noştri 
s-au impus, cu 225 de puncte acumulate, 
la categoria de dans latin (Professional 
Division Adult Latin), în cadrul căreia 
au evoluat 25 de perechi de concursanți 
din 14 țări ale lumii.

Locul 2 şi medaliile de argint au reve-
nit perechii din Letonia, Marts Smolko 
/ Tina Bazykina, care a fost apreciată cu 
214 puncte de către juriu. Pe treapta a 3-a 
a podiumului de premiere a urcat cuplul 
de dansatori ce reprezintă Federația de 

profil din Rusia, Kirill Kolpaşcikov şi Iulia 
Remizova, cu 202 puncte la activ.

Perechea din Moldova s-a constituit în 
anul 2011, având parte pe parcursul ulti-
mului deceniu de o serie de rezultate de 
răsunet la cele mai prestigioase competiții 
internaționale. Astfel, Anna Matus împreună 
cu Gabriele Goffredo (partenerul de dans şi 
de viață al moldovencei fiind originar din 
Italia) în 2016 au devenit campioni euro-
peni, iar în 2017 şi-au adjudecat turneul 
Grand Slam de la Moscova, organizat de 
Federația Mondială de Dans Sportiv (World 
Dance Sport Federation). De asemenea, ei 
sunt dubli câştigători ai Jocurilor Mondiale. 

Iulian BOGATU

Dansatorii din R. Moldova – 
cei mai buni din lume

cedat în fața lituanianului Naru-
nas Grebnevas, care ulterior şi-a 
adjudecat bronzul european.  

Cristina Chiperi, pe treapta 
a treia a podiumului

În meciul ei inaugural la acest 
turneu, compatrioata noastră 
Cristina Chiperi (60 kg) s-a im-
pus în fața suedezei Duna Sipel, 
prin decizia majorității arbitrilor, 
scor 4-1. În faza sferturilor de fi-
nală, Cristina a avut de înfruntat 
opoziția înverşunată a unei adver-
sare din Italia, Carlotta Abbate, 
pe care până la urmă a reuşit s-o 
surclaseze la limită, cu 3-2, asigu-
rându-şi astfel distincția de bronz. 
În semifinale, tiraspoleana a fost 
învinsă de reprezentanta Arme-
niei, Elida Kocearyan. Aceasta 
din urmă în partida din finală a 
suferit înfrângere în fața rusoaicei 
Nadejda Golubeva, podiumul fiind 
completat de atleta din România, 
Loredana-Andreea Marin. 

Câştigătorii şi premianții Cam-
pionatelor Europene de box de la 
Budva au fost distinşi cu certifica-
te acordate de Asociația internați-
onală de profil (AIBA), iar meda-
liații cu bronz s-au învrednicit de 
câte un cec în valoare de 1500 de 
dolari SUA. De remarcat că selec-
ționata Moldovei la acest turneu 
continental s-a prezentat cu 12 
pugilişti. Per total, competițiile au 
întrunit circa 350 de boxeri din 38 
de țări. În clasamentul general pe 
medalii, echipa tricoloră s-a cla-
sat pe un merituos loc 19, devan-
sând naționale puternice precum 
România, Azerbaidjan, Țările de 
Jos ş.a. Formația Federației Ruse 
s-a situat pe prima poziție, cu 11 
medalii de aur, şase de argint şi 
patru de bronz în palmares, fiind 
urmată de Ucraina (3-4-7) şi Ar-
menia (2-1-5). 

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
29.10; 11.11 „Pomul vieții” de D. Matcovschi, ora 18.00.
30.10; 06.11 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii 

mintal” de M. Vişniec, ora 18.00.
31.10; 13.11 „Dosarele Siberiei” de P. Hadârcă, ora 18.00.
02.11 „O aventură tomnatică” de S. Zlotnikov, ora 18.30.
03.11 „În largul mării” de S. Mrozek, ora 18.30.
04.11 „Take, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
05.11 „Aveți ceva de declarat?” de G. Feydeau, ora 18.00.
07.11 „Steaua fără nume” de M. Sebastian, ora 18.00.
09.11 „The Lucky Strike” de R. Cleveland, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
30.10 „Arta conviețuirii” de Y. Reza, ora 18.30.
31.10 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
30.10 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
30 – 31.10 „ZACS”, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
31.10 „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
31.10 „Pădurea de argint” de V. Boldişor, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT
Sala cu Orgă

29.10 Nopțile Pianistice. Orchestra Națională de Cameră. Dirijor 
– Nicolas Krauze (Franta). În program: Camille Saint-Saëns: Danse 
macabre; Ludwig Van Beethoven: Concertul nr. 2 în Si-bemol major 
pentru pian şi orchestră, op. 19. Solistă – Maria Diana Petrache 
(Romania); Ludwig Van Beethoven: Concertul nr. 3 în Do minor 
pentru pian şi orchestră, op. 37. Solistă – Laure Favre-Kahn (Franța); 
Georges Bizet: Suita nr. 1 din opera „Carmen”, ora 19.00.

30.10 Chante la France! Lidia Isac, cu participarea lui Mark Ose-
lski, Stas Poraico şi Gheorghe Postoronca, ora 18.00.

A f i ş

„Te caut!” – aşa se cheamă rubrica prin inter-
mediul căreia GAZETA de Chişinău te va ajuta să-ți 
găseşti jumătatea.

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

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

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

Acum şi tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te 
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției 
GAZETA de Chişinău, mun. Chişinău, 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 Chişinău, singur. De 

aceea aş 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 şi de seară. (01)

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

țară, anul naşterii 1962-1963, cu înălțimea de la 164 cm 
până la 176 cm, care poate avea şi 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. Locuieşte în unul din satele raionului 

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

Văduv la 62 de ani
Îşi 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 cunoştință cu o femeie cu vârsta cu-

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

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

Aş vrea să fac cunoştință cu o femeie care şi-ar dori o 
familie. Sunt un băiat liniştit. (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 şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma 
oraşului Căuşeni. 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 şi doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuieşte la casă la sol în raionul 
Teleneşti. 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 Chişinău. 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 şi 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 oraşului Bălți. Vreau să 
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 şi 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 Chişinău şi vei putea 

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

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

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi 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 ”

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

Doctorul intră într-un restaurant şi se aşază la o masă. 
Vine chelnerul şi îi spune politicos:

– Am picioare afumate, ficat în sânge, rinichi murați…
La care doctorul, foarte nervos, îi replică:
– Măi omule, eu am venit aici să mănânc, nu să-ți ascult necazurile!!
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Din cauza stării emo-
ționale pe care o resimți 
în aceste zile, tot ceea ce 
trăieşti ți se pare tot mai 
greu de îndurat. Te sim-
ți trist şi neînțeles. Este 
momentul să îți setezi noi 
priorități, mai ales in via-
ța personală. Implicarea 
ta absolută în tot ceea ce 
faci este posibil să fie în 
defavoarea ta.

În următoarea perioadă 
îți va fi destul de dificil să 
te redresezi din punct de 
vedere emoțional. Trecutul 
romantic încă îşi menține 
ancorele în prezentul tău. 
Întrebările fără răspuns 
continuă să te intrige des-
tul de mult. Nu reuşeşti să 
renunți la ele. Încearcă să 
nu te mai minți atunci când 
vine vorba de sentimentele 
tale.

Responsabilitățile pe 
care le ai în plan profesio-
nal te țin concentrat asupra 
jobului cea mai mare parte 
a timpului. Nu profita totuşi 
de acest context pentru a 
lăsa în plan secund viața 
personală! Atunci când 
vine vorba de alegeri, este 
important să te gândeşti 
la propriul confort. Acesta 
trebuie să primeze întot-
deauna.

Nu are niciun rost să 
începi săptămâna cu o dis-
poziție negativă, mai ales 
dacă acest lucru se dato-
rează unor persoane care 
ți-au demonstrat în timp că 
nu îți apreciază dedicarea. 
Tot ceea ce ai făcut pentru 
ele vorbeşte de fapt despre 
valorile pe care le ai. Până la 
urmă, tot ceea ce contează 
este să fii bine cu tine.

În zilele care urmează, 
astrele conlucrează alături 
de tine în tot ceea ce între-
prinzi. Deşi nu reuseşti să 
îți dai seama de tot ceea 
ce trăieşti în momentul 
de față, o întâmplare care 
va avea loc spontan te va 
ajuta să iei o decizie în fa-
voarea binelui tău emoți-
onal. La birou te aştepți 
la noi provocări care să te 
intrige.

Majoritatea deciziilor pe 
care este necesar să le iei 
vizează proiectele tale de 
viitor. Te simți îndreptățit 
să faci lucruri pentru tine. 
Dacă va fi nevoie să rămâi 
peste program la birou, va 
trebui să vorbeşti despre 
acest lucru cu partenerul 
de viață. Din această cauză, 
planurile voastre împreu-
nă vor avea de suferit pe 
alocuri.

Pe parcursul acestei 
săptămâni te vei axa foarte 
mult pe activitățile intelec-
tuale de zi cu zi. Mai mult 
decât atât, te vei implica în 
tot felul de evenimente soci-
ale care dezbat subiecte ce 
te atrag foarte mult datorită 
misterului în jurul cărora îşi 
construiesc esența, precum 
astronomia, psihologia sau 
filosofia.

Viața pare că te provoacă 
foarte mult într-un sens ne-
gativ. Contextele în care te 
afli îți oferă motive pentru 
a fi deprimat şi dezamăgit. 
Colegii de la birou te susțin 
în demersurile pe care vrei 
să le faci pentru modificarea 
unor proceduri de lucru. Se 
pare că, datorită susține-
rii lor, inițiativa ta va avea 
succes.

Încerci cât poți tu de 
mult să laşi de la tine şi să 
fii mai flexibil în ceea ce 
priveşte comunicarea cu 
persoanele din jur. Indife-
rent de modul în care acți-
onezi însă, îți dai seama că 
te confrunți cu indiferența 
celorlalți. Atunci când acți-
onezi într-un anumit sens, 
ar fi de preferat să faci ceea 
ce simți.

Fiind înconjurat mai 
mereu de persoane cu 
experiență de viață, în-
veți să gândeşti matur şi 
constructiv. În anumite si-
tuații ajungi chiar tu să îi 
încurajezi şi să îi inspiri pe 
cei din jurul tău. În situații 
conflictuale, încearcă să 
adopți o atitudine detaşată 
şi să fii mai puțin agresiv 
verbal.

Astrele încearcă să pul-
seze destul de mult în casa 
familiei, dar tu eşti con-
ştient că focusul tău din 
acest moment este pe par-
tea profesională. Când vine 
vorba de anumite prietenii, 
ai nevoie de emoții puter-
nice, pozitive şi autentice. 
Acest comportament face 
parte din terapia personală 
în care te afli acum.

Ambianța din relație nu 
e foarte plăcută din cauza 
configurației planetare ac-
tuale. Aceasta îți este po-
trivnică întru totul. Sunt 
foarte probabile diferen-
țele de opinie, ba chiar şi 
confruntările mai violente. 
Daca eşti singur, în zilele 
următoare vei avea parte 
de mai multe întâlniri care 
te vor intriga.

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 Peşti

 Nu tare de mult, pe vremea 
ultimilor ani de existență a fostei 
URSS, într-un sat mare şi frumos 
din preajma Râşcanilor, un flăcău 
s-a îndrăgostit de o fată. Pe fată o 
chema Natalia, iar pe băiat Visari-
on. Fata, având un tată bețiv, era 
gata să se ducă la capătul lumii cu 
primul care o va cere de nevastă. 

S-a măritat 
ca să scape de necazul 
din casa părintească

Avea doar 17 ani. Purta părul 
strâns peste urechi şi rochii lipsi-
te de eleganță. Cu toate acestea, 

într-o seară de toamnă, la club, 
Visarion i-a spus că e cea mai 
frumoasă şi că ar vrea să o aibă 
mireasă. Natalia avea farmecul 
cela care face şi pe o femeie urâ-
tă stăpână pe bărbați. În timpul 
dansului, flăcăul a cuprins-o de 
mijloc şi a sărutat-o, şoptindu-i la 
ureche: „Te întreb serios, vrei să fii 
soția mea?”. Emoționată, Natalia 
i-a răspuns: „Cu cât mai repede, 
cu atât mai bine”. 

Peste trei săptămâni, au făcut 
nunta, iar după aceasta tânăra ne-
vastă a intrat cu bucurie în casa 
mamei-soacre, care a devenit casa 
lor dăruită în auzul tuturor la Masa 
Mare. Socrii locuiau într-o căsuță 
mai mică în aceeaşi ogradă. Era fe-
ricită că a scăpat de iadul de acasă 
şi n-a băgat niciodată de seamă că 
în privirile lui Visarion se ascundea 
multă răutate. 

Avea să observe acest lucru abia 
după un an şi ceva, în clipa în care 
i-a spus că e însărcinată. În loc să 
o ia în brațe de bucurie, acesta i-a 
tras o mamă de bătaie cu pumnii şi 

Norocu-i pasăre rară, 
azi o prinzi şi mâine zboară

capătul cu cataramă al centurii, de 
nu ştia încotro s-o ia biata femeie, 
acoperită toată de vânătăi.

Visarion nu și-a dorit 
niciodată copii

Trebuie să vă spun că Visarion 
era de fapt un om rău, fără credință 
în Dumnezeu. Până a rămâne în-
sărcinată, Visarion i-a zis Nataliei 
de câteva ori să nu-i facă copii căci 
lui nu-i plac copiii. Și, după ce a 
fost bătută bine, femeia a luat 500 
de ruble din economiile lor şi a 
plecat la mama ei. A stat acolo vreo 
lună, până când, într-o dimineață, 
s-a trezit cu soțul în prag. Venise 
cu mii de scuze să-şi ia soția acasă. 

S-a jurat că nu va mai pune un 
deget pe ea, însă nu mult după ace-
ea bătăile au reînceput. O amenința 
în fiecare zi că, dacă nu avortează, 
ori o lasă, ori o omoară. Natalia i-a 
răspuns de câteva ori: „Mă tem de 
păcat, bărbate! Mai bine să mor 

decât să fac omucidere”. Și dacă a 
văzut că Natalia nu întrerupe sarci-
na, s-a apucat omul de băut. Sorbea 
tot banul pe care îl câştiga ca şofer 
în colhoz. Cheltuiala casei o ținea 
Natalia din modestul ei câştig de 
femeie de serviciu la şcoală. 

Și aşa, cu certuri şi bătăi, li 
s-a născut primul copil, al doilea, 
apoi al treilea. Într-o seară, capul 
familiei şi-a băut toți banii pe ca-
re-i avea la suflet. Era cherchelit 
de-a binelea când a ajuns acasă. Și 
pentru că Natalia nu a vrut să-i dea 
cinci ruble ca să-şi mai cumpere 
rachiu de la vecina de peste drum, 
călăul a snopit-o din nou în bătăi. 

După ce s-a săturat de dat în 
ea fără milă, a trecut la copii. Era 
iarnă. Cuprinsă de spaimă, biata 
femeie şi-a luat odraslele – unul în 
brațe, altul în spate şi al treilea de 
mânuță – şi a fugit în galoşi, cale 
de vreo trei kilometri, din nou la 
maică-sa. Când a ajuns, era ora 
1.00 noaptea. 

Înghețată, cu picioarele ude, 
mamă-sa, în loc să o căineze, a 
luat-o la trei parale: „Iar mi-ai 
venit?! Să nu mai alergi la mine 
când te va bate bărbatu-tău! Stai 
cuminte la casa ta şi rabdă, aşa 
cum îl rabd eu pe taică-tău!”. Di-
mineața, femeia şi-a luat copiii şi a 
plecat acasă. Trei luni nu şi-a putut 
veni în fire, iar când şi-a revenit a 
depus declarație de divorț.

De la o casă la alta

Însărcinată în şase luni, cu 
trei copii după ea, după ce le-a 
fost desfăcută căsătoria, Natalia 
a ieşit cu mâinile în buzunare din 
casă. Între timp, Visarion, fiind 
încurcat cu nişte țigani, a vândut 
casa şi a plecat cu şătrarii la Mos-
cova. Rămasă pe drumuri, femeia 
se adăpostea cu tot cu copii când la 
o soră, când la un frate, când la o 
femeie singură. Într-o zi, o profe-
soară de la şcoală, care tocmai îşi 
făcuse bagajele pentru Italia, i-a 
oferit casa cu toate comoditățile. 

Și ar fi huzurit ea acolo mult şi 
bine dacă bărbatul profesoarei nu 
ar fi încercat de câteva ori să se cul-
ce cu ea. Femeia, cu frică de Dum-
nezeu şi de păcat, şi-a luat copiii şi 
a plecat din acel loc călduț într-o 
casă părăsită din marginea satului, 
o casă ca vai de ea în care fostul ei 
stăpân s-a spânzurat. Mureau de 
foame şi de frig, nu aveau lemne 
de foc şi nici un ban de pâine... 

(va urma)

Nina NECULCE

A venit la redacție cu ochii roșii de plâns. 
Şi a prins a-și spune necazul printre 
lacrimi: „Drag mi-a fost să trăiesc pe 
lume, dar n-am avut cu cine. Cel dintâi 

a fost un bețiv, mă bătea până mă lăsa aproape 
moartă. Cel de-al doilea – pe care îl mai iubesc 
și acum – s-a întors la prima lui soție. Iar eu am 
rămas cu dorul de vorba lui bună, ce-mi alina 
durerile trăite în scurta mea viață de 43 de ani.
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Top cele mai mari greşeli 
făcute la plantarea pomilor

Valeriu Manziuc, doctor în po-
micultură cu o experiență vastă în 
domeniu, a explicat care sunt cele 
mai des făcute greşeli la planta-
re şi cum pot fi evitate acestea. 
Recomandările expertului sunt 
prezentate în acest articol.

1. Evitați să plantați pomi 
deshidratați

„Cu cât mai scurtă este perioa-
da dintre scoaterea pomilor din 
pepinieră şi plantarea acestora, 
cu atât pomul se prinde mai bine. 
Dacă pomii au fost stratificați îna-
inte de plantare (au fost depozitați 
pentru perioada de iarnă în şanțul 
de stratificare sau în depozite spe-
ciale) aceştia sunt deshidratați. De 
aceea, este recomandat ca, înainte 
de a planta astfel de pomi, aceştia 
să fie puşi cu sistemul radicular 
în apă (pe o perioadă de circa 
24-48 de ore)”, a explicat Vale-
riu Manziuc.

2. Verificați sistemul 
radicular înainte 
de plantare

„Sistemul radicular necesită 
examinare înainte de plantarea 
pomilor. În acest mod sunt depis-
tate rădăcinile traumatizate, rup-
te – acestea trebuie înlăturate. 
Dacă rădăcinile sunt mai groase, 
locul unde acestea au fost tăiate 
sau traumatizate când pomii au 
fost scoşi din pepinieră trebuie 

reînnoit (în special în cazul în care 
pomii au fost scoşi mecanizat). 
Pomii scoşi din pepinieră au de 
obicei rădăcinile mai mari trau-
matizate, iar țesuturile afectate, 
de aceea este important să se exe-
cute o tăiere până la porțiunea de 
rădăcină ce nu prezintă leziuni.”

3. Asigurați contactul 
dintre rădăcinile fibroase 
și sol

„După plantare solul în jurul 
pomului, de obicei, este tasat, însă 
acest lucru nu asigură un contact 
tocmai bun între rădăcini şi sol. 
De aceea, este important să reali-
zăm mocirlirea pomilor înainte de 
plantare. Mocirla poate fi produsă 
şi amestecând pământ obişnuit 
sau lut cu apă. Indiferent de ames-
tec, este important ca mocirla să 
aibă consistența de smântână ca 
să se lipească de rădăcină. Astfel, 
rădăcinile au un contact mult mai 
bun cu solul. Mocirlirea se reali-
zează imediat înaintea plantării.”

4. Pregătiți corect groapa 
pentru plantare

„Cu cât solul este mai afânat, 
cu atât rădăcinile se dezvoltă mai 
bine. Dacă solul este tasat, oxige-
nul pătrunde greu în sol. De aceea, 
este important ca diametrul gropii 
să nu fie mai mic decât rădăcinile 
pomului. Dacă solul este fertil, 
pomii se dezvoltă bine, însă dacă 

După ce ați pregătit terenul pentru 
înființarea unei livezi și urmează 
nemijlocit plantarea pomilor, trebuie să 
țineți cont de câteva lucruri importante 

care, realizate incorect, vă pot afecta substanțial 
creșterea și dezvoltarea pomilor.

solul nu are o fertilitate bună, în 
groapa unde urmează a fi plan-
tat pomul, este recomandat de 
a adăuga sol fertil pentru a asi-
gura pomilor o dezvoltare bună. 
Totodată, poate fi folosit puțin 
compost amestecat cu sol, însă 
acesta trebuie să fie obligatoriu 
bine fermentat.” 

5. Nu adăugați 
îngrășăminte în groapa 
pentru plantarea pomilor

„Pentru dezvoltarea normală 
a pomilor este suficientă nutriția 
asigurată de sol. Este o greşeală 
ce produce consecințe grave adă-
ugarea îngrăşămintelor, în special 
a celor minerale, în gropile unde 
urmează a fi plantat pomul. Prin 
membrană, datorită presiunii os-
motice, apa trece în locul unde 
concentrația soluției este mai 
mare. Astfel, majorând concen-
trația de săruri alături de rădăcina 
pomilor, acestea extrag apa din 
rădăcină şi pomul devine deshi-
dratat. Dacă, totuşi, producătorul 
vrea să administreze îngrăşăminte 

la plantare, acestea trebuie să se 
afle la o distanță de minim 20 cm 
de rădăcina pomilor.”

6. Favorizați micoriza 
pentru specii precum 
nucul și alunul

„Alunul şi nucul nu au rădăcini 
fibroase, astfel, prinderea pomi-
lor depinde de micoriză (prezența 
ciupercilor micorize în sol). Cu 
cât solul este mai fertil, cu atât 
sunt mai multe ciuperci micorize. 
Astfel, înainte de plantarea spe-
ciilor precum nucul şi alunul este 
important de administrat îngrăşă-
minte organice bine descompuse, 
însă rădăcinile pomilor nu trebuie 
să aibă contact direct la plantare 
cu aceste îngrăşăminte.”

7. Determinați corect 
adâncimea optimă 
de plantare

„Este recomandat ca pomii să 
fie plantați la adâncimea la care au 
fost plantați în pepinieră. Totuşi, 
există anumite abateri: în cazul în 
care plantăm prunul altoit pe cur-

cuduş (specie ce emite drajoni), 
este necesar să plantăm puțin mai 
adânc pomii (cu circa 5 cm) pentru 
a nu se forma drajoni. Totodată, 
în livezile superintensive pomii 
sunt plantați special mai la supra-
fața solului (10-15 cm de la locul 
altoirii) pentru a regla creşterea 
acestora. Pe pantă, este necesar 
să se planteze mai adânc pentru 
a evita spălarea stratului de sol 
ce acoperă rădăcinile.”

8. Tasați solul și udați 
suficient plantele după 
plantare

„Este important ca plantarea 
să fie realizată de două persoa-
ne: o persoană fixează pomul, iar 
alta îl acoperă cu sol şi tasează 
corespunzător. Este necesară 
cantitatea de circa 10 litri de apă 
per pom (în funcție de umiditate 
şi sistem). Peste câteva zile, mai 
poate fi realizată o udare”, reco-
mandă Valeriu Manziuc, doctor 
în pomicultură.

agrobiznes.md

Tratamente în livezi – pregătirea 
pomilor pentru iernat

După recoltarea fructelor în livezi ur-
mează a fi realizate mai multe lucrări im-
portante orientate spre reducerea rezervei 
de boli pentru sezonul următor şi crearea 
condițiilor favorabile de formare a mugu-
rilor de rod.

În primul rând, pe suprafețele unde 
acest lucru este posibil este recomandată 
strângerea şi distrugerea frunzelor, fructelor 
(fructe mumificate sau cu simptome) sau 
altor organe ale pomului cu simptome de 
prezență a patogenilor.

Tratamentele după recoltare sunt desti-
nate prevenirii răspândirii bolilor micotice 
şi bacteriene. În continuare, prezentăm 
câteva recomandări în acest sens.

Tratamente în livezile de sâmbu-
roase după recoltare

Pentru specia cais sunt recomandate 
două tratamente cu cupru – primul când 
încep a cădea primele frunze (10-15% că-
zute), iar al doilea când 70% din frunze 
au căzut.

În special, două tratamente sunt reco-

mandate în livezile cu pomi pe portaltoi 
generativ (din semințe), deoarece căderea 
frunzelor are loc mai greu.

În cazul prezenței focarelor de Citos-
poroză, este recomandat să se realizeze al 
doilea tratament cu Sulfat de cupru + var 
stins (2-3%) la defolierea completă.

La specia piersic este recomandat un 
tratament cu produse ce conțin cupru (este 
potrivită inclusiv zeama bordeleză) la în-
ceputul căderii frunzelor.

Tratamente la măr după recoltarea 
fructelor

Dacă e să vorbim de specia măr, mai 
mulți specialişti recomandă tratamente 
pentru prevenirea Cancerului sau uscării 
ramurilor (Nectria galligena), Făinării (Po-
dosphera leucotricha) şi Rapănului mărului 
(Venturia inaequalis).

Se recomandă un tratament cu Cupru 
menit să prevină apariția noilor infecții 
prin rănile produse la căderea frunzelor 
(locul de inserție a pețiolului).

Se recomandă să se realizeze următoa-

rele tratamente pentru fiecare caz specific:

Lipsa simptomelor infecției cu ra-
păn în livada de măr:

Înainte de căderea frunzelor să se aplice 
25-30 kg/ha Uree.

Infecție scăzută cu rapănul măru-
lui în plantație:

Imediat după recoltare să se efectueze un 
tratament cu produse ce conțin substanța 
activă captan pentru prevenirea dezvoltării 
ulterioare.

Înainte de căderea frunzelor să se efec-
tueze un tratament cu 50-70 kg/ha Uree. 

Infecție sporită cu rapăn a planta-
ției de măr:

Imediat după recoltare să se efectueze 
un tratament cu produse ce conțin captan. 

Înainte de căderea frunzelor să se efec-
tueze un tratament cu 70-75 kg/ha Uree.

Eliminarea frunzelor de pe sol.
Pentru a evita răspândirea făinării la 

măr, sunt recomandate tratamente şi lu-
crări încă în perioada vegetației, dar şi tra-
tamentul de după recoltare este important, 
deoarece:

Infecția poate hiberna în muguri, astfel 
duce la infectarea mugurilor în sezonul 
următor. De aceea, sunt recomandate 
tratamente cu fungicide ce au un efect de 
regulator de creştere (de exemplu, cele ce 
conțin penconazol, tebuconazol).

Tratamentele împotriva Cancerului sau 
uscării ramurilor la măr (Nectria Galligena) 
sunt necesare deoarece: Temperaturile de 
peste 0°C şi umiditatea sporită sunt con-
diții prielnice pentru apariția acestei boli. 
Infecția poate pătrunde prin orice rană 
deschisă, de aceea este necesar să se trateze 
cu ceară şi fungicide.

Cancerul sau uscarea ramurilor 
(Nectria Galligena)

Tratamentele cu cupru în scopul prevenirii 
cancerului se realizează: I – după recoltarea 
fructelor, II – la 10-14 zile după primul.

agrobiznes.md
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Luni, 1 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Vorbeşte corect!
10.05 2 x 65
10.15 Omul şi timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 59
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Vorbeşte 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 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Serial: Jocurile timpului
01.30 Film: Parfumul iubirii
03.00 Serial: Jocurile timpului
05.20 Omul şi timpul
05.55 Politică şi delicatețuri

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Ultima noapte a singurătății
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Poezii
06.35 La datorie
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 Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara
12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură

13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.20 Chişinău: ieri şi azi
14.30 Musafirul
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Zona ARS
16.25 Respiro
16.30 Regatul gusturilor
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Opera Dama de pică
02.10 Bună dimineața
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educațional/ Informativ 
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaştem Țara 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 
educațional/ Informativ 
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educațional/ cultural 
18:30:00 Să ne cunoaştem Țara Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ 
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program de divertisment 
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educațional/ Informativ
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educațional/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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 Agentul U. N. C. L. E
01.00 Știrile Pro TV
01.40 La Măruță
03.40 Lecții de viața
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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, Chişinău!
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 Gheţu
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 Супруги Морган в бегах

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 Супруги Морган в бегах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: ACCESUL INTERZIS
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 93
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. 779
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 782
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 94
21.00 Film: BUN VENIT ÎN JUNGLĂ
23.00 Dez-ordine
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți 2 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Cooltura
16.00 Memorialul Durerii
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Concert Maria Dragomiroiu
01.45 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

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 Vorbeşte corect!
10.05 2 x 65
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 60
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Vorbeşte corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 61
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 Weekend cu spioni
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Revizie tehnica
06.00 FillerSecolul 22
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 La datorie
09.35 Dimensiunea diplomatică
10.10 Cântec, dor şi omenie
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
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 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Sala de lupte
01.50 Bună dimineața
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI 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 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI 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 
educațional/ 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 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educațional/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 

despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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 Omul paianjen: Intoarcerea 
acasa
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Черный рыцарь
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 Лузеры
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 Черный рыцарь

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 găseşte o cale, 
ep. 94
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. 780
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 783
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 95
21.00 Film: TRUPE DE ELITĂ
23.00 Film: BUN VENIT ÎN JUNGLĂ
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 3 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Gări de poveste
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga florilor 
Mol - Etapa 8
01.35 Cap Compas
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbeşte corect!
10.05 2 x 65
10.15 Fan/Fun urban
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 61
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOLEtapa 8
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. 3
02.45 Telecinemateca Weekend cu spioni
04.35 Frontul de acasă
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Pe creasta valului
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Pe creasta valului
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
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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 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
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 şi păcat
14.30 Cântec, dor şi omenie
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
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
21.20 Pur şi simplu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Artelier
03.20 Art-club (rus.)
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
14.30 F/d
18.15 Respiro

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educațional/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educațional/ Informativ 
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educațional/ Informativ
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 Să ne cunoaştem Țara Educati-
onal/Cultural 
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 Să ne cunoaştem Țara 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 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI 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 educațional/ Informativ
20:45:00 BATALIA SERELOR Program 
educațional/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educațional/ Informativ 
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educațional/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI 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 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte 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 Categoria grea în actiune
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbeşte lumea
05.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Лузеры
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
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 Старски и Хатч
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Без изъяна
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Солт
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 Старски и Хатч
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 găseşte o cale, 
ep. 95
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. 781
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 784
20.00 Film: CRIMINAL
22.15 Film: CONTRACT MORTAL
00.30 Film: TRUPE DE ELITĂ
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 4 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.55 Secolul 22

17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Profesioniştii…
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga florilor Mol 
- Etapa 8: Gloria Buzau-Dunarea Braila
01.35 La un pas de România
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbeşte corect!
10.05 2 x 65
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Discover România
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Vorbeşte corect!
18.15 Serial: Secretele de la palat
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. 4
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
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 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculin Liga Florilor - 
etapa 8
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Umbre în deşert
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Umbre în deşert
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
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 şi inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Pur şi simplu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.25 Chişinău: ieri şi azi
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
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Etno Jazz. Ediția V
02.15 Moldova în eter direct
03.15 Fii tânăr!
03.45 Chişinău: ieri şi azi

03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educațional/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI 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 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT 
talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR Program 
educațional/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaştem Țara Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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 Timp limită
03.10 Lecții de viața
04.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Солт
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 Однажды преступив закон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф 2+1
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 Однажды преступив закон
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. 782
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 785
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 94
21.00 Film: WINNETOU ȘI APANAT-
SCHI
23.00 Film: CRIMINAL
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 5 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 La un pas de România
11.30 Frontul de acasă
12.00 Tableta de sănătate
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%

00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Vorbeşte corect!
10.05 2 x 65
10.15 Frontul de acasă
10.45 Serial: Secretele de la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.10 Serial: Pictorul de la curte
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: Călugăr antiglonț
00.00 Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
02.45 Film: Călugăr antiglonț
04.25 Sport
04.41 Tema zilei
05.30 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
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 Portrete în timp
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 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
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 şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
15.55 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 O seară în familie
00.25 Art-club (rus.)
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Bună seara!
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educațional/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR Program 
educațional/ Informativ
08:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
09:30:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI 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 
educațional/ 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 ȘTIRI Program Informativ 
19:30:00 VERDE-N OCHI talk show 
20:30:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE 
Program educațional/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
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Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 ȘTIRI 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 ȘTIRI Program Informativ 
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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 Greta

01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 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 Мальчикам это нравится
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 Мальчикам это нравится
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. 94
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 783
17.15 Miezul problemei

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 786
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 95
21.00 Film: EVADARE ÎN ZORI
23.45 Film: CONTRACT MORTAL
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 6 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 #secreteleplantelor
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Lumea azi
15.00 Concert Maria Dragomiroiu
16.45 Discover România
17.00 Politică şi delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
22.55 Secolul 22
23.00 Film: Semnul şarpelui
00.35 Lumea azi
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Semnul şarpelui
03.35 Distractiile lui Cazacu
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Teatrul Naţional de Televiziune
08.30 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi 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 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Concert Maria Dragomiroiu
17.20 Live stadion
17.30 World Rugby - Meci test
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!
21.10 Film: Filantropica
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Ai luat plasă!, ep. 3
01.55 Meteo
02.00 Film: Filantropica
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas Lumea aparţine celor 
curajoşi
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Safari express
21.55 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Culoarea prieteniei
00.00 Distracțiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 Ora de Știri
03.05 Film: Safari express
04.40 Serial: Culoarea prieteniei
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi 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 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Respiro
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier

16.30 În ritm de dans
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 Film: Fosta mea super - gagică
22.55 Știrile (rus.)
23.15 Știri externe
23.40 Zapovednik
23.55 Concert în Europa
00.40 Reporter pentru sănătate
01.00 Respiro
01.05 Bună dimineața
02.55 La noi în sat
03.35 Poezii
03.50 Știri externe
04.15 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program educațional/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI 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 
educațional
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ 
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program educați-
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 Știri, Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program 
educațional/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ

22:00:00 VIN LA TINE Program de 
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România 
 
 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 Dr. Dolittle: Aventura
14.00 Film Eragon
15.45 Gusturile se discuță
17.00 Masked Singer România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Jexi: Intr-o relatie cu telefonul 
meu
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.15 Film Dr. Dolittle: Aventura
04.30 Film Eragon

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
05.15 Lecții de viața

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 neaşteptat
10.30 Iubeşte 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 Примадонна
18.30 My everest
19.00 Știri de week-end
19.45 Serial Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Битва титанов
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Телохранитель киллера
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Муз/ф Примадонна

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 şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 784
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 785
16.30 Film: WINNETOU ȘI APANAT-
SCHI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 787
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: EVADARE ÎN ZORI
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 7 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 9: Dunarea Braila-CSM Bucuresti
17.00 Rețeaua de idoli
17.55 2 x 65
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
00.30 Frontul de acasă
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.30 Exclusiv în România
04.10 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

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 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL. Etapa 9
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
17.55 2 x 65
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi 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

21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al 
minciunii, ep. 4
02.00 Cooltura
03.30 Lumea azi
03.00 Telejurnal Știri
03.50 Universul credintei
05.30 In gradina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Duminică la ora 6
14.40 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: De ce trag clopotele, Mitică?
22.25 Film: Europenii 91’
00.15 MotorVlog
00.40 Film: Duminică la ora 6
02.05 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
03.10 România… în bucate
04.10 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
11.30 Cântec, dor şi omenie
11.40 Abraziv
12.00 Știință şi inovații
12.30 F/d
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 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.50 Prezintă Orchestra Folclor
20.40 Poezii
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.35 Film Frumoasa venețiană
00.30 Zapovednik
00.45 Dor de voi. Emisiune muzicală
01.15 Bună dimineața
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Chişinău: ieri şi azi
05.15 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic 
07:00:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN 
08:00:00 SERA IDEALĂ Program educați-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR 
Program educațional/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, 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 
educațional
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 educați-
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 educați-
onal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, 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 Știri, Informativ/Analitic

23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII Știri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
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 Calatoriile lui Guliver
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 Chişinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Groenlanda
00.00 Film Atomic Blond: Agenta sub 
acoperire

02.00 Știrile Pro TV Chişinău
02.30 Gusturile se discuță
03.30 Film Calatoriile lui Guliver
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 viaţa

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 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Такие разные близнецы
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Муз/ф Эрин Брокович
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Serial Oamenii gospodari
22.30 Х/ф Престиж
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Такие разные близнецы

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: PINTEA
13.00 Start show România
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 788
20.00 Film: ÎNSCENAREA
23.15 Film: PINTEA
01.30 Start show România
04.30 Baronii

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

„Fratele mai mare”

Nu vrea-n taiga să ne mai ducă,
Doar fără gaze el ne lasă,
Gândind, astfel, să ne aducă
Siberia la noi acasă!... Gheorghe BÂLICI

Catherine Zeta-Jones 
filmează în România: 
Priviți frumosul Bucureşti! 

Sunt atât de încântată! Să lucrez 
din nou cu Luis Guzman (cu care 
am filmat la „Traffic”) care va fi 
Gomez, şi cu fabuloasa Jenna Or-
tega în rolul titular ca Wednesday 
Addams. Sunt nerăbdătoare!”.

Actrița în vârstă de 53 de ani a 
fost premiată cu Oscar pentru in-
terpretarea din „Chicago” (2002), 
care i-a adus şi un trofeu BAFTA 
şi o nominalizare la Globurile de 
Aur.

Tim Burton, cunoscut pentru 
filme ca „Edward Scissorhands”, 
„Batman”, „Batman Returns”, „Ed 
Wood”, „Mars Attacks”, „Corpse 
Bride” şi „Sweeney Todd: The 
Demon Barber of Fleet Street”, 
va filma „Wednesday”, un serial 
cu opt episoade, care continuă 
povestea din „Familia Addams”.

Filmările urmează să aibă loc 
timp de şase luni, în mai multe 
locuri din țară, iar serialul ar urma 
să fie lansat la finalul anului 2022.

După digi24.ro și rfi.ro

Noi aventuri cu 
Asterix şi Obelix

În librăriile din 
Franța a apărut 
noul album „Aste-
rix et le griffon”, al 
cincilea din seria 
realizată de de-
senatorul Didier 
Conrad şi de sce-
naristul Jean-Yves 
Ferri. Aşteptările 
mari, dat fiind tirajul de 5 milioane de exemplare, distribuite în în-
treaga lume, în 17 limbi...

Potrivit rfi.fr, acțiunea se petrece în antica Sarmație, undeva pe 
teritoriul Ucrainei de azi şi este plină de aluzii la problemele lumii 
contemporane, de la politică, la condiția femeii şi complotism. Asterix 
este chemat acolo de un şaman care are nevoie de ajutor, pentru că 
romanii vor să fure totemul-simbol al sarmaților, un balaur, jumătate 
acvilă, jumătate leu...

Este fascinant modul în care realizatorii redau modul de viață 
al sarmaților, foarte puțin cunoscut de istorici. Apare şi un geograf 
roman, numit Terrainconnus, care are exact trăsăturile lui... Michel 
Houellebecq.

Cei doi artişti, care au fost desemnați să continue seria de către 
realizatorul personajelor, Albert Uderzo, care a încetat din viață în 
martie anul trecut, par să-şi fi atins maturitatea, scrie rfi.fr

Jean-Yves Ferri a fost invitatul unei emisiuni a postului de televi-
ziune France 24 cu acest prilej. 

rfi.ro

Prințesa Mako, nepoata împăratului Japoniei, 
s-a căsătorit, după o lungă controversă

Catherine Zeta-Jones, starul 
din „Masca lui Zorro” şi din musi-
calul „Chicago”, este la Bucureşti 
pentru a filma „Wednesday”, un 
serial-continuare al „Familiei 
Addams”.

Actrița va fi Morticia în serialul 
turnat în România de maestrul 
filmului gotic fantastic, Tim Bur-
ton. Din distribuție face parte şi 
românul George Burcea, în rolul 
majordomului, Lurch.

Catherine Zeta-Jones: „Soarele 
încă nu a răsărit la Bucureşti şi eu 
merg la coafură şi machiaj pen-
tru a mă transforma în Morticia 
Addams. Priviți afară, frumosul 
Bucureşti! Bună dimineața!”.

În urmă cu câteva săptămâni, 
Zeta-Jones anunța pe rețeaua de 
socializare: „Acum am ocazia să 
o joc pe Morticia Addams în re-
gia incomparabilului Tim Burton 
pentru „Wednesday” la Netflix. 

Prințesa Mako, 
nepoata împăratului 
Japoniei, s-a căsătorit 
marți, după ani de con-
troverse, cu logodnicul 
său Kei Komuro, însă 
a renunțat la fastul ri-
tualurilor tradiționale 
şi la importanta in-
demnizație acordată 
de obicei femeilor din 
familia imperială care 
se căsătoresc cu oameni de rând, informează AFP.

„Documentele matrimoniale au fost prezentate şi 
acceptate”, a declarat pentru AFP un reprezentant 
al Agenției casei imperiale. Televiziunea japoneză 
a arătat-o pe Mako părăsind reşedința imperială 
Akasaka din Tokyo şi luându-şi rămas bun de la 
familie, înclinându-se în fața părinților săi şi îm-
brățişându-şi sora.

Potrivit precizărilor făcute de instituția imperială 
în această lună, ceremonia de nuntă, recepția şi alte 
ritualuri tradiționale nu vor avea loc, iar suma acor-
dată de obicei femeilor din familia imperială care se 
căsătoresc cu oameni de rând, care putea ajunge la 

153 de milioane de yeni 
(1,2 milioane de euro), 
nu va fi acordată.

Nepoata împăra-
tului Naruhito, care a 
împlinit 30 de ani wee-
kendul trecut, şi-a pier-
dut titlul regal atunci 
când ea şi Kei Komuro 
şi-au înregistrat căsă-
toria, însă este prima 
din istoria Japoniei 

postbelice care refuză indemnizația.
Mako şi Komuro, care lucrează pentru o firmă de 

avocatură americană, şi-au anunțat logodna în 2017.
Mako, fiica fratelui mai mic al împăratului Na-

ruhito, a îndurat ani de critici şi amânări privind 
planurile sale de căsătorie cu Kei Komuro, în vârstă 
de 30 de ani, vizat de acuzații potrivit cărora mama 
lui ar fi împrumutat bani de la un fost logodnic, 
sumă pe care nu a reuşit să o ramburseze. 

Cei doi se vor stabili la New York, ceea ce a stârnit 
comparații inevitabile cu un alt cuplu regal, prințul 
Harry al Marii Britanii şi Meghan Markle. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


