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Adrian CIUBOTARU
De regulă, îi judecăm pe politicieni după purtare sau după randamentul lor în funcție. Oamenii
politici ne par buni și de treabă dacă
nu fură, sunt onești și dacă se spetesc pentru binele tuturor. Și ne par
răi dacă sunt corupți, mincinoși și
dacă muncesc doar pentru ei înșiși
și pentru amicii sau apropiații lor.
Există însă un criteriu de clasificare, deseori neglijat, care ne
poate oferi o imagine mai nuanțată a oamenilor politici și chiar
o înțelegere mai profundă a cauzelor care îi fac pe unii dintre ei
să reușească, să fie respectați, iar
pe alții, dimpotrivă, să eșueze ori
să fie urâți de cetățeni.
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Interviu

„Fiul meu zace timp
de un an, singur,
într-o celulă, nu pot
să-l văd, nici să-l aud”
Interviu cu Vera Glijin, mama lui Adrian
Glijin, răpit de mascați, la 7 octombrie
2020, de pe un câmp din preajma localității
Cuzmin, din stânga Nistrului
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ACTUALITATE

Stoianoglo ar putea fi supus procedurii
de evaluare, chiar în arest la domiciliu
Președinta Maia Sandu a solicitat joi, 4 noiembrie, Consiliului
Superior al Procurorilor (CSP) să
inițieze procedura de evaluare a
performanțelor procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. „Decizia de a iniția procedura de evaluare este determinată
de necesitatea consolidării încrederii societății în instituția Procuraturii, încredere compromisă
de lipsa rezultatelor în combaterea criminalității și corupției, în
special în dosarele de rezonanță,
în perioada în care aceasta a fost
condusă de procurorul general
suspendat”, spune șefa statului,
în timp ce Alexandr Stoianoglo se
află în arest la domiciliu.
Maia Sandu își argumentează
sesizarea depusă la CSP, sugerând
instituțiilor statului implicate în
lupta anticorupție să acționeze
mai ferm, după lege, și să țină cont
de așteptările societății.
„Cetățenii cer să se facă dreptate. Cetățenii nu vor o procuratură care asistă neputincioasă
când statul este devalizat. În calitate de președinte, îmi doresc
ceea ce își doresc oamenii: legea
să fie respectată, iar cei care au
comis abuzuri să fie sancționați
corespunzător”, afirmă ea.
Amintim că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost
reținut de ofițerii SIS în seara
zilei de 5 octombrie, după trei
ore de percheziții în biroul său.
Descinderea a avut loc la scurt

Săptămânal independent

Până pe 10 noiembrie
ANRE va stabili tarife noi
pentru gazele naturale
Comisia pentru Situații Excepționale a emis o nouă dispoziție.
Potrivit documentului, SA „Moldovagaz” va înainta o cerere Agenției
pentru Reglementare în Energetică în vederea ajustării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Respectiv, până pe
data de 10 noiembrie, ANRE va trebui să stabilească noi tarife provizorii, care vor fi aplicabile din 1 noiembrie 2021.
În același timp, Ministerul Muncii și Protecției Sociale urmează
să pregătească setul de măsuri pentru compensarea facturilor la gaze
naturale pentru unele categorii de cetățeni. Membrii Comisiei au
decis că S.A. „Termoelectrica” nu va mai utiliza păcura în procesul
tehnologic și va reveni la producerea energiei termice și electrice pe
baza gazelor naturale.
Pentru ca Republica Moldova să nu se mai confrunte cu asemenea
crize energetice pe viitor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale are misiunea de a iniția procesul de fortificare a securității
energetice a republicii.
N.M.

timp după ce ministrul Justiției,
Sergiu Litvinenco, a anunțat că
pe numele lui Stoianoglo a fost
pornită urmărirea penală, în baza
unei sesizări a deputatului PAS,
Lilian Carp. Ulterior el a fost plasat în arest la domiciliu. Marți, 2
noiembrie, Curtea de Apel (CA)
Chișinău a declarat inadmisibilă cererea depusă de Stoianoglo
împotriva CSP, prin care avocații
săi au contestat hotărârea în urma
căreia împotriva sa a fost inițiată
urmărirea penală.
Procurorul de caz, Victor Furtuna, a comunicat că șeful suspendat al Procuraturii este cercetat
pentru abuz în serviciu, corupere
pasivă, fals în declarații, abuz în
serviciu și depășirea atribuțiilor
de serviciu.

Informații care au apărut în
presa de la Chișinău arată că Stoianoglo este învinuit de săvârșirea
a cinci infracțiuni penale în 2011,
atunci când deținea funcția de deputat, și în 2021, deja ca procuror
general al R. Moldova.
Menționăm, de asemenea, că
Parlamentul a adoptat, pe 24 august, un set de amendamente la
Legea cu privire la Procuratură,
care stipulează înființarea unui
mecanism de evaluare periodică
a performanțelor procurorului
general, modificări ce urmau să
fie aplicate, potrivit experților
și deputaților din opoziție, tocmai pentru a permite demiterea
înainte de termen a lui Alexandr
Stoianoglo.
Valeriu Cațer

Racursi

Foto: Natalia Munteanu

România cere Ucrainei
să recunoască oficial
că nu există limba
moldovenească

23 octombrie 2021. Turmă la păscut în apropiere de satul Giurgiulești, Cahul
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România a cerut Ucrainei să recunoască faptul că nu există limba
moldovenească, dat fiind că Ucraina și Rusia sunt singurele două state
care recunosc existența acestei așa-zise limbi, inventată în 1994 de
puterea pro-rusă de atunci de la Chișinău.
Solicitarea a fost făcută de secretarul de stat în MAE Dan Neculăescu într-o întâlnire cu adjunctul șefului Oficiului Președintelui
Ucrainei, Ihor Jovkva.
Oficialul român a mai cerut rezolvarea problemei minorității române din Ucraina, care cere acces la învățământ în limba maternă.
Pe 5 decembrie 2013, Curtea Constituţională de la Chișinău a decis
că textul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care prevede că limba de stat este cea română, prevalează asupra prevederilor
Constituţiei, potrivit căreia limba de stat este cea „moldovenească”.
Declaraţia de Independenţă, adoptată în 1991, prevede că limba de
stat în Republica Moldova este limba română, iar Constituţia, votată
de către Parlament în 1994, când majoritatea o reprezentau agrarienii
şi socialiştii, stabileşte că limba de stat se numeşte moldovenească.
De aici, în ultimii aproape 30 de ani, au existat o serie de dezbateri în
societate, iar politicienii au folosit în mod populist această ambiguitate.
g4media.ro
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„Echilibrul global al puterii este în schimbare întrucât China devine o putere militară mai mare şi mai
solidă. … China se apropie de noi. O vedem în spaţiul cibernetic, o vedem în spaţiu, o vedem în Africa şi în
Arctica. Şi vedem cum China încearcă să controleze infrastructura esenţială aici, în Europa. Toate acestea
au implicaţii asupra securităţii.’’
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

„Dacă s-ar respecta regulile în toată țara ca
la noi, în R. Moldova s-ar trăi ca în Elveția”

D

e la începutul pandemiei, R. Moldova a
beneficiat de un suport mai mult decât
consistent din partea organizațiilor
internaționale de specialitate și
a partenerilor săi străini, care a permis
autorităților să-și eficientizeze eforturile în
lupta cu COVID-19 la nivel național. Și nu este
vorba doar despre donațiile de vaccinuri, în
număr suficient acum pentru a-i imuniza acum
și pe cei care se împotrivesc, sub un motiv sau
altul, acestui proces, dar și de echipamente și
consumabile necesare pentru transportarea,
păstrarea și administrarea serului.

Valeriu CAȚER
Toate acestea au permis Centrului Național de Sănătate Publică să-și consolideze și chiar să-și
extindă capacitățile de depozitare
pe care le folosea în cadrul programelor naționale de imunizare.
Puțini știu că în curtea CNSP,
un edificiu cu fațadă administrativă, se află Depozitului Național
de Vaccinuri.
Am ajuns acolo – un grup de
jurnaliști din Chișinău și din provincie –, însoțiți de Nicolae Furtună, șeful Direcției prevenire și
control al bolilor transmisibile din
cadrul ANSP, care din start ni l-a
prezentat pe medicul microbiolog
Alexandru Lungu, șef al Depozitului Național de Vaccinuri.
„Chiar e doctor?”, au exclamat
mirați unii, văzându-l la volanul
unui stivuitor, cu care se pregătea
să depoziteze încă o grămadă de
cutii cu consumabile într-unul
dintre spațiile de stocare. „E doctor, care a încărunțit în perioada
pandemiei. Iar de curând, e cavaler al „Ordinului Republicii”.
Puteți să-l felicitați”, răspunde

Furtună.
„Să vedeți cum era când nu
aveam acest «cărucean». Descărcam totul cu mâinile”, precizează
Alexandru Lungu.
Atât stivuitorul, cât și bună
parte din echipamentele cele mai
necesare pentru transportarea și
păstrarea vaccinurilor au fost livrate în R. Moldova cu ajutorul
Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS). Astfel, în prezent, la Depozitul Național de Vaccinuri au
fost deja amenajate și urmează
în cel mai scurt timp să devină
funcționale trei noi camere frigorifice, dintre care una cu sistem
de congelare, pe lângă cele patru
care sunt deja folosite nu doar
pentru serurile anti-COVID, dar
și pentru cele împotriva altor boli
infecțioase extrem de periculoase,
cum ar fi poliomielita.
„COVID-ul ne-a livrat cantități
care depășesc de 3-4 ori volumele
de vaccinuri ce erau tradiționale
în cadrul programelor naționale
de imunizare”, explică Furtună,
continuând să-și prezinte detaliat
întreaga „gospodărie”.
„Vaccinul vine în asemenea
containere, care sunt cutii de
carton presat. Dacă deschid un
asemenea container, el asigură
funcția de termos. Pe perimetru,
sunt așternute pungi care conțin
un gel special ce asigură regimul
termic. Și în fiecare cutie, este un
element electronic de monitorizare a regimului de temperatură.
Când ajunge la depozit, noi o ve-

rificăm și o înregistrăm. Și dacă
temperatura este de +20, noi lotul de vaccin nu îl primim. Acesta este dreptul nostru, garantat
de documentele internaționale.
Dar nu s-a întâmplat așa ceva”,
precizează el.
„Dacă în țara asta s-ar respecta regulile așa cum se respectă în
cadrul programului național de
imunizări, noi am trăi mai bine

decât în Elveția”, glumește oficialul.
Regimul termic menținut și
strict monitorizat în camerele frigorifice este între +2 și +8 grade
Celsius. În câteva congelatoare
de alături, unde este păstrat, bunăoară, vaccinul poliomielitic, dar
și testele PCR pentru detectarea
COVID-19, este în permanență
sub 0 grade. În caz dacă sisteme-

le automatizate de monitorizare
indică o deviere de la acești parametri, alarma se declanșează
automat. „A mai fost instalat un
sistem de avertizare automată,
care va deveni în curând funcțional, prin intermediul unui mesaj
pe telefonul mobil, al persoanelor
responsabile de păstrarea vaccinurilor”, ne arată șeful depozitului, Alexandru Lungu.
Deocamdată, la Depozitul Național al CNSP e un singur congelator destinat special vaccinurilor
Pfizer.
„În curând va deveni funcțională noua cameră de congelare,
dar deocamdată ne ajunge. Noi nu
am avut de mult vaccin Pfizer și
noi nu am lucrat numai cu Pfizer,
iar celelalte vaccinuri întrunesc
regimul de temperatură de aici”,
explică Nicolae Furtună.
Așa cum, însă, pentru funcționarea tuturor acestor echipamente
este necesară alimentarea neîntreruptă cu energie electrică, el
adaugă că Depozitul de vaccinuri
este dotat deja cu două generatoare diesel, care pot asigura cu
curent cele patru camere frigorifice deja funcționale, în cazul în
care intervine o pană de curent.
Și, întâmplător sau nu, chiar în
timpul acestei vizite, în curte a
fost adus încă un generator, ultra-performant, oferit tot de OMS.
Menționăm că, de la declanșarea pandemiei de COVID-19,
R.Moldova a beneficiat de aproximativ 1 milion 500 de mii de
doze de vaccin, prin intermediul
unor ajutoare pe platforma COVAX și donații din partea României, la care se adaugă un volum
impresionant de consumabile,
echipamentele medicale și instalațiile tehnologice necesare pentru
prevenirea și tratarea infecției. O
estimare a valorii totale a tuturor
acestor ajutoare nu a fost, însă,
făcută deocamdată publică de
Ministerul Sănătății.

„Vrem să vedem Republica Moldova tot mai ancorată în lumea de valori pe care le împărtășim”
Alianța Nord Atlantică dorește să
ajute Republica Moldova să devină
mai prosperă și mai democratică. Este
principalul mesaj transmis, ieri, de către
Secretarul general adjunct al NATO, Ambasadorul Mircea Geoană, într-o conferință la Chișinău pe tema perspectivelor
pentru parteneriat și securitate prin cooperare în agenda NATO 2030. În același
timp, autoritățile de la Chișinău declară
că relațiile de cooperare ale Chișinăului
cu Alianța au la bază strict interesul
național, transmite Radio Chișinău.
Mircea Geoană a trecut în revistă pro-

gramele de cooperare bilaterală, subliniind că parteneriatul cu Republica Moldova urmărește consolidarea capacității de
a se proteja de toate tipurile de atacuri
și riscuri. Totodată, oficialul NATO a
reiterat că parteneriatul bilateral este
bazat pe respectarea neutralității, iar aliații vor continua să solicite Rusiei să-și
retragă trupele din stânga Nistrului.
„Vrem să ajutăm țara dumneavoastră
să fie mai protejată, mai puțin amenințată și mai puțin vulnerabilă. Vrem să
vedem Republica Moldova devenind mai
prosperă, tot mai democratică și tot mai

ancorată în lumea de valori pe care le
împărtășim. NATO susține pe deplin o
Republică Moldova stabilă și sigură”, a
declarat Mircea Geoană.
Secretarul de Stat în cadrul ministerului de Externe, Vladimir Cuc, a declarat că raporturile de cooperare cu NATO
se bazează pe transparență și interes
național.
„Cooperarea noastră cu NATO nu este
îndreptată împotriva nimănui. Este în
interesele Republicii Moldova. Cooperarea noastră cu NATO nu este un lucru
ascuns, documentele în baza cărora

cooperăm sunt deschise și fixează foarte
clar obiectele și domeniile de cooperare.
Cooperarea decurge în parametrii setați
de principiul de neutralitate.”
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi,
a remarcat, între altele, că Republica
Moldova, „din consumator de securitate,
folosind eficient toate resursele acordate
inclusiv de NATO, devine un partener
credibil cu capacitate de a deveni un
contribuitor la securitatea internațională”.
După radiochisinău.md
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Terci cu viermi
la o grădiniță
din capitală

N

u este o noutate că pe masa copiilor și
a elevilor care frecventează instituțiile
de învățământ din Republica Moldova
ajung produse de proastă calitate,
expirate sau chiar alterate. În 2016, scandalul
provocat de Ghena, care hrănea copiii cu pește
și cartofi împuțiți, a zguduit toată republica.
Guverne, miniștri, șefi de direcții, responsabili
din domeniu, s-au schimbat, meniurile-model, la
fel, însă problema persistă.

Carolina CHIRILESCU
Autoritățile pasează responsabilitățile, vina de la unul la altul, iar pe masa copiilor ajung în
continuare produse de proastă
calitate. În Republica Moldova nu
există nicio autoritate care să limiteze accesul agenților economici
sancționați, incluși în lista neagră
a achizițiilor publice, la participarea și distribuirea produselor
alimentare în instituțiile de învățământ. Soluția e simplă: o nouă
denumire de firmă înregistrată
pe o altă persoană și businessul
prinde o nouă viață.
Au fost observate corpuri
străine
La ședința de luni, 1 noiembrie,
a Primăriei municipiului Chișinău
s-a făcut public un caz scandalos
care a avut loc la o grădiniță din
sectorul Râșcani. Copiii riscau
să fie alimentați cu fulgi de ovăz
plini de „unele corpuri străine”
(viermi).
Direcția educație, tineret și
sport (DETS) a sectorului Râșcani a fost sesizată, pe data de
27.10.2021, de către administrația

unei instituții de educație timpurie, precum că în procesul preparării terciului din fulgi de ovăz au
fost observate corpuri străine pe
suprafața acestuia. Procesul de
pregătire a terciului a fost încetat
imediat, fiind înlocuit în meniu
cu un alt produs de fulgi de ovăz
de calitate.
Totodată, DETS a sect. Râșcani
a sesizat agentul economic furnizor SRL „Nipetgal” în vederea
înlocuirii urgente a produsul alterat cu un produs de calitate. În
situația creată, agentul economic
a returnat produsul înlocuindu-l
pe cel alterat cu unul proaspăt,
se arată în răspunsul DETS Râșcani, prezentat pentru „Gazeta de
Chișinău”.
La patru instituții
au fost depistate nereguli
la calitatea fulgilor de ovăz
Conform instituției, în stocurile de la depozitul instituției s-a
constatat că produsul de fulgi de
ovăz corespundea termenului de
valabilitate și era însoțit de certificate de calitate și inofensivitate
a produsului de la producător.
Mai mult, agentul economic în
cauză a livrat acest tip de produs
din același lot în toate instituțiile
de educație timpurie din mun.
Chișinău, dintre care doar la
patru instituții au fost depistate
nereguli la calitatea fulgilor de
ovăz. Astfel, este inexplicabil faptul de ce doar în aceste instituții
s-a depistat produsul de fulgi de
ovăz necalitativ, ne spune și șe-

ful interimar al DGETS, Andrei
Păvăloi.
„Situația cu viermii din terci
este un pic stranie, deoarece acest
agent economic livrează o dată pe
lună, conform graficului, crupe la
toate direcțiile de sector, la toate
grădinițele. Am avut doar această situație la o singură grădiniță. Produsul nu a ajuns pe masa
copiilor, bucătarii au reacționat
conform regulamentului. Deocamdată nu se cunoaște din ce
cauză doar în aceste pachete au
fost găsite corpuri străine, ANSA
verifică și în câteva zile vom avea
mai multă claritate. Lotul a fost
întors, a fost adus altul nou”, a
menționat Păvăloi pentru „Gazeta
de Chișinău”.
Agentul economic
riscă rezilierea
contractului
Conform Legii Achizițiilor
Publice, agentul economic care
prestează produse alimentare în
instituțiile de învățământ prezintă obligatoriu un certificat
de conformitate a acestora, în
rest, de ceea ce ajunge în farfuriile copiilor răspund reprezentații instituției de educație.
Conform Regulamentului cu privire la modalitatea de executare
și monitorizare a contractelor de
achiziții a produselor alimentare
și a procesului de alimentație a
copiilor din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, recepționarea produselor
la blocul alimentar se efectuează
conform meniului zilnic de repartiție, cu semnătura șefului
de producere/magazinerului și
a bucătarului-șef/bucătarului.
În contextul situației create,
Autoritatea contractantă s-a adresat cu o reclamație către agentul
economic vizat privind preîntâmpinarea și evitarea a astfel de
situații pe viitor. În acest sens,
s-a recomandat să fie verificate
mai minuțios produsele livrate
în IET, și anume aspectul legat

Foto: Sandu TARLEV

Cine se face vinovat de produsele neconforme
care ajung pe masa copiilor

de calitatea lui. În același timp,
a fost avertizat că în cazul în care
nu se va conforma cerințelor, va
fi sancționat prin rezilierea contractelor de achiziție, cu inițierea
procedurii de includere a agentului economic în lista de interdicție
a operatorilor economici din cadrul Agenției Achiziții Publice. De
asemenea, s-a solicitat agentului
economic SRL „Nipetgal” compensarea pierderilor materiale
suportate de către IET la pregătirea terciului de ovăz (laptele,
untul, zahărul etc.).
Nicio autoritate nu verifică
revenirea pe piața
achizițiilor publice
a agenților economici
sancționați
Toată republica a fost scandalizată când în 2016 Ghena le
băga pe gât copiilor pește împuțit, cartofi stricați și alte produse
expirate, iar procurorii au pornit
32 de cauze penale, cinci persoane fiind condamnate, dosar care
nu are încă o finalitate. Totuși
unele firme implicate în scandal
au continuat să livreze produse alimentare și să participe la
achizițiile publice, deoarece nu
există expres o lege.
„Nu există o lege clară referitor la interdicția agenților economici cu probleme, mereu am
fost învinuiți că contractăm în
continuare produse alimentare de la aceștia. Cum este firma
Lovis Angro, implicată în acel
scandal cu produsele alterate din
2016. De acest lucru trebuie să se
ocupe Agenția de Achiziții Publice. Ni se spune că Legea 131 este
în concordanță cu normativele
europene și nu putem face modificări, pentru că ne vom abate
de la legislația europeană”, menționează Andrei Păvăloi.

Specialistul în Achiziții Publice, IDIS Viitorul, Vadim Țurcan, a declarat pentru „Gazeta de
Chișinău” că nicio autoritate nu
verifică revenirea vechilor agenți
economici, sancționați anterior
și trecuți în lista neagră pe platforma achizițiilor.
„Ei pot înregistra o nouă firmă pe numele unei rude și pot
activa fără nicio problemă. În
lista de interdicție se introduce
doar numele firmei și nicidecum
numele persoanei”, punctează
Țurcan.
Amintim că, în noiembrie
2016, a avut loc scandalul licitațiilor trucate și al alimentelor
alterate, în urma căruia 17 persoane au fost plasate în arest la
domiciliu. Nici în 2020 dosarul
alimentelor alterate nu avea o
finalitate definitivă, iar firma
„Lovis Angro”, implicată și găsită vinovată de către instanța de
judecată, livrează în continuare
produse alimentare în grădinițele
și spitalele din toată republica.
În 2017, pe 24 martie, în plenul Parlamentului a fost prezentat raportul de activitate a Comisiei speciale pentru eficientizarea
cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile
preșcolare. Trebuia să fie audiat în plen procurorul general de
atunci, Eduard Harunjen, însă
solicitarea nu a fost susținută.
Și pe parcursul anului 2019,
în urma verificării instituțiilor
de învățământ, au fost depistate
probleme majore în alimentația
copiilor. Multe dintre produsele
livrate în școli și grădinițe erau
fără etichetă. La fel, specialiștii
au depistat loturi de produse cu
termen expirat, precum lapte,
ouă de găină, ouă de prepeliță,
produse interzise, castraveți murați, făinoase în exces și pește
cu paraziți.

Nuclearelectrica şi NuScale Power au semnat acordul de colaborare
pentru construirea unui reactor modular mic în România
Directorul executiv al Nuclearelectrica,
Cosmin Ghiţă, şi preşedintele şi directorul
general al NuScale Power, John Hopkins,
au semnat joi, la Glasgow, documentele
oficiale ale acordului pe baza cărora cele
două companii vor coopera pentru construcţia unui reactor nuclear modular de
mici dimensiuni (Small Modular Reactor
– SMR) în România.
Semnarea documentelor a avut loc după
ce Administraţia SUA a anunţat, marţi, că
firma americană NuScale Power va construi

în România un reactor nuclear modular de
mici dimensiuni.
Potrivit Nuclearelectrica şi ministrului
interimar al Energiei, Virgil Popescu, NuScale Power este singura companie care a
primit aprobarea Comisiei de Reglementare
Nucleară din SUA pentru proiectarea şi
dezvoltarea unui reactor modular de mici
dimensiuni, etapă esenţială în construirea
şi implementarea tehnologiei SMR.
Centrala bazată pe reactoare modulare
mici care urmează să fie dezvoltată în Ro-

mânia este prima de acest tip din Europa,
se menţionează în comunicatul Nuclearelectrica.
Nucleaelectrica şi NuScale Power au
încheiat parteneriatul pentru realizarea
în România a centralei bazată pe reactoare
modulare mici cu ocazia recentei întâlniri
a şefilor de state, oficialilor guvernamentali, asociaţiilor non-guvernamentale şi a
oamenilor de ştiinţă la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
(COP26) de la Glasgow.

„Prin faptul că utilizează prima această
tehnologie inovatoare, ecologică, de provenienţă americană, România face un pas
înainte – dar totodată un salt tehnologic
uriaş – pentru a promova măsurile climatice şi accesul la energie curată într-o zonă
esenţială a Europei şi în lume”, conform
unui comunicat al Departamentului de stat
american transmis marţi seara de Ambasada Statelor Unite la Bucureşti.
Agerpres
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Au viitor căile ferate
în Republica Moldova?

C

efemiștii au început să-și
primească salariile pentru luna
iunie. Oamenii mai așteaptă
remunerarea muncii lor pentru
lunile februarie-mai 2021. Pentru

Mapamond

Polonia acuză o incursiune
armată dinspre Belarus

a fi modernizată, Calea Ferată din
Moldova (CFM) are nevoie de 900 de
milioane de euro. Banii pot fi atrași de
la instituții internaționale, prin credite
sau leasing.

Ministerul de Externe polonez a anunţat miercuri
că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Belarusului, guvernul de la Varşovia acuzând că
pe teritoriul polonez a avut loc o incursiune dinspre
Belarus a unor persoane înarmate şi care purtau
uniforme, incident calificat drept „provocare” de
serviciile speciale poloneze, relatează AFP, citată
de agerpres.ro. Acest incident, care s-a produs în
noaptea de 1 spre 2 noiembrie, survine în contextul
unui val fără precedent de migranți veniţi mai ales
din Orientul Mijlociu.

UE: Franţa şi Polonia
„anchetează” cazul
unor certificate COVID
frauduloase

Căile ferate s-au degradat și nu au
fost înlocuite, ceea ce a dus la călătorii
mai lungi în condiții mai proaste. La
începutul anului 2021, angajații și
pasagerii nu își puteau imagina viața
fără trenuri și continuau să lucreze
chiar dacă nu-și primiseră salariile
de șase luni.
Am mers din nou la gara din Chișinău să aflu dacă situația muncitorilor
s-a îmbunătățit. Oamenii au spus că
au primit salariul pentru lunile iunie,
iulie, august și septembrie, iar la final de noiembrie așteaptă să le vină
salariul pentru octombrie.

„E puțin, dar mulțumim și de-atâta!”, ne spune o femeie de serviciu.
„Lucrez la CFM din anul 1982. Mai
am puțin până la pensie. Unde să mă
duc?! Cine mă angajează în altă parte?!”, zice un muncitor. Cefemiștii
primesc un salariu de circa 3.500 de
lei pe lună. Feroviarii pe care i-am întâlnit la gară susțin că lucrătorii CFM
care au avut probleme de sănătate sau
alte urgențe personale și-au primit
toate restanțele salariale.
„Absolut toți angajații și-au primit
salariile. Pentru lunile februarie-mai
au primit doar angajații care erau într-o situație financiară mai dificilă și
au solicitat să fie ajutați (erau după
intervenții chirurgicale etc.)”, susține
Oleg Tofilat, șeful CFM.
Oleg Tofilat a confirmat că salariul
mediu lunar al unui feroviar este de
3.500 de lei. Întrebat cum se explică
salariile atât de mici pentru angajații
CFM, Oleg Tofilat ne-a răspuns: „Se
explică prin lucrul ineficient al întregului sistem de până acum. Sectorul
feroviar a fost administrat în cea mai
proastă manieră. S-a ajuns acolo unde

Foto: Natalia MUNTEANU

Natalia MUNTEANU

s-a ajuns. Parțial s-a furat, parțial a
fost o alocare irațională a resurselor.
Chiar pe aceste salarii mici sunt datorii mari. Și nu de aceea că cineva
a delapidat banii, pur și simplu întreprinderea câștiga mult mai puțin
decât cheltuia”.

Am întrebat cum au fost găsiți banii
pentru a plăti salariile. „Am raționalizat procesele operaționale. În prezent,
încasăm cât cheltuim. Am echilibrat
cheltuielile cu veniturile. Dacă nu investim masiv în ramura feroviară – asta nu
durează mult timp. În doi ani trebuie să

aducem vreo două mii de vagoane noi.
Celor vechi le expiră termenul și nu vom
putea ieși din țară cu marfă. Locomotive de manevră ne trebuie vreo 25 de
bucăți. Locomotivele cu care operăm
acum au circa 45 de ani. Totodată, 30%
din infrastructură sunt în stare avariată,
iar 90% sunt cu termenul de reparație
capitală depășit. Dacă nu intervenim,
pur și simplu nu vor putea merge trenurile”, răspunde Tofilat.
În același timp, Oleg Tofilat anunță că la CFM există un program de
modernizare pentru a cărui implementare e nevoie de circa 900 de
milioane de euro. „Programul de
modernizare spune clar că noi avem
de investit 600-700 de milioane de
euro în infrastructura feroviară și
200 de milioane de euro în materialul
rulant. Timp de cinci ani, trebuie să
creștem de trei ori volumul de marfă
transportată. Banii pot fi atrași de la
instituțiile financiare internaționale.
Pentru materialul rulant banii pot fi
atrași prin credite pe termen lung sau
leasing. Cum poți cumpăra o mașină
cu contract de leasing fix așa poți procura un vagon sau o locomotivă prin
leasing”, zice șeful CFM.
Pe teritoriul actual al Republicii
Moldova, prima linie de cale ferată
a fost construită în anul 1856 de la
Razdelnaia până la Cuciurgan, peste
doi ani fiind prelungită până la Tiraspol, iar în 1871 – până la Chișinău, și
în 1879, până la Ungheni.

„Autorități naționale din Franța şi Polonia anchetează” utilizarea unor chei criptografice pentru a
genera coduri QR pentru certificate verzi europene
false, a anunțat vineri Comisia Europeană, relatează
AFP. „Avem cunoştinţă într-adevăr de manipulări
prezumate frauduloase ale codului QR al certificatului COVID european”, a declarat un purtător de
cuvânt al Comisiei Europene pentru AFP. „Potrivit
informaţiilor disponibile, cheile criptografice utilizate pentru a semna certificatele nu au fost compromise”, a subliniat el.

Rusia păstrează
90.000 de militari
la frontiera cu Ucraina
Rusia a lăsat efective militare în apropierea
frontierei sale cu Ucraina după exerciţiile recente,
numărul soldaţilor ruşi din zonă totalizând în prezent 90.000, a anunţat miercuri Ministerul Apărării
ucrainean, relatează Reuters, citat de agergres.ro.
Forţele armate ruse au desfăşurat recent o serie de
aplicaţii militare de amploare, la care au luat parte
inclusiv trupe aeropurtate. După aceste exerciţii,
militari din cadrul Armatei 41 Ruse au rămas la circa
260 de kilometri de graniţa cu Ucraina, a precizat
Ministerul ucrainean al Apărării.

Cehia nu va adopta euro în
mandatul viitorului guvern
Cehia nu va adopta moneda euro în mandatul
viitorului guvern, a declarat marţi politicianul văzut
drept ministru de finanţe în executivul pe care îl va
forma noua coaliţie de centru-dreapta de la Praga,
transmite Reuters, citat de agerpres.ro. Deşi cele
cinci partide din coaliţie sunt, în general, în favoarea
adoptării monedei euro la un moment dat, aceasta
nu constituie un obiectiv prioritar pentru viitorul
mandat de patru ani. „Trebuie să punem finanţele
publice în ordine”, a spus Zbynek Stanjura, din formaţiunea Democraţii Civici (ODS), probabilul viitor
ministru de finanțe.

SUA sunt „în mod
categoric” capabile
să apere Taiwanul
SUA „au în mod categoric capacităţile” necesare
pentru a apăra Taiwanul în faţa Chinei, dacă va fi
necesar, a declarat miercuri şeful statului-major
american, Mark Milley, informează AFP, citat de
agerpres.ro. Întrebat în timpul unei conferinţe a centrului de reflecţie Aspen Security Forum dacă există
pe termen scurt riscul unui atac din partea Chinei
asupra Taiwanului, cel mai înalt gradat american a
apreciat că acesta „nu este probabil” în următoarele
24 de luni. Însă „chinezii sunt în mod clar şi fără
ambiguitate pe cale să se doteze cu capacităţile necesare pentru a oferi opţiuni conducerii ţării dacă ea o
va dori în viitor”, a adăugat el.
I.G.
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Interconectarea
electroenergetică
cu România,
până în 2024
Până la sfârşitul anului
2021, Moldova va semna un
contract cu o companie privind
construcţia unei linii electrice
necesare pentru interconectarea sistemelor de transport al
energiei cu România. Ministrul
Infrastructurii şi Dezvoltării
Regionale, Andrei Spînu, a spus
că în viitorul foarte apropiat va
avea loc o licitaţie internaţională, în cadrul căreia Ministerul
va selecta compania câştigătoare pentru construcţia de linii
electrice. „Şi până la sfârşitul
anului 2021 contractul deja trebuie semnat pentru ca din 2022
să înceapă lucrările necesare
pentru interconectarea sistemelor celor două ţări. Trebuie să
finalizăm lucrările în acest sens
până în 2024”, a spus el.

Fermierii
moldoveni
au solicitat
subvenții
de 1,3 miliarde lei
Numărul de cereri depuse s-a
majorat cu 1.030, astfel fiind
depuse la Subdiviziunile Teritoriale ale AIPA 8.468 de cereri
de finanțare pentru investițiile
efectuate în diverse domenii
conexe agriculturii, potrivit
datelor preliminare ale Agenției
de Intervenții și Plăți pentru
Agricultură. Cel mai solicitat
domeniu pentru investiții este
dezvoltarea infrastructurii post
recoltare și procesare.

Produsele
alimentare, la
un nou vârf din
ultimii 10 ani
Indicele global al preţurilor
produselor alimentare a continuat să crească şi în octombrie,
pentru a treia lună consecutiv,
atingând un nou vârf al ultimilor 10 ani, influenţat de scumpirile la cereale şi uleiuri vegetale,
a anunţat joi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
şi Agricultură (FAO), transmite
Reuters. FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care
măsoară modificările de preţuri
înregistrate la un coş de alimente format din cereale, uleiuri
vegetale, lactate, carne şi zahăr.
În luna octombrie 2021, acest
indice a crescut până la 133,2
puncte, cel mai ridicat nivel
înregistrat după luna iulie 2011,
cu 3,9% peste nivelul înregistrat
în luna septembrie a acestui an
şi cu 31,3% mai mare decât în
luna octombrie a anului trecut.

Săptămânal independent

Acordul cu Gazprom, cine
a pierdut și cine a câștigat

I

mediat după semnarea de către
vicepremierul moldovean, Andrei Spânu, și
președintele Gazprom, Alexei Miler, în seara
zilei de vineri, 29 noiembrie, a acordului
preliminar de furnizare a gazelor rusești către
Republica Moldova, opinia publică de la Chișinău
a explodat în comentarii critice.

Ion CHIȘLEA
Și atacurile au venit din ambele
părți. Partida rusofilă, în frunte
cu ex-președintele Dodon acuză guvernul că prețul este prea
mare, pe când țările membre ale
Uniunii Eurasiatice și cele prietenoase Rusiei, precum Ungaria,
au obținut prețuri mai mici. De
cealaltă parte, partida de dreapta,
proeuropeană și unionistă, crede
că partea moldovenească ar fi făcut cedări inacceptabile, probabil
de ordin geopolitic, probabil în
raport cu Transnistria, și a ratat
o șansă unică de a se rupe de dependența față de Gazprom.
La rândul său, vicepremierul
Andrei Spânu a declarat că negocierile s-au axat doar pe chestiuni
comerciale, iar partea rusă a acceptat în întregime propunerile
moldovenilor.
Referitor la prețul de achiziție,
acesta se rezumă la aplicarea în
contractele de cumpărare-vânzare a gazelor a unei formule
legate atât de prețul petrolului,
cât și de cel de pe piața SPOT a
gazelor naturale. Drept urmare,
prețul gazului pe care Moldovagaz îl va cumpăra de la Gazprom
va evolua în funcție de evoluția
piețelor internaționale de gaze
și petrol. Pentru noiembrie ar
fi vorba despre un preț de circa
450 de dolari pentru mia de metri
cubi, în noiembrie prețul ar putea
scădea sub 400 de dolari, urmând
o continuă tendință de scădere și
în lunile ulterioare. Drept urmare, Republica Moldova a obținut
pentru luna noiembrie un preț
rezonabil, de aproape două ori
mai mic decât cel de pe piețele
internaționale, iar când acesta
va scădea, va scădea și prețul de
achiziție pentru Moldovagaz. Cu
toate acestea, urmează o perioadă
destul de dificilă pentru consumatori deoarece tarifele aplicate
populației și agenților economici
urmează să crească. Potrivit premierului Natalia Gavriliță, acesta
va fi mai mare de 6.2 lei pentru
metrul cub, iar președintele consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, vorbește
chiar despre un tarif de zece lei,
mai mult decât dublu față de cel
de 4,2 lei, în vigoare până la finele
lui octombrie.
Pentru a amortiza șocul acestor
scumpiri, Guvernul a anunțat că

pregătește o serie de compensații
atât pentru consumatorii casnici,
cât și pentru cei industriali pentru
a evita o sporire semnificativă a
costurilor acestora și a scumpirilor produselor autohtone. O altă
întrebare ce preocupă opinia publică se referă la implementarea
pachetului trei energetic al Uniunii Europene.
Acest pachet presupune liberalizarea piețelor energetice prin
separarea producerii de energie de
transport și distribuție, care n-ar
trebui să aparțină unei singure
companii monopoliste. Republica
Moldova urma să implementeze
prevederile pachetului trei încă în

istorice cauzate de neajustarea la
timp a tarifelor la încălzirea termică în perioada anilor 2001-2009.
Auditul urmează să se producă în
următoarea jumătate de an, după
care sumele agreate iarăși vor fi
incluse, cel mai probabil, în tarif.
Și ele urmează a fi achitate pe parcursul a aproape cinci ani, aceasta fiind explicația încheierii unui
acord pe un termen de cinci ani.
Cu cât perioada e mai îndelungată,
cu atât povara pe consumatori va
fi mai mică.
Datoria respectivă este una
din cauze, dar și unul din așii din
mâneca Gazprom-ului pentru a fi
amânată implementarea pachetului trei energetic. Pur și simplu,
dacă va fi separată întreprinderea
Moldovagaz, cui îi va reveni datoria? Deci ea trebuie lichidată
până la reorganizare.
Alt impediment, la fel de important în calea separării îl reprezintă o serie de gazoducte, circa
o treime din totalul gazoducte-

cu energie electrică, sunt interconectate. Din cele cinci linii de
alimentare cu energie electrică,
care intră pe teritoriul Republicii
Moldova dinspre Ucraina, patru
trec prin Transnistria. Și în cazul
când Republica Moldova ar importa și gaz, dar și energie electrică din altă parte, Tiraspolul ar
putea lesne să închidă cele patru
linii, lăsând malul drept în beznă.
În plus, dacă ar vrea să importe
gaze doar din România, prin gazoductul Iași-Chișinău, Republica
Moldova ar satisface doar o parte
din necesitățile malului drept. Gazoductul cu o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi pe an, poate
aproviziona doar centrul și nordul
republicii. Pentru a ajunge în sud,
gazul oricum trebuie să treacă pe
teritoriul Transnistriei, or bifurcarea sistemului spre sud este pe
teritoriul controlat de regimul separatist. Mai mult ca atât, deși
per general gazoductul Iași-Chișinău ar putea asigura volumul

2012 însă Guvernul Filat de atunci
a solicitat o amânare până în 2016,
când implementarea pachetului
a început în domeniul energiei
electrice, dar și pe piața gazului,
însă fără Moldovagaz. În prezent,
distribuitorii sau chiar consumatorii mari de energie electrică pot
cumpăra curent de oriunde, dacă
acesta are un preț mai avantajos.
La rândul lor, companiile ce se
ocupă de transport și distribuție sunt obligate să livreze acest
curent către consumator. În ce
privește piața gazului, situația este
mai complicată din cauza datoriilor existente față de Moldovagaz.
În timpul negocierilor pentru încheierea Acordului cu Gazprom-ul, reprezentanții concernului au cerut părții moldovenești
stingerea unei datorii de 709 milioane de dolari dintre care 440
de milioane datoria propriu-zisă, iar restul – penalități. Partea
moldovenească a cerut un audit
independent al acestei datorii, nefiind de acord cu suma invocată
de Gazprom, recunoscând doar o
parte din ele, circa 200 de milioane de dolari ce reprezintă datorii

lor locale, care aparțin unui șir
de Autorități Publice Locale, însă
sunt utilizate de Moldovagaz. Cui
îi vor aparține aceste rețele după
reorganizare și cum vor ajunge ele
în proprietatea noului operator de
distribuție a gazului? Toate aceste
probleme urmează a fi soluționate
de către Moldovagaz și autoritățile
moldovenești în următorii cinci
ani, înainte ca întreprinderea să
fie separată în două entități.
Putea oare Republica Moldova
să taie acest nod gordian ce o ține
în dependența de gazul rusesc?
Teoretic, da. Compania de stat
Energocom făcuse deja o serie de
achiziții de gaze pe piețele spot la
prețul de piață de 1000 de dolari
mia de metri cubi. Teoretic, putea să cumpere și tot necesarul,
rupându-se de Gazprom deși cu
o sporire dezastruoasă a tarifelor
pentru consumatori și o scădere
dramatică a competitivității industriei moldovenești, care și așa
abia de mai răsuflă.
Însă, după cum scriam într-un articol anterior, sistemul
energetic moldovenesc, atât cel
de alimentare cu gaze, cât și cel

necesar Republicii Moldova fără
Transnistria, în lunile friguroase
de iarnă fiind necesar un volum
mult mai mare decât în perioada
de vară, diametrul conductei nu
este suficient pentru a permite
tranzitul volumului necesar. Cei
ce au proiectat această țeavă sau
nu au idee de planificare strategică, sau au sabotat deschis un
proiect de asigurare a securității
energetice a statului.
Într-un final, pentru ca să
se rupă de Gazprom, Republica
Moldova trebuie să-și facă temele și să anuleze toate aceste
corigențe: să-și asigure interconectarea energetică, să sporească capacitatea gazoductului
Iași-Chișinău, să lichideze datoriile și să implementeze pachetul
trei energetic, ținând cont și de
activele aflate în proprietatea
APL-urilor. Mai pe scurt, să facă
în cinci ani ce nu au reușit să facă
guvernările precedente în 15-20
de ani. Și în plus, să-și diversifice
sursele de energie prin proiecte de energie regenerabilă, un
alt obiectiv ratat de guvernările
precedente.
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Interviu cu Vera Glijin, mama lui Adrian Glijin, răpit de mascați, la 7 octombrie 2020, de pe un câmp din
preajma localității Cuzmin, din stânga Nistrului

„Fiul meu zace timp de un
an, singur, într-o celulă, nu
pot să-l văd, nici să-l aud”

B

ărbatul în vârstă de 41 de ani este
silvicultor de profesie. Mulți ani a muncit
în calitate de sudor în Cehia. Avea și o
mică fermă cu nouă vaci acasă pe care
le păștea împreună cu un vecin în ziua în care a
fost încătușat de necunoscuți. Ulterior familia a
fost informată că Adrian este acuzat de trădare
de patrie și că se află în custodia așa-numitului
serviciu de securitate de la Tiraspol.
- Stimată dnă Vera Glijin, a
trecut deja mai mult de un
an de când fiul Dvs. a fost
răpit de către așa-numitul
„minister al securității” de
la Tiraspol. Într-o recentă conferință de presă ați
lansat un mesaj disperat:
„Arătați-mi fiul! Vreau să-l
văd”. Ați avut măcar o întrevedere cu el, iar dacă
nu, de ce nu vi se permit
întâlnirile?
Eu, nora și cei trei copii ai lui
Adrian trecem printr-o perioadă
foarte grea. De când a fost răpit,
7 octombrie 2020, încă nu l-am
văzut și nu știm exact ce acuzații
i se aduc și care este starea lui de
sănătate. După două săptămâni
de la reținere am fost informați că
e în izolatorul nr. 3 din Tiraspol.
De atunci în fiecare săptămână ne
ducem la Tiraspol, la acel izolator,
îi ducem câte un pachet de produse
și haine de schimb. Singura confirmare că el ar fi acolo e lista cu
lucrurile și produsele pe care i le
transmitem și ulterior ni se prezintă confirmarea că le-ar fi primit cu
semnătura care seamănă a fi a lui
Adrian. Este unicul semn și unica
mea legătură cu fiul – semnătura
lui. Totodată, cei de la Tiraspol i-au
propus un avocat „de stat” soției
lui Adrian. Acest avocat, ale cărui
servicii noi le-am plătit de altfel,
ne-a spus că dosarul este „secret”
și nu ne poate oferi detalii. Și tot el
ne-a informat că fiul meu stă deja
mai bine de un an singur în celulă
și e foarte slăbit. Să-l ții singur,
timp de un an, e o formă subtilă,
inacceptabilă de tortură asupra deținuților. Îmi fac mari griji pentru
Adrian. Am mai fost informați că
are probleme cu inima și cu multă
dificultate i-am putut transmite
niște medicamente. Mai demult el
a suferit un accident în care și-a
pierdut trei degete de la o mână.
Vara, avocatul ne-a informat că i
s-a deschis și i s-a infectat rana.
Pentru că cei de la izolator au refuzat să-i transmită medicamentele, am apelat la reprezentantul
pentru drepturile omului din regiunea transnistreană, Veaceslav
Kosinski. Datorită implicării lui am
putut să-i transmitem medicamentele. Mi-e teamă pentru sănătatea
lui Adrian și nu doresc nici unei
mame să treacă prin ce trec eu, să
intri în clădirea aceea unde o ușă
ți se deschide și alta se închide și

timp de un an să nu poți afla nimic
despre copilul tău.
- V-ați făcut cel puțin o părere cum a ajuns Adrian
în vizorul „mgb-ului” de la
Tiraspol și care este legătura dintre el și ceilalți trei
bărbați răpiți la 7-8 octombrie 2020, polițistul Andrei
Amarfii, angajatul APP, Andrei Puris, care ulterior au
fost eliberați, și Stanislav
Mânzărari, despre care, la
fel, acum nu se știe nimic?
De fiecare dată când solicit să
am o întrevedere cu Adrian, ni se
spune că dosarul e „secret” și că
este acuzat de „trădare de patrie”.
Mai mult nu ni se spune nimic.
Ne-am adresat la Biroul pentru
Reintegrare, la Președinție, la
Procuratura din Federația Rusă,
i-am trimis o scrisoare și lui Vadim
Krasnoselski (liderul nerecunoscut
de la Tiraspol – n.a.). Am primit
un singur răspuns timp de un an
de la procuratura din Moscova care
ne-a informat că Ministerul rus de
Externe și reprezentantul său de
la Tiraspol va examina acest caz și
ulterior ne va trimite un răspuns.
Am avut o speranță că voi primi
un răspuns și de la autoritățile
din Chișinău, oricât de scurt, un
mesaj că PG ori altă instituție investighează cazul, dar, din păcate, n-am primit. Fiind singură, de
multe ori mi-am pus întrebarea
care ar fi legătura între Adrian și
ceilalți bărbați care au fost reținuți. Fiul meu a învățat în același
liceu cu Andrei Amarfii, dar Andrei
era polițist, nu erau prieteni, nu
avea nicio legătură cu el. Și nici
cu Puris sau Mânzărari nu erau
prieteni. Adrian a lucrat silvicultor
și mulți ani a muncit la Ocolul silvic din Camenca. Salariul însă era
mic și a plecat timp de câțiva ani
la muncă în Cehia, unde a lucrat
sudor. Avea contracte de jumătate
de an, venea și pleca iar. S-a întors
în august din Cehia, cu două luni
înainte de a fi reținut. Acasă mai
aveau o mică fermă cu nouă vaci.
La 7 octombrie, când a fost reținut, Adrian era pe câmp cu vacile.
L-au luat în ciubote și avea doar
un tricou pe el. Atât ne-au spus:
că ar fi vândut informații secrete,
dar ce informații, ce secrete putea
ști el? Sunt aberații, fiul meu nu
avea nicio legătură cu poliția ori
cu alte organe de pe malul drept.

- În ce condiții au avut loc
perchezițiile, ce acte v-au
prezentat și ce lucruri v-au
fost ridicate?
La Adrian acasă, în satul Cuzmin, au venit la 8 octombrie, la
ora 04:00, noaptea. Au speriat
copiii, au luat cu ei un computer
și telefoanele tuturor, inclusiv ale
cumnatului lui Adrian. Mie miau telefonat la 8 octombrie, după
lecții, eram la stație cu un grup
de copii din Camenca, așteptam
microbuzul. M-au informat că
vin la 14:00, ca să facă și la mine
percheziții, la Camenca, deoarece
Adrian acolo are viza de reședință.
Dacă nu m-aș fi prezentat ar fi
intrat și în lipsa mea, de aceea
m-am grăbit să ajung acasă. Percheziția a durat până la ora 19:00,
au răscolit totul. Mi-au spus printre altele că ar căuta și 20 de mii
de dolari. I-am întrebat de când
banii sunt o crimă. Mi-au zis că
e suma cu care Adrian ar fi „vândut” informația celor din dreapta Nistrului. Se purtau obraznic,
mi-au deteriorat mobila. Le-am
zis că nu suntem în anii 36-37,
când se făceau cercetări fără nicio
dovadă. Mi-au luat computerul,
telefoanele, niște planuri școlare
la care lucram. Am cerut măcar un
proces-verbal al lucrurilor pe care
le iau, dar nu mi-au dat nimic. Mi
le-au întors recent, după ce am
bătut la mai multe uși.
- Cum se descurcă în această situație familia, soția și
cei trei copii ai lui Adrian?
Au fost nevoiți să vândă toate animalele. Ne vine greu și din
punct de vedere financiar. Detenția
lui a coincis cu perioada de pandemie, de carantină. Nu ni se permite
să-i ducem decât produse cumpărate, care să fie ambalate, nimic de
casă. Drumurile săptămânale la
Tiraspol, apoi am bătut pragurile
la diverse instituții, la Chișinău,
tot ne costă. Sunt profesoară la
pensie și am doar cinci ore. Nu

ne vine ușor. Ne ajută rudele,
verișoarele. Adrian a împlinit la
20 octombrie, anul trecut, 40 de
ani. Era în izolator. I-am scris o
scrisoare de ziua lui. Anul acesta
iar i-am scris o scrisoare, dar au
refuzat să i le transmită. Este interzis să-i trimitem ceva scris de
mână. Poate doar un ziar, cărți. Eu
cel mai tare vreau să comunic cu
el, să-i aud glasul, să-l văd. Mi-e
teamă să nu cedeze psihic.
- V-ați adresat și la misiunea OSCE, la Biroul politici
pentru Reintegrare, ce răspuns v-au dat?
Nici un răspuns. Nici chiar misiunea OSCE nu ne-a putut ajuta.
După cum vă spuneam, timp de un
an am primit o singură scrisoare,
de la procuratura din Moscova,
care ne-a informat că direcționează
mesajul nostru Ministerului rus de
Externe care va solicita reprezentantului său de la Tiraspol să examineze cazul. Acum vrem măcar
un medic independent care să-l
examineze pe Adrian, pentru că
noi întrebăm care e starea lui și
milițienii de acolo ne asigură că
se simte bine. Dar noi știm că nu
se simte bine. Din hainele care îmi
sunt transmise și pe care suntem
nevoiți să le ținem o zi afară, știm
că stă în condiții insalubre, că e
slăbit și că suportă frig.
- Care este mesajul Dvs.
pentru autoritățile de la
Chișinău în această situație?
Am bătut la toate ușile la care
se putea de bătut și nimeni nu ne-a
putut ajuta cu nimic. Vrem să înțelegem de ce Adrian stă închis mai
bine de un an pe nedrept. Dacă
vom fi ignorați în continuare, voi
organiza un protest în fața Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Fiul meu nu-i un criminal,
iar eu timp de 42 de ani am predat copiilor, din respect cel puțin
pentru vârsta mea, rog autoritățile

Promo-LEX:
Adrian Glijin
este deținut
politic, Tiraspolul
îl folosește ca
monedă de schimb
Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, consideră că Adrian Glijin este deținut politic.
Administrația de la Tiraspol îl
folosește ca monedă de schimb
pe un alt dosar, al unui milițian care a torturat cetățenii
Republicii Moldova și care
actualmente se află în detenție, condamnat prin sentință
definitivă. Potrivit avocatului,
acest caz demonstrează încălcarea oricăror limite omenești
și legale de către administrația de la Tiraspol în raport cu
deținuții politici, așa cum este
Adrian Glijin. Avocatul spune
că a fost expediată și o plângere
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și mai există și o
cauză penală pornită de Procuratura Republicii Moldova.
Promo-LEX solicită tuturor subiecților, inclusiv din formatul
„5+2”, autorităților constituționale, dar și Federației Ruse, să
se implice și să demonstreze, la
această etapă, că Adrian Glijin
este viu. „Nu vom ceda până nu
vom obține informații veridice
despre starea lui Adrian și vom
lupta până la final pentru eliberarea lui, pentru că nu are
nicio vină și se află în custodia
unor autorități nerecunoscute”,
a declarat Vadim Vieru.
să intervină pentru a ne ajuta în
această situație.
- Vă mulțumim.
Interviu realizat
de Svetlana Corobceanu
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RUBRICARZI

Harta lumii

Nemulțumiții
și darurile lor
De regulă, îi judecăm pe politicieni după purtare sau după randamentul lor în funcție. Oamenii
politici ne par buni și de treabă
dacă nu fură, sunt onești și dacă
se spetesc pentru binele tuturor.
Și ne par răi dacă sunt corupți,
mincinoși și dacă muncesc doar
pentru ei înșiși și pentru amicii
sau apropiații lor.
Adrian CIUBOTARU
Există însă un criteriu de clasificare, deseori neglijat, care ne
poate oferi o imagine mai nuanțată a oamenilor politici și chiar o înțelegere mai profundă a cauzelor
care îi fac pe unii dintre ei să reușească, să fie respectați, iar pe alții,
dimpotrivă, să eșueze ori să fie urâți de cetățeni. Este vorba de modul
în care politicienii se raportează la timpul și la lumea din jur, pe care,
vrând-nevrând, le schimbă de la înălțimea postului deținut.
Potrivit acestui criteriu, indivizii care ne conduc destinele s-ar
împărți în trei categorii: cei care au rămas în urma epocii lor, cei care
sunt în pas cu ea și cei care anticipă epoci viitoare.
Primii sunt mereu depășiți de actualitate. Sunt adepții practicilor
vechi într-o lume nouă. Nu sesizează și nu simt schimbările, nu au
fler pentru fermenții sociali ai acestora și, în consecință, se orientează
electoral spre cei care trăiesc într-un trecut imediat sau îndepărtat.
Buni (cât de cât) în această categorie par a fi doar unii conservatori,
dar numai pentru prudența pe care o manifestă față de reformele de
dragul reformelor. Majoritatea însă e alcătuită din retrograzi autentici,
care speculează frica oamenilor de schimbare și care nu se adaptează,
nici ei, la suflul nou al vremii. Mai mult, retrogradul nu are culoare
politică. El își pune una, cameleonic, dar numai pentru că trebuie să-și
camufleze cumva inadecvarea la realitate. Un exemplu de „înapoiere“,
de anacronism au fost cam toate guvernările RM de la proclamarea
independenței încoace. Mai stupefiantă decât corupția, fărădelegea și
dezastrul pe care le-au produs în toți acești ani a fost tocmai această
grotescă și penibilă defazare istorică, generând un tip de politician
original, de fapt, un amestec de nomenclaturist sovietic și dregător
fanariot în secolul… XXI.
Nu sunt cu mult mai breji nici cei care grăbesc timpul istoric. Acești
politicieni cred că au viziunea viitorului, că dețin rețeta progresului
și că ziua de azi e doar materia primă pentru fabricarea zilei de mâine. Buni se dovedesc a fi (întâmplător) doar cei care anticipă corect
evoluțiile ce urmează să se producă – să nu ne facem iluzii, aici toți
trag la nimereală! Opțiunea lor electorală este pentru votanții care
(își închipuie că) vor o lume diferită nu atât pentru ei, cât pentru
urmașii lor. Cu alte cuvinte, pentru visători educați și instruiți, dar
frustrați și resentimentari, care se cred mai puțin solicitați, văzuți
sau răsplătiți de timpul lor. Un exemplu de clasă politică SF e acum
elita Occidentului, cea care luptă cu tot felul de hidre și balauri (rasism, catastrofă climatică, discriminare ș.a.m.d.), dar căreia îi scapă,
elementar, amenințările mult mai palpabile ale prezentului (prețul
crescând al energiei, agresivitatea Chinei, apucăturile războinice și
petro-cazinoul regimului criminal din Rusia, popularitatea tot mai
mare a autoritarismului, migrația de nestăvilit și de necontrolat a
Sudului spre Nord, torpilarea valorilor și institutelor democratice
și liberale prin fake-news, trolling, propagandă, „cancel culture“,
criza iminentă a sistemului de pensii tradițional, acțiunea tot mai
accelerată a factorilor care provoacă recesiuni economice, epidemii
globale etc., etc.).
Tipul cel mai indicat de politicieni este, desigur, realistul. Realiști
sunt cei care, aidoma oamenilor normali și economiilor sănătoase,
trăiesc doar cu ziua de azi, cu provocările și cu problemele ei concrete. Mai buni sau mai puțin buni, ei evită ideologiile în favoarea
bunului-simț, se sincronizează perfect cu timpul lor, dar țin cont de
experiența trecutului și își fac planuri cel mult pentru un viitor imediat,
cel care depinde nemijlocit de deciziile luate aici și acum. Căci numai
așa poți face un viitor mai bun, fără să te gândești prea mult la acesta.
Recenta criză energetică a arătat că lumea duce lipsă de realiști.
Inclusiv în țările-fanion ale civilizației, la putere au acces cei care
trăiesc fie în trecut, fie în viitor. E vina alegătorilor că se împart între
nostalgiile trecutului și himerele viitorului? E o penurie de personalități cum au fost Adenauer, De Gasperi, Monnet? E obligatoriu să
trecem printr-un război mondial, rece sau sindical ca să apară lideri
ca Churchill, Reagan sau Thatcher? Cu cât mai repede vom răspunde
la aceste întrebări, cu atât mai repede vom ieși din impasul în care
ne-au adus sensibilitățile rănite și utopiile.
Ceva îmi spune însă că vom prefera, mai curând, să rămânem
suspendați, ca în bancul cu comunismul, între trecut și viitor, fără
o conștiință lucidă a prezentului. E uluitor să trăiești în una dintre
cele mai pașnice, prospere și frumoase epoci din istorie, și totuși să
o ignori sau să o respingi în halul acesta. Știm și ce se întâmplă cu
cei mereu nemulțumiți și contrariați, cârcotași și paraponisiți. Mai
devreme sau mai târziu, li se ia darul…

Săptămânal independent

A-politice

Adevăr, opinii,
temeri

A

stăzi adevărul e privit fie cu indiferență
inertă, fie cu suspiciune. Întors şi
luminat pe toate părțile, în detaliile şi
nuanțele umbrite (deci îndoielnice),
radiografiat, secționat în atomi, măsurându-ise orbita electronilor, dimensiunea şi culoarea
nucleului.
Mircea V. CIOBANU
După toate astea, substanța
pe care o formează acest adevăr şi proprietățile lui nu mai
contează. Contează parametrii
formali şi taxonomia în care se
încadrează, locul lui pe polița
sistemului periodic al adevărurilor certificate.
Or, în primul rând, tocmai
aceşti parametri ai corectitudinii politice se cer respectați
(uneori, doar aceştia) şi abia
mai apoi, relevanța. Am spus
relevanță? Tocmai acest amănunt îl pune în gardă pe scepticul de serviciu. Dacă afirmația e
relevantă, atunci adevărul, nou
şi necunoscut, tulbură înțelesurile vechi şi, consecutiv, nu
poate să nu îngrijoreze (iar pe
cei mai slabi de fire să-i sperie)
şi să provoace suspiciuni: cât
de adevărat este acest adevăr şi
de ce nu l-a rostit încă nimeni
până acum?
Au dreptate vrăjitorii, chiromanții, clericii, comentatorii,
cârtitorii, numai nu ştiința.
Astrologii, nu astronomii. Şi
dacă adevărul (cel relevant, nu
truismele răsuflate) deranjează,
atunci ce contează? Ah, da, contează părerile. Opiniile. Interpretările. Adevărurile particulare. Dar pentru că aceste mici
adevăruri sunt particulare şi îşi
schimbă mereu optica, ele sunt
şi mai înspăimântătoare. Pentru
că de fapt contează temerile...
Citesc datele unui sondaj din
Franța (deşi starea e reproiectabilă şi în alte părți). Câteva
întrebări, repetate, în aprilie,
mai, iunie, septembrie, octombrie. Care sunt (ca priorități) temele şi temerile francezilor? În
aprilie curent, cumva previzibil,
lumea era preocupată mai întâi
de sănătate, urmată de: securitate, capacitatea de cumpărare
(pouvoir d’achat), problemele
de angajare în serviciu (l’emploi), ecologie, imigrație, pensii
şi tot ce înseamnă percepția de
„inegalități”.
Cu mici permutări, aceste
preocupări le putem regăsi oriunde. Ceea ce m-a mirat (şi i-a
amuzat pe prietenii mei francezi, oameni dintre cei prinşi
în multe treburi, mizând pe
propriile eforturi), au fost nişte
mutații pe scara preocupărilor,
spre toamnă. Bine, problemele
de sănătate (şi temerile în legătură cu ea), odată cu vaccinarea în masă a francezilor, s-au
deplasat de pe primul loc pe al
patrulea. Urcarea îngrijorărilor

privind puterea de cumpărare
de pe locul trei pe primul, în
sine, nu e o revelație: după pandemie, încep să se developeze
problemele economice, urmate,
implicit, de cele sociale. Altceva
i-a amuzat pe prietenii francezi.
Dacă la început linia grafică
ce indica puterea de cumpărare a respondenților mergea
mână în mână cu cea care arăta
problemele angajării în serviciu, atunci în octombrie prima
a izbucnit în sus, distanțându-se net de celelalte, pe când
problema angajării a coborât,
succesiv, devenind penultima.
Francezii nu mai făceau conexiunea firească de cauză şi efect
între muncă şi venit!
Franța, ca şi majoritatea
ţărilor UE, are o serie de pachete generoase de asistență
socială pentru cele mai diferite
categorii de persoane, inclusiv
pentru cele afectate de pandemie. Apropo, guvernarea
de la Chişinău le repetă grijile
filantropice, uitând că francezii
mai întâi au asigurat un pib
pe potriva poftelor sociale! În
contextul subsidiilor de tot felul
(unii parazitează pe ele), se simt
nedreptățiți cei care muncesc,
inclusiv micii proprietari, care
în acest context au probleme
cu locurile vacante: pe cine să
angajezi, dacă subsidiile sociale
sunt generoase şi îți permit să
nu te osteneşti?
Bine, francezii se vor dumeri
şi fără comentariile noastre, dar
care sunt realitățile şi temerile
care le creează insomnii moldovenilor? Ei se tem să înghețe
la iarnă din cauza problemelor
gazului şi ale electricității, dar
şi mai mult se tem că ruşii îi vor
subjuga din nou; ei se tem de
mondializare şi liberalizare, dar
şi de sărăcie, salarii şi pensii
mici; ei se tem că li se cumpără producția agricolă la preț
Caricatura la gazetă

Opțiunile
recente, ascendente,
ale moldovenilor
pentru unire şi
pentru integrare
europeană (insist
că ele nu-s noțiuni
contradictorii) sunt
un semn. Astăzi,
pentru moldoveni,
românii şi europenii
sunt, în primul rând,
cei care ajută.

de nimic, dar tot ei se tem de
creşterea prețurilor la produsele alimentare; ei se tem de
armata a 14-a, dar tot ei se tem
şi de umbrela NATO; ei se tem
deopotrivă de ocupantul rus şi
de proverbialul jandarm român
(până şi reformatorii instituțiilor de forță ai RM, patrioți români fără rest, refuzaseră franțuzismul consacrat în favoarea
italienismului carabiniere)...
O lume bulversată de schimbări, cu vectori oscilanți, e
firesc bântuită de griji, îngrijorări şi temeri. Soluția e coborârea în realitate, în adevăr.
Opțiunile recente, ascendente,
ale moldovenilor pentru unire
şi pentru integrare europeană
(insist că ele nu-s noțiuni contradictorii) sunt un semn. Astăzi, pentru moldoveni, românii
şi europenii sunt, în primul
rând, cei care ajută. Adevărul
comuniunii de suflet, înțeles
greu, dar convingător, spulberă
temerile rămânerii într-o lume
consumată, fără perspective,
oferind speranța supraviețuirii
într-o lume aşezată. Adevărul,
ca remediu pentru temeri.

social-politic

MREAJA REȚELELOR

de atitudine

Feudalism digital

George DAMIAN
Analiștii politici care comentează ce se întâmplă pe la
București și Chișinău comit o
eroare fundamentală.

Anume pornesc de la o grilă
contemporană de analiză în
care utilizează categorii de genul: constituție, stat de drept,
cetățeni, funcționari publici,
administrație etc. Ceea ce este
fals.
Grila de analiză trebuie să
pornească de la alte categorii:
clanuri, feude, relații de vasalitate suzeran - vasal, iobagi
și robi, omagiu de fidelitate,
viclenie (în sens de trădare a
suzeranului), anarhie feudală.
Doar prin schimbarea grilei

de interpretare se poate reda
o imagine apropiată de realitate a momentului. Trebuie
abandonată ideea de minimă
existență a unei legalități în
România, nimeni nu respectă
legile scrise, tot ce contează
cu adevărat sunt relațiile de
putere.
Cine ce feudă are, în fața cui
a depus omagiul de fidelitate,
ce gloate pot strânge jupanii și
câtă vreme le pot ține în luptă
etc. Feudalism digital, asta e
tot ce putem.

Un veritabil model

Vladimir BULAT
Am aflat cu puțină vreme
în urmă, că pictorița Valentina Rusu Ciobanu s-a mutat la
Domnul Dumnezeu.
Acum câteva zile a împlinit
101 ani, lăsând în urma sa o
operă plastică despre care,

cred, se va scrie încă pertinent,
analitic, matur, fără sentimentalisme.
Mi-amintesc acum că în luna
martie 1999 i-am făcut o vizită
în atelierul din strada Dimo, din
Chișinău, și am stat de vorbă,
înregistrând pe bandă de reportofon conversația noastră. La
scurtă vreme am propus acel dialog revistei „Contrafort”, unde
a și apărut, nu fără anumite
animozități, peste care am trecut
cu înțelepciune. Mai ales atunci
am învățat că artiștii care ies din
„rânduri”, din cohorta „adaptaților” au ciudățeniilor lor, afirmă
pretenții și meandre, pe care tre-

buie să le tratezi matur, firesc, în
favoarea operei lor. (…)
În concluzie, Valentina
Rusu Ciobanu a lăsat o operă
complexă, vastă, delicată și
insuficient analizată, iar acum
se vede tot mai clar că întreaga
ei poziționare socială a fost
a unui luptător decadent, a
unui aristocrat care a înfruntat
intemperiile, de-a lungul unui
veac întreg, crezând în epoca
deplinei libertăți, pe care a și
apucat-o, trăind în ea cu demnitate, ca un veritabil model.
Fie-i țărâna ușoară, și sufletul ei să-l primească Domnul
întru Împărăția Sa!

O poveste de succes!

Marcela ȚUȘCĂ
…Deși la Chișinău, după
cum bine știm deja, „nu se face
geopolitică”, deși președinta ne
anunțase că nu are de gînd să se
implice în negocierile cu privire
la semnarea noului contract,
declarînd aiurisant că ar fi vorba
despre o „relație comercială între
doi agenți economici, Moldovagaz și Gazprom”, implicațiile
politice au fost evidente: vice-ministrul pentru Reintegrare
(portofoliul care se ocupă de problema transnistreană în guvernul
moldav) Vladislav Kulminski s-a
întîlnit de cel puțin două ori în
această perioadă cu vicepremierul rus Kozak, delegatul special în
administrația rusă pe problema
transnistreană. Ce-au discutat,
nimeni nu știe.
Este neașteptat și faptul că
contractul e apreciat a fi semnat
pe 5 ani, deși contractele anterioare erau semnate doar pe 1 an.
În aceste condiții, va crește și
prețul energiei electrice, produsă
pe bază de gaz la Centrala electrică de la Cuciurgan, în stînga
Nistrului. 2/3 din volumele de
gaz merg în Transnistria, atît
pentru a acoperi nevoile centralei
de la Cuciurgan, care alimentează
și malul drept, dar și uzinele de
ciment și metalurgice transnistrene. Pe scurt, Transnistria nu-și
va plăti consumul, noi vom plăti
în schimb dublu sau triplu: vom
asigura din plata la gaz și ener-

gie electrică un surplus din care
Rusia va continua întreținerea
regimului transnistrean.
Dar tocmai aici e miza: Transnistria. Interpretarea convențională face din Rusia principalul
actor interesat de „menținerea
controlului” asupra regiunii.
Adevărat. Dar Rusia nu e unicul
actor interesat. Și nici Chișinăul
nu e mereu victima absolută și
dezinteresată. Problema politică
a Republicii Moldova, în speța în
relația cu Moscova, nu e descrisă
de ecuația unei „simple” dependențe energetice sau de realitatea
unei prezențe militare ruse pe
un teritoriu deținut nu mai mult
decît pur formal.
Problema e una de identitate
politică: Chișinăul are nevoie de „rezolvarea conflictului
transnistrean”, de restabilirea
controlului asupra „regiunii
rebele” pentru a se putea legitima ca stat. În lipsa Transnistriei, mișcarea Moldovei are o
traiectorie (euro)românească.
„Independența energetică” a R.
Moldova în afara Transnistriei
nu are sens pentru clasa politică
moldovenească. Condițiile pe
care le pune Rusia pentru „retragerea trupelor” sunt condiții pe
care le-ar îmbrățișa foarte bine
și Chișinăul pentru „soluționarea conflictului”: neadmiterea
schimbării statutului de stat independent al R. Moldova (adică
neadmiterea asimilării politice
cu România) și neadmiterea
aderării la un bloc militar (adică
NATO). Chișinăul și mîine ar
jura pe aceste garanții, dacă
nu ar fi atît de riscante politic,
intern. Compromițătoare chiar.
Mai mult decît atît: angajarea fățișă a unor asemenea condiții ar
avea tocmai efectul dezintegrant
pe care Chișinăul încearcă să-l

evite. Ăsta-i tangoul care trebuie
dansat.
Elitele moldovenești sunt
încleștate în acest șah: pentru ele
nu Rusia e problema. Cu Rusia
putem conviețui, - în acel minunat echilibru geopolitic despre
care ni se (tot) vorbește. Ci cum
europenizezi R. Moldova (orice
a ajuns să însemne astăzi europenizare) fără să riști asimilarea
politică românească. Garantul
neadmiterii unui asemenea scenariu este Transnistria. Chișinăul
are nevoie de Transnistria poate
chiar mai mult decît Rusia.
Cum introduci niște „procese
europene” în R Moldova, și ce fel
de „procese”, așa încît acestea,
odată propuse noii formule de
stat „reintegrat”, să fie inofensive politic pentru populația și
factorii de decizie transnistreni?
Vremurile pe care le trăim sunt
deosebit de „prielnice” unei rezolvări a problemei transnistrene: Europa ne propune „tabula
rasa” din punct de vedere al
vreunui/oricărui bagaj istoric, și
ne pune viitorul verde-optimist
pe tavă, nouă, umanității omogene. Vorba aia, clivajele au fost
depășite. În fond, cadrul ideologic e ideal.
De aici lipsa de loialitate a
Chișinăului în contextul semnării
acestui contract, atît față de partenerii care au pus la dispoziție R
Moldova căi alternative de procurare a gazului (Polonia, Ucraina,
deși cantitățile avute în vedere au
fost atît de ridicole, încît trezește
suspiciuni în legătură cu seriozitatea unor asemenea angajamente de căutare a căilor alternative),
cît mai ales față de România, din
banii căreia a fost construit gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău,
și care riscă să ajungă fier vechi
înainte de a fi folosit.
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Despre predare / capitulare
/ smerire / lepădare
Capitularea nu înseamnă să fii
mizer şi tâmpit, dar nici elevat şi
profund. Nu are nimic de-a face cu
niveluri şi evaluări. Dimpotrivă, ne
smerim deoarece am dori să comunicăm cu lumea „aşa cum este ea”.
Nu-i necesar să ne clasificăm
drept oameni cărturari sau ignoranţi. Ştim unde ne aflăm, prin urLică SAINCIUC
mare vom face gestul de predare,
de deschidere, ceea ce înseamnă
comunicare, legătură, comunicare
directă cu obiectul capitulării noastre.
Nu ne împiedică colecţia noastră bogată de însuşiri crude, brute,
frumoase şi curate. Prezentăm totul obiectului capitulării noastre.
Actul fundamental de predare nu înseamnă cultul unei puteri externe… ci e lucrul cu îndemnul interior, astfel încât devii un vas deschis
în care se poate turna cunoaşterea.
[ Trungpa, Tibet ]

Magia manipulării
Sunt în piața energetică de aproximativ 20 de ani. La un moment
dat, coordonam direct și indirect
tranzacții cu volume fizice de aproximativ 10 milioane tone echivalent
țiței. Deși azi nu mai sunt așa de
implicat, zilnic trag cu ochiul la
ecran – Bloomberg, Platts, burse-smurse...
Ion STURZA
Am fost și rămân mereu surprins
cum aceste piețe, aparent libere,
sunt manipulate de „băieții șmecheri”. Ca la carte, moderatorii de la
Bloomberg se întreabă (lamentează) patetic: ce se mai întâmplă cu
petrolul, când se termină? „Analiștii” interesați se dau cu părerea,
vorbesc despre „fundamentals”. “Da, domnilor, e pe sfârșite”. Intervine
CNN - în delta Nigerului rebelii au furat o canistră de petrol omorând
paznicul. Și zbanț, cresc cotațiile cu un dolar!
Tu ești inundat de oferte de petrol fizic, nu știi unde să te ascunzi
de furnizor. Ei, „guru analismului”, nu – defițit!
Exact asta s-a întâmplat și cu cotațiile gazului. Cu cât a crescut consumul față de anul trecut? Cu 5-7%? De ce a crescut prețul de 3-4 ori?!
Diferența este că în cazul gazului manipularea a venit de la ruși,
cap de afiș fiind nimeni altul decât Putin. Primitiv, obscur, dar a
funcționat! Și știți de ce? Pentru că la aceste povești au „pus botul”
„traderii” din Occident. Cei care „tranzacționează” hârtii, și nu volume
fizice. Aceste „tranzacții” reprezintă astăzi 80%(!) din toată piața!
Cineva câștigă din aer miliarde de dolari reali! Cine le achită? Proștii
de consumatori și investitori mărunți.
Aceasta este fața hidoasă a „pieței libere”, care numai liberă nu e!
Absolutizăm niște lucruri, repetându-le ca o mantră – „piețe libere”,
„societăți democratice”, „drepturile omului”, „schimbări climatice” și
multe alte derivate, negând trecutul și bunul-simț, ignorând tradiția
și cutuma, mersul firesc al societății și al naturii.
A trebuit să vină pandemia ca lumea să se „dezlănțuiască” și noi să
vedem cât de vulnerabili suntem în construcții formal gândite deseori
de profitorii mai „deștepți”.
P.S. De fapt, am vrut să scriu că noua sperietoare despre o iminentă
întrerupere globală a curentului electric și promovată de aceiași conspiraționiști este din aceeași „operă”. Vine pe calea „Sputnik”-ului.
Să fiți sănătoși! Lumină vom avea. Rezervele cunoscute de gaz
natural ajung pentru...1000 de ani!

Să cerem Rusiei daune
pentru ocupație

Mihai GRIBINCEA

În prezent, când Moscova ne
cere în mod ultimativ să plătim
datoriile acumulate de-a lungul
anilor pentru gaz, de ce Moldova
nu ar cere Rusiei:
- compensații pentru ocuparea
Basarabiei timp de aproape 50 de
ani;
- compensații pentru daunele
provocate Moldovei de trupele
ruse (Armata a 14-a) în războiul

moldo-rus de pe Nistru din 1992;
- compensații pentru ocuparea ilegală a Transnistriei în anii 19912021?
Acum, când PAS are majoritatea în parlament, propun ca Parlamentul Moldovei să facă o declarație în care să anunțe că, pornind de
la faptul că Rusia ocupă ilegal o parte a teritoriului RM, începând cu
1 noiembrie a.c. orice zi de ocupație rusească a Transnistriei aduce
daune Republicii Moldova în valoare de 10 mln. USD, daune care vor
fi decontate din datoria RM pentru gaz față de Rusia.
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Saltim-banc

Punctualitate
ca la
moldoveni

100 DE ZILE

Moldova își împrăștie
corupții prin toată lumea

Î

n primele 100 de zile de când Partidul
Acțiune și Solidaritate (PAS) a preluat
guvernarea, mai mulți lideri de partide au
renunțat la politică, unii foști șefi din poliție
au fugit din țară, alții au ajuns în arest.

Gheorghe BÂLICI
Trebuia să plec la București în
ziua de joi a săptămânii precedente. Eram invitat la o emisiune, iar
televiziunea respectivă din capitala
țării îmi rezervase loc tur-retur la
SRL „MirTrans-Express” ai cărei
operatori, în stil reverențios, m-au
informat la telefon despre locul și
ora plecării.
Am călătorit în cele mai bune
condiții, locuri libere fiind berechet. Eram doar șapte inși și, distanțarea fiindu-ne asigurată, nici
nu prea am comunicat între noi.
Până la autogara „Filaret” am mers
o zi întreagă, de la ora opt până la
ora optsprezece. Cu toate că am
ajuns cu întârziere, eram pur și
simplu încântat de condițiile oferite și de amabilitatea șoferului. La
despărțire, acesta m-a rugat ca la
întoarcere, duminică dimineața,
să fiu cu o jumătate de oră mai
înainte de ora plecării.
Am și fost. La ora 7.30 am găsit
în spatele autogării microbuzul cu
care venisem joi. Șoferul cel amabil
lipsea, iar pe parbrizul vehiculului scria: Chișinău, 15:00. Nu mă
anunțase nimeni despre această
modificare, iar un șofer de la altă
firmă și de la altă cursă spre Chișinău m-a informat că ieri, adică
sâmbătă, a fost Ziua șoferului, iar
administrația SRL „MirTrans-Express” ține mult la angajații săi și
le organizează de sărbători câte o
petrecere, așa că nu este exclus ca
microbuzul cu care ar fi trebuit să
călătoresc nici să nu mai plece în
ziua de duminică...
„Hopana!”, cum zic moldovenii
„mai cu carte” de pe la noi. De aceștia îmi sunteți, „carevasăzică”?!
Deși eram pe roaming-ul care îți ia
toți banii și mai rămâi încă și dator, am sunat la telefoanele scrise
frumos pe bordul microbuzului.
Până la urmă, n-am aflat nimic,
dar, sub presiunea televiziunii la
care fusesem invitat, a venit, pe la
11.30, un alt șofer care mi-a achitat costul drumului înapoi, spre
Chișinău, la cursa de la ora 12:00.
Am ajuns noaptea târziu acasă și
m-am gândit că nu sunt eu singurul pățit cu transportul nostru de
pasageri. Dar, pentru a reduce din
numărul celor cu ponoasele, m-am
mai gândit că lumea ar trebui să
știe că de sărbători naționale,
internaționale, profesionale etc.
trebuie să evite să-și rezerve loc
la SRL-ul cu pricina.
Marți, după ce mi-am mai revenit din stresul trăit, am sunat la
SRL „MirTrans-Expres” și am aflat
că microbuzul meu, de la ora opt, a
plecat duminică din București abia
la 17:00, cu treisprezece pasageri.
Operatoarea mi-a spus că informația este confidențială. Vă spun
și eu același lucru și vă mai spun
că ceea ce v-am povestit nu trebuie
să știe nimeni. Nu de alta, dar face
rău la imagine.

Săptămânal independent

Procurorul
general
și
prim-adjunctul său au fost suspendați și plasați în arest, iar ceilalți adjuncți au demisionat de
bunăvoie. Pentru prima dată în
istoria țării, un judecător a fost
condamnat cu executare pentru
îmbogățire ilicită, iar mai mulți
procurori și judecători caută acum
disperați soluții ca să-și pună la
adăpost juridic averile nejustificate, dobândite în perioada dezmățului oligarhic. Foști, dar unii
încă șefi de agenții, reprezentanți
în diferite companii de stat, jefuite sub fostele guvernări, dar
și patronii oficiali și neoficiali ai
sistemelor de microfinanțare șiau scos averile la vânzare și, cel
mai probabil, se pregătesc să fugă
din țară, cu bani cu tot, până se
așază lucrurile la Procuratură și în
justiție. Alții caută să se infiltreze
în tabăra noii guvernări, crezând
că așa vor reuși să-și pună averile
fabuloase la adăpost. Unora infiltrarea le reușește.

derul „Partidului Nostru”, Renato
Usatîi, a renunțat la mandatul de
primar și a devenit politic inactiv.
Fostul primar de Chișinău, Dorin
Chirtoacă, s-a retras din funcția
de lider al Partidului Liberal și
a anunțat că ia o pauză. Fostul
șef adjunct al Inspectoratului
General de Poliție din perioada
regimului Plahotniuc, Gheorghe
Cavcaliuc, care reușise să-și facă
un partid (PACE) și chiar să participe la alegeri, a fugit din țară și a

grupărilor criminale, care filau și
încarcerau oponenții sau curățau
piața pentru afacerile „stăpânului”. „Ștampila” țării și sistemul
judiciar moldovenesc au fost folosite la spălarea a zeci de miliarde
de dolari, băncile moldovenești
au fost devalizate, iar banii scoși
în jurisdicții străine.
Actuala guvernare și-a propus
să distrugă aceste sisteme subterane. Majoritatea parlamentară a
operat rapid modificări legislative
pentru a opri scurgerea banilor
și pentru a putea înlocui imediat
oamenii care asigurau funcționarea schemelor din funcții publice,
inclusiv schemele de contrabandă.
Toate eforturile anticorupție se
opreau însă la Procuratură și la

a început să fie aplicat articolul
din Codul Penal vizând îmbogățirea ilicită. Sub lupa procurorilor
au nimerit mai mulți judecători,
procurori, ex-miniștri, șefi de
agenții guvernamentale, deputați
și ex-deputați, foști șefi din poliție și aleși locali. Aceștia încearcă acum să-și securizeze averile
prin tranzacții. Unele sechestre
deja au fost puse, iar o parte din
cei vizați au fugit din Moldova.
Unii au reușit să fugă din țară
chiar cu câteva zile înainte de
învestirea noului Guvern în august 2021.
Totuși, guvernarea PAS este
criticată în plan intern pentru
lentoarea cu care se mișcă pe
segmentul combaterii corupției

Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM). S-a intervenit „chirurgical” în privința acestor structuri.

și îndepărtării din funcții a oamenilor care, prin corupție, au fost
loiali regimurilor cleptocratice.
Evaluarea extraordinară a judecătorilor – unul din principalele
angajamente ale noii guvernări
– încă nici nu a început. La Procuratură bântuie o atmosferă de
provizorat, iar rezistența sistemului clădit acolo de oamenii lui
Plahotniuc nu a dispărut. Șeful
Centrului Național Anticorupție
este în continuare Ruslan Flocea, propulsat acolo din funcția
de consilier al ex-președintelui
Igor Dodon.

Metamorfoze la nivel
politic
Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, la care PAS a
obținut o victorie zdrobitoare,
au determinat mai mulți lideri
politici să-și caute o altă ocupație. Finul lui Plahotniuc, Andrian
Candu, s-a retras din funcția de
lider al partidului „Pro-Moldova”
pe care l-a creat după ce a părăsit
PDM. Pavel Filip, care l-a deservit,
în calitate de premier, pe oligarhul
Plahotniuc în perioada capturării
instituțiilor statului, care a preluat
conducerea Partidului Democrat
după fuga lui Plahotniuc din țară,
a demisionat și el din funcția de
lider al PDM. Fostul partener de
bloc politic al Maiei Sandu în lupta contra regimului Plahotniuc
(2019), Andrei Năstase, a renunțat
la funcția de președinte al Platformei DA. Dezamăgit de scorul
electoral obținut la alegerile parlamentare anticipate inclusiv în
orașul Bălți unde era primar, li-

fost anunțat în urmărire de către
procurori. Recent, liderul principalului partid parlamentar de
opoziție (PSRM), ex-președintele
Igor Dodon, a renunțat la mandatul de deputat și a anunțat că se
retrage de la conducerea PSRM,
iar a doua zi a plecat la Moscova.
PAS a obținut o majoritate parlamentară confortabilă utilizând
în campanie o insistentă retorică
anticorupție, alimentată de furia
unui electorat jefuit constant de
niște grupări conectate la crima
organizată, care au uitat să mai și
guverneze. Zeci de ani, schemele
de corupție au trecut din mână în
mână, instituțiile statului erau
folosite ca subdiviziuni în cadrul

O nouă echipă de
medici moldoveni
îi ajută pe colegii
din România
în lupta cu
COVID-19
O nouă echipă formată din 27 de medici, paramedici și asistente medicale din R. Moldova
a plecat luni, 1 noiembrie, la spitalul modular
din Lețcani, județul Iași, pentru a oferi sprijin
colegilor din România în lupta cu COVID-19.
Aceasta este cea de a doua echipă care merge
peste Prut, pentru a-i înlocui pe cei 32 de lu-

Lucru făcut pe jumătate
După suspendarea și plasarea
în arest a procurorului general
Alexandr Stoianoglo (învestit de
ex-președintele Igor Dodon) și
desemnarea unui procuror general interimar și după înlăturarea din funcții a adjuncților lui
Stoianoglo, funcționarii corupți
care au deservit regimurile lui
Plahotniuc și Dodon, inclusiv cei
care au făcut poliție politică, s-au
pomenit vulnerabili. Pentru prima dată, în Republica Moldova

crători medicali care și-au început misiunea
la Lețcani pe 18 octombrie. „Este foarte important să fim astăzi alături de România, țara
care ne-a oferit cel mai puternic umăr și a fost
alături de noi chiar la începutul pandemiei,
prin intermediul tuturor ajutoarelor trimise
în R.Moldova”, a declarat cu această ocazie
ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
La rândul său, ambasadorul României în
R. Moldova, Daniel Ioniță, a exprimat recunoștință autorităților de la Chișinău.
„România trece printr-o perioadă dificilă.
Avem un număr tot mai mare de cazuri de
infecție, iar ajutorul vostru e unul substanțial. Colegii voștri din prima echipă au muncit
cot la cot cu medicii de la Lețcani, au salvat
vieți. Vă mulțumim mult și vă rog să transmiteți recunoștința autorităților din România
tuturor autorităților din Republica Moldova

Vitalie Călugăreanu,
pentru DW.com

care au făcut acest gest de solidaritate umană.
Vă asigurăm că gestul dvs. nu va fi uitat”, a
declarat Daniel Ioniță, în cadrul festivității
organizate cu ocazia plecării acestei echipe
de medici moldoveni în România.
Și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, s-a
adresat medicilor, accentuând că „e o onoare
să putem ajuta România”.
„Vreau să aveți grijă de sănătatea voastră,
să vă întoarceți cu bine acasă, iar acest gest
de solidaritate trebuie să fie cea mai importantă lecție pe care o vom învăța în această
pandemie”, a adăugat ea.
Medicii fac parte din echipele Spitalului
Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”,
Institutului de Medicină Urgență și a Spitalului
Clinic al MS.
V.V.
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Şase organizaţii din RM, mai puternice
şi determinate să se dezvolte

A

sociaţia Obştească „Fiecare contribuie
pentru Schimbare” (AO FCPS) din or.
Criuleni a finalizat proiectul „Un scop
comun – organizaţii durabile”, al cărui
scop a fost consolidarea capacităților a șase
organizaţii ale societăţii civile (OSC) locale în
dezvoltarea organizațională proprie, advocacy
și monitorizarea politicilor publice locale şi
naţionale în domeniul incluziunii sociale și
prevenirii discriminării persoanelor defavorizate.
Organizaţiile implicate în
proiectul de capacitare sunt: AO
Centrul de Asistență Socială „Casa
Speranțelor” din or. Soroca; AO
„Femeie. Speranță. Viitor” din s.
Varnița, r. Anenii Noi; AO „Sprijin și Speranță” din or. Ungheni;
AO „Clubul Femeilor „Inspirație
” din s. Oxentea, r. Dubăsari; AO
„Forța Susținerii” din or. Leova;
AO „Change for a better life” din
or. Căușeni.
Victoria Secu, directoarea executivă a AO FCPS şi coordonatoarea proiectului, a remarcat că în
urma evaluării iniţiale a fiecărei
organizaţii, de comun acord cu
echipa OSC beneficiare, au fost
identificate domeniile care necesită a fi dezvoltate. Membrii şi
membrele organizaţiilor au optat
fie pentru dezvoltarea organizațională proprie, fie pentru elaborarea și aplicarea propunerilor
de finanțare, ajustarea politicilor
interne sau creșterea capacităților
de comunicare ale organizației.
Un alt compartiment al proiectului a fost studierea proceselor
decizionale locale şi influenţarea politicilor publice cu scopul
promovării incluziunii sociale și
prevenirii discriminării persoanelor defavorizate. Câteva activităţi
din proiect au fost orientate spre
dezvoltarea capacităţilor de fundraising şi a creşterii vizibilităţii
organizaţiilor în regiunea unde
îşi desfăşoară activitatea.
Ana Severin, team-lidera Proiectului „Dezvoltarea societății
civile la nivel local în Republica
Moldova”, a formulat o concluzie,
la finalizarea proiectului: incluziunea socială este un domeniu
actual, de interes sporit pentru
ONG-uri.

„Un indicator clar de performanță al acestui proiect ar fi că
din cele șase organizații cu care ați
lucrat doi ani, două s-au calificat
în cadrul unui apel de granturi și
au devenit beneficiare de granturi. E vorba de „Forța Susținerii”
de la Leova și de „Casa Speranțelor” de la Soroca. Dincolo de
profesionalism, avem un istoric
de colaborare foarte plăcut. Ați
respectat termene, ați fost foarte flexibili, ați dat un răspuns la
pandemie care ne-a impresionat.
Vă mulțumim pentru faptul că ați
făcut parte din echipa proiectului nostru”, a spus Ana Severin
la adresa tuturor organizaţiilor
implicate în proiectul „Un scop
comun – organizaţii durabile”.
Valentina Onica, directoarea
AO „Casa Speranțelor” de la Soroca, a remarcat că pe parcursul
desfășurării proiectului cele șase
organizații-partenere au creat o
comunitate prietenoasă, au învățat împreună lucruri utile, s-au
bucurat reciproc şi și-au făcut
griji pentru inițiativele şi reuşitele colegilor. Organizația „Casa
Speranțelor” a ales să beneficieze
de instruiri, de asistență și mentorat în ajustarea politicilor interne
organizaționale și a reușit să definitiveze și să obțină o strategie de
dezvoltare organizațională, care îi
va ajuta să planifice scopurile și
să atingă țintele stabilite pentru
următorii cinci ani.
Rodica Buzila, directoarea
executivă a AO „Clubul Femeilor
„Inspirație” din s. Oxentea, Dubăsari, a remarcat că organizația pe
care o dezvoltă a iniţiat o afacere
socială în domeniul alimentației
publice și catering, mai rară activitate în domeniul rural. Despre

Membrii organizaţiilor implicate, la conferinta de bilanța proiectului, octombrie 2021

Organizațiile participante – în vizită de studiu la Centrul raional de resurse pentru
educația incluzivă Ungheni. Octombrie, 2021

beneficiile proiectului spune că
sunt multe, dar va remarca trainingurile care au fost interactive
și cu multe activități practice, care
le-au consolidat cunoștințele. În
special ar vrea să remarce trainingul despre scrierea proiectelor.
„În urma acestuia, am elaborat
chiar, cu colega Lilia Galin, o propunere de proiect. Instruirile referitoare la politicile publice au
fost «jos pălăria!». Acestea îmi
sunt de folos și în activitatea de
consilieră locală. Aș remarca vizitele de schimb de experiență în
organizațiile partenere, pe parcur-

sul cărora am văzut lucruri bune
și utile, pe care le realizați. Neau fost foarte utile cunoștințele
preluate de la AO FCPS în materie
de management organizațional și
de management financiar. Ne-am
ajustat multe din documentele
interne, pentru că ne dorim să fim
mai credibili în fața societății și a
finanțatorilor”, a descris Rodica
Buzila rezultatul proiectului.
„În noiembrie 2019, am avut
parte de prima evaluare asistată
de AO FCPS, la care am formulat
cine suntem și ce putem face, unde
vrem să ajungem ca organizație,

ce putem face în folosul beneficiarilor noștri. În ianuarie 2020,
am primit deja și primul suport
– echipamentul de care aveam
mare nevoie ca să ne continuăm
activitatea... În urma modulului
„Acțiuni comunitare și fundraising”, precum și în urma vizitei cu
schimb de experiență la Leova, la
partenerii AO „Forţa Susţinerii”,
am inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru crearea unei
camere senzoriale, pentru copiii
cu autism, la Ungheni”, a descris
Mariana Budaianu, preşedinte la
AO „Sprijin şi Speranţă” din Ungheni, beneficiile pe care le-a oferit
organizaţiei proiectul sus-numit.
La finalul activităților, fiecare
organizație a primit câte o donație
de consumabile, iar pe parcursul
proiectului a beneficiat și de echipamente de birou, care le sunt de
folos în activitatea zilnică și fac
parte din programul de dezvoltare
a organizațiilor, agreat de comun
acord cu OSC-urile beneficiare.
Proiectul a fost implementat
de către AO FCPS, finanţat de
Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung în
parteneriat cu Asociația pentru
Politică Externă (APE), în cadrul
proiectului „Dezvoltarea societăţii
civile la nivel local în Moldova”.
S. Cernov, specialistă
comunicare, AO FCPS
P

Judecători cu „donații” de milioane:
Primii cinci în top
Un studiu al Asociației „Implicare Plus”
arată că cel puțin cinci judecători moldoveni au beneficiat în ultimii ani de venituri
din „donații” de peste un 1 milion de lei.
Astfel, conform datelor ce provin din declarațiile de avere ale acestor magistrați,
lider detașat la acest capitol este Dragoș
Crigan, de la Judecătoria Chișinău, căruia
i-ar fi fost donați 1.656.365 de lei, în 2018.
Acesta este urmat de Alexandru Mardari
(Judecătoria Chișinău), veniturile căruia
au fost completate cu donații de 1.282.710
de lei, în 2020, Natalia Mămăligă (Judecătoria Chișinău), care a obținut donații
de 1.200.000 de lei, în 2020, Olga Boțan

(Judecătoria Chișinău), care a declarat donații de 1.177.838 de lei, primite în 2018,
și Marcel Popescu (Judecătoria Bălți), cu
donații de 1.139.071 de lei, în 2020.
De asemenea, alți 17 judecători moldoveni au raportat donații ce depășesc suma
de jumătate de milion de lei, iar alți 78 – de
peste 100 de mii de lei.
Alți 111 foști sau actuali judecători au
indicat în declarațiile lor de avere donații
de până la 100 de mii de lei.
În total, echipa Asociației „Implicare
Plus” a verificat 1749 de declarații anuale, la angajare/validare sau eliberare/
demisie din funcție, depuse de foști și

actuali magistrați pe parcursul anilor
2018-2021.
Subiectul așa-numitelor donații raportate de magistrați, care de cele mai dese
ori camuflează venituri și proprietăți obținute din surse ce nu pot fi justificate din
venituri oficiale, a fost frecvent abordat de
jurnaliștii de investigație din R. Moldova.
Anticorupție.md, bunăoară, constată
că numai în declarațiile de avere pentru
2020 fiecare al cincilea magistrat, din cei
puțin peste 400 care activează în prezent
în instanțele din țară, a indicat donații, sub
formă de bani, mașini sau imobile.
Cu toate acestea, Autoritatea Națională

de Integritate (ANI) susține că se confruntă
cu o serie de bariere în procesul de verificare a averilor dobândite inexplicabil de către
judecători și procurori. Mulți dintre ei își
ascund averile înregistrându-le pe numele
unor rude sau persoane terțe, obțin donații
impresionante pe care nu le declară legal
sau raportează bunuri la prețuri derizorii.
Chiar dacă ajung în vizorul inspectorilor de
integritate care constată anumite abateri,
mulți funcționari din justiție scapă basma
curată, nu sunt eliminați din sistem, iar
uneori sunt chiar avansați.
Valeriu CAȚER
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Valentina Rusu-Ciobanu:
„Îmi place ca lumina
să vină din adâncime”

N

-aș fi vrut niciodată să scriu aceste
cuvinte: s-a stins Valentina RusuCiobanu. A trăit 101 ani și 3 zile.
Vestea despre moartea ei ne-a făcut să
încremenim de tristețe.

Totuși, nu accept gândul că nu
mai este. I-am rugat pe mai mulți
oameni de cultură să-mi povestească despre zilele luminoase când
au întâlnit-o, au vorbit cu ea, i-au
admirat picturile. Astfel, ne mai
alinăm durerea. Îmi aduc aminte, bunăoară, cum mi-a povestit
despre una din cele mai cunoscute lucrări ale sale, „Micul dejun”:
„Mie îmi place ca lumina să vină din
adâncime. Pentru acest tablou am
adunat obiecte dragi. Le-am pictat
așa cum erau în realitate. Iar fața
de masă am inventat-o: e o față de
masă visată, e compusă de mine,
nu am avut una așa de frumoasă în
realitate. Dantela și franjurii i-am
luat de pe un prosop. La țară oamenii îmi dădeau prosoape țesute de
femei cu mâinile lor. E o dimineață
luminoasă în tablou, personajul nu
e un autoportret. Sora mea venea
și îmi poza. Dar mâinile sunt ale
mele, mi-am pictat propriile mâini.
În perioada când pictam, înflorea
liliacul, așa că am adus în tablou o
crenguță de liliac și două narcise.
Peisajul care se vede pe fereastră e
alcătuit și el de mine, seamănă cu
peisajul de pe Valea Bâcului, pe care
îl vedeam de la geamul troleibuzului
când mergeam la atelier. Am lucrat
mult la acest tablou, așa de tare îmi
plăcea să lucrez la el, îmi dădea o
liniște, o bucurie fără margini”.
„Cred în viață, viață, în jur totul
e viață, grădina mea e plină de viață, plantele, copacii, iarba, florile,
totul înseamnă viață. Chiar dacă
tai un copac, în locul lui cresc doi.
Chiar dacă frunzele îngălbenesc și
cad, primăvara apar alte frunze,
proaspete, verzi. Viața nu poate fi
nimicită, lucrurile, ființele trăiesc
și vor trăi mereu”, mi-a mai zis
Valentina Rusu-Ciobanu.
Publicăm mai jos amintiri ale
unor artiști despre marea pictoriță. Citindu-le, o ținem aproape
de noi, o simțim vie, nemuritoare.
Dumitru Verdianu, Viena:
„Întâlnirea cu un tablou de
al ei a fost un moment de
răscruce pentru mine”
„Pe când învățam la facultate,

își desfășura activitatea în frumosul edificiu de pe bulevardul
Ștefan cel Mare (pe atunci, Lenin).
Atunci s-a întâmplat și un caz surprinzător pentru mine personal.
În ziua inaugurării expoziției personale a protagonistei, cu câteva
minute înainte de vernisaj, apăru
Glebus Sainciuc, foarte emoționat
și cu un buchet mare de crizanteme. Se apropie de mine și îmi
dădu buchetul rugându-mă: „Să
i-l înmânați Valentinei Rusu-Ciobanu la vernisaj. Să-i spuneți că
e din partea muzeului sau a Ministerului Culturii și dânsa o să
se bucure”...
Ce relații frumoase erau între acești doi oameni de creație.
Glebus Sainciuc a urcat primul
în Împărăția Cerească pentru a
o întâmpina acolo pe soția sa. Să
le fie luminoasă amintirea, Dumnezeu să-i odihnească.”

la Leningrad (Sankt-Petersburg),
am făcut cunoștință cu pictorul
Mihai Țăruș, care picta altceva
decât „realism socialist”. Din discuțiile cu el am aflat multe despre
artiștii nonconformiști și, desigur, despre artiștii din Moldova,
printre care era și Valentina Rusu-Ciobanu. La începutul anilor
90, m-am întors de la Leningrad,
cu diploma Academiei de Arte
Plastice. Am mers la o expoziție
din Catedrală care pe atunci era
sală de expoziții. Printre pânzele
expuse era una care te atrăgea ca
un magnet – era „Portretul regizorului Emil Loteanu”. Pentru
mine era o descoperire și o sfidare
a dogmei realismului socialist.
A fost un punct de răscruce, un
moment important în procesul
de dezvoltare artistică a mea.
De atunci sunt un admirator al
operei pictoriței Valentina Rusu-Ciobanu.”

Iulian Filip: „Să revenim în
ograda de flori și de arte a
Valentinei Rusu-Ciobanu”

Eudochia Robu, Orhei: „Mau atras compozițiile ei, coloritul, abordarea temelor”
„Eu n-am cunoscut-o personal
pe Valentina Rusu-Ciobanu. Așa
a fost să fie. Ba am făcut studii
departe de casă, ba m-am retras la
țară, la Mitoc... Însă, cu siguranță,
opera pictoriței m-a marcat. Pe
când dumneaei era în plină dezvoltare creativă, erau și alți artiști
care, la rândul lor, au creat opere
de valoare. De ce m-au atras anume compozițiile ei?! Nu știu, se
întâmplă ceva în subconștientul
meu când privesc o lucrare de Valentina Rusu-Ciobanu. E vorba și
de colorit, și de abordarea temelor, deloc oficiale sau oficioase, de
interpretarea diferită a portretului
ș.a. O plângem pe Valentina Rusu-Ciobanu, plecarea ei este mare
pierdere pentru noi.”
Inga Edu, Chișinău: „Artista avea o mare putere”
Pentru prima dată am văzut-o
pe Valentina Rusu-Ciobanu în
anul 2015, la o expoziție personală
a dumneaei de la Muzeul Național de Artă. I-am dat atunci un

buchet de flori, mă bucur că am
avut această onoare. Văzând-o de
aproape, am rămas uimită. Faptul că o doamnă atât de mică de
statură, blândă, foarte luminoasă
la chip, a realizat atât de multe
tablouri de excepție, m-a pus pe
gânduri. Am înțeles că artista are
o mare putere.
Îmi amintesc și de prima mea
vizită în atelierul lui Glebus Sainciuc. Eu aveam zece ani, ne-am
dus cu clasa în vestitul atelier
al pictorului, acolo am desenat
o văcuță, și colegii mei au desenat. M-au impresionat măștile și
toate lucrurile din atelier. Erau
pensule, culori, materiale, multe
de toate. Pe atunci încă nu știam
că și viața mea va fi legată de artă.
Pictorul vorbea inspirat, cu voce

tare și jucăușă. Așa mi-a rămas
în memorie pentru totdeauna.”
Eleonora Sîdnic, critic de
artă: „Au fost desconsiderați de regimul comunist”
„Până în anii 90 opera Valentinei Rusu-Ciobanu era subapreciată de slujitorii regimului comunist. De fapt, toți cei care au
studiat în România sau în alte țări
ale Europei, Franța, Belgia, erau
total desconsiderați. Rar de tot le
erau expuse lucrările și doar în
cadrul expozițiilor aniversare sau
jubiliare. O expoziție personală
a Valentinei Rusu-Ciobanu, una
destul de amplă și consistentă,
fusese inaugurată spre sfârșitul
anilor 80 la Muzeul de Artă care

„În febra căutării formulei de
gestionare a părții vechi a Chișinăului (în anii când eram la Departamentul Cultură), un reper
axial era strada Grigore Ureche,
care avea două adrese autentice de
patrimoniu – Biserica Sf. Vineri
și pitoreasca ogradă de flori și de
arte a Valentinei Rusu-Ciobanu,
Glebus și Lică Sainciuc. Propunerea Departamentului Cultură de
a aplica acestui spațiu statutul de
Muzeu Municipal de Arte era susținută de primărie, dar tratativele
delicate cu familia celor trei maeștri ne reveneau nouă, celor de
la Departament... De obicei, acest
statut se aplică post-mortem, iar
cei trei erau vulcanici de... vii. Cu
toate riscurile, am inițiat dialogul cu Lică, apoi am lărgit cercul,
unde a venit și primarul general
Serafim Urecheanu... Cea mai tăcută, dar cu un surâs îngăduitor,
soția și mama le îngăduia să se
manifeste bărbaților ei talentați,
care nu vedeau calea realizării
propunerii administrației publice locale... Stinghereală... Era în
anii când motivul Mariei Cebotari
se conjuga cu motivul Chișinăului vechi, iar în context ograda
Sainciucilor se înscria perfect în
eventualul proiect de valorificare
istorică. Reperele și urmele mai
rămân. Și ideea...”

Eram vecini cu Valentina Rusu-Ciobanu și Glebus Sainciuc
Dacă ar fi să mă rezum la un singur cuvânt pentru și despre Valentina Rusu-Ciobanu, acela ar fi – Tipar!
Tipar fixat pentru totdeauna în mintea
și memoria mea!
O mare artistă plastică, fără pretenții
de mare pictor! A pictat mai mult pentru
propria-i plăcere. Umană și de-o transpa-

rență precum a sticlei, așa am cunoscut-o.
Întrunea o combinație rară de simplitate
și sublim.
O personalitate precum a Valentinei Rusu-Ciobanu alcătuită numai din lumini, și
la 101 ani, n-ai cum să n-o regreți. Dacă ar
putea fi copiată!
Locuind pe străzi învecinate, am urmărit

nu o dată cuplul Glebus Sainciuc – Valentina Rusu-Ciobanu în drum spre troleu.
Glebus Sainciuc, cu nelipsita-i geantă pe
umăr, mai mult alergând decât mergând, o
depășea întotdeauna pe doamnă, dar după
câțiva pași se oprea răbdător așteptând-o.
Pagină realizată de Irina Nechit

Nu pot să mă supăr pe moarte. Era așteptată…
Ne-a lăsat lumina, calmul, empatia în
pânze.
Călina Trifan
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Dediu Productions este un ONG. Scopul nostru este să informăm oamenii de rând despre beneficiile integrării europene. Valorile europene includ: democrația, presa liberă, justiția,
nivelul de trai.
Prețul motorinei și al benzinei în RM e determinat de prețul mondial de petrol rafinat care începe cu producția și exportul de petrol din OPEC+. Balanța mondială dintre producție și
cererea de motorină determină prețul. Cum se vede în diagramă, prețul motorinei în R. Moldova urmează prețul petrolului OPEC. În martie 2020, consumul petrolului a scăzut din
cauza lockdown-urilor (pandemice) care au limitat transportul și economia mondială. Prețul motorinei în R. Moldova a scăzut corespunzător. Cum economia s-a redeschis, cererea și
consumul combustibililor și-au revenit și prețurile s-au întors la nivelurile precedente.
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Săptămânal independent

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

P

rezentul articol este o continuare a celor
din numerele 39 și 40 ale „Gazetei de
Chișinău” (din 22 și, respectiv, 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.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
Districtul Soroca
1. Raionul Soroca – cu centrul raional în oraşul Soroca. Populaţia centrului raional – 15.478
de persoane. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
fostei plase Soroca.
Suprafaţa raionului – 442 km
pătraţi. Populaţia raionului –
32.957 de persoane.
Componenţa naţională: moldoveni – 30.603 persoane; ruşi
– 665; ucraineni – 133; alte naţionalităţi – 1.566 de persoane.
Localităţi – 27; soviete săteşti –
25; teren arabil – 30.812 hectare.
Raionul este telefonizat. Pe
teritoriul raionului trece calea
ferată, are drumuri de ţară şi şosele. Există posibilitatea de a caza
toate instituţiile raionale.
2. Raionul Ocniţa – cu centrul raional în satul Ocniţa. Populaţia centrului raional – 2.677
de locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţi ale
judeţului Bălţi.
Suprafaţa raionului – 228 km
pătraţi. Populaţia raionului –
32.888 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 25.734 de persoane; ruşi
– 2.537; ucraineni – 3.691; alte
naţionalităţi – 926 de persoane.
Localităţi – 20; soviete săteşti
– 17; teren arabil – 18.405 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – şosele şi drumuri
de ţară. Pe teritoriul raionului
trece calea ferată. Este posibilitatea de a caza toate instituţiile
raionale.
3. Raionul Drochia – cu
centrul raional în staţia Drochia.
Populaţia centrului raional – 647
de locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
plasei Drochia.
Suprafaţa raionului – 458 km
pătraţi. Populaţia raionului –
37.666 de locuitori.
Componenţa naţională: moldo-

veni – 30.268 de persoane; ruşi
– 3.299; ucraineni – 2.795; alte
naţionalităţi – 1.304 de persoane.
Localităţi – 26; soviete săteşti –
19; teren arabil – 39.949 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară şi
şosele. Sunt imobile pentru cazarea tuturor organizaţiilor raionale.
4. Raionul Vertiujeni –
cu centrul raional în localitatea
Vertiujeni. Populaţia centrului
raional – 2.064 de locuitori. În
componenţa raionului au fost incluse localităţile plasei Vertiujeni.
Suprafaţa raionului – 399 km
pătraţi. Populaţia raionului –
32.199 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 27.370 de persoane; ruşi
– 1.441; ucraineni – 122; alte naţionalităţi – 3.266 de persoane.
Localităţi – 27; soviete săteşti –
23; teren arabil – 32.238 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
Sunt spaţii pentru cazarea tuturor
organizaţiilor raionale.
5. Raionul Târnova. Centrul
raional – satul Târnova. Populaţia
centrului raional – 3.672 de locuitori. În componenţa raionului
au fost incluse localităţile fostei
plase Târnova.
Suprafaţa raionului – 474 km
pătraţi. Populaţia raionului –
39.098 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 27.074 de persoane; ruşi
– 2.745; ucraineni – 5.445; alte
naţionalităţi – 3.834 de persoane.
Localităţi – 23; soviete săteşti –
17; teren arabil – 37.866 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
Există spaţii pentru cazarea tuturor organizaţiilor raionale.
6. Raionul Zguriţa – cu centrul raional în localitatea Zguriţa.
Populaţia centrului raional – 3.131
de locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
plasei Zguriţa.
Suprafaţa raionului – 482 km
pătraţi. Populaţia raionului –
39.780 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 31.368 de persoane; ruşi
– 4.761; ucraineni – 188; alte naţionalităţi – 3.463 de persoane.
Localităţi – 35; soviete săteşti
– 25; teren arabil – 41.121 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
Sunt spaţii pentru cazarea tuturor
organizaţiilor raionale.
7. Raionul Floreşti. Centrul

raional e în satul Floreşti. Populaţia centrului raional – 1.222 de locuitori. În componenţa raionului
au fost incluse localităţile fostei
plase Floreşti.
Suprafaţa raionului – 363 km
pătraţi. Populaţia raionului –
41.463 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 32.833 de persoane; ruşi
– 2.593; ucraineni – 1.900; alte
naţionalităţi – 4.137 de persoane.
Localităţi – 42; soviete săteşti –
30; teren arabil – 45.924 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară. Pe
teritoriul raionului trece calea ferată. Sunt spaţii de imobil pentru
a caza toate organizaţiile raionale.
8. Raionul Cotiujeni. Centrul raional e în satul Cotiujeni.
Populaţia centrului raional –
5.228 de locuitori. În componenţa
raionului au fost incluse localităţile fostei plase Cotiujeni.
Suprafaţa raionului – 497 km
pătraţi. Populaţia raionului –
47.177 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 33.258 de persoane; ruşi
– 5.028; ucraineni – 3.322; alte
naţionalităţi – 5.569 de persoane.
Localităţi – 31; soviete săteşti –
28; teren arabil – 35.062 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi
de comunicaţie – drumuri de
ţară. Sunt spaţii de imobil pentru cazarea tuturor organizaţiilor
raionale.
9. Raionul Otaci – cu centrul
în localitatea Otaci (în originalul
sovietic – Otaki – Al.M). Populaţia
centrului raional – 3.470 de locuitori. În componenţa raionului
au fost incluse localităţile fostei
plase Otaci.
Suprafaţa raionului – 514 km
pătraţi. Populaţia raionului –
47.134 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 27.824 de persoane; ruşi
– 4.608; ucraineni – 11.085; alte
naţionalităţi – 3.617 de persoane.
Localităţi – 31; soviete săteşti
– 26.
Districtul Cahul
1. Raionul Cahul – cu centrul

raional în oraşul Cahul. Populaţia
din centrul raional – 14.359 locuitori. În componenţa raionului
au fost incluse localităţile plasei
Cahul şi oraşului Cahul.
Suprafaţa raionului – 701.04
km pătraţi. Populaţia raionului
– 43.269 de locutori.
Componenţa naţională: moldoveni – 24.598 de persoane; ruşi
– 10.012 de persoane; ucraineni
– ; alte naţionalităţi – 8.659 de
persoane.
Localităţi – 56; soviete săteşti – 12; teren arabil – 55.709
hectare.
Raionul este telefonizat. Căi
de comunicaţie – drumuri de ţară
şi şosele. Sunt imobile pentru
cazarea tuturor organizaţiilor
raionale.
2. Raionul Baimaclia – cu
centrul raional în localitatea
Baimaclia. Populaţia centrului
raional – 3.473 de locuitori. În
componenţa raionului au fost
incluse localităţile fostei plase
Baimaclia.
Suprafaţa raionului – 613.17
km pătraţi. Populaţia raionului
– 36.738 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 29.843 de persoane;
ruşi – 1.430; ucraineni – ; alte
naţionalităţi – 5.485 de persoane.
Localităţi – 61; soviete săteşti – 14; teren arabil – 37.316
hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
3. Raionul Taraclia – cu
centrul în orăşelul Taraclia. Populaţia centrului raional – 9.427
de locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
fostei plase Taraclia.
Suprafaţa raionului – 549.41
km pătraţi. Populaţia raionului
– 35.598 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 1.299 de persoane; ruşi
– 324; ucraineni – ; bulgari –
16.321; găgăuzi – 17.403; alte
naţionalităţi – 251 de persoane.
Localităţi – 17; soviete săteşti
– 6; teren arabil – 37.316 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
4. Raionul Cangaz – cu cen-

trul raional în satul Cangaz. Populaţia centrului raional – 7.026
de locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
fostei plase Taraclia, Baimaclia
şi Moscovei.
Suprafaţa raionului – 629.87
km pătraţi. Populaţia raionului
– 32.086 de persoane.
Componenţa naţională: moldoveni – 6.505 persoane; ruşi
– 1.304; ucraineni – ; bulgari
– 4.501; găgăuzi – 16.776; alte
naţionalităţi – 3.000 oameni.
Localităţi – 35; soviete săteşti – 11; teren arabil – 43.694
hectare.
5. Raionul Vulcăneşti – cu
centrul raional Vulcăneşti. Populaţia centrului raional – 8.054 de
locuitori. În componenţa raionului au fost incluse localităţile
fostei plase Moscovei, Cahul şi
Reni ale judeţului Izmail.
Suprafaţa raionului – 612.95
km pătraţi. Populaţia raionului
– 31.408 locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 19.795 de persoane; ruşi
– 3.008; bulgari – 46; găgăuzi
– 6.946; evrei – 56; alte naţionalităţi – 1.557 de persoane.
Localităţi – 31; soviete săteşti – 10; teren arabil – 46.870
hectare.
Raionul este telefonizat. Căi
de comunicaţie – drumuri de
ţară.
6. Raionul Ciadâr-Lunga
– cu centrul raional în satul Ciadâr-Lunga. Populaţia centrului
raional – 8.271 de locuitori. În
componenţa raionului au fost
incluse localităţile fostei plase
Ciadâr-Lunga.
Suprafaţa raionului – 725.48
km pătraţi. Populaţia raionului
– 33.472 de locuitori.
Componenţa naţională: moldoveni – 958 de persoane; ruşi
– 188; alte naţionalităţi – 33.472
de persoane.
Localităţi – 11; soviete săteşti
– 11; teren arabil – 47.613 hectare.
Raionul este telefonizat. Căi de
comunicaţie – drumuri de ţară.
Sunt imobile pentru cazarea tuturor organizaţiilor raionale.
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Gripa spaniolă în
memoria colectivă

L

aura Spinney. Gripa spaniolă din 1918.
B., Ed. Corint Books, 2019. Prefaţă de
Adrian Cioroianu. „S-a spus de multe
ori că Primul Război Mondial a ucis
romantismul şi încrederea în progres, pentru că
ştiinţa a facilitat măcelul la scară industrială sub
forma războiului, dar tot ea nu a reuşit să prevină
măcelul sub forma gripei spaniole.” WordCat, cel
mai mare catalog de bibliotecă din lume, conţine în
jur de 80.000 de cărţi despre acest război şi numai
400 despre gripa spaniolă.

Nina NEGRU
Cartea a fost scrisă în 2018,
când se comemora un secol de
la pandemie. Putem găsi oare
similarităţi între pandemia
actuală şi cea din 1918?
Istoria pandemiilor
Hipocrat a fost primul care
a folosit cuvântul epidemie în
sens medical, adică de boală a
mulţimii. Prima epidemie de
gripă asupra căreia experţii
s-au pus de acord că a fost pandemică a izbucnit în 1580 în
Asia, răspândindu-se în Africa
şi Europa.
Între 1700-1800, au existat
două pandemii de gripă, numită pe atunci „influenza” (adică
provocată de influenţa aştrilor). Secolul XIX a fost cel în
care bolile mulţimii au ajuns la
zenitul succesului lor evolutiv,
punând stăpânire pe glob. În
acel secol al revoluţiei industriale oraşele au devenit focare
pentru bolile mulţimii. În 1830
şi 1889, au izbucnit pandemii
de gripă, ultima având originea
în Uzbekistan, gripa numită
„rusească” făcând circa un milion de victime în trei valuri.
Pandemia de gripă numită
„spaniolă” – în două valuri,
din vara şi toamna lui 1918 – a
avut cel mai mare potenţial letal. Mulţi s-au gândit că a fost
o armă biologică.
Astăzi, despre etiologia bolii
covid 19 se întreabă mai puţini. A fost răspândit virusul
intenţionat pentru atingerea
unui scop sau a scăpat de sub
control? În 2002, apărea cartea
Epidemiile în istoria umanităţii, scrisă de doi istorici ai
medicinei din Franţa. Aceştia
spuneau anticipat cum va arăta
viitoarea pandemie: exact cum
s-a arătat cea de covid 19.
Căutarea pacientului zero
Gripa spaniolă nu a început

în Spania. Un bucătar de la o
bază militară din statul Kansas
(SUA) s-a îmbolnăvit la 4 martie 1918, însă degetul acuzator
arăta spre Orient, sub influenţa
mitului „pericolului galben”.
Încă din 1910, China era cunoscută drept „bolnavul Asiei” din
cauza ciumei pulmonare, iar
în decembrie 1917 tot acolo izbucnea o altă epidemie mortală
– o suspectă boală respiratorie.
Au reuşit să preleve mostre de
ţesut şi s-a crezut că ar fi vorba
de o variantă mai blândă a ciumei din 1910, numită „ciuma
mică”. Se considera că acestea
au fost primele manifestări ale
gripei spaniole. În 1917, China
declară război Germaniei şi
participă, în Franţa şi Belgia, la
săpat tranşee în spatele frontului prin Corpul Muncitoresc
Chinez (CMC), amestecat cu
populaţia civilă.
S-au propus şi alte teorii,
oarecum adiacente, despre
originea gripei spaniole. Una
ar localiza-o în Nordul Franţei,
nu departe de Rouen: fâşia îngustă de pământ dintre frontul
britanic şi Oceanul Atlantic,
numit tabăra de la Étaples-surMer – un mic port pescăresc
unde erau campate în jur de
2 milioane de suflete. În acel
mare complex spitalicesc se
aflau şi CMC, şi prizonieri germani. În decembrie 1916, apare
în tabără ceva asemănător cu
gripa, iar în martie 1917„bronşita purulentă” dispare. Cadavrele autopsiate în tabără
arătau plămâni congestionaţi
şi inflamaţi, semn caracteristic
gripei spaniole. Patologii au
fost martori la efectele unei
„furtuni de citocine, o reacţie
exacerbată a celei de-a doua linii de imunitate, care a provocat mai mult rău decât virusul
pe care intenţiona să-l distrugă”. Se presupune că, menţinut
în epidemii mici, virusul a
obţinut schimbări moleculare
care să-i ofere gradul mare de
transmisibilitate.
Jurnalistul american John
Barry afirma că virusul a fost
adus tot de CMC, care fusese
transportat prin nordul Americii în primăvara lui 1917 cu
trenuri speciale păzite. Se revine la cazul din Kansas şi apoi
în tabăra militară Funston,
de unde ar fi fost exportat în
restul lumii prin maşinăria de

afectate au fost Alaska (40%),
Africa de Sud (9,9%), India
(6,1%), Persia (5%), Spania
(3%), Brazilia (1,6%), China
(1,4%), Rusia (1,2%). Autoarea
urmăreşte cum un număr mare
şi rotund – o sută de milioane
de victime – pare să lunece
peste această suferinţă umană.
Asta o face să conchidă că gripa
spaniolă „a fost cel mai mare
dezastru demografic din secolul XX, posibil chiar din toate
secolele”.
Războiul a contribuit la
virulenţa excepţională, soldaţii
întorşi de pe front ducând boala în toate cele patru colţuri ale
lumii. Şi totuşi, 90% dintre cei
afectaţi nu au suferit mai rău
ca de o gripă sezonieră. Izolarea, lipsa expunerii la virus i-a
făcut vulnerabili pe oameni.
Cu toate că în general au murit
mulţi bărbaţi tineri în război,
în India au murit mai multe
femei, din cauza alimentaţiei
şi a faptului că aveau grijă de
bolnavi.
Reacţii inadecvate
la experimente mondiale

Edvard Munch: „Strigătul”

Pandemia de gripă
numită „spaniolă” – în două valuri, din vara
şi toamna lui 1918 – a avut cel mai mare
potenţial letal. Mulţi s-au gândit că a fost
o armă biologică. Astăzi, despre etiologia
bolii covid 19 se întreabă mai puţini. A fost
răspândit virusul intenţionat pentru atingerea
unui scop sau a scăpat de sub control?

război americană.
Autoarea nu-l menţionează
pe Kevin Barry, avocat la sediul
ONU din Nev York, autorul
unei cărţi în care demonstrează
că nu gripa a fost ucigaşul, ci
vaccinul experimental militar
pentru meningită bacteriană,
injectat soldaţilor folosiţi drept
cobai umani. Frederick L.Gates
menţiona căderea bucătarului
din Cansas în Raportul său din
2018 despre vaccinarea antimeningită a 4792 de soldaţi ai
Bazei Fort Riley. Serul antimeningococic creat de Institutul
Rockfeller în 1918 a fost trimis
în timpul războiului şi în multe
ţări din Europa. Cele implicate
în război şi-au cenzurat presa,
pentru a ascunde originea pandemiei, iar Spania a fost mai
puţin cenzurată.
Numărul morţilor
Bacteriologul american

Edwin Jordan estima, în
1920, că circa 21,6 milioane
de oameni au murit de gripa
spaniolă. Astăzi această cifră
se consideră o subestimare. În
1991, cifra se ridica la 30 de
milioane doar în al doilea val al
pandemiei, la sfârşitul anului
1918. Rata mortalităţii a fost,
deci, mai mare decât cea înregistrată de Primul Război Mondial. Specialiştii sunt nevoiţi
să revizuiască mereu cifrele,
dată fiind lipsa unui sistem
centralizat de date medicale în
toate ţările afectate. America şi
Marea Britanie au pierdut circa
0,5 % din populaţie, Danemarca – 0,4%.
Estimările devin problematice în cazul ţărilor asiatice,
din motive de izolare istorică.
N. Jonhson şi J. Muller vin în
1998 cu cifra de 50 de milioane de decese, dintre care 30
de milioane numai în Asia.
Abia acum se ştie că cele mai

În capitolul final al cărţii,
intitulat Muza melancolică,
autoarea urmăreşte răspunsul
oamenilor de creaţie la moartea care căpătase proporţii
inimaginabile. Se spune că
celebrul tablou al lui Edvard
Munch, Strigătul, a izvorât din
mintea întunecată de gripă a
artistului norvegian. Cea mai
tulburătoare tăcere este cea
a scriitorilor: doar T.S. Eliot
scrie un poem în septembrie
1918. Mulţi par a fi marcaţi de
oboseala post-virală.
Ce au înţeles guvernele şi organizaţiile filantropice să facă
pentru a evita tragedii similare celei cauzate de pandemia
bacteriană din 1918? Raportul
din 2016 al GHRF a propus ca
acestea să aloce 4 miliarde de
dolari anual pentru pregătirea
de eventuale alte pandemii:
instruirea forţei de muncă în
sistemul de sănătate publică,
reţele eficiente de laboratoare, sisteme de monitorizare a
bolilor, angajarea comunităţii.
În tacticile de şoc prevăzute,
mass-media are un rol esenţial,
nu prin supraestimarea sau minimalizarea pericolului, ci prin
informaţii corecte, obiective şi
la timp.
În ianuarie 2021, însă, la
Davos, Klaus Schwab, preşedinte executiv la Forumul
Economic Mondial, deschidea
toate parantezele prin cartea
sa „Covid-19. Marea Resetare”. Programele de reducere a
populaţiei planetei şi de înrobire a celor rămaşi sunt date
pe faţă. Oare câte experimente
mondiale vor mai trece peste
sărmana omenire?

16

SĂNĂTATE

Vineri / 5 noiembrie / 2021

Săptămânal independent

Igiena somnului – cum
să ai un somn odihnitor

O

biceiurile zilnice (activitățile și modul
în care le programăm, ce consumăm
– mâncare, băuturi, medicamente,
alte substanțe etc.) și modul în care ne
petrecem serile pot avea un impact ridicat asupra
somnului. Acestea pot face diferența între un
somn odihnitor și o noapte dificilă, cu întreruperi
frecvente ale somnului și oboseală.
Igiena de somn se referă la obiceiurile sănătoase privind somnul
și rutina de seară adecvată înainte
de culcare care se pot adopta în
vederea unui somn odihnitor.
Somnul fragmentat noaptea și
somnolența din timpul zilei sunt
semnele cele mai evidente pe care
o persoană le resimte atunci când
nu are o igienă bună a somnului.
Pe termen lung, se poate acumula
oboseală, dar există și riscul dezvoltării unor tulburări de somn.
Iată câteva obiceiuri și ajustări
pe care le puteți introduce în activitatea zilnică și în rutina de somn,
astfel încât să vă odihniți mai bine:
Evitați să consumați cu 4-6 ore
înainte de ora de culcare produse care conțin cofeină: cafea, ceai
verde sau negru, ciocolată, băuturi
carbogazoase cu cofeină. De asemenea, nici nicotina și alcoolul în
apropiere de ora de culcare nu sunt
recomandate. Acesta din urmă,
deși oferă o stare de somnolență
după consum, odată ce este metabolizat, provoacă o stare de alertă
la nivelul creierului. De aceea, este
recomandat să fie consumat cu 3-4
ore înainte de culcare, pentru a nu
afecta somnul.
Evitați somnul de zi târziu
(după ora 17.00), întrucât poate

perturba ciclul de somn-veghe.
La unele persoane poate duce la
fragmentarea somnului de noapte
sau dificultatea de a adormi.
Specialiștii recomandă ca patul
să fie folosit doar pentru odihnă și
activitățile intime. Orice alte acțiuni (uitatul la televizor, lucratul pe
laptop, cititul etc.) vor crea asocieri între pat și activitățile zilnice,
respectiv starea de veghe.
Asigurați-vă că în timpul zilei
aveți parte de o expunere suficientă la lumina naturală, inclusiv
iarna, când durata zilei este mult
mai mică. Aceasta este importantă
pentru buna funcționare a ritmului circadian. În apropiere de ora
de culcare limitați expunerea la
lumină, scăzând intensitatea luminilor din casă și evitând să folosiți
dispozitive electronice care emit
lumina albastră (telefoane, tablete,
televizor). Acestea inhibă secreția
de melatonină (hormonul somnului) și păcălesc creierul, dându-i
falsa impresie că trebuie să rămână
alert, în starea de veghe.
Dacă nu reușiți să adormiți, nu
stați în pat mai mult de 20 de minute. Încercările fără succes de a
adormi vă pot provoca frustrare.
Coborâți din pat și mergeți într-o
altă cameră, așezați-vă pe un fo-

toliu sau canapea, fără să aprindeți lumina, televizorul sau alte
dispozitive electronice. Găsiți o
activitate relaxantă pe care să o
practicați (de exemplu, să ascultați
muzică sau să citiți la o lumină nu
foarte puternică), iar când simțiți
că vi se face somn, reveniți în pat.
Rutina de culcare (seria de activități care preced somnul) ar trebui
să fie relaxantă și să vă pregătească pentru somn (cititul unei cărți,
o baie caldă, exerciții de relaxare
etc.). Evitați să vă uitați la filme sau
programe TV violente, să citiți cărți
foarte antrenante, să aveți conversații supărătoare etc. De asemenea,
mediul ambiant plăcut și relaxant
contribuie la o adormire mai ușoară
și la un somn mai odihnitor: salteaua comodă, camera nici foarte
călduroasă, nici prea friguroasă,
suficient de întunecoasă etc.

Mențineți aproximativ aceleași
ore de culcare și de trezire (+/- 20
minute) din timpul săptămânii și
în weekend.
Dacă aveți animale de companie
care vă întrerup somnul, luați în
considerare variante de a le găsi
un alt loc decât dormitorul în care
vă odihniți.
Nu consumați multe lichide înainte de a merge la culcare, pentru
a nu fi nevoiți să vă treziți pentru
a merge la toaletă în timpul nopții.
Evitați mesele copioase înainte
de culcare, care vă pot cauza indigestie, iar dacă resimțiți senzația
de foame înainte de somn, puteți
lua o gustare ușoară, despre care
știți din experiență că nu vă va
afecta somnul.
Exercițiile fizice se recomandă
să fie făcute cu minimum trei ore
înainte de culcare, pentru că sti-

mulează producția de cortizol în
creier (hormonul stresului), care
este implicat în activarea mecanismului de alertă din creier.
Recomandările specialiștilor
privind necesarul de ore de somn
pe care ar trebui să îl avem în funcție de vârstă sunt însă generale,
diferă de la o persoană la alta și ar
trebui să aveți în vedere numărul
de ore de somn după care vă simțiți
odihniți dimineața și să încercați
să le respectați.
Important! Unele obiceiuri
sunt mai ușor de introdus în programul zilnic decât altele. Poate
dura o perioadă de la introducerea
acestor noi obiceiuri până când
veți simți o îmbunătățire a somnului, de aceea fiți constanți și nu
renunțați repede.
romedic.ro

Cum tratez tenul matur în 2021?
Tenul matur definește aspectul pielii
feței după atingerea maturității și îndreptarea vertiginoasă către cea de a treia vârstă
– „vârsta de aur”, atunci când experiențele
de viață, biologice, sociale și intelectuale
au atins un maxim al puterii de evoluție
a fiecărui individ. Pielea matură reflectă
acele modificări pe care întregul organism
le-a achiziționat în urma trecerii prin timp.
Îmbătrânirea cutanată, asemenea îmbătrânirii întregului organism, este rezultatul
unui program genetic, dar şi al agresiunilor
endogene şi din mediul înconjurător. Se
pot individualiza două mari tipuri de cauze
ale îmbătrânirii: factorii genetici și evenimentele întâmplătoare din mediul de viață.
O parte a îmbătrânirii poate fi înscrisă
în informaţia genetică a fiecărui individ.
Se consideră că există un fel de program de „moarte” sau „senescenţă” care
este instalat în gene şi se activează la o
anumită vârstă, determinând unele aspecte
ale îmbătrânirii. Cele mai cunoscute teorii
care postulează că senescenţa este determinată predominant genetic, sunt: Teoria
lui Hayflick, Teoria telomerazelor, Teoria
apoptozei, Teoria acumulării mutaţiilor
(sau a defectelor ADN/ARN), Teoria ceasului biologic al îmbătrânirii. În ultimii

ani se discută tot mai mult despre Teoria
„ceasului epigenetic” privind îmbătrânirea.
Îmbătrânirea prin evenimente întâmplătoare (random events) este susținută de
o serie de teorii, astfel: Teoria acumulării
deşeurilor (de exemplu, intoxicația cronică cu metale grele), Teoria radicalilor
liberi, Teoria îmbătrânirii mitocondriilor,
Teoria cross link-ajului, Teoria glicilizării,
Teoria deficienţelor sistemului imun, Teoria erorilor şi reparărilor, Teoria ordinii
şi dezordinii, Teoria deficitului sistemului
endocrin.
Simpla enumerare a teoriilor și mecanismelor îmbătrânirii organismului și
a generării implicite a tenului matur cu
problemele și nevoile sale specifice arată
cât de complexă este încercarea de a trata
tenul matur.
Terapia tenului matur, în lumina celor
deja expuse, implică o abordare multifactorială în cadrul căreia să ne adresăm dinspre
afara pielii dar și dinspre interior.
Abordarea terapiei tenului matur cu mijloace dermatocosmetice și estetice este cea
mai frecventă și la îndemâna specialiștilor.
Pentru fiecare pacientă se alcătuiesc
programe de tratament personalizate, în
raport cu nevoile tenului matur ale fiecărei

beneficiare, dar și cu bugetul disponibil, de
așa manieră încât să obținem maximum de
eficiență cu minimum de cheltuieli.
De mare importanță și utilitate sunt și
schimbarea stilului de viață, controlul dietei, aportul de antioxidanți, terapia acidozei
tisulare și, nu în ultimul rând, detoxifierea
de metale grele, în raport cu rezultatele ob-

ținute prin tehnica de dozare a intoxicației
tisulare cu metale grele de care dispunem
în clinică dar și detoxifierea generală prin
Hidrocolonoterapie și Ozonoterapie, tehnici
care s-au dovedit foarte utile nu numai în
controlul tenului matur, dar și în terapie
dermatologică academică.
saptamanamedicala.ro

social-politic

17

SPORT

de atitudine

Vineri / 5 noiembrie / 2021

Povestea de succes
a Irinei Rîngaci

L

uptătoarea Irina Rîngaci la doar 19
ani a devenit campioană europeană
printre senioare, iar la 20 de primăveri
împlinite a realizat un lucru care părea
pur și simplu incredibil de obținut la o vârstă
fragedă din punctul de vedere al constituirii
atletice – a intrat în posesia titlului mondial.
Astfel, pentru prima dată în istoria luptelor,
un reprezentant al Republicii Moldova s-a
învrednicit de trofeul mondial suprem. Anul 2021
i-a adus compatrioatei noastre patru titluri de cel
mai înalt rang la Mondialele și la Europenele de
seniori, tineret și juniori, plasând-o pe culmile
unei cariere în plină ascensiune, practic la
început de drum. Însă puțină lume cunoaște sau
își amintește că, doar cu un an în urmă, atleta
noastră era pe cale să abandoneze sportul și să
emigreze la părinții săi în Germania, din cauza
lipsurilor și indiferenței cvasitotale a statului față
de sportivii săi, acești ambasadori ce îi creează
faimă și-i dau strălucire pe arena internațională...
- Irina, deși ai avut rezultate de răsunet și până
acum, în doar șase luni
pe parcursul anului 2021
ai escaladat niște culmi
nemaivăzute, în premieră
pentru Moldova: mai întâi ai devenit fără drept de
apel campioană continentală la Varșovia (Polonia),
în aprilie, apoi în luna mai
te-ai impus la Europenele Under-23 de la Scopje
(Macedonia de Nord); în
august deja erai campioană mondială printre junioare, succes obținut în stil
magistral la Ufa (Federația
Rusă), iar în octombrie,
la Oslo (Norvegia), ți-ai
încununat palmaresul cu
un nou titlu mondial, de
această dată la senioare.
Te rog să ne împărtășești
cum ai reușit să-ți creezi o
poveste de succes atât de
impresionantă, care pare
chiar de necrezut...
- Uneori chiar și eu mă minunez (râde)... Dacă e să vorbim
serios, pentru a obține toate
aceste rezultate a fost necesar să
fac multe sacrificii. De-a lungul
anilor mă aflam în cantonamente,
iar cu cei de-acasă și cu prietenii mă vedeam rareori. Am avut
mai multe accidentări la gleznă,
spate, umeri, la ambii genunchi.
Din fericire, de fiecare dată m-am
recuperat destul de repede. Totuși
cred că a meritat să fac acest efort:
mi-am dorit mult să aud răsunând
Imnul țării acolo, la întreceri de
prim-rang.
- În finala Mondialelor de
la Oslo te-ai confruntat cu
o reprezentantă a Japoniei, luptătoarele din această
țară deținând hegemonia
pe plan internațional în
domeniu. Cum te-ai pregătit de acel meci care ți-a
adus faimă mondială?
- Împreună cu antrenorii Andrei și Petru Chiperi am analizat
minuțios tehnica fiecărei concu-

rente cu care urma să mă duelez.
Procedeul forte al japonezei Miwa
Morikawa, pe care am întâlnit-o
în finală, este intrarea prin plonjon la picioare din lateral. Așa că
m-am străduit să aplic în permanență tot felul de prize, să o „leg”,
pentru a o ține mai aproape și pentru a nu-i oferi spațiu de manevră
și de atac. Era important să n-o
las să preia inițiativa. Iar când s-a
văzut condusă la scor, a început
să se cam grăbească, ceea ce mi-a

permis să rezist la tentativele ei
de a reveni în forță. La încheierea
luptei, amândouă nu mai aveam
puteri. Pot doar să spun că simțeam în interior o mare bucurie
de pe urma lucrului bine făcut,
deși nu mai aveam deloc energie
ca să exteriorizez acest sentiment
minunat.
- La revenirea de la Mondiale delegația Moldovei a
fost întâmpinată cu mare
fast la Aeroportul Internațional Chișinău...
- Să știți că a fost o mare surpriză pentru mine. Ne-au întâmpinat
extraordinar de frumos, cu fanfară
și cu multă lume, binevoitoare și
entuziastă, cu prieteni și jurnaliști, colegi și antrenori. Le sunt

tuturor foarte recunoscătoare că
au jertfit din timpul lor și au venit
acolo să ne felicite. La un moment
dat am început chiar să tremur,
din cauza emoțiilor sau a frigului,
nu știu.
- Care sunt acei antrenori
ce se ocupă în prezent de
pregătirea ta?
- În sala de la LIRPS sunt ghidată, așa cum era și la începuturi,
de antrenorii Andrei și Petru Chiperi. Mă antrenez de două ori pe
zi, câte 2-2,5 ore. Trebuie să vă

spun că ei au avut întotdeauna
încredere că voi obține rezultate
cu adevărat mari, deși eu luam
afirmațiile lor în acest sens mai
mult ca pe o glumă. În plus, de
aproape doi ani mă antrenez și la
Complexul Sportiv „Olimpia”, la
tehnicienii Tudor Cîrlan și Anatol Guidea. Acolo mă pregătesc în
compania Anastasiei Nichita. De
asemenea, ies pe salteaua de lupte
în rând cu băieții, căci la fete în
categoria mea de vârstă și în cea
de greutate nu prea am concurente
pentru sparring.
- Ți-a venit vreo propunere de peste hotare de a reprezenta alte țări pe arena
internațională?
- Am avut mai multe, însă

deocamdată nu le-am dat curs.
Într-un timp eram tentată să plec
din țară, apoi m-am răzgândit,
sfătuită de antrenorii mei. În cazul
în care însă nu va exista motivație
financiară adecvată, va trebui să
revin asupra acestei hotărâri. Ar
fi bine ca noi, performerii, să fim
luați în serios, nu doar să fim hrăniți de factorii decizionali cu promisiuni deșarte și cu vorbe goale.
Fără sponsori și fără susținere e
greu să evoluezi, însă chiar și în
asemenea condiții atleții noștri
aduc rezultate. Dar pentru aceasta
trebuie să muncească înzecit în
comparație cu concurenții. De
asemenea, avem nevoie de mai
multe cantonamente, fiindcă așa
facem schimb de experiență, creștem valoric și învățăm ceva nou.
Așa ne putem antrena în compania
unor sportivi de o valoare aproximativ egală cu noi. E timpul ca
autoritățile să se trezească și să
facă ceva măcar pentru generația
tânără, să-i ofere un viitor. Spun
asta fiindcă de burse beneficiază
doar cei care deja au rezultate,
iar tinerii de perspectivă adeseori sunt puși în situația de a-și
îngropa pur și simplu talentul.
Sponsorii nu dau buzna să susțină
sportul, căci statul nu le creează
condiții în acest sens. În ceea ce
mă privește, stau la Chișinău în
chirie. Bursele ne sunt date doar
pentru un an, iar dacă în acea
perioadă n-ai obținut vreun loc
premiant la Mondiale sau la Europene, riști să rămâi în general
fără indemnizație sau să ai una
de o mărime simbolică, care nuți ajunge nici pentru întreținere.
- Ai în palmares titlurile
de campioană mondială și
europeană. Ce obiective îți
propui pentru viitor?
- În primul rând, să mă calific
la Jocurile Olimpice de la Paris
2024. Iar distincțiile adjudecate până acum mă motivează să
perseverez în efort. Cu voia lui
Dumnezeu, voi continua și mai
departe să-mi bucur susținătorii
și să tind spre rezultate frumoase.
Interviu realizat
de Iulian BOGATU

Selecționata
APSM
a câștigat
trofeul Media
Cup Tbilisi
Echipa cronicarilor sportivi
din Republica Moldova, ghidată
de președintele Asociației Presei
Sportive din Moldova, Eduard
Ciobanu, și-a adjudecat într-un
stil magistral trofeul suprem al
turneului internaţional de minifotbal Media Cup Tbilisi. În
primele meciuri, din faza grupelor, tricolorii au obținut două
remize în compania echipelor din
Lituania (2-2) și Ucraina (0-0).
Apoi jurnaliștii noștri au învins
reprezentativa Azerbaidjanului,
scor 5-2, fapt ce le-a permis să
acceadă în etapa eliminatorie a
competiției găzduite de capitala
Georgiei. În semifinale, fotbaliștii
noștri au surclasat cu 4-1 formația
gazdă, iar în partida decisivă au
învins cu același scor categoric
naționala Armeniei.

Suntem cei
mai buni la
Maratonul
Bucureștiului
Peste 3 200 de sportivi amatori și profesioniști au concurat
în zilele de 30 și 31 octombrie a.c.
la Maratonul Bucureștiului (Raiffeisen Bank Bucharest Marathon
2021). Atletul nostru Ivan Siuris a
câștigat competiția cu rezultatul
de 2:16.35 ore. La cursa de 10 km
fotolii rulante s-a impus conaționalul nostru Ilie Ștefîrță (21.25 min.),
iar la semimaraton cel mai bun a
fost compatriotul nostru Maxim
Răileanu, care a învins cu timpul de
1:06.05. La proba feminină de semimaraton pe primul loc s-a clasat
moldoveanca Diana Șinic (1:25.42).
Și la ștafeta maraton campioni au
devenit reprezentanții Republicii
Moldova: Mihai Sprîncean, Igor
Țîmbalist, Mihail Bizniuc și Vitalie
Gheorghiță (2:16.14).

Dumitru
Ceban,
medaliat
cu bronz
la Mondialele
de grappling
Compatriotul nostru Dumitru
Ceban s-a învrednicit de distincția
de bronz la Campionatul Mondial
de grappling (o probă sportivă înrudită cu lupta națională trânta),
desfășurat în perioada 28-31 octombrie curent la Belgrad (Serbia).
El a evoluat în categoria de greutate
de 77 kg, stilul No-Gi. În lupta pentru podium, Dumitru l-a surclasat
pe kazahul Bekzat Baimuratov, prin
superioritate tehnică.
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Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii,
la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea
intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau
darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul
redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md .
Te c a u t !
„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin intermediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți
găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău,
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care

conține mesajele celor care se află în aceeași
situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și
frumoasă dacă o trăiești din plin alături de omul
drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției
GAZETA de Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai
Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună la numărul de telefon
090010050.

„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)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă
cu traiul la el. (10)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului
Ialoveni. Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să
nu aibă vicii și să fie un bun gospodar. „Ca mai apoi
să-mi devină un prieten respectuos și un susținător
bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie
potrivită vârstei mele, cu studii superioare, serioasă,
gospodină, care ar vrea să treacă cu traiul la mine.”
Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)
Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o
înțeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept scrisorile
femeilor interesate. (06)
Tânăr de 24 de ani își caută jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi eliberat.
Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care și-ar dori o
familie. Sunt un băiat liniștit. (07)
Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea să
împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu simțul
umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma
orașului Căușeni. Traiul e similar celui urban. (08)
Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat
potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de
telefon lăsat la redacție. (09)

Sudoku

Săptămânal independent

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la
redacție. (11)
Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon
lăsat la redacție. (12)
Bărbat în vârstă din suburbia
Chișinăului
Sunt singur și vreau să cunosc o femeie care ar putea
locui împreună cu mine într-un apartament cu toate
comoditățile. (13)
Bărbat de 39 de ani
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani.
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul
de telefon lăsat la redacție. (14)
Viața e frumoasă
trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii
superioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64
de ani... detaliile vor urma. (15)
Femeie
de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica.
(16)

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
05.11 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
06.11 „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.
10.11 „Copiii foametei. Mărturii”, ora 18.30.
11.11 „Pomul vieții” de D. Matcovschi, ora 18.00.
12.11 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
13.11 „Dosarele Siberiei” de P. Hadârcă, ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
06.11 „Iosif și amanta sa”, scene ghicite și neghicite, de Val Butnaru, ora 18.30.
07.11 „Arta conviețuirii” de Y. Reza, ora 18.30.
Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
05.11 „Parlamentul sau comisia de anchetă” de Mirel Talos, ora 18.30.
06.11 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30.
07.11 „Banii, banii sau „Borsetka” de Ray Cooney, ora 18.30.
Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
07.11 „Elixirul Dragostei”, operă în două acte, de Gaetano Donizetti, ora 17.00
11.11 „Turandot”, operă în trei acte, de Giacomo Puccini, ora 18.00.
Teatrul Geneza Art
06 – 07. 11 „Toc”, ora 19.00.
09.11 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
13 – 14.11 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
07.11 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 11.00; 12.30.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
06.11 „Unde-i hipopotamul?” de V. Livșiț, ora 11.00.
07.11 „Ursulețul Winnie-Pooh” de A. A. Milne, ora 11.00.
SĂLI DE CONCERT
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul Republicii
12.11 Mozart forever – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, director artistic și prim-dirijor – Mihail Agafița. Solist – Sergiu Mușat (clarinet).
Sala cu Orgă
05.11 De Ziua Independenței Poloniei – Concert organizat de Ambasada
Poloniei la Chișinău. Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova
– dirijor Pawel Kotla (Polonia), soliști – Jan Kalinowski, violoncel, și Marek
Szlezer, pian (Polonia). În program: Krzysztof Penderecki, Ignacy J. Paderewski, Mikołaj Górecki, Fryderyk Chopin. Intrare în baza invitațiilor, ora 18.00.
08.11 Orga – regele instrumentelor, concert educativ pentru copii și părinți,
cu Anna Strezeva, ora 16.00.
11.11 Concert de Cameră – Orchestra Națională de Cameră, dirijor – Vladimir Andrieș, solist – Ion Storojenco, violoncel. În program: P. Ceaikovski,
J. Haydn, ora 18.00.

Integramă
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LUME, SORO, LUME

de atitudine
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Norocu-i pasăre rară,
azi o prinzi şi mâine zboară (II)

A

Nina NECULCE
Natalia povesteşte: „Era greu,
cu fiece zi era tot mai greu. Veneau
sărbătorile de iarnă şi nu aveam un
bănuţ în casă. În plus, mai aveam
şi probleme de sănătate. Deşi numi place să trăiesc din mila cuiva,
am scris o scrisoare la acea comunitate religioasă din Sofia. În momentul acela, la ei tocmai se aflau
mai-marii lor din Germania. Într-o
duminică, m-am pomenit cu trei
microbuze la poartă.
Cere ajutor de la
o comunitate religioasă
Oaspeţii din Germania m-au
întrebat ce ştiu despre Dumnezeu.
Eu am scos Biblia şi am pus-o pe

masă. Au început să mă întrebe
din cuprinsul mai multor versete
şi eu le răspundeam. După aceea,
ei mi-au cântat cântece despre
Dumnezeu. Între timp, nemţoaica
a ieşit şi, peste câteva minute, a
intrat cu cei rămaşi afară. Mi-au
adus 50 de cutii cu haine, încălţăminte, produse alimentare. Mi-au
dat şi o mie de lei pentru medicamente. Când am deschis cutiile,
copiii plângeau de bucurie. Peste
trei luni, au venit din nou şi aşa
m-au ajutat mai bine de cinci ani.
Prin mila şi ajutorul pe care mi
l-au acordat, m-au convins să ader
la credinţa lor. Nu m-am împotrivit, căci m-au ajutat foarte mult.
Satul însă a început să se revolte, să mă condamne şi preotul era
nemulţumit că am «adus sectanţii
în sat». Părintele mi-a zis: «Leapădă-te de ei, faci un mare păcat şi
ai să dai seama la înfricoşătoarea
judecată! Posteşte după puterea
ta, roagă-te şi mergi la biserică.
Prin aceste fapte bune, Dumnezeu
n-o să te lase niciodată. Eu, care
am avut permanent încrederea în
Domnul, l-am ascultat».

Natalia se recăsătorește
În mahalaua Nataliei locuia şi
Simionică cu mama lui şi cu doi
copii. Soţia îl părăsise de vreo şase
ani, fugise cu un flăcău la Moscova
şi nu dădea niciun semn. Plin de
blândeţe, Simionică se oferea să o
ajute cu ce putea. Azi îi tăia nişte
lemne, mâine îi ducea la moară.
Şi într-o zi, făcându-i-se milă de
văduvă şi de cei patru copii ai ei,
i-a zis: „Nătăliţă dragă, lasă casa
asta care e gata să se prăvale peste
voi şi hai la mine”.
Şi femeia s-a dus. La început,
mama lui Simionică s-a cam împotrivit, dar pe urmă a îndrăgit-o
pe noua ei noră. Având sufletul
înnobilat de suferinţă, Natalia
manifesta dragoste pentru Simionică, pentru copiii lui, pentru
mama-soacră. Natalia i-a mai
adus pe lume un băiat. Şi trăiau cu toţii fericiţi, în pace şi
bucurie.

Simionică se întoarce la
prima lui soție,
Natalia face vrăji de
dragoste să-l întoarcă

FOTO-SIMBOL

șa cum vă spuneam, Natalia și-a luat
copiii și a plecat din acel loc călduţ
într-o casă părăsită din marginea
satului, o casă ca vai de ea în care
fostul ei stăpân s-a spânzurat. Mureau de foame
și de frig, nu aveau lemne de foc și nici un ban
de pâine. Văzând-o într-o astfel de situaţie, o
prietenă i-a dat o adresă şi a implorat-o să scrie.

Cu toate că se împăca bine cu
Natalia, Simionică o mai purta în
inimă pe Elena, prima lui nevastă.
Se căsătorise cu ea din mare dragoste. Tocmai atunci când Natalia
se credea cu pasărea norocului în
mână, iată că a venit şi Elena din
Rusia. Flăcăul cu care fugise o părăsise şi femeia a venit să nască
acasă. Frumoasă de la Dumnezeu,
după treisprezece ani de despărţire, lui Simionică i s-a părut acum
şi mai frumoasă.
Dragostea de viaţă şi dorinţele
fierbinţi s-au redeşteptat în el. Cele
două jumătăţi, mistuite de dor,
s-au regăsit. Spre bucuria admiratorilor şi spre pizma invidioşilor,
viaţa lor şi-a reluat cursul firesc.
Nici pe Natalia nu au jignit-o.
Au ajutat-o să-şi cumpere o căsuţă

în satul vecin. Însă ce folos, dacă
omul ei drag şi bun nu e lângă ea.
„Altele trăiesc, se bucură, iar eu,
femeie cinstită şi credincioasă,
m-am bucurat doar câţiva ani de
fericire. De ce s-a întors la ea, doar
l-a înşelat? Eu nu l-aş fi înşelat
niciodată pe Simionică. Sunt gata
să fac orice pentru el numai să-l
văd din nou lângă mine”, a suspinat Natalia, ştergându-şi lacrima.
Plecarea omului drag a fost destul
de dureroasă pentru ea. I s-a acutizat
un buchet întreg de boli. Urmând
sfatul unei bune prietene, și-a pus
toată credința și speranța într-o vrajă de dragoste. Prietena a povățuit-o
cum să facă ritualul de dragoste cu
o cămașă de a lui Simionică.
Noapte de noapte, în fața icoanei, cu două lumânări aprinse ținea
alături de ea acea cămașă, se ruga
și vorbea cu bărbatul într-un dialog închipuit. Îi spunea că a făcut
rău părăsind-o, că mult a greșit întorcându-se la Elena, că îl iubește
sincer și curat, cum Elena n-o să-l
iubească niciodată și îi cerea să se
întoarcă la ea. S-a rugat multe nopți
la rând, dar vraja nu a funcționat.
Simionică nu s-a mai întors.
Și a rămas Natalia doar cu amintirile frumoase despre cei câțiva ani
de fericire și cu grijile pentru copii.
Peste câțiva ani o altă durere avea
s-o lovească. Fiica mai mare a murit
la naștere. Și de atunci a încetat să
se mai gândească la Simionică. E
absorbită de grijile pentru nepoțică
și pentru ceilalți copii ai ei. Se zbate
să-i vadă pe toți împliniți și fericiți.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Demersurile din plan
personal vorbesc de la sine
despre starea excelentă în
care te afli. Indiferent de
maniera în care vei face
lucrurile, nu vei pierde din
vedere ceea ce te împlinește. Expune-ți așteptările și
intențiile într-un mod clar
și concis! Poate fi singura
modalitate în care vei reuși
să atragi atenția.

Diferenţele de opinie şi
conflictele din plan personal arată că nu ești foarte
bine cu tine. Având în vedere toate aceste aspecte,
este de la sine înţeles că în
perioada următoare viaţa
profesională nu va fi prioritară pentru tine. Ai nevoie
să îți concentrezi atenția pe
ceea ce este cu adevărat important pentru tine.

Ești conștient că drumul
spre succesul la care visezi
poate fi unul anevoios. Zi
de zi, lucrezi la reziliență.
Toamna aceasta este despre
începuturi. Chiar dacă este
vorba de viața personală, de
cea profesională, de relații, de
finanțe, totul decurge într-un
ritm organizat. Disonanţa astrală actuală indică totuşi o
insatisfacţie emoţională.

Confirmarea socială de
care ai nevoie în permanență
îți dictează toate acțiunile.
Indiferent de punctul în care
te afli în relația personală, îți
dorești mult mai mult de la
cel de lângă tine. Din păcate,
uneori așteptările pe care le
ai ajung să fie chiar ireale.
Pentru tine este prioritar să
faci ceea ce simți. Nu accepți
compromisuri.

Ai nevoie de armonie și de
odihnă. Învață să îți concentrezi atenția doar pe lucrurile importante pentru tine.
Cheltuielile imprevizibile te
vor scoate din zona de confort. Este important să îți dai
seama care sunt prioritățile.
Toată „revoluția” pe care o
trăiești în plan emoțional
are drept scop recâștigarea
încrederii în sine.

Motivația de a face mai
mult și mai mult pare să
scadă în intensitate. De
multe ori, îți pui singur piedici doar pentru că nu ești
sigur pe ceea ce reprezinți.
Lucrurile bune se întâmplă
celor care au răbdare și rămân încrezători. Încearcă
să eviți competițiile de orice
fel. Nu ai energia necesară
pentru ele.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Viața intimă, cu precădere cea emoțională, se va afla
în centrul energiilor astrale
pentru această săptămână.
Va fi nevoie să te decizi care
este direcția pe care vrei să
continui din punct de vedere profesional. Deși se
impune să faci alegeri în
acest sens, este important
să fii în armonie cu ceea ce
îți dorești cu adevărat.

Oportunitățile vor lua
formă doar când vei acționa. Neîndemânarea și lipsa de creativitate pe care
le proclami mereu nu sunt
decât scuze. Încearcă să te
autodepășești! Chiar dacă
acest îndemn poate fi un clișeu, a trece dincolo de niște
bariere te poate ajuta să fii
mai pregătit pentru tot ceea
ce îți va oferi viața.

Tot ceea ce faci are la
bază un mecanism de apărare despre care este posibil
să nu ai prea multe detalii.
Maniera în care decurg relațiile din viața ta este un
factor de stres pentru tine.
Legătura cu cei din jur vorbește foarte bine și despre
echilibrul tău psihic. Atunci
când riști mai mult, câștigi
mai mult!

Îți dorești multe lucruri
pentru sine, dar te-ai blocat
în a privi cu ochii larg deschiși doar filmul propriei
vieți. Începe să lucrezi la
îndeplinirea acelor visuri!
Nimic din ceea ce vei face
nu va rămâne fără rezonanță. A te plânge de anumite
situații nu face decât să
accentueze sentimentul de
frustrare.

Indiciile pe care le primești la nivel somatic vorbesc foarte clar despre cum
ești tu de fapt din punct de
vedere emoțional. Încrederea pe care o acor zi anumitor persoane te ajută să
te relaxezi. Astfel consideri
că nu trebuie să fii în permanență în control. Și este
încurajator să poți face asta!

Pe parcursul următoarelor
zile o să îţi stabileşti cu atenţie
priorităţile profesionale. Indiferent de perspective, obiectivele tale sunt dificil de atins.
Este important să îţi menţii
motivaţia la cote maxime. Va
fi important să găsești echilibru în mai multe sectoare ale
vieții tale. A lăsa lucrurile să
decurgă de la sine poate fi o
modalitate sigură de a eșua.
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Săptămânal independent

Mure și zmeură proaspete iarna sau tehnologia
olandeză de producere a fructelor moi

Î

culturii și la o perioadă de recoltare timpurie, între mijlocul lunii
ianuarie și sfârșit de februarie.
Producția totală de mure, în
medie, constituie 8-10 kg/m², iar
de zmeură 6-8 kg/m².

n ultimii ani, zmeura și murele sunt
tot mai solicitate de consumatori. La
nivel mondial acestea sunt considerate
superalimente.

De aceea, horticultorii caută soluții pentru a obține fructe
proaspete tot anul. Primii care au
reușit au fost cercetătorii olandezi
de la Centrul de Inovare și Cercetare Delphy.
După ani de încercări și experimente, aceștia au obținut în
plină iarnă mure și zmeură în seră,
folosind iluminarea artificială cu
LED-uri.
Anterior, s-a încercat utilizarea lămpilor cu vapori de sodiu
de înaltă presiune, dar rezultatele au fost nesatisfăcătoare.
Plantele nu au răspuns la acest
spectru.
După presupunerile specialiștilor factorul limitativ în inițierea
vegetației plantelor de mur și dezvoltarea lor reușită este lumina.
De aceea, experimentele au fost
axate pe determinarea factorilor
optimi legați de lumină:
intensitatea luminii,
spectrul optic al luminii;
durata de iluminare;
momentul optim de inițiere
a plantelor în vegetație, ca să se
obțină recolta în perioada dorită.
Astfel, după multiple experimente, în ianuarie 2019 s-a obținut o producție ridicată, de înaltă
calitate de mure și zmeură. În baza
rezultatelor s-a elaborat tehnologia de producere, care deja este
utilizată de agricultorii olandezi.
Aspectele cele mai importante
de care trebuie să se țină cont sunt
descrise în continuare.

Cheltuieli de producere
a murului și zmeurului
în sere
Întrebarea este dacă cultivarea
murului și zmeurului în sere, iarna, poate fi profitabilă? Costurile
energetice (2.700 ore de iluminare
la 50W/m²) constituie 135kW,
care costă (în Țările de Jos) aproximativ 13 euro/m².

Soiuri de mur și zmeur
potrivite cultivării în seră
Pentru cultivarea în seră cele
mai bune rezultate au arătat soiurile de mur sezonier: Loch Ness,
Chester, Asterina.
Iar pentru zmeur, soiurile:
Kwanza, Enrosadira, Aurora.
Material săditor de zmeur
„long cane”
Mai importantă însă, este calitatea materialului săditor. Astfel,
în urma testărilor, s-a determinat
că cele mai bune rezultate au dat
plantele la ghiveci, cu 2-3 tulpini
de 1,7 – 1,8 m (material săditor
„long cane”).
Acestea au fost depozitate în
frigider la -1°C timp de 10 luni.
După care au fost plantate la mijloc de octombrie.
Material săditor de mur
„long cane”
Plantele scoase din câmp și plantate în seră la mijloc de noiembrie
nu pornesc rapid în vegetație, deoarece nu au acumulat cantitatea
necesară de temperaturi scăzute.
Condiții optime de
cultivare a murului și
zmeurului în seră
Lumina recomandată la
cultivarea zmeurului și
murului în seră
Se recomandă iluminarea combinată cu LED-uri: lămpi superioare de 75 µmol și două lămpi in-

termediare de 40 µmol, amplasate
între rânduri la 1,2-1,5 m.
Iluminare cu LED-uri
combinată: amplasate sus
și între rânduri
Pentru dezvoltarea armonioasă
a plantelor, spectrul optic al luminii trebuie să fie de 90% roșie,
5% albastră și 5% albă.
Durata de iluminare necesară
murului și zmeurului este de 16
ore pe zi (de exemplu: de la ora
6 până la 22:00).
Temperatura recomandată
la cultivarea zmeurului și
murului în seră
În prima săptămână de cultivare, sera se menține la o temperatură medie zilnică de 8°C

pentru a obișnui treptat plantele
cu condițiile noi.
Ulterior se ridică la 18°C cu un
minim de 14°C.
Umiditatea relativă a aerului
este menținută la 60%, concentrația de CO2 la 900-1000 ppm
din momentul în care se ajunge la
suprafață foliară suficientă.
Dioxidul de carbon este absolut
necesar pentru formarea și acumularea fructozei.
Primele flori apar după 40-60
de zile în funcție de specie sau
soi și pot fi polenizate de albine
și bondari.
Căsuțe cu bondari instalate
în seră
Respectarea acestor condiții
duce la o dezvoltare mai rapidă a

Capcanele – parte din
protecția integrată
a plantelor
Costurile de producție, cum ar
fi plantele, irigarea și fertilizarea,
munca, albinele și bondarii se ridică la 25 și 26 euro/m².
Prețurile plătite pentru zmeură
și mure în perioada de iarnă este
de la 8 €/kg până la 12 €/kg.
Sistemul de fertigare
a plantelor
Pentru cultivarea murelor pe
tot parcursul anului, sera poate
fi împărțită în două. O parte să se
planteze la sfârșitul lunii septembrie pentru recoltarea din ianuarie
până în aprilie.
Iar a doua jumătate să fie ocupată cu plante la sfârșitul lunii
decembrie – prima săptămână
a lunii ianuarie pentru recoltare
din aprilie până în iunie.
La sfârșit de iunie apar deja
fructele din câmp deschis. În așa
mod, pot fi obținute fructe proaspete anul întreg.
agrobiznes.ro

Focul bacterian sau
motivul de ce pomii
de măr, păr se usucă
pot răspândi boala. De aceea, spre exemplu în cazul albinelor este recomandat să
amplasăm stupii la distanță de livada în
care este prezentă boala, pentru a evita
răspândirea acesteia.
În special, boala se răspândește în lunile
mai, iunie și septembrie, octombrie, însă și
pe parcursul sezonului din cauza activității
insectelor dezvoltarea nu stagnează.
Focul bacterian (Erwinia amylovora) este
una dintre bolile cele mai periculoase, în
special pentru măr, păr și gutui.
Aceasta se răspândește ușor în plantație,
iar pagubele produse sunt considerabile,
atacând frunzele, florile, fructele, lăstarii,
ramurile sau chiar tulpina pomului.
De ce pomii de măr, păr și gutui se usucă?
Focul bacterian se răspândește ușor,
duce la uscarea mai întâi a unor organe
ale pomilor, apoi a pomului în întregime
sau chiar, în cazul unui atac puternic, a
întregii plantații.
Uneltele cu care sunt realizate tăierile,
plantarea pomilor contaminați, insectele
și păsările sunt unele dintre motivele răspândirii focului bacterian.

Totodată, ploaia este un factor important
de dezvoltare a focului bacterian, urmată de
temperaturile ridicate, vânt și umiditatea
sporită a aerului.
Boala se manifestă prin aspectul ars al
inflorescențelor, acestea se usucă, devin
roșiatice sau brune închis.
Apoi, apar simptome pe frunze, lăstari,
pe care se formează ulcerații de culori diferite: albe, galbene, roșu închis, brune.
Ulterior, pe fructe apar pete necrotice,
iar pe scoarță se poate forma un mucus
bacterian.
Simptomele bolii: leziuni, exudații sau
ulcerări apărute pe ramuri duc la uscarea
acestora, însă dacă apar pe tulpină, probabilitatea că pomul se va usca este foarte mare.
Furnicile, albinele, viespile și alte insecte

Cum prevenim și combatem focul
bacterian (Erwinia amylovora)
Atunci când vorbim despre prevenirea
focului bacterian, evident că în primul rând
trebuie reduse la minim motivele unei posibile infestări a plantației:
Ținând cont că uneltele de realizare
a tăierilor pot fi o sursă de răspândire,
acestea trebuie bine curățite și prelucrate
cu o soluție de alcool etilic, clor sau alt
dezinfectant.
Primăvara, bacteriile se scurg din cancere și atrag furnicile, albinele, viespile și
alte insecte, de aceea insectele, cum ar fi
furnicile sau viespile, trebuie în măsura
posibilităților ținute la distanță de livadă,
iar pentru albine, precum am menționat an-

terior, trebuie evitată amplasarea stupilor
în apropierea unei livezi afectate de boală.
Trebuie utilizat doar material săditor
sănătos și trebuie evitată transportarea,
plantarea pomilor ce ar putea fi infectați.
Dacă unele porțiuni ale ramurilor prezintă simptome ale focului bacterian, ramurile
trebuie înlăturate având o rezervă la tăierea
ramurii de aproximativ 30-35 de centimetri
de la ultimul simptom al infecției.
În cazul prezenței simptomelor pe
tulpină cu ulterioara evoluție a bolii, în
cazul uscării pomului, acesta se elimină
atent din plantație și se arde. Totodată,
toate ramurile ce prezintă simptome ale
infecției se ard.
Pentru evitarea răspândirii bolii nu trebuie neglijată perioada realizării tratamentelor la pomi cu produse ce conțin cupru
(hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru).
În special, tratamente cu produse pe
bază de cupru sunt recomandate după ploi,
iar în scopuri preventive mai poate fi utilizat
fosetilul de aluminiu.
Totodată, produsele ce conțin antibiotice
sunt eficiente, doar că acestea sunt aproape
că imposibil de găsit pe piața internă.
agrobiznes.md
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Luni, 8 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 Ştiri
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua 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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul şi timpul
10.30 Vorbeşte corect!
10.35 2 x 65
10.45 Serial: Secretele de la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
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 Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Film: Ultima vânătoare
00.35 Vorbeşte corect!
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Ultima vânătoare
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

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 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial „Pentru fiul meu”
23.05 Ştiri externe
23.30 Film: Fosta mea super - gagică

01.05 Bună dimineaţa
02.50 Dimensiunea diplomatică
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Chişinău: ieri şi azi
03.55 Ştiri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Program educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
16:00:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program educational/ cultural
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE
Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

TVR 2

ProTV

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
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 Ştiri
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 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: De ce trag clopotele, Mitică?
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 „Vorbeşte lumea”
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 „La Măruţă”
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 „O seară perfectă”
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 „În Profunzime”
22.00 „Las Fierbinţi”
23.00 Film „Groenlanda”
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 „La Măruţă”
03.40 „Lecţii de viaţa”
04.40 „Vorbeşte lumea”

Moldova 1
06.05 „Tezaur”
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial „Iubire şi păcat”
14.30 „Musafirul”
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Zona ARS
16.30 „Regatul gusturilor”
16.50 Respiro
17.00 Ştirile (rus.)

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Artizanii Gustului
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

21

PROGRAME TV
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 Our Infinite Universe
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 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф „Такие разные близнецы”
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с „Доктор Мартин”
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с „Доктор Мартин”
01.20 Х/ф „Такие разные близнецы”
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Albumul Național
08.00 Film: ÎNSCENAREA
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 95
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 786
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 789
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 96
21.00 Film: PUMNUL DE FIER
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

04.45 Sport
05.05 România 9
06.00 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!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport 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 Ştiri
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 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: de artă
04.25 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
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”

Marți, 9 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. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Vedeta populară
02.00 Tema zilei
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #Creativ
10.35 Serial: Pictorul de la curte
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
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 Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Un oraş violent
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Un oraş violent
03.50 Vorbeşte corect!
03.55 Tema zilei

15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial „Pentru fiul meu”
23.05 Ştiri externe
23.30 Film „Frumoasa veneţiană”
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Chişinău: ieri şi azi
03.20 Artelier
03.55 Ştiri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program
de turism
18:30:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program de divertisment

Vineri / 5 noiembrie / 2021
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 „O seară perfectă”
10.30 Teleshopping
10.45 „Vorbeşte lumea”
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 „În Profunzime”
15.00 „La Măruţă”
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 „O seară perfectă”
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Casatoriti pe nevazute
23.30 „Las Fierbinţi”
00.30 Film „Dezaxat”
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 „Lecţii de viaţa”
03.40 „Vorbeşte lumea”
05.40 „Las Fierbinţi”
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
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 Hidden Coastal Villages
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
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 Муз/ф „Робин Гуд: мужчины в
трико”
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с „Доктор Мартин”
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с „Доктор Мартин”
01.20 Муз/ф „Робин Гуд: мужчины в
трико”
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. 96
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 787
17.15 Serial: Nobleţe

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 790
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 97
21.00 Film: TRUPE DE ELITĂ 2
23.15 Film: PUMNUL DE FIER
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Miercuri, 10 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 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea

12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Gări de poveste
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor
- Etapa 9: Dinamo Bucuresti-CSM
Bucuresti
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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fan/Fun urban
10.35 Serial: Pictorul de la curte
12.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor
Etapa 9
13.35 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
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 Ştiri
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 Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%
TVR 2
07.00 Case 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!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
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 Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele de pe Martha’s
Vineyard: capcanele trecutului
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Misterele de pe Martha’s
Vineyard: capcanele trecutului
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping
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Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial „Dragoste de ochii lumii”
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 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 Portretul savantului
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial „Pentru fiul meu”
23.05 Ştiri externe
23.30 Gala Excelenţei
01.15 Bună dimineaţa
03.00 La noi în sat
03.45 Chişinău: ieri şi azi
03.55 Ştiri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program educational/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE
Program educational/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR Program
educational/ Informativ
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:00:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de divertisment
18:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată
Program informativ/ educativ
20:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
20:45:00 BATALIA SERELOR Program
educational/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE
Program educational/ Informativ
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:30:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 „O seară perfectă”
10.30 Teleshoping
10.45 „Vorbeşte lumea”
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 „La Măruţă”
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 „O seară perfectă”
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 „Visuri la cheie”
23.00 Film „Cei trei natarai”
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 „Lecţii de viaţa”
02.40 „Vorbeşte lumea”
05.40 „La Măruţă”
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 „Italia, patria nostra”
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
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 Tombola Tirex
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 Gurkas VS Everest
04.00 Agricool
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с „Доктор Мартин”
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф „Старик с пистолетом”

PROGRAME TV
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Profesioniştii…
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor
- Etapa 9: Steaua Bucuresti-HC Buzau
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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Pictorul de la curte
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
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 Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 P. C. R - 100 de ani Secerătorul
ciocan al minciunii, ep. 5
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
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

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с „Доктор Мартин”
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф „Мальчик в девочке”
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с „Доктор Мартин”
01.20 Муз/ф „Старик с пистолетом”
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. 97
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 788
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 791
20.00 Film: FRĂŢIA MORŢII
22.00 Film: BLESTEMUL COMORII
00.00 Film: TRUPE DE ELITĂ 2
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Joi, 11 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. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
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

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!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor
- etapa 9
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele de pe Martha’s
Vineyard: hoţul de Smaralde
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Toamna amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Misterele de pe Martha’s
Vineyard: hoţul de Smaralde
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial „Dragoste de ochii lumii”
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
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 Chişinău: ieri şi azi
15.50 Erudit cafe
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial „Pentru fiul meu”
23.05 Ştiri externe
23.30 De Ziua Independenţei Poloniei
00.40 Fii tânăr!
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri externe
04.20 Cine vine la noi?

05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program educational/ Informativ
08:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR Program
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program
de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 „O seară perfectă”
10.30 Teleshopping
10.45 „Vorbeşte lumea”
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 „La Măruţă”
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 „O seară perfectă”
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 „Las Fierbinţi”
22.00 Film „Nu respira!”
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 „Las Fierbinţi”
02.10 „Lecţii de viaţa”
03.10 „Vorbeşte lumea”
05.10 Gusturile se discuţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Superspeed
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
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 Cealalta Basarabie
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
02.45 Travel USA
04.15 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Х/ф „Мальчик в девочке”
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Устричный клан
10.00 Т/с „Доктор Мартин”
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show

Săptămânal independent
12.30 Х/ф „Пиксели”
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф „Мальчикам это нравится”
17.00 Ştiri
17.45 Т/с „Доктор Мартин”
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с „Доктор Мартин”
01.20 Х/ф „Пиксели”
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 789
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 792
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 96
21.00 Film: WINNETOU ŞI OLD
FIREHAND
23.00 Film: FRĂŢIA MORŢII
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Vineri, 12 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 Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbaţi 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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Frontul de acasă
10.35 Serial: Pictorul de la curte
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri 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 Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Film: K-19: submarinul ucigaş
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
02.45 Film: K-19: submarinul ucigaş
05.05 Meteo
05.10 Sport
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!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
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 Ştiri
18.55 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, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.40 Distracţiile lui Cazacu
04.10 Pescar hoinar
04.40 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 dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial „Dragoste de ochii lumii”
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial „Iubire şi păcat”
14.20 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial „Dragoste de ochii lumii”

19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial „Pentru fiul meu”
23.05 Ştiri externe
23.30 O seară în familie
00.30 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
03.55 Ştiri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program
educational
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE
Program educational/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR Program
educational/ Informativ
08:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program de divertisment
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de divertisment
18:00:00 Program AGRO TV România
18:30:00 BATALIA SERELOR Program
de divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 PRIMARUL LA COVOR Program educational/ Informativ
20:30:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program
educational
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 PRIMARUL LA COVOR Pro-

social-politic

de atitudine

gram educational/ Informativ
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV

02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 13 noiembrie
TVR Moldova

00.00 Ştirile Pro TV
00.30 „Lecţii de viaţa”
01.30 „Vorbeşte lumea”
03.00 „La Măruţă”
05.00 isănătate

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
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 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Lumea azi
15.00 Vedeta populară
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Cucoana Chiriţa
00.30 Lumea azi
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Cucoana Chiriţa
03.35 Distractiile lui Cazacu
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

ProTV InterNațional

TVR 1

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SuperStar
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

07.00 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
07.15 Teatrul Național de Televiziune
08.45 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
13.50 MomentArt
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Vedeta populară
17.25 Live stadion
17.30 Rugby Europe - 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 Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Săgeata căpitanului Ion

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 „O seară perfectă”
10.30 Teleshopping
10.45 „Vorbeşte lumea”
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 „La Măruţă”
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 „O seară perfectă”
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SuperStar România

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 Asia’s Monarchies
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Устричный клан
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 „Как украсть бриллиант”
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф „Как украсть бриллиант”
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 96
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 790
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 793
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 97
21.00 Film: MISIUNE ÎN HONG KONG
22.45 Film: BLESTEMUL COMORII
00.45 Miezul problemei

22.45 Profesioniştii…
23.45 Dosar România
00.45 Ai luat plasă!, ep. 4
01.40 Film: Săgeata căpitanului Ion
03.05 Exclusiv în România
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
11.55 2 x 65
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
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Soţie de rezervă
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Culoarea prieteniei
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.30 E vremea ta!
02.50 Serial: Culoarea prieteniei
04.40 Film: Soţie de rezervă
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate „Ştiinţa uimitoare”
10.25 Cântec, dor şi omenie
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
14.40 Respiro
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15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Evoluează orchestra „Folclor”
22.10 Ştirile (rus.)
22.30 Film: Daredevil
00.15 Ştiri externe
00.40 Zapovednik
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.15 Bună dimineaţa
02.50 La noi în sat
03.55 Ştiri externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager
Agro TV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program educational/ Informativ
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată
Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program
educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program
de divertisment
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
15:30:00 PRIMARUL LA COVOR Program educational/ Informativ
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 SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara Program
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL Program educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile 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 „Slappy şi strengarii”
14.00 Film „Galusca”
15.45 Gusturile se discuţă
17.00 Film „Cangurul Jack”

19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film „Cautarea”
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.15 Film „Slappy şi strengarii”
04.30 Film „Galusca”
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecţii de viaţa
13.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 fără Pasaport
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
22.30 Тайная жизнь Мэрилин Монро
01.00 Jurnalul săptămânii
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Havoc
04.00 Asfal de Moldova
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Dosarele X
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Готовим с серфингистами
10.30 Iubeşte viaţa
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 Х/ф „Эдди”
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial „Oamenii gospodari”
20.15 Х/ф „Разборки в стиле кунг-фу”
22.30 Итоги
23.00 Х/ф „Два ствола”
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф „Эдди”
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 791
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 792
16.30 Film: WINNETOU ŞI OLD
FIREHAND
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 794
20.00 Dez-ordine - cu Elena Santos şi
Cristi Manciu
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MISIUNE ÎN HONG KONG
01.30 Poamă acră
02.30 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 14 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor
- Etapa 10: CSM Bucuresti-Minaur Baia
Mare
17.00 Reţeaua de idoli
17.55 2 x 65
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
01.20 Garantat 100%
02.10 Teatru TV
04.30 Pescar hoinar
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 masculin Liga Zimbrilor.
Etapa 10
17.10 Exclusiv în România
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 Ştiri
20.50 Loteria de vaccinare
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
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00.00 Replay
01.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al
minciunii, ep. 5
02.00 Lumea azi
02.25 Cooltura
02.50 Telejurnal Ştiri
03.35 Sport
03.51 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
10.55 2 x 65
11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor,
etapa 10
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Dragoste la zero grade
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Şantaj
22.10 Film: Bostonienii 122’
00.25 MotorVlog
00.55 Film: Dragoste la zero grade
02.25 Ora de Ştiri
03.15 E vremea ta!
03.35 România… în bucate
04.05 Descălecaţi în Carpaţi
04.35 Generaţia Fit
05.05 Ferma
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
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 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.45 In memoriam D. Blajinu
21.00 Ştirile
21.20 Festivalul Internaţional de muzică
clasică „Crescendo”
23.10 Ştirile (rus.)
01.10 Zapovednik
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Evantai folcloric
04.05 Chişinău: ieri şi azi
04.15 Concert în Europa
05.15 Mesager
Agro TV
06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara Program
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN
08:00:00 SERA IDEALĂ Program
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program de divertisment
15:00:00 Program AGRO TV România
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Program educativ/informativ
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată
Program informativ/ educativ
16:30:00 TELEMAGAZIN
16:45:00 Program AG RO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN
18:00:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Program educativ/informativ
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII Stiri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara Program

educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educational/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 Gusturile se discuţă
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 „Arena bucătarilor”
11.00 Film „Iepurasul casei”
12.45 Teleshopping
13.00 „Apropo TV”
14.00 „În Profunzime”
15.45 Teleshopping
16.00 Casatoriti pe nevazute
18.00 Ştirile Pro TV
18.45 Gusturile se discuţă
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film „Legenda lui Tarzan”
23.15 Film „Instrumente mortale: Oraşul
oaselor”

01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.30 Gusturile se discuţă
02.30 Film „Iepurasul casei”
04.30 Film „Legenda lui Tarzan”
ProTV InterNațional
06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecţii de viaţa
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 Ştirile Pro TV
18.00 „România, te iubesc!”
20.00 Superspeed
20.30 Pe bune?!
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 „România, te iubesc!”
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Pariu cu viaţa
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Arena bucătarilor
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 Disappearance of Eleanor Rigby
01.30 Тайная жизнь Мэрилин Монро
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 „Приключения
Паддингтона”
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф „Ешь, молись, люби”
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Serial „Oamenii gospodari”
22.30 Х/ф „Пассажиры”
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф „Приключения
Паддингтона”
04.00 Punct şi de la capăt
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Film: BUZDUGANUL CU TREI
PECEŢI
13.00 Start show România
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 795
20.00 Film: Triunghiul iubirii
00.00 Film: BUZDUGANUL CU TREI
PECEŢI
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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Gabriel Cotabiță a împlinit
66 de ani: „O să cânt până
nu mai respir”

Ziua de 1 noiembrie a fost una
specială pentru Gabriel Cotabiță,
căci este cea în care s-a născut.
Cântărețul a împlinit 66 de ani.
De curând, Gabriel Cotabiță
a avut probleme de sănătate și a
avut nevoie de îngrijirile medicilor. A traversat o situație mai
delicată, însă acum și-a revenit,

are din nou zâmbetul pe buze.
„Sunt bine acum”, a spus artistul.
Ajuns la vârsta de 66 de ani,
Gabriel Cotabiță are și o mare
dorință pe care nu s-a ferit să o
spună public. Vrea să trăiască încă
30 de ani, să îi încânte pe fani cu
melodiile lui. „Vreau să reușesc

să mai trăiesc cel puțin 30 de ani.
Să mai fiu viu atâta timp. Până
atunci nu o să mă separ de muzică.
O să cânt până nu mai respir”, a
mărturisit Cotabiță.
La șase ani de când a suferit
un infarct, Gabriel Cotabiță s-a
confruntat din nou cu probleme
de sănătate. Artistul a ajuns la spital la începutul lunii octombrie,
unde a fost ținut sub supravegherea medicilor. Artistul a dorit să liniștească pe toată lumea
și a mărturisit că nu a fost ceva
foarte grav.
„Am fost externat, sunt viu! Am
avut niște probleme de sănătate, medicii știu ce am avut, care
mi-e diagnosticul, dar n-a fost
ceva grav. Mai mult, chiar acum
merg la TVR, pentru niște filmări,
iar în curând voi înregistra două
piese noi, de dragoste”, a declarat
Gabriel Cotabiță.
libertatea.ro

Un diamant de peste două milioane
de dolari, descoperit din întâmplare
O pensionară din
Marea Britanie a descoperit întâmplător că are
o piatră foarte prețioasă în caseta cu bijuterii.
Un diamant rar, de 34
de carate, și-a petrecut
o parte a veșnicei sale
existențe trecând neobservat, camuflat de
ignoranța umană într-o
imitație ieftină.
Pensionara, în vârstă
de 70 de ani din nordul Marii Britanii, a fost convinsă că are o bijuterie care, deși arată foarte bine,
este doar o imitație fără valoare. Femeia nu-și mai
amintește cum a intrat în posesia nestematei, cel
mai probabil aceasta fiind achiziționată de la un
târg de vechituri.
Cu câteva luni în urmă, în timp ce făcea curățenie
în casă, a vrut să arunce diamantul, dar un vecin i-a
sugerat că piatra ar putea fi valoroasă și că ar trebui
să o ducă la un specialist să o evalueze. „Doamna a
venit la noi cu o geantă cu bijuterii. Părea că e în trecere, grăbindu-se spre o altă întâlnire”, își amintește

Mark Lane de la casa de
licitații Featonby, citat
de BBC.
Deși bănuim că are
oarece experiență în
privința pietrelor prețioase, domnul Lane a
tratat la început bijuteria cu aceeași indiferență ca și proprietara ei.
Considerând că e făcut
probabil din zirconiu
și că nu valorează mai
mult de 2700 de dolari, dl Lane a lăsat diamantul
să zacă pe biroul său câteva zile înainte să îl testeze.
Când în cele din urmă a făcut-o, spre surprinderea
sa, aparatul de testare a indicat că piatra este un
diamant. Trimis spre evaluare la Anvers, în Belgia,
experții de la HRD Diamond Grading Laboratory
au confirmat că este vorba de un diamant H VS1
rar, de 34,19 carate, în valoare de aproximativ 2,7
milioane de dolari.
Prețul estimativ variază între 2,3 și 2,7 milioane
de dolari.
forbes.ro

Alegeți

„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!

INDICE 		
PM 21125 (PERS. FIZICE) 		
PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)
PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

12 LUNI
422,40
386,40
480,0

Săptămânal independent

Zvonuri
Aud despre-un vecin de scară,
Simpatic, venerabil domn,
Că s-a culcat c-o domnișoară;
Așa-i era de tare somn...

Gheorghe BÂLICI

Câinele care și-a ținut
în viață stăpâna
timp de 40 de ore
Baekgu a fost
numit primul câine
de salvare onorific
din Coreea de Sud,
după ce a jucat un
rol esențial în găsirea stăpânei sale,
la 40 de ore de la
dispariția ei. Stăpâna lui Baekgu
are 90 de ani și
locuiește în Hon-

gseong din Coreea de Sud.
Când au verificat imaginile video de pe camerele de supraveghere
ale unei ferme din apropiere, polițiștii au văzut-o pe femeie plecând
din localitate împreună cu câinele ei alb. A început căutarea ei, femeia
fiind găsită abia după 40 de ore, în mijlocul unei plantații de orez, la
aproximativ doi kilometri distanță de casă. Bătrâna căzuse într-o zonă
umedă, în care orezul creștea înalt și des, astfel că ea nu putea fi văzută.
Nu ar fi supraviețuit dacă nu era câinele ei, Baekgu. Câinele i-a rămas alături, în ciuda vremii care se răcise, ținându-i de cald în timpul
ploii. Salvatorii au reușit să îi localizeze după ce au detectat temperatura corpului câinelui folosind o dronă cu o cameră de termoviziune.
La 40 de ore de la dispariție, salvatorii au găsit-o și au dus-o la
un spital din apropiere. Femeia a fost tratată pentru hipotermie, iar
acum starea ei este stabilă.
digi24.ro
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