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„Directorii 
de opinie”

„Dumneavoastră sunteți 
director de opinie, nu puteți 
să afirmați tot ce vă vine în 
minte, nu aveți dreptul să 
greşiți” – replica unei prietene 
de rețele poate servi de motto 
pentru tema noastră de azi. 
Domnişoara cvasianonimă nu 
a reținut detaliul tehnic că 
textele mele sunt plasate la 
rubrica „Opinii” şi nu au cum 
să pretindă la gloria eternă a 
imposibilului adevăr absolut. 
Iar fără a-l cunoaşte, cum să 
pretinzi că formezi opiniile 
altora? Şi nici măcar nu ard 
de dorința de a direcționa 
gândirea cuiva.

4  
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Mircea V. CIOBANU
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Ce spun preoții care 
nu se mai roagă 
pentru conducere
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De trei săptămâni preoții din câteva zeci 
de sate din municipiul Bălți, de la Fălești, 
Glodeni și Sângerei nu se mai roagă pentru 
actuala conducere a Republicii Moldova 
și, în cazul în care cineva din deputații 
PAS le-ar trece pragul, ar refuza să-l 
împărtășească. 
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Guvernul Gavrilița: 100 de zile 
de activitate. Provocări și soluții

Ministerul Finanțelor 
a publicat propunerile 
de modificare a politicii 
bugetar-fiscale

Ministerul 
F i n a n ț e l o r 
propune ca, 
în anul viitor, 
scutirea per-
sonală să fie 
majorată de 
la 25 200 de 
lei până la 27 
000 de lei, iar 
scutirea supli-
mentară – de 
18 900 de lei până la 19 800 lei. Totodată, se propune dublarea 
scutirii pentru persoane întreținute, de la 4500 lei la 9000 lei, po-
trivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative 
ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022, 
lansat spre consultări publice, transmite IPN.

Proiectul prevede aplicarea impozitului pe bunuri imobiliare la 
situația de 1 ianuarie cu scopul simplificării şi reducerii costului 
procesului de administrare fiscală de către autoritățile publice locale. 
Alte propuneri se referă la alocarea a 100% din încasările din taxa 
pentru folosirea drumurilor către bugetele locale; eliminarea taxei 
pentru serviciile de telefonie mobilă în mărime de 1,5%.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vi-
zează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 poate 
fi vizualizat pe site-ul ministerului.

Detaliile privind formatul discuțiilor şi al grupurilor de lucru 
tematice în partea ce ține de următorul exercițiu de elaborare şi 
promovare a politicii bugetar-fiscale vor fi anunțate la mijlocul 
lunii decembrie.

radiochisinau.md

Prim-ministrul Natalia Ga-
vrilița a prezentat joi raportul 
de activitate pentru 100 de zile. 
Conform unui raport prezentat de 
serviciul de presă al Guvernului, 
Cabinetul Gavrilița s-a concentrat 
în primele luni de activitate pe 
patru direcții: combaterea pan-
demiei de COVID-19, inflația şi 
indemnizațiile pentru dezavan-
tajați, lupta împotriva corupției 
şi reforma justiției şi relațiile cu 
partenerii de dezvoltare.

Prezentând raportul despre о 
100 zile, Natalia Gavrilița a relevat 
că „ar vrea ca Guvernul să lucreze 
într-o perioadă mai liniştită şi mai 
stabilă”, dar cele trei luni, a subli-
niat ea, nu au fost deloc liniştite.

Combaterea pandemiei de 
coronavirus

Gavrilița a spus că au fost pro-
curate 400.000 de teste antigen 
rapide şi au fost datate cu teste 
rapide ambulanțele. A fost dimi-
nuat tariful pentru testele PCR 
de la 750 la 300 de lei. Au fost 
achiziționate 255.060 de doze 
vaccin Pfizer. Au fost desfăşurate 
50.354 de verificări ale agenților 
economici privind conformarea la 
regulile epidemiologice şi a fost 
instituit mecanismul de primi-

re a certificatului electronic de 
vaccinare.

Inflația și indemnizațiile 
pentru dezavantajați

A fost majorată pensia minimă 
la 2.000 de lei şi pensia minimă 
pentru dizabilitate. „Este vorba de 
persoanele care au stagiul deplin. 
Această majorare vizează 183.000 
de oameni. Pentru aceşti pensi-
onari, pensia a crescut în medie 
cu 366 de lei”, a spus premierul.

Mai mult, executivul a majorat 
mai multe tipuri de indemnizații 
de la 250 la 500 de lei pe lună, 
precum şi compensații pentru 
perioada rece a anului de la 500 
la 700 de lei.

Numărul persoanelor care vor 
beneficia de aceste compensații va 
creşte de la 220.000 la 300.000. 
Premierul a menționat compensa-
țiile pentru plata tarifului majorat 
la gazele naturale.

Combaterea corupției 
și reforma justiției

A fost anulat secretul offshore 
pentru a asigura o transparență 
maximă în activitatea companiilor 
din Republica Moldova.

A fost revizuită Legea Supre-

găuzia şi al Preşedintelui Uniunii 
Avocaților din rândul membrilor 
de drept ai CSP.

A fost instituit un mecanism 
de evaluare a performantelor şi 
răspunderea disciplinară a Pro-
curorului General.

mă pentru fortificarea garanțiilor 
de independență a judecătorilor, 
excluderea factorilor politici care 
influențează cariera acestora. A 
fost modificată componența struc-
turală a Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu excluderea mem-
brilor din oficiu.

A fost modificată Legea cu 
privire la Procuratură în partea 
privind modul de organizare a 
Adunării Generale a Procurori-
lor şi alegerii membrilor în com-
ponența Consiliului Superior al 
Procurorilor.

A fost exclusă calitatea Pro-
curorului General, a procuroru-
lui-şef al Procuraturii UTA Gă-

Relațiile cu partenerii 
de dezvoltare

Cheltuielile suplimentare lega-
te de pandemie şi creşterea tari-
felor vor fi acoperite inclusiv cu 
sprijinul partenerilor de dezvolta-
re. Republica Moldova a beneficiat 
din partea UE de a treia tranşă 
de asistență macrofinanciară în 
valoare de 60 de milioane de euro. 
În plus, Guvernul a beneficiat din 
partea UE de diferite granturi în 
valoare totală de 36 de milioane 
de euro pentru depăşirea conse-
cințelor crizei energetice. 

Guvernul a încheiat negocie-
rile cu FMI despre un program 
de creditare în valoare de 564 de 
milioane de dolari şi a convenit 
cu UE în privința acordării altor 
600 de milioane de euro.

anticoruptie.md
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În ajun, raportul CA a fost au-
diat, pentru a doua oară în acest 
an, în cadrul Comisiei parlamen-
tare pentru învățământ, cultură şi 
mass-media, care a şi recomandat 
plenului respingerea acestuia. 

În plen, raportul a fost prezen-
tat de preşedinta CA, Ala Ursu-An-
toci, care la alegerile parlamentare 
din februarie 2020 a candidat pe 
listele PSRM, afirmând că posturi-
le TV trebuie „disciplinate”, ca să 
nu mai critice instituțiile statului. 
De această dată, ea a menționat că 
şi-a început activitatea în cadrul 
autorității de reglementare în do-
meniul audiovizualului în august 
2020, iar şefă a instituției a deve-
nit spre sfârşitul anului. Potrivit 
preşedintei CA, instituția a reuşit 
anul trecut să-şi execute atribuți-
ile, a examinat toate sesizările şi 
a aplicat amenzi în conformitate 
cu legislația.

De partea CA s-au pronunțat, 
fără rezerve, deputații Blocu-
lui Comuniştilor şi Socialiştilor 
(BCS).

Prin această acțiune, 
se subordonează CA-ul

„Lucrurile, în fond, sunt destul 

de clare. Asistăm la o acțiune de 
răzbunare. Întrebările sunt agra-
mate şi lipsite de cunoştințe, ştim 
de unde vin”, a declarat socialistul 
Corneliu Furculiță. „Cunoaştem 
care este scopul acestei execuții. 
Noi înțelegem că prin această ac-
țiune, de fapt, se subordonează 
CA-ul. Țara se capturează segment 
cu segment”, a adăugat Grigore 
Novac.

„Avem două holdinguri – unul 
al lui Plahotniuc şi unul al socia-
liştilor. Nu avem nevoie de astfel 
de instituții. Ce efect din monitoa-
rele voastre dacă paguba s-a pro-
duse deja? Ştiți foarte bine câtă 
minciună curge la TV şi radio, mai 
ales în pandemie”, le-a replicat 
preşedintele Parlamentului, Igor 
Grosu.

În raportul său, preşedinta Co-
misiei pentru învățământ, cultură 
şi mass-media, Liliana Nicolaes-
cu-Onofrei, a menționat că, după 
examinarea raportului de activi-
tate al CA, majoritatea membrilor 
comisiei au constatat că autorita-
tea „nu a asigurat respectarea de 
către furnizorii şi distribuitorii 
de servicii media a cerințelor de 
asigurare a imparțialității, echili-
brului şi favorizării liberei formări 
a opiniilor în conținuturile pro-
gramelor audiovizuale, în special 
în perioada campaniilor electorale 
care au avut loc în 2020”.

55 – pro, 27 – contra 

Ea a adăugat că societatea 
civilă a atenționat CA cu privi-
re la importanța autosesizării şi 
constatării abaterilor de la lege şi 
aplicarea sancțiunilor în raport 

Membrii Consiliului 
Audiovizualului, demiși 
in corpore de Parlament

„Mă pronunț pentru unitatea poporului român. Consider 
că obiectivul oricărui om politic responsabil din Republica 
Moldova este să asigure unitatea românilor, care au fost se-
parați în urma ocupației sovietice a pământurilor românești. 
... Sunt realist. Înțeleg perfect că un stat se întemeiază pe o 

identitate. Înțeleg perfect că R. Moldova nu-și va soluționa 
problemele teritoriale atâta timp cât nu se va lămuri în privința 
identității sale. Fără de aceasta vom avea doar un simulacru 
de stat, indiferent de intențiile guvernanților.”

Vitali Portnikov, REL 
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Parlamentul a respins joi, 11 septembrie, 
raportul de activitate al Consiliului 
Audiovizualului (CA) pentru anul 
2020. În consecință, membrii CA au 

fost demiși in corpore, în baza modificărilor 
votate recent de majoritatea parlamentară a 
PAS la Codul serviciilor media audiovizuale. În 
cadrul dezbaterilor, deputații PAS au acuzat CA 
de obediență politică, pe când reprezentanții 
opoziției au invocat o tentativă de subordonare 
a activității Consiliului în interesele actualei 
guvernări. La rândul lor, numeroși experți în 
domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea 
în legătură cu amendamentele aplicate la Codul 
serviciilor media audiovizuale, care vizează de 
altfel și statutul Companiei Publice „Teleradio-
Moldova”. 

cu furnizorii de servicii media. 
„Organul a ignorat aceste reco-
mandări, neglijând principiul 
asigurării informării corecte. CA 
a adoptat decizii inechitabile ur-
mare a examinării petițiile şi se-
sizărilor”, a punctat şefa comisiei 
parlamentare de profil. 

În final, la propunerea şefei 
Comisiei juridice, pentru numiri 
şi imunități, Olesea Stamate, 
proiectul de hotărâre cu privire 
la respingerea raportului de ac-
tivitate al CA pentru anul 2020 
a fost adoptat, cu votul a 55 de 
deputați PAS. Împotrivă au votat 
27 de parlamentari ai BCS. 

Menționăm că modificările la 
Codul serviciilor media audiovizu-
ale, care au permis joi demiterea 
tuturor membrilor CA, au fost 
adoptate cu exact o săptămână în 
urmă, pe 4 noiembrie, şi promul-
gate, la scurt timp de preşedinta 
Maia Sandu. 

În conformitate cu acestea, 
a doua zi au încetat mandata-
tele membrilor Consiliului de 
Supraveghere, al directorului 
general, Olga Bordeianu, şi al 
directorilor generali adjuncți ai 
Companiei „Teleradio-Moldo-
va”, care a revenit sub control 
parlamentar. 

Anticipând această situație, 
Serviciul comunicare şi relații 
internaționale al „Teleradio-Mol-
dova” a difuzat opinia lui Noel 
Curran, directorul general al Uni-
unii Europene de Radiodifuziune 
(UER), îngrijorat de modificarea 
legislației în domeniul audiovizu-
alului din R. Moldova.

Noel Curran: „Un pas 
înapoi în asigurarea 
autonomiei 
și independenței TRM”

„Considerăm că amendamente-
le propuse pentru a implica direct 
Parlamentul în numirea şi demite-
rea (din motive ample şi nedefinite) 
a directorului general este un pas 
înapoi în asigurarea autonomiei şi 
independenței TRM. În plus, o nouă 
putere a Parlamentului de a demite 
întregul organism de supraveghere 
(Consiliul de supraveghere şi dez-
voltare) în fiecare an prin respin-
gerea raportului anual de activitate 
ar pune în mod inevitabil TRM sub 
şi mai multă presiune politică”, ar-
gumenta Noel Curran. 

Preşedinta Maia Sandu a sa-
lutat, însă, decizia Parlamentului 
de a readuce „Teleradio-Moldo-
va” sub control parlamentar, ob-
servând că ONG-urile de media 
care critică această decizie sunt 
aceleaşi care s-au arătat anterior 
nemulțumite de activitatea postu-
rilor publice de radio şi televizi-
une, precum şi de activitatea CA. 

Maia Sandu: ONG-urile 
de media care critică sunt 
aceleași care erau anterior 
nemulțumite

„ONG-urile şi cetățenii spun 
că situația nu este bună şi să 
nu ne spună cineva că modul în 
care funcționează acum «Telera-
dio-Moldova» este unul potrivit. 
Toată lumea vine cu critici, cu tot 
respectul pentru oamenii care lu-

crează aici, dar noi vorbim despre 
modul cum sunt administrate pro-
cesele. În momentul în care meca-
nismul care a existat până acum nu 
a funcționat, acum se încearcă alt 
mecanism. Este clar că până acum 
nu s-a servit interesul cetățeanului 
şi trebuia să fie o schimbare”, a 
declarat şefa statului chiar din pla-
toul televiziunii publice Moldova 1.

Pe de altă parte, Ion Bunduchi, 
directorul executiv al Asociației 
Presei Electronice APEL, obser-
vă că nu există nicio garanție că 
situația din audiovizualul moldo-
venesc se va ameliora în vreun fel, 
odată cu modificarea legii. 

Pe de o parte, expertul aminteşte 
că, în trecut, actuala opoziție spunea 
una şi făcea alta. „Să ne amintim de 
vremurile când legislația interzicea 
ingerința politică, în special, la «Te-
leradio-Moldova», iar conducerea 
companiei afirma că merge strict 
pe lege. Dar nu trece mult timp şi 
diriguitorii de acolo se regăsesc pe 
liste de partid, ajung în Consiliul 
municipal Chişinău, în Parlament”, 
punctează Bunduchi. Pe de altă par-
te, el admite că modificările ar putea 
ştirbi din libertatea presei. „Dacă 
raportăm la «Teleradio-Moldova», 
instituțiile de reglementare şi supra-
veghere ori sunt libere şi pot lucra – 
bine sau prost, în funcție de factorul 
uman –, ori sunt nelibere şi atunci 
vor lucra doar prost”, subliniază 
directorul APEL, în opinia căruia 
acum totul depinde de competența 
şi dedicația oamenilor care ajung în 
organele de reglementare să exa-
mineze şi să facă regulile de joc în 
domeniul audiovizualului. 

Modificările ar putea știrbi din libertatea presei?

Valeriu CAȚER
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Ce spun preoții 
care nu se mai roagă 
pentru conducere

De trei săptămâni preoții din câteva 
zeci de sate din municipiul Bălți, de 
la Fălești, Glodeni și Sângerei nu se 
mai roagă pentru actuala conducere 

a Republicii Moldova și, în cazul în care 
cineva din deputații PAS le-ar trece pragul, ar 
refuza să-l împărtășească. Potrivit scrisorilor 
adresate arhiepiscopului de Bălți și Fălești, 
Marchel, preoții nu „îl roagă”, ci cer imperativ 
binecuvântarea să nu se mai roage pentru actuala 
conducere. 

Ce spun oamenii din aceste 
localități, cum le-au explicat ges-
tul lor preoții şi câți dintre ei au 
citit cu adevărat Convenția de la 
Istanbul, ratificată de guvernare, 
document care i-ar fi nemulțumit? 
Sunt câteva din întrebările la care 
am încercat să aflăm răspunsul în 
reportajul care urmează.

„O prostie fără margini”

Satul Scumpia, raionul Făleşti, 
este una din puținele localități 
unde oamenii ştiu că preotul a 
afurisit actuala guvernare. „Este 
o prostie care n-are margini aceas-
tă decizie. Ce treabă au preoții şi 
episcopul Marchel cu politica? 
Biserica e a poporului, nu e a 
patriarhiei”, se revoltă primarul 
localității Petru Friptuleac. Satul 
are două biserici, una mai veche 
şi una nouă, construită în anii de 
independență. Preotul Alexandru 
Negură oficiază slujbe în ambele 
lăcaşuri. 

Majoritatea locuitorilor au votat 
la ultimele alegeri parlamentare 
PAS. „Ce, poate nici oamenii să nu 
calce pragul bisericii din moment 
ce au votat această guvernare? E 
mare păcat, comuniştii au distrus 
bisericile, iar preoții, cu ajutorul 
lui Marchel, vor să distrugă credin-
ța oamenilor. Voi avea o discuție 
pe această temă cu parohul, pentru 
că aşa ceva este inacceptabil într-o 
societate sănătoasă”, a mai spus 
Petru Friptuleac.

Diana, o angajată tânără a pri-
măriei, ne-a spus că atunci când 
a văzut că şi preotul din sat face 
parte din grupul care refuză să se 
mai roage pentru conducere, a 
căutat pe internet textul Conven-
ției de la Istanbul. „Nu mi se pare 
corect ceea ce fac ei. Am deschis 
Convenția, am citit-o, ori ei nu 
au înțeles-o, ori urmăresc intere-
se politice. Nimic nu am găsit în 

acel document ce ar contraveni 
credinței creştine. E un document 
care combate violența în familie şi 
violența împotriva femeilor. Nu 
mi se pare corect ca biserica să se 
implice în acest mod în politică”, 
a mai spus tânără.

Preot: „Nu mai țin minte 
exact ce scrie”

De cealaltă parte, preotul Ale-
xandru Negură, consideră că nu e 
neapărat să discute cu enoriaşii din 
Scumpia şi să le explice în detalii 
ce l-ar fi nemulțumit. El ne infor-
mează că nu se mai roagă pentru 
sănătatea actualei guvernări deoa-
rece este categoric împotriva că-
sătoriilor dintre homosexuali, iar 
Convenția de la Istanbul, ratificată 
de actuala majoritate parlamenta-
ră, ar admite aşa ceva. 

Totuşi, la întrebarea dacă a ci-
tit textul Convenției şi care este 
formularea exactă care l-a nemul-
țumit, preotul recunoaşte că nu 
l-a citit „prea atent”. „Nu mai țin 
minte exact unde scrie. Am s-o mai 
citesc o dată, mai atent. Ceea cu 
ce nu suntem noi de acord sunt 
căsătoriile între persoane de ace-
laşi sex. Nu discut cu enoriaşii pe 
această temă, deoarece majoritatea 
sunt vârstnici şi mi-i ruşine să vor-
besc cu ei despre aceasta. Nimeni 
nu a observat că am omis rugăciu-
nea pentru conducere. Anterior 
mă rugam pentru sănătatea ei, ca 
Dumnezeu să îndrume conducă-
torii pe calea cea bună. Dar dacă 
ar veni vreun deputat, evident, nu 
l-aş da afară din biserică, lăcaşul 
este al oamenilor”, a ținut să pre-
cizeze preotul.

Scandalul e pe internet, 
în sat e tăcere

Nici parohul bisericii „Sf. Ar-
hanghel Mihail şi Gavriil” din Al-
binețul Vechi, Făleşti, nu a ieşit 
cu o explicație în fața enoriaşilor, 
de ce i-ar fi cerut ierarhului Mar-
chel să-l binecuvânteze să nu mai 
pomenească guvernarea în rugă-
ciuni. Întrebat ce l-a nemulțumit, 
preotul Serghei Lupuşor ne-a în-
demnat să căutăm răspunsuri în 
altă parte: „Nu ați vrea să vă adre-
sați altui preot? Nu mai pomenim 
conducerea în rugăciuni şi gata! 
Nimeni nu a zis că le interzicem 

să intre în biserică deputaților, 
doar că nu ne vom ruga pentru 
ei. Lumea nu-i deranjată”, ne-a 
spus preotul.

Ala Țăran, primarul comunei 
Albinețul Vechi, un sat cu peste 
2800 de locuitori, confirmă că deşi 
frecventează regulat biserica, eno-
riaşii nici măcar nu au observat 
că preotul ar avea o supărare pe 
conducere. Şi nici Serghei Lupuşor 
nu a pomenit de decizia sa.

„Consider că nu-i corect gestul 
preoților. Din câte ştiu, Convenția 
de la Istanbul nu se referă la că-
sătoriile netradiționale, ci doar la 
violența în familie şi cea împotriva 
femeilor. Eu personal salut decizia 
guvernării de a o ratifica. Oamenii 
din sat nici măcar nu ştiu de aceas-
tă decizie”, ne-a spus primarul.

Preotul Alexandru 
Vasilciuc: „Ce ne spun, 
aceea facem”

Şi mai mirat de întrebările noas-
tre s-a arătat protoiereul mitrofor 
al bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gav-
riil” din localitatea Pruteni, Făleşti, 
Alexandru Vasilciuc, care, deşi a 
semnat scrisoarea adresată lui 
Marchel, nu-şi putea aminti de ea. 

„Am refuzat eu să mă rog pentru 
guvernare? În ce sens? Nu suntem 
supărați pe ei, ne rugăm. Noi ce ne 
spun mai-marii aceea facem. Nu 
noi, ci Mitropolia Moldovei hotă-
răşte. De acolo primim însărcina-
re. La mine biserica e întotdeauna 
deschisă”, ne-a spus franc preotul.

Petru Buburuz: „Acest gest 
al preoților nu-i grav”

Solicitat de „Gazeta de Chişi-
nău”, preotul paroh al Bisericii 
„Sf. Petru şi Pavel” din Chişinău, 
Petru Buburuz, ne-a spus că nu 
este grav faptul că unii preoți au 
refuzat să pomenească conducerea 
în rugăciunile lor. Astfel de decizii 
au mai fost în istoria Bisericii, dar 
există păreri împărțite referitor la 

ele. Unii consideră că sunt corecte, 
alții – că nu sunt, deoarece îndem-
nul Bisericii e să ierți şi să te rogi 
pentru duşmanul tău.

Până şi în Uniunea Sovietică 
unii clerici continuau să se roage, 
conform învățămintelor creştine, 
pentru cel mai mare duşman al 
Bisericii şi al oamenilor, condu-
cătorul Iosif Stalin.  

„Azi fiecare are însă opinia sa. 
Există trei cuvinte în Convenție 
cu referire la gen şi Mitropolia 
Moldovei s-a pronunțat deja că 
acestea contravin valorilor împăr-
tăşite de Biserică. Eu vreau doar 
să precizez că biserica întotdeau-
na a promovat mesajul împotriva 
violenței în familie, precum şi a 
violenței împotriva femeii”, a mai 
spus Petru Buburuz. 

Dodon a mulțumit 
ierarhului care a îndemnat 
preoții să nu se mai roage 
pentru conducere

Întâmplător sau nu, dar îndem-
nul către preoți al episcopului de 
Bălți şi Făleşti, Marchel, de a nu 
mai pomeni conducerea RM în 
rugăciuni a coincis cu campania 
electorală pentru alegerea prima-
rului municipiului Bălți. Dumini-
că, 7 noiembrie, liderul socialişti-
lor Igor Dodon a descins la Bălți, 
pentru a participa la liturghia ofi-
ciată de episcop alături de candi-
datul acestui partid la funcția de 
primar, Alexandr Nesterovschi. 
După liturghie, liderul socialişti-
lor a avut o discuție cu episcopul 
de Bălți şi Faleşti, Marchel, căruia 
a ținut să-i mulțumească pentru 
„protecția şi promovarea valorilor 
ortodoxe”.

„Împreună cu candidatul nostru 
la funcția de primar al oraşului, 
Alexandr Nesterovschi, am asistat 
la sfânta liturghie. Totodată, am 
avut o discuție cu Episcopul de 
Bălți şi Făleşti, Marchel, şi i-am 
mulțumit pentru poziția principia-
lă privind protecția şi promovarea 

valorilor noastre tradiționale”, a 
menționat ulterior Igor Dodon 
într-o postare pe facebook.

Falsuri despre Convenție

Referitor la Convenția de la 
Istanbul, Mitropolia Moldovei 
s-a arătat deranjată în special de 
art. 3, lit. c) a documentului care 
specifică că termenul „gen” este 
definit ca:  „construcție socială 
care include roluri, comporta-
mente, activități și caracteristici 
pe care o anumită societate le 
consideră adecvate pentru femei 
și bărbați”. Mitropolia Moldovei 
a interpretat această formulare 
că ar avea drept scop anihilarea 
„sexului biologic” și ar contribui 
la promovarea legăturilor dintre 
persoane de același sex. „Aşadar, 
pentru prima oară, un tratat inter-
național nu echivalează „genul”, în 
mod clasic, cu „sexul biologic”, dar 
îl defineşte drept „construct soci-
al”. (…) omul se naşte „neutru”, a 
interpretat Mitropolia Moldovei.

Convenția însă explică clar că: 
„deseori rolurile de gen, adopta-
te de o societate, stabilesc relații 
de putere inegale între bărbați și 
femei și desemnează femeile ca in-
ferioare bărbaților, ceea ce le pot 
face mai vulnerabile la violență și 
intimidări”.

Convenția de la Istanbul are 
81 de capitole și a fost ratificată 
de 34 de state membre ale Con-
siliului Europei. Există mai mul-
te falsuri atribuite de politicieni 
din diverse țări în campaniile lor 
de PR acestui document: că ar 
„promova avortul”, că ar „lega-
liza căsătoriile între persoane de 
același sex”, că „distruge tradițiile 
creștine” și altele. 

Experții în drepturile omu-
lui încurajează însă populația 
să nu se lase manipulată, or, 
singurul scop al Convenției 
este prevenirea și combaterea 
violenței față de femei.

Svetlana COROBCEANU
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Moldovenii sunt foarte îngrijorați 
de creșterea prețurilor la gazele 
naturale și la produsele alimentare. 
În valoare anuală, produsele 

alimentare s-au scumpit cu 12,7%, iar până la 
finele anului cel mai probabil că va fi depășit 
recordul din 2007, când produsele alimentare 
s-au scumpit cu 15,4%, potrivit economistului 
Veaceslav Ioniță. În noiembrie, vom plăti 11 lei 
și 8 bani pentru un metru cub de gaze naturale.

Cetățenii au păreri împărțite 
despre activitatea Guvernului 
condus de Natalia Gavrilița după 
primele 100 de zile. Cabinetul de 
miniştri a primit votul de învesti-
tură din partea Parlamentului şi 
a depus jurământul în fața preşe-
dintelui Republicii Moldova, Maia 
Sandu, la 6 august 2021. Am ieşit 
în stradă să discutăm cu oamenii. 

Cei întâlniți marți, 9 noiembrie, 
n-au fost foarte deschişi să-mi 
vorbească. Majoritatea au evitat 
subiectul pe motiv că nu vor să-
şi spună public părerea despre 
Executiv, nu oferă pur şi simplu 
interviu sau nu au timp să discute. 
Unii îmi făceau din mână înainte 
ca să-i întreb ceva, doar ca să evite 
discuția. 

Totuşi au fost şi cetățeni „cura-
joşi” care au vorbit. Tanti Efimia se 
simte nedreptățită de guvernanți, 
deoarece simte din plin scumpirile 
care se țin lanț. „Poporul e obijduit. 
Prețurile îs sălbatice. E drept, ea 
(n. r. – Maia Sandu) se duce în UE, 
vede cum e acolo şi vrea să facă. 
Dar la noi nu poți face aşa ceva, 
înțelegeți? Uitați-vă ce sărăcie e 

în jur! Trebuie să-i dai omului şi 
apoi să-i ei? Dacă dai salarii bune, 
pensii bune, numai atunci pune 
prețuri mai mari”, consideră Efi-
mia, pensionară din Chişinău. 

În fața Poştei Centrale, dau de 
o femeie din Sângera, suburbie a 
municipiului Chişinău. „Ar trebui 
să facă mai multe pentru popor. 
După anul nou se vor ridica pre-
țurile la tot. Lumea nu ştiu cum va 
trăi! O tonă de cărbuni costă 3.500 
de lei”, se plânge femeia care are 
o pensie de patru mii de lei. Banii 
nu-i ajung, însă, spune tanti Clau-
dia, „va mânca mai puțin”. 

Lumea ar vrea să 
înțeleagă...

În scuarul „Mihai Eminescu” îl 
întâlnesc pe Eugen, un tânăr care 
munceşte în sectorul bancar. „In-
spectoratul Național de Patrulare 
este văzut mai des pe străzi, asta 
e de bine. Prețurile sunt ridicate, 
dar nu cred că e vina Guvernului. 
Noi importăm gazele. Nu avem re-
surse naturale ca să nu depindem 
de cineva”, zice el. 

Îl anunț pe Eugen că Agenția 
Națională de Reglementare în 
Energetică tocmai a aprobat no-
ile tarife pentru gazele naturale. 
De la 1 noiembrie vom plăti 11,08 
lei pentru un metru cub de gaze, 
ceea ce înseamnă de 2,4 ori mai 
mult decât până acum, când plă-
team 4,64 lei, inclusiv TVA. „O să-i 
afecteze pe toți. Acum totul e legat 
de gazele naturale. Cred că va fi 
negativ pentru buzunarul nostru. 

100 de zile de guvernare PAS, 
în viziunea cetățenilor

Natalia MUNTEANU

Guvernul de la Chişinău va pune în apli-
care un mecanism compensatoriu format 
din trei componente, menit să asigure 
protecția socială a populației în legătură 
cu majorarea tarifelor la gaze. Anunțul a 
fost făcut miercuri, 10 noiembrie, într-o 
conferință de presă, de prim-ministra Na-
talia Gavrilița, care a precizat că, pentru a 
asigura acordarea compensațiilor, Guvernul 
va cheltui 1,6 miliarde de lei în următoarele 
cinci luni. De compensarea creşterii tarifare 
la gaze şi căldură vor beneficia toți consu-
matorii casnici – 746 de mii de familii, a 
declarat Gavrilița. 

Pentru consumul de gaze naturale, com-
pensația va fi aplicată în două etape, explică 
şefa Guvernului.

Astfel, fiecare metru cub din primii 50 
consumați va fi compensat cu 4,3 lei, ce-
tățenii urmând să achite 6,8 lei. Următorii 
100 de metri cubi vor fi compensați cu 3,2 
lei, consumatorii urmând să plătească 7,9 

lei. Compensațiile vor fi incluse direct în 
factură.

Consumul ce depăşeşte 150 de metri 
cubi de gaze va trebui achitat integral, a 
subliniat premierul.

La rândul său, ministrul Muncii şi Pro-
tecției Sociale, Marcel Spatari, a anunțat că 
Guvernul a aprobat în şedința de miercuri 
majorarea indemnizației acordate famili-
ilor nevoiaşe în perioada rece a anului, de 
la 500 la 700 de lei, precum şi a pragului 
de eligibilitate, pentru a extinde această 
categorie.

„Pentru a acoperi cât mai multe familii 
va trebui să creştem multiplicatorul pentru 
venitul lunar minim garantat utilizat la 
stabilirea dreptului la ajutor pentru peri-
oada rece a anului, de la 2.2 la 2.6 puncte, 
prin care va fi extins pragul de trecere pe 
venit la evaluarea dreptului de ajutor pentru 
perioada rece a anului pentru familiile de-
favorizate. În urma acestor modificări, încă 

86.000 de familii defavorizate vor beneficia 
de prestație pentru perioada rece a anu-
lui. Dacă o familie are un venit mai mic de 
6.719 lei, se poate adresa asistenței sociale 
completând o cerere, această familie este 
eligibilă, şi va primi lunar pentru perioada 
rece a anului. Creştem valoarea ajutorului 
de la 500 la 700 de lei. Îndemnăm cetățenii 
care se consideră vulnerabili să completeze 
aceste cereri”, a subliniat ministrul.

De asemenea, Guvernul s-a angajat să 
compenseze parțial creşterea tarifară pen-
tru prima gigacalorie consumată cu 2/3 
din creşterea costului, adică, cu maxim 
450 de lei pe lună. De această compensație 
vor beneficia, potrivit lui Marcel Spatari, 
aproximativ 75 la sută dintre locuitorii 
municipiilor Chişinău şi Bălți conectați la 
încălzirea centralizată.

Astfel, pentru ajutorul pe perioada rece 
a anului din Bugetul de stat vor fi alocate 
suplimentar 523 de milioane de lei, pentru 

compensarea creşterilor tarifare – 770 de 
milioane de lei, iar pentru compensarea 
creşterii tarifelor la agentul termic, încă 
340 de milioane de lei.

Amintim că Agenția Națională pentru Re-
glementări în Energetică (ANRE) a acceptat 
marți, 9 noiembrie, la cererea Moldovagaz, 
un tarif de 11,08 lei, inclusiv TVA, care este 
inclus în factură, pentru un metru cub de 
gaze. Noul tarif, care este de 2,4 ori mai 
mare decât cel de până acum – de 4,2 lei 
pentru un metru cub, se va aplica pentru 
luna noiembrie, este unul provizoriu şi ur-
mează a fi revizuit până la 30 noiembrie, a 
declarat directorul ANRE, Ştefan Creangă.

În acest context, şeful MoldovaGaz, Va-
dim Ceban, a declarat că furnizorul nu va 
solicita ANRE o reducere a tarifelor pentru 
gaze cel puțin până în primăvara anului 
viitor, adică e puțin probabil ca tariful final 
să fie modificat până atunci.

Valeriu CAȚER

Guvernul a aprobat un pachet de măsuri care 
să compenseze creșterea tarifelor la gaze

Nu ştiu dacă salariile se vor ridica”, 
menționează Eugen. 

Mă îndrept spre Piața Centrală 
din Chişinău. Acolo fluxul de oa-
meni e mai mare şi, respectiv, se 
aude vocea oamenilor de la țară. 
La poarta pieței zăresc o femeie 
care vinde câteva buchete de flo-
ri de sezon. „Rău a lucrat. Toți îs 
bandiți! Ştiu doar a amăgi lumea. 
Ard-o focul pe Sandu! La Ameri-
ca să se ducă, nu aici! Eu îs vai 
de capul meu. Moşneagul stă la 
pat. Să trăiască Sandu cu pensia 
mea de două mii de lei!”, răspunde 
femeia vădit revoltată de situația 
economică din R. Moldova. 

Tot la intrarea în Piața Centrală 
discut cu un bărbat de vreo 40 de 
ani. „Încă trebuie răbdare pentru 
a fi schimbări spre bine!”, susține 
bărbatul din raionul Hânceşti.

La Piața Centrală, la fructe şi 
legume, pe buzele tuturor stă ma-
jorarea prețurilor. Acesta e pri-
mul gând al oamenilor. „La toate 
produsele au crescut prețurile. La 
piață s-a scumpit totul. Vezi cu-
rechiul cât e de scump! Ia uită-te 
peştele cât costă! O să înghețăm şi 
o să murim de foame. Ce să facă 
lumea? Asta e bătaie de joc. De ce 
Moscova n-a căutat datoria cât a 

fost Plahotniuc, Dodon la pute-
re? Asta-i politică. Ruşii vor să fim 
doar cu ei, doar pe ei să-i alegem. 
Am ales-o pe asta. Ea tot nu face 
bine pentru că ne târâie în Euro-
pa care este prăpastia sufletelor 
noastre. Când vor închide bisericile 
ortodoxe şi ne vor face catolici cu 
de-a sila – atunci veți vedea mânia 
lui Dumnezeu!”, îşi dă cu părerea 
o femeie din Durleşti. 

„Schimbările 
nu se fac într-o zi”

La o tarabă intru în vorbă cu 
un bărbat trecut de 45 de ani. 
„Scumpirile în lanț nu depind de 
guvernanți. Schimbările nu se fac 
într-o zi”, spune laconic Virgiliu. 
Bărbatul vinde la piață pomuşoare 
de sezon. Nu câştigă suficient pen-
tru un trai decent, însă speră că va 
găsi o ieşire din situație. 

La o altă tarabă, un bărbat zice 
că intenționează să emigreze din 
Republica Moldova. „Noi putem 
munci. Ar trebui să facă ce au pro-
mis la lume. Să facă bine, dar nu 
să arate coada. Noi încă ne vom 
descurca, dar ăştia mai bătrâni 
vor muri de foame. Ei şi aşa vin 
la piață şi vor mai ieftin, dar de 

acum înainte de unde vor lua bani 
să cumpere?!”, se întreabă retoric 
bărbatul care vinde roşii. 

Mă apropii de o femeie care vin-
de aloe vera. „Eu o iubesc pe Maia 
Sandu. Îmi place ceea ce face şi îmi 
dau seama că nu poate îndeplini 
atât de uşor toate planurile. Vreau 
să o susțin cu gândul, cu sufletul! 
Toți pe aici o iubesc, să ştiți! Trebu-
ie să-ți placă de om ca să-l susții”, 
crede tanti Galina. Femeia spune că 
are o pensie de 1.200 de lei pe lună. 

Economistul Veaceslav Ioni-
ță scrie pe blogul său că ultima 
dată o creştere mai mare decât în 
luna octombrie a fost înregistrată 
în anul 2000, când în luna iunie 
produsele alimentare s-au scumpit 
cu 7%. În valoare anuală, produsele 
alimentare s-au scumpit cu 12,7%, 
iar până la finele anului cel mai 
probabil va fi depăşit recordul din 
2007, când produsele alimentare 
s-au scumpit cu 15,4%.

Potrivit economistului, aceste 
scumpiri lovesc în mod special asu-
pra păturilor social vulnerabile, 
printre care în primul rând sunt 
pensionarii şi familiile cu mulți 
copii, unde produsele alimentare 
reprezintă mai mult de 50% din 
coşul de consum.
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Ion CHIȘLEA 

Doi ani pentru reforma 
administrativ-teritorială

Reforma administrativ-teritorială, despre 
care se vorbește de cel puțin zece ani 
și care ar trebui să limiteze drastic 
numărul autorităților publice locale, va 

fi înfăptuită până la următoarele alegeri locale 
generale, care se preconizează că vor avea loc în 
toamna anului 2023. 

E C O N O M I E

Potrivit preşedintelui Parla-
mentului, Igor Grosu, subiectul va 
fi pe ordinea de zi a guvernării în 
anul 2022. El a menționat că, dacă 
nu va fi făcută acum, reforma va 
trebui amânată până, cel puțin, în 
2027, când se va încheia mandatul 
aleşilor locali din 2023.

„Dacă mă întrebați pe mine şi 
aceasta e opinia tuturor colegi-
lor din partid şi fracțiune, e logic, 
dacă vrem să nu ratăm 2023, noi 
trebuie să venim cu o opinie mai 
mult sau mai puțin susținută de 
majoritatea părților interesate 
până la alegerile locale”, a spus 
Grosu, precizând că guvernarea 
nu-şi poate permite încă o amâ-
nare.

„Nu e indicat şi nu văd nicio 
logică. Dacă scăpăm anul 2023, 
înseamnă că trebuie să aşteptăm 
2027, ceea ce este un lux de ne-
permis”, a declarat preşedintele 
interimar PAS. 

Cele mai mici UAT 
din regiune

Reforma administrativ-terito-
rială nu este inițiativa PAS. Par-
tenerii de dezvoltare ai Republicii 
Moldova de decenii întregi reco-
mandă implementarea acesteia, 
iar din 2020 în Guvern activează 
Grupul de lucru privind reforma 
administrației publice centrale 
şi locale.

Până în prezent au fost elabo-
rate trei studii privind reforma 
administrativ-teritorială. 

După ce încă în 2010 şi în 2015 
au fost elaborate două studii pri-
vind reforma, în decembrie 2018, 
cu suportul Agenției de Coope-
rare Internațională a Germaniei 
(GIZ), a fost elaborat cel de-al 
treilea intitulat Studiul privind 
scenariile de reformă adminis-
trativ-teritorială. 

În februarie 2020, Grupul de 
lucru al Guvernului a recoman-
dat ca discuțiile şi consultările cu 
societatea civilă să fie efectuate 
în baza acestuia ca fiind cel mai 
recent şi actualizat.   

Obiectivul general al reformei 
administrativ-teritoriale constă în 
crearea unei administrații publice 
moderne, profesioniste şi orienta-
te spre oferirea serviciilor publice 
de calitate, conform necesităților 
şi aşteptărilor cetățenilor şi cele 

ale entităților sociale şi economi-
ce. Unul din obiectivele specifice 
este consolidarea capacităților 
administrative prin reducerea 
fragmentării structurii adminis-
trativ-teritoriale. 

În prezent, în Republica Mol-
dova sunt 896 de autorități pu-
blice locale de nivelul I (oraşe, 
sate, comune şi municipii) şi 35 
de autorități publice locale de 
nivelul II (32 de raioane, muni-
cipiile Chişinău şi Bălți, unitatea 
teritorială autonomă Găgăuzia). 

Numărul mediu de locuitori 
într-o Unitate Administrativ Te-
ritorială de nivelul I (UAT) este 
practic cel mai mic din regiune. 

Aproximativ o treime din nu-
mărul total al UAT au mai puțin 

de 1500 de locuitori, iar circa 89% 
din ele au sub 5000 de locuitori. 

Studiul GIZ demonstrează, 
însă, o dependență pronunțată 
dintre capacitatea fiscală, precum 
şi dintre cheltuielile administra-
tive şi mărimea UAT. Localități-
le mici colectează în general mai 
puține venituri din surse locale 
pentru finanțarea cheltuielilor 
proprii şi totodată alocă resurse 
mai mari, ca pondere în bugetele 
locale, pentru finanțarea cheltu-
ielilor administrative. Doar 10% 
din UAT îşi pot acoperi cheltuielile 
administrative din contul venitu-
rilor proprii. 

Trei scenarii

Autorii studiului au aplicat un 
set de criterii şi indicatori ce țin 
de distanța până la centrul admi-
nistrativ al viitoarei UAT, numărul 
de locuitori ai centrelor adminis-

trative şi capacitatea fiscală per 
locuitor. În urma procesului de 
modelare au fost generate trei 
scenarii. Scenariul moderat pre-
supune 231, scenariul interme-
diar – 154 şi scenariul compact 
– 93 UAT de nivelul I. În cazul 
UAT de nivelul II se propune o 
singură opțiune de reorganizare 
(identică pentru fiecare din cele 
trei scenarii propuse), care pre-
supune reorganizarea actualelor 
UAT de nivelul II în regiuni ad-
ministrative, în baza actualelor 
regiuni de dezvoltare: Regiunea 
administrativă Nord, Regiunea 
administrativă Centru, Regiunea 
administrativă Sud, Unitatea Te-
ritorială Autonomă Găgăuzia, Mu-
nicipiul Chişinău şi Transnistria. 

Dimensiunea medie a popula-
ției UAT de nivelul I reprezintă 
11,5 mii de locuitori în scenariul 
moderat, 17,4 mii de locuitori – 
în cel intermediar, şi 28,2 mii de 
locuitori în scenariul compact. 
Distanțele medii dintre  loca-
litățile noilor UAT şi centrele 
administrative constituie 8 km 

în scenariul moderat, 10 km în 
scenariul intermediar şi 12,5 km 
în cel compact. 

În cadrul scenariului compact 
se propune transferul întreținerii 
instituțiilor de învățământ pri-
mar şi secundar şi administrării 
instituțiilor de cultură, turism 
şi sport din subordinea APL de 
nivelul II către APL de nivelul I. 
Acest transfer va permite concen-
trarea eforturilor şi capacităților 
APL de nivelul II pe dezvoltarea 
economică regională, fiind de 
asemenea conform cu politicile 
din domeniul descentralizării şi 
consolidării autonomiei locale. 

Numărul mediu de angajați ai 
UAT în cele trei scenarii propuse 
creşte de la 5,3 (situația actuală) la 
21 în scenariul moderat, 31 în sce-
nariul intermediar, şi respectiv, 
52 în scenariul compact. În toate 
scenariile cheltuielile administra-
tive scad, atestându-se un impact 

pozitiv asupra consolidării bazei 
de venituri şi colectării acestora 
de către APL.

Eficiență administrativă 
sau democrație

Eficiența APL sporeşte cu cât 
mai pronunțat este gradul de 
amalgamare, însă tot în aceeaşi 
măsură scade gradul de demo-
crație. 

Dacă în procesul de selectare 
a celui mai optim scenariu vor fi 
preferate aspectele de furniza-
re a unor servicii publice locale 
mai calitative, de consolidare a 
capacităților autorităților APL, 
şi de eficiență a APL, scenariul 
compact este cel preferat. Dacă 
vor fi prioritizate aspectele de 
accesibilitate în cazul serviciilor 
administrative, precum şi latura 
de reprezentare democratică şi 
participare civică, este prefera-
bil scenariul moderat. Scenariul 
intermediar reprezintă o soluție 
de compromis între aspectele de 
capacitate administrativă vis-a-
vis de cele de democrație locală. 

Este de remarcat că amalga-
marea nu va produce vreo scăde-
re a numărului total de personal 
în cadrul APL de nivelul I, însă 
surplusul de unități obținute din 
reducerea posturilor de dem-
nitate publică şi de conducere 
(primari, viceprimari, secretari 
ai consiliilor locale) va permite 
instituirea unor noi posturi ge-
nerice necesare pentru dezvol-
tarea durabilă a comunităților 
locale precum arhitecți, jurişti, 
ingineri, specialişti în manage-
mentul proiectelor etc.. 

Grupul de lucru recomandă 
scenariul compact

Reforma administrativ-terito-
rială trebuie privită în contextul 
mai larg al reformei administrației 
publice locale. Acest lucru presu-
pune continuarea eforturilor de 
descentralizare administrativă, 
patrimonială şi financiară pentru 
asigurarea unei autonomii locale 
autentice. Reforma administra-
tiv-teritorială nu va produce efec-
tele scontate dacă nu va fi inclusă 
în contextul mai larg ar reformei 
administrației publice şi dacă nu 
va fi însoțită de eforturi susținute 
de descentralizare şi modernizare 
a administrației publice. 

Urmare a sugestiilor venite 
în procesul de consultare publi-
că, Grupul de lucru a considerat 
oportun să propună pentru dis-
cuții mai largi opțiunile de re-
formă a administrației publice 
locale considerând optim scena-
riul compact pentru dezvoltarea 
durabilă a localităților. Decizia 
finală urmează, însă, a fi adop-
tată în urma consultărilor largi, 
atât cu societatea civilă, cât şi cu 
entitățile interesate. Totodată, se 
impune atingerea unui consens 
general, inclusiv de ordin politic 
pentru a fi asigurată realizarea 
eficientă a scenariului selectat 
pentru reforma administrativ-te-
ritorială. 

Tiraspolul se 
plânge că în 
regiune sunt 
prea mulți lei 
moldovenești

Potrivit prim-vicepreşedin-
telui Băncii Centrale a regiunii 
separatiste, Alexei Melnic, 
întreprinderile din regiunea 
transnistreană, care îşi vând 
marfa pe malul drept al Nis-
trului, primesc în schimb lei 
moldoveneşti. Şi vând mai mult 
decât cumpără consumatorii 
de pe malul stâng al Nistrului 
de la furnizorii de pe malul 
drept. Este vorba de o diferență 
de 135 de milioane de dolari 
anual. Această sumă în lei este 
mai mare decât are nevoie în 
prezent regiunea. Aceşti bani 
nu pot fi schimbați într-o altă 
valută, pentru că băncile din 
Republica Moldova refuză să 
efectueze schimbul, a spus Ale-
xei Melnic la un canal local de 
televiziune.

Bugetul  
de stat va fi 
modificat

Proiectul de modificare a 
bugetului de stat pentru anul 
2021, aprobat de Guvern în şe-
dința din 10 noiembrie curent, 
prevede majorarea veniturilor 
bugetului de stat cu 767,8 mi-
lioane de lei, a cheltuielilor cu 
421,7 milioane de lei, în timp ce 
deficitul bugetar se va micşora 
cu 346,1 milioane de lei, consti-
tuind 5,1% din PIB. Majorarea 
veniturilor la bugetul de stat a 
fost determinată preponderent 
de creşterea încasărilor din 
TVA, transmite Ştiri.md. Cele 
mai mari creşteri de cheltu-
ieli se referă la: compensarea 
parțială a gospodăriilor casnice 
a costurilor facturilor la gaze şi 
energie termică – 210 milioane 
de lei; majorarea ajutorului 
pentru perioada rece a anului – 
104 milioane de lei; suplinirea 
fondului de rezervă al Guvernu-
lui cu 50 de milioane de lei.

Prețul gazelor 
la burse scade

Marți, Gazprom a informat 
că a început umplerea depozi-
telor sale europene, ceea ce a 
dus la scăderea prețului la gaze 
în regiune. Fluxurile de intrare 
către Germania, prin gazoductul 
Yamal-Europe, au urcat mier-
curi la 12.469.613 kilowați-oră 
(kWh), de la 9.825.008 marți, 
arată datele de pe site-ul opera-
torului de rețea Gascade. Cota-
țiile de referință la gaze natura-
le pentru piața europeană, cele 
de la hub-ul TTF din Olanda, au 
scăzut miercuri cu 8%, la 64,35 
euro per MWh, cel mai redus 
nivel din ultimele opt zile. 
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De ce a ajuns CFM 
pe butuci

Cum a pierdut Calea Ferată din Moldova cel mai avantajos contract 
cu Combinatul siderurgic Liberty Galați SA

Prin urmare, „la cele circa 300 de mili-
oane, se adaugă lunar alte circa 15 milioane 
de lei”, precizează directorul. 

Problemele la Calea Ferată au început 
să se acutizeze, în opinia fostului manager 
al CFM, Iurie Topală, în urma unui război 
declanşat între firmele de expediție, care 
s-a soldat cu o reducere considerabilă 
a volumului de mărfuri transportate pe 
calea ferată. 

El acuză că noua administrație a blo-
cat funcționarea unor firme de expediție. 
„Ăştia le-au oprit şi le-au dat la drugii 
[prietenii – n.r.] lor şi ăştia, la rândul lor, 
le-au preluat şi nu au transportat nimic”, 
a afirmat el.

Plecarea lui Iurie Topală din funcția 
de director al CFM a coincis cu pierderea 
contractului cu Combinatul siderurgic 
Liberty Galați SA.

La aceste pierderi s-a adăugat scăde-
rea transportului de cereale determinat 
de seceta din 2020 şi de interdicțiile la 
exportul de grâu.

Factorul politic 
și „firmele de casă” 

Veniturile Căii Ferate din Moldova, 
potrivit fostului director Topală, sunt în 
proporție de 85% din transportul de marfă, 
adică 1,5 miliarde de lei. „Restul veniturilor 
din chirii sunt nişte mărunțişuri, care nu 
au nicio relevanță”, a spus el. 

Cea mai mare pierdere a CFM a fost în 
2020 contractul cu combinatul siderurgic 
Liberty Galați. „Le-au fost sucite mâinile 
în anii 2017, 2018, 2019, până când alde 
Liberty şi-a scuipat sufletul... Acum Liberty 
nu se mai întoarce aşa de uşor”, a spus o 
sursă care a solicitat anonimatul.

Venirea în august 2015 a lui Topală la 
cârma CFM se suprapune pe preluarea 
puterii de către Partidul Democrat. 

Conform unui raport al SIS, în 2015, a 
fost pusă la cale o strategie de eliminare a 
expeditorilor mici de pe calea ferată. Re-
gulamentul a fost modificat astfel încât 
fiecare firmă de expediție să depună în 
contul CFM suma de 3 milioane de lei față 
de 1 milion cât era anterior.

Astfel, numărul expeditorilor a fost re-
dus de la 23 în 2014 la numai 14 companii 
acceptate în 2015. Însuşi Iurie Topală a 
fost acuzat de SIS că a monopolizat acest 
domeniu de afaceri, inclusiv prin firma 
Transcancor SRL.

Chiar în decembrie 2015, la numai trei 

luni de la numirea sa în funcție, relevă ra-
portul SIS, Iurie Topală a preluat compania 
de expediție Transcancor prin intermediul 
finului său de cununie, Dorel Balan. 

În apărarea sa, Iurie Topală pledează că 
nu poate să fie vorba de conflict de interese 
întrucât Calea Ferată avea doar beneficii în 
urma colaborării cu firmele de transport. 

„Firma de expediții aduce bani la Calea 
Ferată [...], iar întreprinderea nu plăteşte 
un bănuț. Conflict de interes ar fi dacă aş 
plăti eu bani unei firme a unei rude de-a 
mele”, opinează el.

În acelaşi timp, fostul manager spune 
despre afacerile finului său, Dorel Balan, 
cu Calea Ferată, că lucrează de ani de zile 
„şi nu are treaba asta”, deoarece „nu dă 
CFM bani, ci firmele dau”. 

Offshore-urile din Marea Britanie

Raportul SIS arată că, începând din 

2014, a funcționat un grup de firme con-
trolat de oamenii apropiați fugarului Vla-
dimir Plahotniuc. Artizanii schemei de 
corupție percepeau neoficial taxe cuprinse 
între doi şi cinci dolari per tonă de marfă 
transportată. 

SIS a indicat printre firmele vizate în 
această afacere două companii – Condaline 
SRL, Translogist Sistem SRL – fondate de 
Marcelian Pîrlog.

Taxa neoficială de doi–cinci dolari era 
trimisă de către firmele protejate în contul 
unei companii din Marea Britanie – Car-
gologist LP.

Iurie Topală îl acuză pe Marcelian Pîrlog 
de situația dificilă de la CFM. „El acum [în 
2020] a început să ia de la toți mărfurile 
şi să le transporte. Dar nu le duce nici el, 
dar nici cei care le duceau înainte. Şi aşa 
pătimeşte Calea Ferată”.

De partea cealaltă, Eduard Patic, avo-
catul lui Marcelian Pîrlog, a calificat afir-
mațiile lui Topală drept „aberații”.

„Domnul Pîrlog nu are nicio tangență 
cu administrarea Căii Ferate. El nu este 
funcționar. El este om de afaceri. Şi între-
prinderile la care el a fost şi este fondator 
au relații curat comerciale [cu CFM] în 
bază de contracte şi în baza actelor nor-
mative”, a spus avocatul lui Pîrlog.

De asemenea, SIS a estimat că, în peri-

oada septembrie 2014 – decembrie 2016, 
firmele de expediție au transferat împreună 
pe contul companiei britanice Cargologist 
LP suma de 158 de milioane de lei.

Moldoveanul-rus din paradisul 
fiscal scoțian

Cargologist LP, compania britanică 
unde se plăteau şpăgile expeditorilor de 
pe calea Calea Ferată din Moldova, avea 
cont la ABLV Bank din Riga, Letonia, bancă 
la care soția lui Plahotniuc deținea mai 
multe conturi şi care a fost implicată în 
„Laundromatul rusesc” şi dosarul „furtul 
miliardului”. 

Din 2017 transferurile aferente trans-
portului pe Calea Ferată din Moldova au 
început să meargă către Global Logistics 
Railway LP, o altă companie înregistrată 
în Scoția. 

De data asta, în structura de conduce-
re a Global Logistics Railway LP, apare 
cetățeanul rus Eduard Mytsu. Persoana 
cu aceleaşi date a renunțat la cetățenia 
Republicii Moldova în 2006 şi a redobân-
dit-o în 2009. 

Avocatul Eduard Patic a spus că nu poa-
te să ne vorbească despre relațiile pe care 
clientul său, Pîrlog, le are cu Eduard Mîțu. 

El a mai afirmat că Marcelian Pîrlog nu 
are nicio relație cu Vladimir Plahotniuc.

O persoană din administrația întreprin-
derii a explicat reporterilor CIJM că banii 
colectați de la companiile de expediție nu 
mergeau la Calea Ferată, ci „la alți oameni”: 
„Ei vorbesc de doi–trei dolari… Asta se 
plătea, dar nu plătea Calea Ferată, oameni 
buni, plătea agentul economic! Tu duci 
carne, tu duci altceva, pentru fiecare tonă 
de carne, de exemplu, plăteai 50 de dolari 
cuiva… acolo. Era un sistem pus, dar nu de 
Calea Ferată, pus de alți oameni”.

Între iulie 2016 şi ianuarie 2018, firme-
le de expediții au transferat suma de 78 
de milioane de lei către Global Logistics 
Railway LP. 

Pe moment, operatorul de expediție 
Transalliance Group are cele mai multe 
contracte cu CFM. Conform unei ordo-
nanțe de percheziție emisă de procurori, 
această firmă este conectată la fostul di-
rector al CFM, Iurie Topală.

„La ziua de azi, tranzitul de minereu 
din Ucraina spre România, la fel, se face 
prin Transalliance Group, pentru că aşa a 
insistat exportatorul”, a declarat o sursă 
din interiorul CFM. 

Solicitat de reporterii CIJM să spună 
dacă a plătit şpagă la PDM, Topală nu a 
răspuns.

Calea Ferată din Moldova (CFM) a acumulat în iulie 
2021, la peste un an de criză pandemică, un fond 
de rulment de circa minus 300 de milioane de lei, 
aproximativ 15 milioane de euro. Lunar, a adăugat 

noul manager, Oleg Tofilat, întreprinderea primește ordine 
de plată de peste 15 milioane de lei mai mult decât încasează. 

Joe Biden și Ursula 
von der Leyen promit 
sancțiuni contra 
Belarus

Preşedintele american Joe Biden şi şefa 
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
au făcut front comun miercuri în privința Be-
larusului şi au promis să impună sancțiuni 
acestei țări din cauza crizei migranților de 
la frontiera cu Polonia, transmite EFE, citată 
de agerpres.ro. Într-o reuniune la Casa Albă, 
Biden şi Von der Leyen au discutat despre 
sosirea a mii de migranți ilegali, însoțiți de 
efective ale forțelor de securitate belaruse, 
la frontiera cu Polonia, care nu le permite 
intrarea pe teritoriul său.

Un „călău” separatist 
a fost arestat 
în Ucraina

Ucraina a anunțat arestarea unui fost şef 
al unei închisori ilegale, supranumit de presă 
„călăul”, după ce acesta a condus ani la rând 
torturi la Donețk, una dintre capitalele se-
paratiştilor pro-ruşi din estul țării, relatează 
AFP, potrivit agerpres.ro. Denis Kulikovski, 
în vârstă de 37 de ani şi vizat de un mandat 
de urmărire la nivel național, a fost arestat 
marți la Kiev. El „a organizat asasinate şi tor-
turi ale unor cetățeni deținuți ilegal (de către 
separatişti) şi a participat personal la acestea”, 
menționează într-un comunicat serviciul de 
securitate ucrainean.

Şeful diplomației 
europene propune 
o doctrină 
militară a UE

Responsabilul pentru politica externă a 
Uniunii Europene, Josep Borrell, a cerut 
miercuri blocului comunitar să convină asu-
pra unei doctrine ambițioase ca bază pentru 
operațiunile militare comune în afara UE, 
inclusiv prin constituirea unei forțe care să 
fie desfăşurată în situații de criză, relatează 
Reuters, citat de agerpres.ro. Borrell a sus-
ținut în fața presei că primul său proiect al 
„Busolei Strategice” a UE este crucial pentru 
securitatea sa: „Europa este în pericol”.

Lavrov sugerează 
UE să ofere fonduri 
Belarusului pentru 
a opri migranții

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov 
a sugerat marți Uniunii Europene să ofere 
Belarusului asistență financiară pentru ca să 
oprească migranții care încearcă să ajungă 
în vestul Europei, la fel cum procedează cu 
Turcia, şi a estimat că afluxul de migranți 
este rezultatul politicii duse de UE şi NATO 
în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, rela-
tează agențiile Reuters şi TASS. „De ce atunci 
când refugiații vin dinspre Turcia UE oferă 
asistență financiară pentru ca ei să rămână în 
Republica Turcia? De ce nu este posibil ca şi 
belaruşii să fie ajutați la fel?”, a spus Lavrov.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Despre puterea 
unor oameni 
de a strica lumea

H a r t a  l u m i i

În epoca modernă, savanții 
au căutat alte cauze: în lupta de 
clasă, în mentalități, în geografie 
etc., neglijând sau minimalizând 
rolul personalității în istorie. Ei, 
cum poate fi ştiințific corect să 
spui că un singur om e în stare 
să schimbe, de exemplu, soarta 
unei țări? Cărturarii admit că 
unii influențează mai puternic, 
sunt mai vizibili şi trag mai 
puternic decât alții carul istoriei, 
dar numai pentru că se înscriu 
în nişte tendințe, răspund unor 
aşteptări mai largi şi acționează 
ca agenții primi ai legilor care 
guvernează timpul uman. Să 
depindă însă totul de o singură 
persoană? Aşa ceva nu se poate!

Experiența şi simțurile ne 
spun totuşi că se poate. Cine s-a 
gândit la începutul anului 2021 
că Florin Cîțu va fi capabil să 
distrugă, practic de unul singur, 
coaliția cu USR? Un ins aventu-
ros, nici vorbă, cu oarece influ-
ență, dar pe care nici adversarii, 
nici partenerii de coaliție nu l-au 
crezut în stare să răstoarne cu 
fundul în sus situația din PNL 
şi să readucă, în cele din urmă, 
PSD la guvernare. Împotriva 
tuturor pronosticurilor, estimă-
rilor şi evaluărilor, omul a reuşit 
să atragă votul majorității la 
Congresul PNL, promițându-le 
primarilor liberali grosul banilor 
din PNRR (Planul Național de 
Redresare şi Reziliență – cir-
ca 29 de miliarde de euro de 
fonduri europene aprobați de 
Comisia Europeană pentru 
România). A devenit preşedinte 
de partid, i-a marginalizat pe 
liberalii moderați, şi-a asigurat 
sprijinul lui Iohannis, arătând 
mereu cu degetul la USR, şi a 
adus guvernarea într-o criză din 
care se iese acum prin alianță 
cu… PSD! 

Cîțu a mers mereu pe contra-
sens – cu propriul lui electorat, 
cu partenerii de coaliție, cu 
colegii de partid, cu bunul-simț, 
pe scurt, cu tot ce i se putea opu-
ne, spre binele țării – şi a făcut, 
într-un an, ceea ce părea imposi-
bil în zece. Mai mult, şi-a pus în 
primejdie propriul viitor politic, 
căci nu se ştie ce mai rămâne 
dintr-un asemenea personaj 
după un eventual USL 2. Ambi-
ția şi îndărătnicia, apucăturile 
şi mentalitatea mai curând de 
jucător, de gambler politic decât 
de politician propriu-zis, arta cu 
care i-a manipulat pe colegi în 

„Dumneavoastră sunteți 
director de opinie, nu puteți să 
afirmați tot ce vă vine în minte, 
nu aveți dreptul să greşiți” – 
replica unei prietene de rețele 
poate servi de motto pentru 
tema noastră de azi. Domnişoa-
ra cvasianonimă nu a reținut 
detaliul tehnic că textele mele 
sunt plasate la rubrica „Opi-
nii” şi nu au cum să pretindă 
la gloria eternă a imposibilului 
adevăr absolut. Iar fără a-l cu-

noaşte, cum să pretinzi că formezi opiniile altora? Şi nici măcar nu 
ard de dorința de a direcționa gândirea cuiva. Dimpotrivă, îl salut 
pe oricine are opinie proprie. Şi nu insist, dacă acesta nu mă implo-
ră, să-i semnalez greşelile. Fiecare moare în perimetrul propriilor 
erori, al propriei prostii.

Director de opinie e o sintagmă care excelează printr-o evidentă  
contradicție interioară, printr-o frapantă structura oximoronică, 
dinamizându-i sensul din interior. Relativul său sinonim „lider de 
opinie” conturează mai cuminte sensul, iar recentul „influencer” 
îşi divulgă definitiv intenția subversivă. Or, a influența pe cineva, 
a-l face să procedeze fie şi conform propriei viziuni şi convingeri, 
dar în albia structurală pe care i-ai propus-o tu, e o mică diversiune 
împotriva libertății de gândire. 

Influencerii de azi, ca şi mai vechii directori de opinie, sunt un 
fel de agenți de vânzări: ei nu informează, ci se angajează să for-
meze un gust pentru produsul pe care vor să-l vândă, fie pentru că 
le place lor, fie pentru că sunt plătiți pentru promovarea mărfii. Or 
una e să-i deschizi opinentului toate perspectivele posibile (cam 
asta trebuie să facă şcoala), alta e să-l îndrumi pe opinentul nefor-
mat spre cărarea ce îl va aduce, inevitabil, în poiana pe care i-ai 
amenajat-o în prealabil. Poiana de vis, pe care i-ai brodat-o, i-ai 
înflorat-o, i-ai însorit-o astfel, încât să nu mai caute nimic; mai ales 
că în jurul ei va fi pădure întunecată, ce îi va curma, în intenția ta, 
orice dorință de a mai căuta...

Directorii de opinie tocmai pentru asta au fost solicitați pe 
piața comercială, mediatică sau politică: să sugereze calea, albia, 
cărarea... precum şi ideea că nu are rost să mai cauți și în altă 
parte. Lumina, căldura şi siguranța din poiana amenajată în scop 
promoțional, în raport cu monştrii care te pot pândi în realitățile 
alternative, tenebroase şi minate de pericole, e contrastul necesar 
pentru a crea iluzia unei alegeri. Directorul de opinie („formato-
rul de opinie” e cam acelaşi lucru) nu este dictatorul sau ideologul 
oficial, autoritar, din societățile totalitare; el este „expertul” care îți 
aduce „argumente”, bineînțeles, în favoarea cauzei pe care o slujeş-
te, [parcă] lăsând alegerea la discreția ta. 

În principiu, dacă îți doreşti cu adevărat, în toate cazurile eşti 
liber să alegi. Inclusiv să alegi cine să-ți influențeze opinia. Cu con-
diția că ai surse alternative de informare. Nu e deloc rău să existe 
oameni în care să ai încredere, să ai repere. Dar fiindcă cei care te 
influențează cunosc această slăbiciune a ta pentru opiniile „argu-
mentate” şi pentru personalitățile-reper, e bine să fii treaz. Să nu-ți 
faci idoli şi să te întrebi, câteodată, ce îi mână pe ei în luptă...

Odată cu proliferarea rețelelor, apare cinicul şi/ dar onestul influ-
encer. Omul care influențează, direcționează (statutar, prin definiție) 
opiniile şi deciziile altora. Meseria, ziceam, vine din marketing (fie 
şi marketingul mediatic sau politic), urmând planuri precise, urmă-
rind scopuri precise si programând rezultate concrete, nu un inocent 
„schimb de opinii”. Mai mult, liderii de opinii formează gusturi în 
sensul cel mai concret posibil: fie gustul nostalgic pentru baton și 
chefir, fie unul mai nou pentru cola și hamburgheri...

Spre deosebire de directorii de opinie vizați în teoria lui Paul 
Rezelsfeld, care au acumulat experiență şi s-au afirmat în timp, ac-
tualii influenceri (francezii fac precizarea: influenceur numérique) 
s-au născut aproape exclusiv din vocație, talent, carismă şi... ha-
zard. Sunt bloggerii de succes de odinioară (acum şi blogurile clasi-
ce sunt nişte istorisme), adunând pe Facebook, Youtube, Instagram 
sau TikTok auditoriul, din nevoia de afirmare, dar şi din rezervele 
față de vechile mijloace de informare. Independența a fost atuul 
lor, dar – ca şi în cazul bătrânilor „lideri de opinie” – în scurt timp 
ei au fost solicitați de marea piață de marketing comercial, social, 
politic, mediatic, care nu îşi formează influenceri (deşi le foloseşte 
tehnologiile), ci îi cumpără. 

Nu atac aici statutul de director de opinie sau de influencer. 
Ar fi absurd şi contraproductiv să contest o realitate. Dimpotrivă, 
această meserie pune în abis realitatea, testându-i consistența... 
Dar dacă cineva înțelege acest text ca pe o avertizare, atunci ea este 
simplă: să ştii, de fiecare dată, că cel care îți vorbeşte ar putea să 
vrea să te influențeze. Niciun pericol. Dar dacă el are o misiune, fii 
atent. Şi, în orice caz (şi pentru orice eventualitate), lasă-te influ-
ențat de mai multe surse.

„Directorii 
de opinie”

aşa fel încât i-a făcut să uite cos-
tul în timp al rocadei USR-PSD, 
toate acestea l-au ajutat să ducă 
până la capăt, cu mult succes, 
opera de distrugere a singuru-
lui mare partid de dreapta din 
România. 

Se poate spune, desigur, că în 
acest caz au jucat un rol impor-
tant şi nişte factori supraindivi-
duali, adică nişte legități. Unii 
vor zice că tendința de a reveni 
la o alianță contra naturii cu 
social-democrații după modelul 
Antonescu-Ponta din 2011 e 
„naturală“ la mulți liberali, că 
spre asta s-a mers de mult şi că 
parteneriatul cu USR nu a fost 
decât praf în ochii alegătorilor. 
Alții vor da vina pe rădăcinile 
olteneşti ale vâlceanului Cîțu: ce, 
nu ştim cum sunt politicienii de 
acolo, lipsiți de scrupul, dar şi 
de viziune, şmenari şi fanfaroni? 
Ş.a.m.d. 

Problema e că nimeni nu ar fi 
putut vorbi în mod serios despre 
asta la începutul anului curent, 
iar cei care o spuneau o făceau 
mai curând din inerție şi dintr-o 
antipatie mocnită, niciodată 
uitată, față de trădarea liberali-
lor din 2011, şi nu pentru că ar fi 
anticipat scenariul de la sfârşitul 
anului 2021 conform unor „legi-
tăți“ ale istoriei naționale. Şi-au 
amintit de ele abia acum şi doar 
pentru că nu vor în continuare 
să accepte că un personaj de 
farsă, precum Cîțu, unul pe care 
nu l-au luat niciodată în grav, a 
produs, de unul singur, marele 
dezastru actual.

Personalități care au mode-
lat după bunul lor plac istoria 
avem şi în RM. Ce ar fi fost un 
Partid Comunist la guvernare 
fără Voronin? S-a mişcat ceva 
fără ştirea lui Plahotniuc acum 
câțiva ani? Mai rău e că nu nu-
mai liderii autoritari o fac, căci 

observăm aceeaşi tendință şi la 
cei democratici. Ştiam, de exem-
plu, că PAS este partidul unui 
singur om, dar speram că nu va 
fi şi partidul unei singure decizii. 
Evenimentele din ultima vreme 
ne arată că Maia Sandu mizează 
în continuare pe oameni care şi-
au demonstrat cu vârf şi îndesat 
incompetența sau incapacitatea 
de a conduce, gestiona etc. 

Dacă criteriul de selectare în 
funcții e CV-ul imaculat, atunci 
ce caută Ghenadie Plămădeală 
la CSJ? Dacă măsurile antie-
pidemice palpabile luate de 
Ala Nemerenco s-au limitat la 
sancționarea medicilor (medicii 
de familie care nu vaccinează 
75% din sectoarele lor – un indi-
cator salarial obligatoriu într-o 
țară în care vaccinarea nu este 
obligatorie! – rămân fără o parte 
de salariu), poate e cazul să se 
apeleze la un specialist adevărat, 
chiar dacă acesta va avea ace-
leaşi pete în CV ca, de exemplu, 
Dorel Musteață, proaspătul şef 
al CSM? Dacă ministrul Andrei 
Spânu semnează un contract 
„istoric“ cu Gazprom, care mă-
reşte de câteva ori prețul gazelor 
şi ne pune în factură datoriile 
Moldovagaz, poate că e cazul să 
se găsească un negociator mai 
bun, chiar dacă va fi unul care a 
deținut – ce oroare! – o funcție 
pe vremea altor guverne?

E bine să fii categoric şi 
inflexibil, când faci opoziție la 
Plahotniuc şi Dodon într-o țară 
cu principii morale atât de laxe 
ca RM. Dar nu e bine să insişti 
pe greşeli, numai pentru că sunt 
greşelile tale. Maia Sandu a 
schimbat o dată, în bine, istoria 
acestei țări. Dacă nu vrea să o 
mai schimbe o dată, în rău, ar 
trebui să-şi revadă opțiunile. 
Mai ales că toate aceste opțiuni 
poartă un nume.

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

De la școală știm că în istorie există legități, 
forțe nevăzute care mișcă lucrurile 
înainte, care pregătesc schimbarea 
sau, dimpotrivă, ne țin pe loc. Înainte 

se credea foarte mult în puterea indivizilor de a 
înrâuri cursul istoriei, de aceea cărțile vechi de 
istorie sunt despre lideri, eroi și antieroi.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
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Cât timp am locuit la Tighina, 
din 1985 până în 1992, am crezut 
că moldovenii de acolo vor fi în stare 
să lupte cu hidra velicorusă şi, doar 
cu cuvântul, vor putea să-i convingă 
pe „frații mai mari” că adevărul şi 
dreptatea e de partea lor. 

N-am stat de o parte şi m-am bă-
gat şi eu în activități de frecventare 
a cenaclului „Vatra” din frumoasa 
urbe de pe malul Nistrului, şedințe 
monitorizate de cine trebuie pentru 
timpuri de clarificare cu „duşmanii 

tânărului stat” ce s-a format în mod banditesc şi a cuprins şi oraşul 
de pe malul drept, unde eu şi soția, cu un copil în brațe, „am fost 
îndreptați” ca tineri specialişti şi unde ne-am lăsat cei mai frumoşi 
ani ai tinereții. 

Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, era veteran de război, luat pe 
front la vârsta de 19 ani în 1944, şi-mi zicea să mă ogoiesc că „rusul nu 
lasă nimic fără vărsare de sânge”, iar eu râdeam şi umblam la mitin-
gurile rusofonilor, mă puneam în poară cu ei şi mai şi transmiteam la 
Chişinău, pentru presă, câte ceva informație de la vreun telefon public 
despre fărădelegile ce se comit... Bineînțeles că eram ascultat, iar acest 
fapt s-a adeverit la o adunare din casa de cultură a satului Varnița, când 
un mare şef de poliție din Tighina, subordonată Chişinăului, o făcea pe 
niznaiul în fața oamenilor, chipurile nu ştie nimic despre mitingurile 
organizate de „comitetul muncitoresc”. L-am întrebat atunci de ce pe 
28 iunie a ştiut, când au fost săltați de poliție cei vreo câțiva moldoveni 
care au ieşit la protest cu panglici de doliu. Nu pe străzi venind din toate 
direcțiile, ci mergând paşnic pe trotuar. L-am mai întrebat dacă are ştire 
de protestatarul care a fost dus pe capota maşinii până la poliție, acesta 
reuşind să se agațe de ştergătoarele de parbriz ale maşinii polițieneşti, 
gata să-l lovească.

Mi-am aprins paie în cap, iar un cunoscut de la poliția din Tighina m-a 
informat că superiorul său a dat după incident indicații ca să fiu urmărit 
şi chiar adus la poliție, „pentru clarificări”, în caz că voi fi observat pe 
undeva bând măcar o bere...

Luptele crâncene de la Tighina s-au început pe 19 iunie 1992. Pe 22 
iunie, când se crăpa de ziuă, după trei zile de stat mai mult prin subsol, 
am ieşit cu soția şi fiica din casă cu ce aveam pe noi, cu câteva hăinuțe 
într-o boccea, şi am mers spre Hârbovăț, apoi spre Chişinău. Trebuia să 
am grijă de ele şi de fiul meu care s-a născut la Chişinău peste zece zile.

Ulterior, după ce s-a încheiat războiul, ne-am recuperat bruma de 
lucruri rămase în căminul părăsit şi am plecat la Ungheni, unde ne-am 
evacuat oficial cu şcoala de medicină din Tighina.

În primăvara anului 1993, la Ungheni a venit o comisie de la Chişinău 
ca să verifice statutul de refugiat al profesorilor evacuați cu instituția 
de învățământ şi să ne acorde, în caz că merităm, spațiu locativ. Şef al 
comisiei era... bossul de la poliția din Tighina, ajuns, după război, mare 
ştab la Chişinău.

Cum scria Poetul, „eu am râs, n-am zis nimica”. M-am întors şi am 
plecat, fără a mai aştepta „clarificări”. Deşi îmi era clar totul atunci, 
cum îmi este şi acum...

Scurtă istorie din istoria 
noastră

Eu de mulți ani urmăresc 
şedințele ANRE în cadrul 
cărora se discută propunerile 
de mărire a tarifelor la gaze sau 
energie electrică. 

În ultimii 6-7 ani nicioda-
tă nu se ieşea fără scandal şi 
certuri monstru. Se stătea ore 
întregi sau chiar zile şi se nego-
cia, dezbătea, până se ajungea 
la un tarif. Totul se făcea în 
prezența presei, iar la aceste 
şedințe participau şi activişti 
civici, experți în domeniu, care 
apărau interesele cetățenilor. 

Astăzi, în mai puțin de 15 
minute s-a aprobat într-un 

ANRE a aprobat în 15 minute orice 
propunere a Moldovagaz

stil heirupist orice propunere 
a Moldovagaz, până la ultima 
virgulă. Şi vorbim despre cea 
mai mare majorare de preț din 
istoria Republicii Moldova. 
Decizia de astăzi duce la facturi 
de 2,5 ori mai mari, iar apoi 
inevitabil la o creştere generală 
medie a prețurilor de aproxi-
mativ 10%. 

Povara va fi una uriaşă. Dar 
ea a fost pusă pe umerii cetățe-
nilor aşa, în 15 minute. Nimeni 
nu protestează, nimeni nu zice 
nimic. 

Nimeni nu a întrebat de 
ce în tarif sunt introduse şi 
pierderile de 100 de milioane 
de dolari apărute ca urmare a 
schimbării formulei din ianua-
rie 2021. 

Când colegul meu Vasi-
le Luchianu l-a întrebat pe 
Creangă ce e cu aceste pierderi, 
ăsta a început să se bâlbâie şi 
să spună că nu există aşa ceva, 
mințind în ultimul hal.

Dacă nu existau pierderi, 

nu existau devieri tarifare. Dar 
devieri tarifare noi avem deja 
încă din iunie, pentru că dacă 
ele nu ar fi existat, nu venea 
Vadim Ceban în vară la ANRE 
pentru a cere tarif de 6,5 lei 
la gaze sau o creştere de peste 
30%! Apropo, atunci de ce nu 
a fost aprobată cererea, iar 
acum totul a mers în 15 minu-
te?  

Muuulte, multe semne de 
întrebare. La ele însă putem 
găsi răspuns probabil în proto-
coalele adiționale semnate cu 
Gazprom şi chiar în contractul 
propriu zis, atât de secretizat. 

Şi apropo, ce s-a întâmplat 
astăzi denotă în mod clar că 
noi, ca stat, trebuie să scăpăm 
de Moldovagaz sau măcar for-
mula în care această companie 
funcționează în prezent. 

Nu avem însă cum în ur-
mătorii 5 ani. Pentru că aşa 
ne-am asumat în contractul cu 
Gazprom. 

Să vină facturile!

MREAJA REȚELELOR

Pe la mijlocul anilor `70, 
Catedrala Nașterea Domnului  
din inima Chişinăului era grav 
despuiată şi transformată de 
comunişti într-o simplă Sală 
de expoziții şi alte „măsuri 
culturnice”… Manifestările 
artistice derulate într-un spațiu 
damnat, în fond, luminos şi 
închis în acelaşi timp, mai mult 
respingeau vizitatorii perin-
dându-se mut prin acel peisaj 
insolit. Fără crucea de pe cupola 
sublimă, fără Clopotnița din 
față, aruncată în aer de regi-
mul bodiulist, cu murii văruiți 
şi păsările fâlfâind prin altar, 
Catedrala semăna cu o măicuță 
ghemuită în aşteptarea altor 
suplicii…

Într-un miez de toamnă 
sonoră, totuşi, am intrat atunci 
în spațiul Catedralei ca într-un 
miez agurid de gutui auriu. Pe 
simezele improvizate, care aco-
pereau stângaci pereții vanda-
lizați se expuneau, în principiu, 
mostre de artă realistă, trium-
falistă, fadă. Trei erau operele 
care mi-au reținut atenția: 

Flori imponderabile la retragerea 
magistrei

Geneza lui Mihai Grecu, trip-
ticul Meșterul Manole de Igor 
Vieru şi Autoportret în ochelari 
de Valentina Rusu-Ciobanu. 
Am zăbovit îndelung în fața lor, 
le-am contemplat şi am revenit 
în câteva rânduri. Eram atunci 
într-o derută de creație, citeam 
febril şi colecționam reprodu-
ceri, mai ales din epoca postim-
presioniştilor şi din avangarda 
europeană, nu credeam să le 
aflu analogii în pictura basara-
beană. Şi iată, reperele!

Privirea vie, gravă şi con-
centrată ca o focusare de laser 
de după ochelarii refractari de 
nouri şi de privitori pasageri, 
părul rebel şi tunica modernă – 
toate inspiră gradul de maximă 
concentrare şi responsabilizare 
a Creatorului modern… De 
atunci până astăzi i-am urmă-
rit şi-i descifrez în continuare 
mesajele metaforice, pline de 
sens, vibrând de pulsiunile 
vieții şi, totodată, suflate parcă 
de o evanescentă respirație 
a metafizicului – inegalabile 
opere de patrimoniu ale Magis-
trei Valentina Rusu-Ciobanu. 
Împreună cu maestrul Glebus 
formau, în celebra lor căsuță 
țărănească din tihnita stradă 
Grigore Ureche 38, un centru 
iradiant şi coagulant al zbuciu-
matei elite postbelice basarabe-
ne. Portretele maeştrilor Emil 
Loteanu, Aureliu Busuioc, Ion 
Druță, Grigore Vieru, Vlad Iovi-
ță ş.a. asigură şi astăzi mândria 

şi perenitatea muzeelor chişină-
uiene şi nu numai. Iar deja cla-
sicele pânze Imponderabilitate, 
Citate din istoria artei, 1990.
Anno Domini frizează înălți-
mile universalității acestei arte 
inestimabile. Însă, în spatele 
lor discret, se ascunde nu doar 
şcoala unor August Baillayre, 
Corneliu Baba, Dali, Kandinski 
sau Escher, ci şi vuietul ame-
nințător al furtunilor ideologice 
jdanovist-staliniste. Fragmente 
de trăire crudă pe tabla de şah a 
destinului…

Grele vremuri, aspre şi ne-
prielnice artei, dar cu atât mai 
nobil şi mai candid a trecut prin 
ele, cu întregul veac în spate, 
sufletul neprihănit al Fetei din 
fereastră, al firavei româncu-
țe în ie strămoşească – suflet 
ales să salveze ca prin minune 
prestigiul picturii basarabene, 
ridicate cu osârdie şi rară inspi-
rație la rang de canon. 

Este visul oricărui artist să-şi 
zidească în operă măcar ceva 
din „formula” vie a ființei sale. 
Cu siguranță, palpitația spiritu-
lui din ochii vii şi mereu tineri 
ai Magistrei lor stăpâne suvera-
ne – Valentina Rusu-Ciobanu 
– ne va urmări multă vreme 
îngânându-ne peste ani cu ace-
laşi laitmotiv al sacralității şi al 
neuitării…

Licăriți în pace, Ochi neador-
miți! Lumină lină!

3 nov. 2021

Ion HADÂRCĂ

Alexandru COZER

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică 
lui Cebotari Ion, domiciliat în mun. Chişinău, şos. 
Hânceşti 182 A, că pe rolul instanței se află în exa-
minare, în procedura cererilor cu valoare redusă, 
cerere de chemare în judecată depusă de OCN „Fa-
gura Marketplace” SRL împotriva lui Cebotari Ion 
cu privire la încasarea datoriei. 

Pârâtul, Cebotari Ion, este obligat, în termen de 
30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să 
prezinte referința scrisă privind acțiunea reclamantei 

şi toate probele necesare care confirmă obiecțiile sale, 
prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chişinău, 
sediul Centru, bd. Ştefan cel mare şi Sfânt nr.162, 
bir.504.

Se explică pârâtului că, în cazul nedepunerii refe-
rinței şi probelor în termenul stabilit, soluționarea 
cererii se va face în baza materialelor anexate la 
dosar. 

Judecător – Larisa Lavric

A v i z  p u b l i c

Gheorghe BÂLICI

E bine că Guvernul din impozi-
tele noastre îi va ajuta pe mulți să 
depăşească un pic mai uşor şocul 
scumpirii de gaz. Dar nu pot totuşi 
să nu mă simt extrem de frustrat că 
o bună parte merge şi la cei cu palate 
care în general nu prea plătesc im-
pozite. Uite chiar mi-i ciudă! Rusia a 
executat o operațiune de subversiune 
a dezvoltării economice pe următorii 
ani. Sunt procente bune din PIB care 
în loc de investiții vor merge către 
Gazprom în următorii ani.

Eu tare vreau ca în schimb Guvernul să-i pieptene bine pe amicii 
lui Putin de la Chişinău. Şi nu mă refer (doar) la socialişti – mă refer 
la aşa-zisa elită coruptă. Deținătorii de palate, maşini scumpe, vile şi 
glamur de Valea Morilor. Tot ei cu acte fictive pe proprietăți, scheme de 
contrabandă, totul la preț declarat diminuat uneori de zeci de ori. Cei 
care-şi duc copiii la „Prometeu” şi „DaVinci” cu câteva mii de euro pe 
an, în timp ce venitul oficial impozitat al familiilor nu le-ar ajunge nici 
de factura la gaze iarna. Judecători, procurori, contrabandişti, polițişti, 
neamuri, pretinşi „oameni de afaceri” cu RangeRover din trei mese la 
Piața Centrală – aşa-zisa elită în esență are acelaşi numitor comun – 
evaziunea fiscală drept principală sursă de bunăstare. 

Uite chiar vreau să-i văd frumos luați de fund. Investigarea crimelor 
mari din trecut este o chestiune de onoare, dar ea nu va rezolva azi bu-
năstarea, nu va umple bugetul. Iar declararea războiului total față de 
evaziunea fiscală (nu pentru afaceri – pentru „persoane fizice”) este o 
potențială sursă de compensare a pierderilor economice. Se poate începe 
cu evaluarea la preț de piață a tuturor imobilelor de lux din Chişinău şi 
împrejurimi. Şi taxarea luxului la greu! Să treacă pe Dacii. 

P.S. Nu-mi ziceți de oamenii de afaceri oneşti, ăştia se vor bucura cel 
mai tare că nu mai sunt „lohii” singuri care plătesc impozite.

Dar ar fi şi o mare realizare în planul securității. Or anume corupția 
endemică a făcut posibil ca Rusia să-şi facă mendrele în sistemul nostru 
energetic, în politică.

Declarați război total față 
de evaziunea fiscală!

Valeriu PAȘA
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Evaluarea, ca oportunitate de a îmbunătăți 
activitatea autorităților anticorupție

Săptămâna viitoare urmează să aibă loc o 
ședință publică a comisiei parlamentare 
speciale, în cadrul căreia va fi examinat 
raportul de evaluare a activității Centrului 

Național Anticorupție (CNA). Despre asta a 
anunțat Olesea Stamate, președinta Comisiei 
juridice, numiri și imunități a Parlamentului R. 
Moldova, la masa rotundă „Evaluarea activității 
autorităților anticorupție: Cine? De ce? Cum?”, 
desfășurată de API la 2 noiembrie a.c. Ea nu 
exclude că raportul va conține recomandări 
de demisie a conducerii CNA. Atât experții 
societății civile, cât și reprezentanții instituțiilor 
anticorupție pledează pentru un proces de 
evaluare transparent și criterii de performanță 
clar stabilite prin lege.  

Activitatea instituțiilor publi-
ce anticorupție trenează şi exis-
tă necesitatea evaluării acestora 
pentru a elabora recomandări 
de îmbunătățire a activității, a 
spus Olesea Stamate, preşe-
dinta Comisiei juridice, numiri şi 
imunități. „Fără a atenta la inde-
pendența acestor instituții, vrem 
să introducem un mecanism care 
ar permite evaluarea performanței 
şi să livrăm rezultatele pe care le 
aşteaptă societatea. Raportul va 

evalua competențele profesionale: 
prevenirea şi combaterea corup-
ției, activitatea agenției de recu-
perare a bunurilor infracționale, 
eficiența „liniei verzi”, rapoartele 
de activitate etc. Am solicitat şi 
am primit răspuns la un spectru 
larg de întrebări de la CNA, de 
la alte autorități cu care conlu-
crează Centrul. Vom contrapune 
răspunsurile şi vom face o analiză 
complexă a activității din diferite 
perspective”, a subliniat deputata. 

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

Întrebată dacă raportul va conține 
şi recomandări privind demisia 
conducerii CNA, Olesea Stamate 
a precizat că „În funcție de apreci-
erile finale, dacă vom constata că 
rezultatele sunt nesatisfăcătoare, 
una din recomandări ar putea fi 
şi demiterea conducerii CNA. Dar 
ăsta nu este un aspect obligatoriu 
în procesul de evaluare”.

În cadrul mesei rotunde, ex-
perta anticorupție Mariana 
Kalughin a prezentat o infor-
mație amplă despre activitatea 
şi unele rezultate înregistrate de 
autoritățile anticorupție din țară 
în ultimul timp, dar şi despre in-
strumentele de control existente 
pentru a responsabiliza aceste in-
stituții. Totodată, ea şi-a expus 
opinia privind modul în care ar 
trebui să se desfăşoare procesul 
de evaluare: „Ar fi bine ca orice 
control să se facă periodic, să nu 
fie privit ca un exercițiu excepțio-
nal, de criză. Criteriile de evaluare 
trebuie să fie clare şi prescrise de 
lege. În felul acesta, pe viitor va 
fi uşor de evaluat şi alte instituții 
anticorupție. Procesul de evaluare 
trebuie să fie incluziv, cu implica-
rea experților din societatea civilă, 
ai altor autorități competente. Ne-

am dori ca acest exercițiu să fie 
unul public, echilibrat, bazat pe 
constatări argumentate, dar nu pe 
declarații electorale sau politice”.

La rândul său, Lidia Chiri-
oglo, şefa Direcției generale de 
prevenire a corupției a CNA, a 
menționat că acest control este 
perceput de instituție ca ceva 
normal. „Avem posibilitatea să 
prezentăm Parlamentului infor-
mații relevante care se referă la 
rezultatele activității noastre, care 
e situația reală, să venim cu unele 
soluții pentru a îmbunătăți lucru-
rile, a rezolva unele probleme cu 
care ne confruntăm zilnic. Este 
şi o şansă de a fortifica anumite 
componente privind prevenirea 
sau combaterea corupției, recu-
perarea bunurilor provenite din 
infracțiuni”, a spus L. Chirioglo.

În timpul apropiat, Parla-
mentul urmează să decidă dacă 
va evalua sau nu o altă instituție 
publică anticorupție – Autori-
tatea Națională de Integritate 
(ANI). Preşedinta ANI, Rodica 
Antoci, consideră că o evaluare 
instituțională nu trebuie să spe-
rie pe nimeni, dar a atenționat 
că schimbarea conducerii nu va 
aduce mai multă eficiență. „Eu 

nu văd un impediment şi cred că 
evaluarea nu trebuie să sperie pe 
nimeni. Chiar dacă eşti o instituție 
independentă, nu înseamnă că 
poți să faci orice şi poți fi evaluat 
în baza unor criterii care trebuie 
să fie clare, iar procesul de eva-
luare să aibă loc public. Trebuie 
luat în calcul şi volumul de lucru 
al angajaților, implicarea lor, sar-
cinile realizate de aceştia. Ar tre-
bui evaluate nu numai resursele 
umane, manageriale, dar şi cele 
financiare”, a conchis R. Antoci.

Înregistrarea integrală a dezba-
terii poate fi vizionată AICI.

Evenimentul s-a desfă-
șurat în cadrul proiectului 
„Promovarea integrității 
în serviciul public și infor-
marea despre candidații cu 
probleme de integritate la 
alegerile prezidențiale 2020 
și cele regionale 2021”, im-
plementat de Asociația Pre-
sei Independente (API), cu 
susținerea Fundației Soros 
Moldova/Departamentul 
Buna Guvernare. Conținutul 
său este responsabilitatea 
exclusivă a API și nu reflectă 
neapărat poziția Fundației.

P
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C U L T U R Ă

– Dragă Vera Sali, pentru 
început te rog să-mi poves-
tești despre Cartal. 
M-am născut în comuna Cartal, 

Reni, Odesa, o localitate româneas-
că de vis, cu o istorie frumoasă. 
Conform studiilor istorice, în se-
colul al II-lea înainte de Hristos, pe 
teritoriul actual,  în partea vestică 
a satului, s-a aşezat un trib de celți 
care a întemeiat Cetatea Aliobrix, 
devenită ulterior o fortăreață roma-
nă. Prin mijlocul satului de azi trece 
o porțiune a Valului lui Traian. Sunt 
mândră că regăsim prima atesta-
re documentară a satului Cartal în 
lucrarea „Descriptio Moldaviae” 
a lui Dimitrie Cantemir, în limba 
latină: „Cartalul, aşezat pe Dunăre, 
la vărsarea Ialpuhului, față în față 
cu Isaccea…”. Denumirea satului 
provine din limba tătară şi înseam-
nă „vultur”.

– Care sunt locurile cele mai 
frumoase din sat?
Nu pot subestima nici un petic 

de pământ în satul meu iubit. Toate 
sunt sfinte pentru mine – casa pă-
rintească cu salcâmii falnici, ulițele 
satului, râpile, locul cetății, unde 
s-au făcut cercetări arheologice, 
balta, apele întinse ale lacurilor 
Cahul, Ialpug. Şi bineînțeles, Du-
nărea noastră dragă, cu soiuri rare 
de peşte, precum scrumbia de Du-
năre, somnul, şalăul, ştiuca, linul, 
bibanul, carasul, plătica ş.a.

– Ce-ți plăcea să faci în co-
pilărie? 
Alergam pe toate dealurile, râpi-

le, strângeam flori, mă impresionau 
fluturii, gândacii colorați şi ciudați, 
insectele, şopârlele… Eram tare gri-
julie cu animalele, adoram iepu-
rii, creşteam sute de iepuri, căram 
maldăre întregi de salcie fragedă 
pentru ei. Făceam singură căsuțe 
din lemn pentru păsări. Iubeam ne-
spus de mult Sărbătorile de Crăciun 
(noi mereu am sărbătorit Crăciu-
nul pe nou!), aşteptam cu sufletul 
la gură să vină Ceata Mare pe la 
miezul nopții. După ce ne colindau 
(colinde româneşti extraordinar 
de frumoase, specifice zonei noas-
tre), priveam cu multă bucurie cum 
Ceata şi Moşul erau răsplătiți de 
către Părinții mei cu daruri alese şi 
vin select. Iernile în copilăria mea 
erau adevărate, cu multă zăpadă. 
Am văzut zăpadă şi de trei metri… 
făceam cei mai frumoşi Oameni de 
zăpadă. Aveam săniuțe confecțio-
nate de tata, era un meşter faur în 
arta lemnului. De Anul Nou, pe 31 
decembrie, umblam cu Pluguşorul, 
iar a doua zi, de Sfântul Vasile, cu 
sorcova. Sorcovele le meşteream 
eu pentru toate domnițele din mala 
(mahala). Sigur, neamurile apro-
piate ne răsfățau cu bănuți, nuci 
şi dulciuri.  

Focorelul (de lăsatul Secului), de 
asemenea, era impresionant prin 
focurile imense, cântece vesele (pe 
care nu le-am mai auzit în alte păr-
ți), ghiozlomele, pe care le ador şi 
astăzi. Apoi urma alungarea spiri-
telor şi poftirea Primăverii în casele 
noastre, sărind peste foc.  De Paşte, 

Părinții ne luau haine şi sandale 
noi. Țin minte şi acum săndăluțele 
de lac în care eram încălțată mer-
gând trei km pe jos, până la şcoală. 
Era frumos şi Caloianul meşterit 
de mine – tare îl mai boceam. Am 
făcut şi multe păpuşi din pănuşi de 
porumb, aveam sute de păpuşele, 
de diferite dimensiuni. Îmi plăcea 
mult şi pescuitul, culegeam nuferi 
din canalele Dunării. Împleteam 
din flori coronițe, cununi, singură 
am învățat. Cred că am în sânge 
darul de a meşteri tot ce doresc.

– Cine te-a învățat să bro-
dezi? 
Mămica mea. Avea mâini de aur. 

În casă totul era brodat – fețe de 
pernă, cearşafuri, perdele de tot 
soiul. Am țesut şi la război, tare 
eram mândră! Totul era frumos! 
În acea atmosferă m-am născut şi 
am crescut.

– Pe cine dintre bunici, mă-
tuși, rude le admirai?    
Pe bunicii pe linia paternă nu 

i-am apucat. Bunelul Radu Sali, 
care a fost şi Primar în perioada in-
terbelică, în comuna Anadol, Reni, 
a fost deportat, împuşcat în Siberia. 
Sovieticii l-au declarat „culac”, că 
nu a vrut în colhoz… Bunica Ana, 
cu Tatăl meu, au fost fugari vreo 
doi ani, astfel au scăpat de depor-
tare. Dar de atâtea suferințe bunica 
s-a stins când Tăticul avea 15 ani… 
Părinții Mămicăi tot erau înstăriți, 
au fost deportați în Kazahstan, dar 
ei au fost mai norocoşi, au revenit 
acasă. Însă au decedat pe când eu 
eram copil. Sora mamei – Mama 
Aneta, mă iubea foarte mult, m-a 
învățat multe lucruri frumoase. 
Mama Paşa, mătuşa soțului meu, 
prețuieşte mult ce cos eu. Cunoaşte 
structura corectă a unei cămăşi ro-
mâneşti. La vârsta ei de 97 de ani, 
îşi aminteşte cum regimul sovietic 
a strâns şi distrus „toate straile ro-
mâneşti”. A cântat într-o formație 
de muzică populară, a concertat şi 
la Chişinău. De fiecare dată când 
ajung în sat, o rog să-mi mai recite 
poezia „Mama” de Coşbuc.

– Cine ți-a fost învățător de 
limbă română? 
O doamnă foarte cultă şi erudi-

tă, Parascovia Crupina. Iubea cu 
adevărat limba română. Eu încă 
de acasă am scris întâi cu caractere 
latine, citeam Biblia, apoi la şcoa-
lă… a urmat ce a urmat.

– Ce cuvinte românești din 
satul tău îți sunt deosebit 
de dragi?  
Gastincă, batic, ilic, giubea, to-

cat, plean, dumată, caune, pepe-
ne, cătrune, fartuşcă, cherpeden, 
țuțuiag, stîrlici, chirana, clănțău, 
chetmegea, chimniță, zăbrele, ma-
joritatea de origine turcă, dar mi-s 
dragi. Tot graiul nostru de acolo 
mi-i foarte scump! Când aud unele 
cuvinte de-ale noastre şi accentul 
ăla specific, mă topesc. Tânjesc 
enorm după vorba mea de acasă…  

– Ai talent artistic, este 

„Zâmbiți cât mai des, dați 
căldură și lumină celor din jur”

evident. Dar de ce nu ți-a 
ales o profesie legată de 
artă? 

Probabil, nu am fost descoperită 
de nimeni la timp. Mi-am pierdut 
părinții foarte timpuriu, aveam 15 
ani când mi-am pierdut Tatăl în-
tr-un accident stupid şi atunci s-a 
spulberat totul. Peste ceva timp, 
s-a prăpădit şi Mămica, după un 
infarct miocardic.

– Unde ai studiat medicina? 
Tata mă vedea chirurg. Fiindcă 

nu aveam instituții de învățământ 
în limba română în oraşele  Ismail, 
Reni sau Odesa, după absolvirea 
a opt clase am ajuns, în 1978, la 
Şcoala de Medicină din Chişinău, 
facultatea de asistente medicale 
generale, pe care am absolvit-o cu 
excelență. Am fost repartizată la 
Spitalul Clinic Republican în 1981, 
în secția de chirurgie vasculară. 
După o tentativă eşuată de a mă 
înscrie la Facultatea de Limbi Stră-
ine de la Universitatea din Cernă-
uți, am revenit la Universitatea de 
Stat din Chişinău. Am fost admisă 
cu brio la Facultatea de Chimie şi 
Biologie, pe care am finalizat-o în 
1987. Efectuam intervenții, cerce-
tări pe broscuțe, şoareci de labora-
tor, pisici. Genetica mă fascina pur 
şi simplu... Pot să spun că şi cele 
mai bogate ierbare tot ale mele au 
fost, cu sute de specii de plante, 
unele rare, din Stepa Bugeacului 
meu drag.

– Ce funcție ai la Spitalul 
Republican? 
Sunt o norocoasă. După absol-

virea facultății, după un  stagiu la 
USMF „Nicolae Testemițanu”, am 
devenit medic de laborator. Acti-
vez în diagnosticul de laborator, 
compartimentul de imunologie şi 
imunologia transplantului. 

– Cum îți păstrezi calmul în 
vreme de pandemie? 
Chiar înainte de declararea 

pandemiei, organizasem expoziția 
„Hora Mărțişoarelor”, un exponat 
fiind Virusul Covid-19. Meşterița 
era dintr-o secție de terapie inten-
siv, unde sunt tratați şi acum pa-
cienții cu această patologie. Sigur, 
acest mărțişor avea mare succes, 
toți făceam haz de necaz. Dar când 
a fost declarată pandemia, am avut 

momente de panică, nu ştiam exact 
de unde să începem. Începutul a 
fost dur, greu, însă am dat dovadă 
de mult curaj, forță şi am reuşit. 

– De unde energia și dorința 
ta de a participa la diverse 
evenimente culturale? 
Încă din 1978, de când am ve-

nit în Chişinău, mergeam la toate 
spectacolele de teatru, la operă, 
concerte, biblioteci. Şi acum păs-
trez cu sfințenie cotoarele abona-
mentelor la teatru. Pot să privesc de 
zeci de ori un spectacol, căci jocul 
actorilor e diferit de fiecare dată. 
Asta mă fascinează cel mai mult. 
Am îndrăgit atât de mult această 
lume! Artiştii ard în scenă ca şi noi, 
lucrătorii medicali.

– La ce festivaluri, eveni-
mente artistice ești pre-
zentă? 
La „Crizantema de Argint”, 

„Două Inimi Gemene”, „Invită Ma-
ria Bieşu”, „Alexei Stârcea”, „Re-
gina Vioară”, „Moldo Crescendo”,  
„Tinere talente”, „George Enescu”, 
„Bach”, „Nopțile pianistice”, „Eth-
no Jazz”, precum şi la festivaluri 
de muzică populară şi de muzică 
corală etc.

– Povestește-mi, te rog, des-
pre fiecare ie a ta.
Prima cămaşă cusută de mine 

este în memoria Reginei Maria (cu 
motiv de Botoşani). M-a învățat 
să cos o meşteriță iscusită, Nata-
lia Sava, în atelierul Elenei Ețcu. 
Am studiat atâta literatură, surse, 
planşe, eram foarte atentă la fiecare 
cruciuliță. Nu vedeam prea bine 
şi foloseam două perechi de oche-
lari. Am finalizat prima, chiar dacă 
domnițele din echipă erau tinerele. 
Astfel, am câştigat şi un premiu pe 
măsură – o cămaşă brodată de Na-
talia Sava. 

A doua cămaşă e de Vrancea, 
după un model al Elenei Cupa-
rencu. Am cusut-o într-un timp 
record – nici trei săptămâni – în 
noiembrie 2019, o minune de lu-
crare. Cămăşile de Vrancea se cos 
cu multă migală, practic, coşi două 
cămăşi în una. 

A treia lucrare este o replică a 
unei cămăşi de la mine din sat. E 
vorba de o cămaşă dintr-un mu-
zeu de prin părțile noastre. Dna 

Varvara Buzilă, doctor, confe-
rențiar universitar, mi-a oferit o 
poză a acestei cămăşi. Au urmat 
drumuri la Bucureşti, la Muzeul 
Minovici (acolo descoperisem o 
cămaşă asemănătoare), studii, sfa-
turi primite la şezătorile noastre 
Basarabia–Bucureşti. M-au ajutat 
enorm Diana Roşca, Olesea Enachi, 
fapt pentru care le mulțumesc din 
inimă. Aveam emoții de nedescris, 
mă întrebam cum va fi apreciată 
cămaşa mea de către domnul Nelu 
Dumitrescu, un maestru iscusit în 
arta acului, un specialist în portul 
românesc autentic. Cămaşa am cu-
sut-o în memoria Elenei Alistar, 
medic, pedagog, om politic român, 
deputat în Sfatul Țării. Este şi  pă-
mânteanca mea, născută în comuna 
Vaisal, județul Ismail. 

Pe 27 martie 2021, am organi-
zat o expoziție de cămăşi cusute de 
către colegele mele din Şezătoa-
rea Basarabia în memoria Elenei 
Alistar. Prin acest gest simbolic am 
contribuit la promovarea cămăşii 
româneşti şi la susținerea dosarului 
UNESCO „Arta cămăşii cu altiță – 
element de identitate culturală în 
România şi Republica Moldova”, 
dosar transnațional coordonat 
de România, care pledează pen-
tru înscrierea cămăşii cu altiță în 
Lista Reprezentativă UNESCO a 
Patrimoniului Cultural Imaterial 
al Umanității.

– Unde, când brodezi ii? 
Noaptea, cu două perechi de 

ochelari sau mai recent cu lupa. 
Eu brodez foarte repede, dar nu 
prea dispun de timp.

– De ce îți place teatrul? 
În sala de teatru mă simt exce-

lent. Iubesc artiştii, respect şi prețu-
iesc enorm munca lor, le sunt recu-
noscătoare pentru dăruire, pentru 
frumosul pe care ni-l oferă! 

– Cum aduni bani pentru 
a cumpăra bilete la spec-
tacole?    
Economisesc cum pot… Inves-

tesc în frumos, în cultură şi cărți. 
Dețin titlul de „Cel mai fidel specta-
tor la TNOB „Maria Bieşu”, al Tea-
trului Național „Mihai Eminescu”. 
Recent, pe 6 octombrie, am fost 
distinsă în cadrul Galei Excelenței 
Muzicale cu Premiul special pentru 
cel mai fidel spectator şi promotor 
al culturii muzicale. Sunt fericită.

– Care ar fi mesajul tău 
pentru cititori? 

Să fiți buni, să vă iubiți părinții, 
copiii, să faceți fapte bune, origi-
nale, să aveți sufletul curat, să vă 
bucurați de oamenii talentați, ei 
sunt lângă noi, sunt foarte mulți, 
doar să îndrăznim să-i căutăm, să-i 
găsim, să-i apreciem. Iubiți şi păs-
trați natura! Sănătate multă, multă 
în aceste timpuri tulburi, instabile. 
Zâmbiți cât mai des, dați căldură 
şi lumină celor din jur.

– Mulțumim mult, să ne 
trăiești, Veruța!

Interviu de Irina Nechit

Interviu cu Vera Sali, medic, meșter popular, promotor al culturii
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T E Z A U R  F O L C L O R I C

A absolvit Şcoala Populară de 
Artă din Suceava şi, în 1959, a fost 
angajată, prin concurs, ca solistă 
de muzică populară la ansam-
blul de cântece şi dansuri Ciprian 
Porumbescu, dirijat de George 
Sârbu. După 1990, înregistrează 
discuri cu orchestra Lăutarii, 
dirijată de Nicolae Botgos şi cu 
orchestra Viorel Leancă. A ju-
cat şi în câteva filme româneşti. 
Regizorul Stere Gulea a ales-o în 
rolul principal în noua ecranizare 
a romanului Baltagul. A publicat 
patru volume de poezii. Costu-
mele populare purtate de artis-
tă, vreo 58, se păstrează într-un 
muzeu etnografic amenajat într-o 
casă anume construită, la Vicov, 
localitate de la care se trage şi 
numele de scenă.                                                                                                                  

Din anul 1998 este solistă de 
muzică populară la ansamblul 
Rapsozii Botoșanilor, dirijor – 
Ioan Cobâlă. După informații 
care se mai pot completa, în în-
treaga carieră a scos 13 discuri 
personale, şase în colaborare, 16 
casete audio, 22 de CD-uri, două 
DVD-uri.  

Dragi ne mai sunt horile 

Când ajunsesem la Cahul, în 
1989, în campania de colectare 
a semnăturilor pentru limbă şi 
alfabet, în centrul oraşului era, ca 
duminica, horă. Dans, dans, dans, 
după cântările Sofiei Vicoveanca. 
Aveam aproape toate discurile 
Sofiei acasă, ştiam bine ce cân-
tecele conțineau, cum vin unul 
după altul. Recunoşteam la hora 
din Cahul îndrăgite melodii, pe 
care taraful le cânta fără cuvinte:

Scripcaruică di braduț /
Na-ţ un leu şî trii banuț/ Şi-
mi scoati puiu-n drumuț.

Na-ţ un leu şî  jiumatati 
/Şî zi una pi saltati /Sî să 
mire şapti  sati.

Înainte de a mă arunca şi eu 
în iureşul sârbelor şi în mărun-
țica cea de doi, am hotărât să le 
fac o pauză dănțăuşilor cahuleni. 
M-am urcat pe scenă, unde în 

acea zi cânta – îi venise rândul – 
un taraf oarecare dintr-un sat, şi 
le-am propus să asculte un cântec 
doinit de Sofia Vicoveanca:

Din morminti di străbuni/
Aud glasuri din bătrâni/

Porunșind sî dăinuiască/ 
Vorba dulși românească!

Nu pot uita reacția publicului 
– s-au umplut listele cu semnă-
turi. Am plâns de bucurie: există 
o legătură mistică între român şi 
folclorul lui genial, între cântecul 
din Bucovina şi dansul din Basa-
rabia istorică. Extremitatea de 
sud a românității dansa atât de 
firesc după melodiile celor din ex-
tremitatea de nord. Dar este puțin 
spus asta. La Palatul Național, 
în 1988, eram aşezată alături de 
nişte ruşi, care veniseră la con-
certul Sofiei, curioşi să verifice 
dacă ea este aşa cum se zvonea 
prin oraş. Sofia cânta Hora Mare, 
dar şi Sanatati, oamini draji/ 
De-aiși din ţara di faji! 

iar ruşii de lângă mine comen-
tau: mare artistă! Şi se ridicau să 
o vadă mai bine când ajungea la 

Măi cobzare, măi cobzare. 
Eram atunci nebuni, toți româ-
nii, după acest nou cântec al ei 
– m-am convins la Iaşi, un an 
mai târziu, când am putut călca 
prima dată peste Prut.

Mi-am amintit atunci, în Pa-
latul Național, de o amintire a 
mamei (mai avem şi amintiri fru-
moase din închisoarea popoare-
lor). Fruntaşă de mama focului, 
ea a fost delegată la nu ştiu ce 
Expoziție a realizărilor naționale 
de la Moscova. Seara  basarabenii 
participau la concert cu multe 
dansuri, după georgieni sau îna-
intea lor. Mama a observat un 

Bucovină, Bucovină, 
Dumnezeu să mi te țină!
Sofia Vicoveanca: 80 de ani de la naștere

Născută la Toporăuți, lângă Storojeneț, 
pierzându-și tatăl odată cu ocupația 
sovietică și suferind greutățile materiale 
prin care treceau refugiații bucovineni 

și basarabeni, Sofia Fusa a învățat din copilărie 
croitoria, împletitul, torsul, țesutul covoarelor. 
Când mergea în satul vecin, își lua furca de tors și 
lucra pe drum. 

freamăt deosebit  în public după 
ce au răsunat primele acorduri 
ale orchestrei moldovenilor. Cei 
de pe coridoare lăsau ţigara şi 
intrau grăbiți în sală. Mama nu 
literaturiza: ea a văzut cum toate 
națiile  reprezentate de oameni 
ai muncii din URSS urmăreau pe 
dansatorii zburători din Moldova 
cu gurile căscate. Uimiți, fericiți, 
şi în final cu aplauze tunătoare. 
Noi am fost ş-am să him, iar fru-

musețea va schimba lumea. 

Sofia şi folclorul românilor 
din jurul României

Ce a însemnat pentru mine 
venirea Sofiei Vicoveanca la 
Chişinău în toamna lui 1988? 
Valorificarea neaşteptată a unor  
perle folclorice basarabene. Mă 
întorsesem dintr-o expediție de 
cules folclor şi mărturii istorice 
din raionul Briceni. Descifram 
cântecul unei doamne Darienco 
dintr-un sat de la nord:

Ici îmi place loc de casă/ 
Şi străinii nu mă lasă.

Ici îmi place să trăiesc/ Şi 
dușmanii mă gonesc!

Doamne, fă pe Prut o 
punte/ Să treacă flăcăi de 
frunte…

Şi trecea Sofia, cu frumusețea 
ei cuceritoare, care amintea de cea 
a femeilor salvatoare de neam din 
Vechiul Testament (cu esențiale 
corecturi în privința mijloacelor 
de luptă). Soțul meu încerca să-i 
ia Sofiei Vicoveanca un interviu 
în culisele Palatului Național, dar 
nu reuşea în vălmăşeala de basa-
rabeni care o asaltau pe artistă. 
Atunci i-a venit ideea să-i spună că 
soția sa tocmai s-a întors dintr-o 
expediție cu folclor de la Nordul 
Basarabiei. Şi ar fi bine să acorde 
acel interviu la o masă cu bucate 
de-ale noastre, ascultând înregis-
trări cu rapsozi basarabeni.

Eu nu ştiam nimic şi mă 
întorceam de la grădiniță cu copilul 
de mână, plin de nisip, şi vorbind 
despre cântecul învăţat în acea zi. 
Ei, mamă, ce, nu ştii ce cântăm noi: 
Pace, pace, pace pe pământ! 
Sun la uşă. Sssst! mi se şopteşte: 
La noi au venit Sofia Vicoveanca 
şi nişte prieteni de-ai noştri. Era 
cu nelipsitele mărgele, dar nu în-
colăcite pe gât, şi în rochie neagră. 
Adusese multe flori şi mici cadouri. 
A observat că unul din băieței are 
cămaşa scrisă cu litere chirilice, 
late, băgate în ţesătură, frate, şi 
s-a fotografiat cu el în brațe.

Cât am pus masa, ea s-a închis 
în camera cu aparatele care în-
registraseră folclorul şi asculta 
aplecată asupra acelor bobine 
mari cât discurile ei LP. Semăna 
cu o şcolăriţă sârguincioasă. Ah, 
ce cântec din satul lui Grigore 
Vieru descoperea în acea seară:

Mărită-mă, măiculiță –/ 
Mi-o vinit un lapte-n ţâţă./

Las-să-ţi vină şi coraslă/ 
Dacă ţi-o fost mintea proas-
tă… 

A selectat câte ceva. Bricenii, 
învecinaţi cu Botoşanii, este zona 
ei folclorică. Încerca să înveţe 
chiar în acea seară bocetul au-
zit. M-am bucurat că au ajuns la 
această mare artistă aşchii din 
creațiile basarabene din imediata 
proximitate. Discul ei din 1985, 
cu cântece româneşti din cule-
gerea Al. Voevidca, îl aveam cel 
mai mult la inimă. Ca şi Maria 
Tănase pe timpuri, atentă când 
îşi selecta repertoriul, şi artista 
de la Suceava cercetase lucrările 
folcloristului şi muzicologului Vo-
evidca de la Cernăuți – 10 volume 
de cântece româneşti, majoritatea 
din Bucovina, culese de prin dife-
rite manuscrise. Ascultând-o cu 
atenție, îşi dai seama că Vicovean-
ca alege ce este mai reprezentativ, 
mai valoros, şi are din ce alege.

Umorul din cântecele Sofiei 
Vicoveanca este tot atât de ca-
racteristic moldoveanului şi im-
presionant ca şi bocetul.

Badi, nu mă pre-nvârti:/ 
Mă tem că ne-om prăvăli,/ 
Cine ştii ce-om mai păți!

Sau: Dragostea când mi-o 
vinit?/ Când aveam di pră-
șuit,/ Fânu-n luncă de cosit! 

Sau: C-așa-i jiocu di când 
lumea:/ Şi cu unu şi cu una./ 
Saltă, bre!

Vârful a toate – acel Iac-așa! 
spus discret, nu cum îl interpreta, 
tot magistral, Song-ul condus de 
Ioan Luchian Mihalea.

Iac-aşa sunt şi cântecele noastre 
şi artiştii cei mari. „Întâlnirea mea 
cu publicul din Basarabia, înainte 
de momentul 1989, este încărcată 
de o emoție care m-a marcat pen-
tru totdeauna” – afirmă deseori So-
fia Vicoveanca în interviuri, când 
este vorba de națiune şi comunitate 
de iubire. C-așa-i dragostea pi 
lumi: Dor cu dor sî sî aduni. 
Altfel nu putem rezolva probleme-
le, dacă nu ne obligă dragostea.

Nina NEGRU
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

1940: când au năvălit eliberatorii (IV)

Prezentul articol este o continuare a celor 
din numerele 39, 40 și 41 ale „Gazetei 
de Chișinău” (din 22 octombrie, 29 
octombrie și 5 noiembrie 2021), în care 

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

Districtul Orhei

1. Raionul Orhei – cu centrul 
raional în oraşul Orhei. Populația 
centrului raional – 12.873 de lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Orhei. 

Suprafața raionului – 543.6 
km pătrați. Populația raionului 
– 52.116 persoane.

Componența națională: moldo-
veni – 38.276; ruşi – 1.526; ucrai-
neni – 2.319; găgăuzi – 46; alte 
naționalități – 8.000 de persoane.

Localități – 39; soviete săteşti – 
13; teren arabil – 45.508 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – şosele şi 
drumuri de țară. Există imobile 
pentru cazarea tuturor organi-
zațiilor raionale.

2. Raionul Brăviceni – cu 
centrul raional în satul Bravicea. 
Populația centrului raional – 
5.782 de locuitori. În componența 
raionului au fost incluse fostele 
localități ale plasei Brăviceni. 

Suprafața raionului – 371.1 
km pătrați. Populația raionului 
– 33.519 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 31.770; ruşi – 223; ucrai-
neni – 6; alte naționalități – 1.520 
de persoane.

Localități – 27; soviete săteşti – 
12; teren arabil – 25.537 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion – şosele 
şi drumuri de țară. Sunt imobile 
pentru cazarea tuturor organiza-
țiilor raionale.

3. Raionul Chiperceni – cu 
centrul raional în satul Chiper-
ceni. Populația centrului raional – 
3.342 de locuitori. În componența 
raionului au fost incluse localită-
țile fostei plasei Chiperceni. 

Suprafața raionului – 440 km 
pătrați. Populația raionului – 
37.943 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 31.9560; ruşi – 8; ucraineni 
– 78; alte naționalități – 900 de 

persoane.
Localități – 30; soviete săteşti 

– 12; teren arabil – 43.432 hec-
tare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion – şosele 
şi drumuri de țară. Sunt imobile 
pentru cazarea tuturor organiza-
țiilor raionale.

4. Raionul Criuleni – cu 
centrul raional în orăşelul Criu-
leni. Populația centrului raional 
– 2.532 de locuitori. În compo-
nența raionului au fost incluse 
localitățile fostei plase Criuleni. 

Suprafața raionului – 383.2 
km pătrați. Populația raionului 
– 32.367 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 31.148; ruşi – 84; ucraineni 
– 34; alte naționalități – 1.100 de 
persoane. 

Localități – 18; soviete săteşti – 
10; teren arabil – 30.323 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion – şosele 
şi drumuri de țară. Există imobi-
le pentru cazarea organizațiilor 
raionale.

5. Raionul Răspopeni – cu 
centrul raional în satul Răspo-
peni. Populația centrului raional 
– 2.536 de locuitori. În compo-
nența raionului au fost incluse şi 
localitățile fostei plase Răspopeni. 

Suprafața raionului – 404.8 
km pătrați. Populația raionului 
– 29.613 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 26.550; ruşi – 304; ucrai-
neni – 1.783; alte naționalități 
– 976 de persoane.

Localități – 23; soviete săteşti 
– 9; teren arabil – 28.622 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion –  dru-
muri de țară. Sunt imobile pentru 
cazarea organizațiilor raionale.

6. Raionul Rezina. Centrul 
raional e în oraşul Rezina. Popu-
lația centrului raional – 8.112 lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Rezina. 

Suprafața raionului – 506.2 
km pătrați. Populația raionului 
– 48.192 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 40.236; ruşi – 519; ucrai-
neni – 3.027; alte naționalități 
– 4.410 persoane.

Localități – 37; soviete săteşti 
– 9; teren arabil – 36.438 hectare.

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

spații pentru cazarea tuturor or-
ganizațiilor raionale.

7. Raionul Susleni. Centrul 
raional e în satul Susleni. Popu-
lația centrului raional – 4.800 de 
locuitori. În componența raionu-
lui au fost incluse localități ale 
fostei plase Susleni. 

Suprafața raionului – 320.6 
km pătrați. Populația raionului 
– 36.140 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 33.071; ruşi – 131; ucrai-
neni – 1.474; alte naționalități 
– 582 de persoane.

Localități – 22; soviete săteşti – 
10; teren arabil – 24.000 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri 
de țară. 

8. Raionul Telenești – cu 
centrul raional în satul Teleneşti. 
Populația centrului raional – 
4.219 locuitori. În componența 
raionului au fost incluse localită-
țile fostei plase Teleneşti. 

Suprafața raionului – 501 km 
pătrați. Populația raionului – 
39.941 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 33.355; ruşi – 565; ucrai-
neni – 1.318; alte naționalități 
– 4.703 persoane.

Localități – 32; soviete săteşti – 
15; teren arabil – 34.272 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri de 
țară şi şosele. Sunt imobile pentru 
a caza toate organizațiile raionale.

Districtul Bălți

1. Raionul Ungheni – cu cen-
trul raional în oraşul Ungheni. 
Populația oraşului – 11.235 de lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Ungheni. 

Suprafața raionului – 407 km 
pătrați. Populația raionului – 
31.735 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 19.745; ruşi – 1.788; 
ucraineni – 876; alte naționali-
tăți – 9.326 de persoane.

Localități – 39; soviete săteşti 
– 9; teren arabil – 35.175 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion – şosele 
şi drumuri de țară. Pe teritoriul 
raionului trece calea ferată. Există 
imobile pentru cazarea tuturor 
organizațiilor raionale.

2. Raionul Cornești – cu cen-
trul raional în satul Corneşti. Po-
pulația centrului raional – 5.890 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Corneşti. 

Suprafața raionului – 357 km 
pătrați. Populația raionului – 
29.346 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 19.253; ruşi – 2.180; 
ucraineni – 1.924; alte naționa-
lități – 5.989 de persoane.

Localități – 24; soviete săteşti 
– 7; teren arabil – 22.368 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi 
de comunicație în raion – şosele 
şi drumuri de țară. Pe teritoriul 
raionului trece calea ferată. Sunt 
imobile pentru cazarea tuturor 
organizațiilor raionale.

3. Raionul Sculeni – cu cen-
trul raional în satul Sculeni. Po-
pulația centrului raional – 6.945 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Sculeni. 

Suprafața raionului – 357.5 
km pătrați. Populația raionului 
– 34.513 locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 24.113; ruşi – 3.419; ucrai-
neni – 3.222; alte naționalități 
– 3.459 de persoane.

Localități – 33; soviete săteşti 
– 9; teren arabil – 45.020 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri de 
țară. Există imobile pentru caza-
rea tuturor organizațiilor raionale.

4. Raionul Fălești – cu cen-
trul raional în oraşul Făleşti. Po-
pulația centrului raional – 12.340 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Făleşti. 

Suprafața raionului – 439.6 

km pătrați. Populația raionului 
– 37.106 locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 27.034; ruşi – 3.625; 
ucraineni – 4.212; alte naționa-
lități – 2.225 de persoane.

Localități – 33; soviete săteşti 
– 6; teren arabil – 32.696 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație în raion – drumuri de 
țară. Pe teritoriul raionului trece 
calea ferată. Sunt imobile pentru 
cazarea tuturor organizațiilor ra-
ionale.

*** 
Din necesitatea precizării unor 

lucruri, întrerupem pentru pu-
țin timp atenția cititorului de la 
document, pentru un scurt co-
mentariu. 

Documentul, după cum am 
menționat anterior, este un pro-
dus al autorităților sovietice, re-
dactat în 1940, după două luni 
de la încorporarea Basarabiei în 
URSS. Vă amintesc că în ajunul 
ocupării Basarabiei tot sovieticii 
au răspândit și alte documente, 
în care încercau să convingă opi-
nia publică spunând că popula-
ția majoritară a Basarabiei sunt 
ucraineni, și multe alte afirmații 
ale școlii de falsificare staliniste.

Dacă cititorul va aduna spa-
țiul suprafeței funciare a tutu-
ror raioanelor și orașelor și cifra 
respectivă va fi comparată cu 
suprafața actuală, va rămâne 
șocat când va afla de cât spațiu 
ne-a „eliberat” vecina, prietena 
Ucraina.

Dacă vom aduna (de la poziția 
„componența națională”) numă-
rul locuitorilor ruși, ucraineni și 
al celorlalte naționalități, vom 
constata că suma acestora de-
pășește numărul băștinașilor ro-
mâni. Posibil că aici se și ascunde 
una din minciunile comisarilor.

Dar istoria nu este o doamnă 
pe care poate s-o violeze fiecare 
cârpaci sau coadă de topor, mai 
devreme sau mai târziu gunoaiele 
sunt aruncate la mal, ca apoi să 
fie strânse și arse.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E P O R T A J

Trecând pe lângă biserica de 
piatră din vârful dealului, constru-
ită pe timpuri de meşteri din Iaşi 
după modelul Bisericii Măzărache 
din Chişinău, am coborât în pantă 
până la stadionul „Din Hârtop”, 
unde aveam să descoperim per-
soane în etate şi copii de şcoală 
adunați împreună, două generații 
ce se completează şi se ajută reci-
proc, după cum am fost ulterior 
informați.

Pentru alinarea 
singurătății și încurajarea 
bătrânilor

Veronica Vrânceanu, managerul 
proiectului „Stil de viață echili-
brată pentru Clubul Seniorilor din 
Sireți” finanțat de Ministerul Sănă-
tății, Muncii şi Protecției Sociale şi 
Primăria Sireți, conducător artistic 
la casa de cultură, organiza concur-
sul „O viață sănătoasă pe curse”, 
ultima activitate din cadrul aces-
tui proiect. Ne-a spus că a câştigat 
în total patru proiecte, obiectivul 
celui de la urmă fiind schimbarea 
stilului de viață al celor aflați la 
vârsta a treia, alinarea singurătății 
şi încurajarea bătrânilor în această 
perioadă complicată pentru toți.

„Din proiectul respectiv am 
cumpărat mingi, covoraşe şi bas-
toane pentru gimnastică. Din alte 
două proiecte ne-am ales cu un 

centru muzical, televizor, frigider, 
mobilier, instalație pentru aer con-
diționat etc. Dezvoltarea noastră 
însă nu se opreşte aici. Avem de 
gând să mergem mai departe, să 
acumulăm experiență şi să o îm-
părtăşim, dacă va fi nevoie, şi altor 
cluburi asemănătoare din diferite 
localități. Acum, pentru că ne per-
mit condițiile climaterice, fiind o zi 
cu soare, ne-am întâlnit la stadion, 
iar când este frig, ninge sau plo-
uă, ne întâlnim pe scena casei de 
cultură sau la bibliotecă”, afirmă 
Veronica.

 
Aici toate locurile 
sunt de frunte

După ce fac exerciții de gim-
nastică pentru încălzire, femeile, 
pentru că bărbații lipsesc din „în-
trecere”, pornesc să facă cercuri de 
„mers nordic” în jurul stadionului, 
timp în care reuşesc să schimbe o 
vorbă, comunicarea nefiind inter-
zisă în această competiție în care 
învinge voia bună, iar participan-
tele adună o doză considerabilă 
de sănătate. Vesele şi îmbujorate, 
la încheierea mini maratonului, 
doamnele se aliniază în fața repre-
zentantului administrației publice 
locale, viceprimarul Alexandru Ior-
ga. Fiecăreia dintre ele, în aplau-
zele celor prezenți, viceprimarul 
îi înmânează o diplomă pentru 
„contribuție, succese considera-
bile” şi alte calități de netăgăduit, 
manifestate cu prisosință. 

Asistăm, de fapt, la o sărbătoare 
a reîntâlnirii, a bucuriei şi a tine-
reții fără bătrânețe, unde toate 
locurile sunt de frunte şi unde 
omul se simte iubit şi fericit. După 
această oră petrecută la stadion, 
ochii participantelor strălucesc, 
iar bucuria organizatorilor este şi 
ea justificată, pentru că s-au găsit 

O sărbătoare a tinereții 
fără bătrânețe la Sireți

În satul Sireți, localitate situată la 20 de 
kilometri de Chișinău într-un loc mai mult 
decât pitoresc, am ajuns prin Vatra, pe lângă 
lacul Sireți-Ghidighici, cu frumoasele-i 

priveliști ce-l înconjoară arătându-ni-se din mersul 
automobilului. De la bun început, am remarcat 
casele și curțile bine îngrijite, dar și un centru al 
satului bine întreținut, cu multe magazine și cu 
locuri rezervate pentru cei care doresc să-și vândă 
produsele agricole.

mijloace şi posibilități de a-i sus-
ține pe cei care au muncit pentru 
dezvoltarea satului, mai înainte.

Atenții pentru bătrânii „mai 
bătrâni”

Eugenia Moisei, filolog, fostă 
profesoară, ne spune că bătrânii 
satului nu sunt lăsați de izbelişte. 
„La 1 octombrie s-au împărțit 300 
de pachete cu produse alimentare. 
Uneori, noi, membrele clubului, 
adunăm bani, cumpărăm produ-
se şi le împărțim bătrânilor „mai 
bătrâni”, care au mai mult nevoie 
de ele şi nu are cine să le deschidă 
uşa”, îmi spune Eugenia. Tot de la 
ea aflu că şedințele de educație cu 
tineretul se organizează frecvent, 
experiența vârstnicilor fiind bi-
nevenită. „Îi învățăm pe tineri să 
facă borcane cu conserve pentru 
iarnă, sărmăluțe şi alte bucate, le 
vorbim despre bunele maniere, 
despre comportamentul civilizat şi 
despre fenomenul condamnabil al 
violenței în familie. Le mai poves-

tim despre tradițiile şi obiceiurile 
de altădată, ce nu se mai practi-
că: logoditul, pețitul şi altele”, mai 
adaugă profesoara pensionară.

Ana Bolea, fostă ajutoare de bri-
gadier, ni se destăinuie că a muncit 
de la vârsta de 15 ani, dar a ieşit 
la pensie cu 900 de lei. „Bărbatul 
meu, fiind bolnav, a decedat cu 20 
de ani în urmă, când aveam 48 de 
ani. Acum, ca să mă întrețin, cresc 
căpşune, în cantități mai mici, nu 
ca înainte. Mai vând, dar mai dau 
la copii şi nepoți, la rude şi prie-
teni. Cei mai mulți bani îi cheltui 
pe medicamente...”, zice Ana.

Valentina Gonța, bibliotecară, 
cu o vechime de muncă de 43 de 
ani, lucrează şi în prezent. Satul fi-
ind gazificat aproape în întregime, 
va trece totuşi la lemne, ca şi alți 
bătrâni de altfel, pentru că „prea 
scumpe au devenit gazele pentru 
pensionari”. „La biblioteca noastră 
avem calculatoare, imprimantă, 
adică toate condițiile. Pe lângă ti-
nerii care învață la instituțiile de 
învățământ superior din oraş, ne 

Gheorghe BÂLICI

vizitează şi şcolari, şi unii săteni”, 
ne relatează bibliotecara.

Discutând în continuare cu par-
ticipantele la concursul sportiv, am 
aflat că faima satului Sireți a ajuns 
până hăt departe grație corului po-
pular „Doinița”, condus de profe-
soara de muzică Svetlana Rebeja, 
formație care a participat la concur-
suri naționale şi internaționale, că 
satul se mândreşte cu interpreta de 
muzică populară Ludmila Gratie, 
cu meşterul popular Liuba Rebeja 
şi cu pictorul Ion Vrânceanu.

O altfel de generație, 
tot optimistă

Viceprimarul Alexandru Iorga 
ne-a spus, la despărțire, că cea mai 
mare bucurie a sa este faptul că 
la Sireți se nasc mulți copii, cele 
două grădinițe devenind neîncă-
pătoare, că în sat învață peste 600 
de copii, iar populația satului este 
în creştere. 

Ca să ne mai distreze, vicepri-
marul ne spune că, atunci când nu 
mai are bani, tot la mama pensi-
onară împrumută. „Este o altfel 
de generație, tot optimistă, care 
ştie cum să economisească banul 
şi e deprinsă cu greutățile”, ne 
convinge, pe un ton mai serios, 
viceprimarul. 

 Veronica Vrânceanu, manage-
rul de proiecte, ne-a asigurat că, 
la inițiativa primăriei, în curând 
la Sireți se va deschide un centru 
pentru tineret. „Cu toate eforturile 
ce se depun, avem circa 300 de 
familii ce nu mai revin în sat şi 
vreo 2000 de persoane care vin şi 
pleacă. Oamenii se întorc la săr-
bători şi la „Zilele diasporei” pe 
care le organizăm de doi ani. Case 
pustii ca în alte localități nu prea 
avem, pentru că suntem aproa-
pe de capitală şi imobilele sunt 
la mare căutare, chiar şi de către 
orăşeni”, ne informează Veronica.

P.S. În încheiere, o mică infor-
mație, în mare disonanță cu cele 
relatate mai sus: întrebate fiind 
de ce lipsesc bărbații la competi-
ția de pe stadion, femeile în etate 
au răspuns că aceştia lipsesc cu 
desăvârşire, deoarece „la noi, în 
Moldova, vinul e bun şi bărbații, 
din păcate, se sting mai devreme 
după „competițiile” lor”...

P
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Angela Paraschiv: „Decizia 
de a nu se vaccina împotriva 
COVID-19 se reflectă în 
numărul zilnic de decese”

- Doamnă Paraschiv, până 
în prezent, în Republica 
Moldova peste 870 de mii 
de persoane și-au admi-
nistrat doza completă de 
vaccinare. Această cifră 
reprezintă 25% din totalul 
populației. Mulți oameni 
încă ezită să facă acest 
pas. Ce le-ați recomanda? 
De ce este important să se 
vaccineze?
Vaccinarea este singura me-

todă eficientă care ne poate pro-
teja de formele grave ale bolii şi 
de spitalizare. Cu cât mai multe 
persoane se vaccinează, cu atât 
mai mult se reduce riscul de 
transmitere a virusului SARS-
CoV-2. Pentru a opri pandemia 
COVID-19, este necesar să fie 
vaccinate cel puțin 70% din po-
pulația țării noastre. Prin vacci-
nare ne protejăm nu doar pe noi, 
dar şi pe cei din jurul nostru: pe 
membrii familiei, colegi, rude. Îi 
îndemn pe toți să aibă încredere 
în siguranța vaccinurilor. Acestea 
deja şi-au dovedit eficacitatea 
după administrarea a peste 7 mi-
liarde de doze la nivel mondial.

- Mulți dintre cei care încă 
nu s-au imunizat spun că 
le este frică de posibilele 
efecte secundare ale vac-
cinurilor asupra sănătății. 
Cât de sigur este vaccinul 
împotriva COVID-19?
Nici un preparat biologic nu 

poate fi introdus pe piața far-
maceutică dacă nu a trecut toa-
te etapele de dezvoltare şi nu a 
fost dovedită siguranța lui. Vac-
cinurile împotriva COVID-19 nu 
sunt o excepție. Toate vaccinurile 
au trecut prin etape de testare 
şi evaluare mult mai riguroase 
decât alte medicamente. Pe mo-
ment, sunt circa 300 de vaccinuri 
aflate în testarea preclinică sau 
clinică, dar nu toate sunt apro-
bate pentru vaccinarea în masă a 

populației. Ajung doar cele care 
s-au dovedit a fi sigure şi efici-
ente. În prezent, în Republica 
Moldova şi în țările vecine, se 
atestă o creştere semnificativă 
nu doar a numărului de infec-
tări, dar şi de decese. În ultima 
perioadă de timp, țara noastră 
înregistrează 30-40 de decese pe 
zi din cauza complicațiilor pro-
vocate de COVID-19. Oamenii 
trebuie să înțeleagă că vaccinarea 
îi protejează de formele grave, 
spitalizare şi deces.

- Care este, de fapt, mă-
sura cea mai eficientă de 
combatere a bolilor infec-
țioase? 
În combaterea bolilor infec-

țioase un rol important îl are 
aplicarea măsurilor de preve-
nire şi nicidecum tratamentul. 
În decursul anilor, s-a dovedit 
că cea mai eficientă metodă de 
a combate răspândirea maladi-
ilor infecțioase este vaccinarea 
populației. Acest aspect este ex-
plicat prin faptul că, în momen-
tul administrării tratamentului, 
persoana reuşeşte să infecteze 
alte 5-18 persoane, ceea ce ne 
demonstrează faptul că în acest 
mod nu vom putea stopa răs-
pândirea infecției. Vaccinarea 
permite însă formarea imunității 
contra infecției fără contamina-
re. Actualmente, avem circa 26 
de maladii infecțioase care pot 
fi prevenite prin vaccinare. As-
tăzi, nu înregistrăm cazuri de 
variolă, difterie şi poliomielită 
în Republica Moldova. Şi toa-
te aceste rezultate se datorează 
vaccinării. Nu avem alte soluții 
mai eficiente pentru a opri răs-
pândirea virusului SARS-CoV-2 
decât vaccinarea.   

- De ce este important să 
ne vaccinăm într-un nu-
măr atât de mare?
Virusul SARS-CoV-2 este un 

Republica Moldova are o acoperire 
vaccinală de doar 25%, fapt ce reprezintă 
un pericol major de răspândire în 
continuare a virusului SARS-CoV-2. 

Riscul de infectare cu COVID-19 este de 11 ori 
mai mare în rândul persoanelor nevaccinate 
decât în al celor imunizate. Medicii și experții 
în epidemiologie atenționează oamenii privind 
necesitatea respectării măsurilor de protecție 
și a vaccinării împotriva COVID-19, în contextul 
răspândirii noilor tulpini ale virusului, foarte 
contagioase și periculoase. Mai multe detalii 
despre importanța imunizării aflăm de la Angela 
Paraschiv, șefa Disciplinei de epidemiologie 
a Departamentului Medicină Preventivă al 
Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”.

microorganism care nu poate 
trăi în afara organismului uman. 
Pentru a se păstra ca specie, el 
are nevoie să se multiplice şi să 
utilizeze resursele metabolismu-
lui uman. În afara organismului, 
virusul nu se multiplică şi dispa-
re în câteva zile – în medicină îi 
spunem microorganism parazit, 
care trăieşte din contul omului. 
Aceste condiții prielnice sunt 
create de persoana care nu are 
anticorpi față de virusul SARS-
CoV-2, adică nu este vaccinată 
şi nu a suportat anterior boala. 
Cu cât mai mulți oameni sunt 
nevaccinați, cu atât mai uşor 
găseşte virusul o nouă victimă 
pentru existența sa. Dacă ne vom 
vaccina într-un număr suficient 
pentru a nu permite trecerea lui 
de la o persoană la alta, virusul 
nu va putea ataca, iar răspândi-
rea acestuia se va reduce până 
vom elimina definitiv circulația 
acestuia.    

- În țările vecine situația 
pandemică se agravează. 
România înregistrează ci-
fre record de cazuri și de-
cese asociate COVID-19… 
Infecția nu cunoaşte hotare, 

iar migrația populației continuă 
a fi una intensă. În acest con-
text, riscul de a aduce o oarecare 
infecție în Republica Moldova 
întotdeauna persistă. Acest fapt 
este valabil nu doar pentru CO-
VID-19, dar şi pentru toate ma-
ladiile infecțioase. Omul poate 
fi infectat şi totodată contagios 
pentru alte persoane înainte de 
apariția semnelor clinice de boa-
lă. La revenirea în țară el poate 
nici să nu intuiască faptul că este 

bolnav, dar să transmită infecția 
celor din jur. 

În contextul pandemiei CO-
VID-19, infecția s-a răspândit 
într-o perioadă foarte scurtă în 
toată lumea, din cauza unei cir-
culații internaționale intense. 
Riscul de a aduce infecția în țară, 
inclusiv variante noi ale virusului 
SARS-CoV-2, este mare, ținând 
cont că în țările vecine rata de 
vaccinare este mică, comparativ 
cu alte țări din regiunea europea-
nă, care s-au dovedit a fi lideri 
la capitolul vaccinării. Trece-
rea frontierei în baza testului 
COVID-19 nu garantează că în 
acel moment persoana nu este 
infectată. Omul se poate infec-
ta după ce a făcut testarea, dar 
manifestările clinice apar mai 
târziu, perioadă în care virusul 
se transmite la alte persoane cu 
care a interacționat.

- Vaccinurile împotriva 
COVID-19 sunt eficiente 
împotriva mutațiilor vi-
rusului?
Vaccinurile au fost dezvoltate 

în baza variantei inițiale a viru-
sului SARS-CoV-2 depistată în 
China. Rezultatele studiilor cli-
nice au demonstrat eficiența vac-
cinurilor care variază de la 67% 
până la 96%, în funcție de tipul 
vaccinului. Apariția mutațiilor 
noi ale virusului au determinat 
schimbări la nivelul proteinei 
S-Spike de pe suprafața virusu-
lui, care stă la baza producerii 
vaccinului. Dar în toate variante-
le noi apărute până acum aceste 
schimbări nu au dus la scăde-
rea semnificativă a eficacității 
vaccinurilor. Pentru Republica 

Moldova a fost determinată efi-
cacitatea de 90,47%. Virusul su-
feră mutații noi atunci când are 
posibilitatea de a se transmite 
intens în rândul populației. Mo-
mentan, ne aflăm în perioada de 
transmitere comunitară foarte 
intensă. Astfel, virusul va suferi 
iar mutații, ceea ce va determina 
un nou val la nivel mondial. Cu 
cât mai multe mutații survin la 
nivel de virus, cu atât mai mult 
se reduce eficacitatea vaccinuri-
lor. Pentru a evita acest fenomen, 
este necesar să se vaccineze cât 
mai multe persoane.

- Cum poate contribui fie-
care dintre noi la comba-
terea pandemiei?
Fiecare dintre noi îşi doreş-

te să revină la viața normală de 
până la pandemie. Această pan-
demie nu este doar a sistemului 
medical. Toți suntem implicați 
în lupta contra virusului SARS-
CoV-2. Zilnic, virusul provoacă 
multă suferință şi răpeşte zeci 
de vieți omeneşti. Este un preț 
foarte scump pe care îl plătim 
pentru iresponsabilitatea pe care 
o avem față de gravitatea situa-
ției în care ne aflăm. Eradicarea 
variolei a durat 10 ani. O infecție 
care a răpus peste 500 de milioa-
ne de oameni. Oare de cât timp 
avem nevoie să oprim pandemia 
COVID-19? Câte persoane mai 
trebuie să decedeze? Oamenii 
trebuie să conştientizeze faptul 
că decizia lor de a nu se vaccina 
se reflectă în numărul zilnic de 
decese. 

Sursa: 
presa@ms.gov.md
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Golul anului 
în Europa, 
marcat de 
Nicolae Ignati

Golul marcat de compatriotul 
nostru Nicolae Ignat în poarta 
selecționatei Estoniei a fost de-
semnat drept cea mai frumoasă 
înscriere în fotbalul pe plajă euro-
pean. Lovitura de gol a fost execu-
tată din propria jumătate de teren, 
în finala câştigată cu 4-1 de Moldo-
va în cadrul turneului Euro Beach 
Soccer League, Divizia B, desfă-
şurat pe 1 august curent la Chişi-
nău, pe Arena din Parcul La Izvor. 
Premiul a fost înmânat la Gala 
Fotbalului pe Plajă (Beach Soccer 
Stars 2021) ce a avut loc pe 6 no-
iembrie a.c. la Dubai (Emiratele 
Arabe Unite), fiind organizată 
de Federația Internațională de 
fotbal pe plajă (BSWW). Cel mai 
bun jucător al anului a fost ales 
japonezul de origine braziliană 
„Ozu” Moreira, iar cea mai bună 
jucătoare – britanica Molly Clark. 

Două medalii 
pentru 
Moldova 
la Mondialele 
de lupte

Luptătorul de stil liber Radu 
Lefter (cat.97 kg) a câştigat me-
dalia de argint la Campionatele 
Mondiale de lupte U-23, ce s-au 
desfăşurat în perioada 1-7 noiem-
brie curent la Belgrad (Serbia). El 
a învins în trei partide, cedând 
doar în finală. Un alt reprezentant 
al şcolii moldoveneşti de lupte li-
bere, Nicolai Grahmez (70 kg), 
s-a învrednicit de distincția de 
bronz. La turneu au participat 
596 de sportivi din 59 de țări ale 
lumii, delegația Moldovei fiind 
reprezentată de 20 de atleți (17 
băieți şi trei fete).

Tenismanul 
Mark Vainberg 
a câștigat 
Cupa Iașului

Micuțul tenisman de 9 ani, 
Mark Vainberg, şi-a adjudecat 
trofeul principal al Cupei Iaşului 
de Toamnă, ediția a IV-a. Sportivul 
din Republica Moldova a evoluat 
în categoria de vârstă Under-12, 
câştigând într-o manieră fantastică 
în toate cele trei partide pe care le-a 
disputat, fără să piardă niciun set. 
La turneul din România s-a remar-
cat, în aceeaşi categorie, şi cona-
ționala noastră Andreea Stratan, 
care s-a clasat pe locul III premiant. 

Radu Izvoreanu, 
vicecampion european

Astfel, judoka Radu Izvo-
reanu a câştigat medalia de ar-
gint la Campionatul European 
Under-23, desfăşurat în oraşul 
Budapesta (Ungaria). El a evo-
luat în categoria de greutate de 
66 kg, în prima sa luptă impu-
nându-se în fața lituanianului 
Matas Norkevicius (Lituania). 
Mai întâi, după două minute ale 
confruntării (timpul regulamentar 
în judo durează patru minute), 
el a obținut aprecierea waza-ari, 
realizând procedeul de rostogo-
lire peste şold (koshi-guruma) 
în lupta la sol (ne-waza). Iar în 
scurt timp el reuşi să-şi proiecte-
ze pe tatami adversarul printr-o 
aruncare prin apucarea centurii 
(obitori-gaeshi), adjudecându-şi 
astfel victoria prin două procedee 
punctate cu waza-ari.  

În optimile de finală, judocanul 
nostru dădu piept cu Ivo Verhor-
stert, un sportiv din Țările de Jos. 
La expirarea primului minut al 
duelului, olandezul a obținut un 
waza-ari, reuşind o aruncare prin 
ridicare şi tracțiune cu ajutorul 
şoldului (tsurikomi-goshi). Peste 
30 de secunde însă Radu execută 
un procedeu de ippon (victorie 
instantanee), dezechilibrând ad-
versarul prin împingere înainte 
şi proiectându-l cu spatele pe 
tatami. 

Stilul plin de încredere cu care 
performerul nostru, cu vârsta de 
doar 19 ani, şi-a surclasat opo-
nenții îşi găsi continuitatea şi în 
următorul meci, din faza sfertu-
rilor. În lupta contra elvețianului 
Freddy Waizenegger, Radu reuşi 
în primul minut un procedeu de 
waza-ari, prin rulare exterioară 
şi aruncarea peste coapsă, iar cu 
două minute înainte de final urmă 
al doilea lui waza-ari (prin arun-
care circulară pe spate – tomoe 
nage), aducător de victorie. În 
semifinala disputată împotriva 
reprezentantului Federației Ruse, 
Ismail Misirov, atletul nostru ori-
ginar din Bozieni, Hânceşti, reuşi 
să învingă chiar în ultima secundă 
a partidei, realizând pe contraatac 
un procedeu de waza-ari şi asigu-
rându-şi astfel argintul european. 
În marea finală, el a fost învins în 
ultimele secunde, într-un meci 
extrem de echilibrat, de românul 
Lucian Borş Dumitrescu. 

Adil Osmanov, pe treap-
ta a treia a podiumului 
continental

Compatriotul nostru Adil Os-
manov (73 kg) în lupta sa inaugu-
rală la aceste competiții a trecut 
de slovenul Nace Herković, care 
acumulase numărul critic de trei 
penalizări (shido) deja la ecua-

torul partidei. O soartă similară 
a avut şi celălalt concurent, spa-
niolul Daniel Segado, doar că a 
treia penalizare veni în prelungiri. 
În schimb în faza sferturilor, dis-
putată contra francezului Enzo 
Gibelli, „ostilitățile” se încheiară 
doar după 45 de secunde, grație 
unui procedeu de ippon de mare 
spectacol în execuția lui Adil Os-
manov, prin aruncare peste şold.

În semifinale, sportivul nostru 
(21 de ani) a cedat în ultimele se-
cunde în fața georgianului Aleko 
Mamiaşvili, printr-un procedeu de 
secerare din interior (waza-ari). 
Urmă finala mică, pentru medalia 
de bronz, în care discipolul şcolii 
moldoveneşti de judo l-a învins 
pe belarusul Egor Truhan. Cu un 

minut înainte de sunetul final, 
Osmanov reuşi un procedeu de 
waza-ari realizat pe contraatac, 
încercărilor disperate ale atletului 
din Belarus de a reveni neajun-
gându-le parcă vlagă pentru a-şi 
găsi finalitatea. 

Per total, la acest Campionat 
continental s-au întrunit 297 de 
judocani (171 la masculin şi 126 
la feminin) din 38 de țări. Selec-
ționata Moldovei, cu opt băieți şi 
două fete în lot, s-a clasat pe locul 
11, devansând asemenea state cu 
mari tradiții în domeniu cum ar fi 
Azerbaidjan, Turcia sau Ucraina. 

Rezultate de succes pentru 
judocanii moldoveni la Mondialele 
U23 și la Grand Slam Baku

În concursul pe echipe, reprezen-
tativa Georgiei a învins în finală 
formația Federației Ruse.

Denis Vieru, medaliat cu 
argint la Grand Slam Baku  

La prestigiosul turneu ce s-a 
derulat în capitala Azerbaidja-

nului, o prestație deosebit de 
onorabilă a avut moldoveanul 
Denis Vieru (66 kg). În prima zi 
de concurs, el a dispus de spor-
tivul din Mongolia, Narmandakh 
Bayanmunkh, care a fost sancți-
onat cu înfrângere în minutul 2 
al partidei, pentru execuția peri-
culoasă a procedeului uchi-mata 
(aruncare cu secerarea coapsei 
prin interior). În sferturi, chi-
şinăuianul s-a duelat cu georgi-
anul Bagrati Niniaşvili, meciul 
dovedindu-se foarte echilibrat şi 
bine calculat din punct de vede-
re tactic, disputat între judocani 

de o valoare aproximativ egală. 
Timpul regulamentar se încheie 
nedecis, iar în cel adăugat Vieru 
îl luă pe adversar prin surprin-
dere cu o aruncare peste şold din 
arsenalul koshi waza, învingând 
prin waza-ari.

În semifinale, atletul nostru 
(25 de ani) a avut o misiune de-
osebit de grea, primind replica 
japonezului Ryoma Tanaka, în-
vingătorul Grand Slamului de la 
Paris ce a avut loc luna trecută. 
Lupta a adus o satisfacție deo-
sebită spectatorilor, fiind de o 
mare clasă şi de un suspans ieşit 
din comun. Tatonările reciproce, 
destul de tăioase, şi-au găsit re-
flectarea pe tabela de marcaj în 
minutul doi, când judocanul nos-
tru realiză procedeul de secerare 
aplicată cu piciorul la gambă din 
exterior (kosoto gake), obținând 
waza-ari. Tentativele ulterioare 
de a schimba soarta meciului, 
întreprinse de exponentul țării 
ce a inventat judo, s-au ciocnit 
de contraatacurile pline de dâr-
zenie ale conaționalului nostru, 
calificat astfel pe merit în marea 
finală. 

În lupta decisivă, Denis Vieru 
a fost învins de reprezentantul 
gazdelor, Orkhan Safarov. În 
debutul partidei, inițiativa i-a 
aparținut sportivului nostru, el 
fiind aproape de a finaliza pro-
cedeul uchi-mata, unul ce-ți adu-
ce instantaneu câştigul. Însă la 
următoarea acțiune, judocanul 
moldovean se dezechilibră la o 
schimbare a direcției de atac, fi-
ind aruncat peste şold cu rotire 
(ō guruma) şi pierzând astfel prin 
ippon. De remarcat că judo este 
un sport extrem de dinamic, un 
procedeu executat în câteva ze-
cimi de secundă adeseori punând 
punct partidei.

La competiția de la Baku, do-
tată cu premii totale de 154 de 
mii de euro, naționala Moldovei 
a fost reprezentată de şapte ju-
docani. În cadrul turneului au 
evoluat 195 de sportivi din 29 
de țări, 128 la masculin şi 67 la 
feminin. În clasamentul general 
pe medalii supremația i-a apar-
ținut Japoniei, cinci distincții 
de aur, una de argint şi patru 
de bronz în palmares, podiumul 
fiind completat de Rusia (2-1-2) 
şi Germania (2-0-2).

Iulian BOGATU

Două evenimente de anvergură au 
marcat lumea judo-ului internațional 
în perioada 5-7 noiembrie curent, la 
care s-au evidențiat prin măiestrie și 

strălucire sportivă atleți din Republica Moldova. 

Adil Osmanov, în acțiune

Denis Vieru (primul din stânga), pe podiumul de premiere

Vicecampionul european Radu Izvoreanu, pe podiumul performanței 
(primul din stânga)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
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”
12.11 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.
14.11 „Iubirea la proşti” de Francis Veber, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
12.11 „Şi cu violoncelul ce facem?” de Matei Vişniec, ora 18.30.
13.11 „Made in Moldova!” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
14.11 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
14.11 „Frumoasa din pădurea adormită”, balet în trei acte, de P.I. Ceai-

kovski, ora 17.00.
18.11 „La Boheme”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 18.00.

Teatrul „Luceafărul”
13.11 „A patra dimensiune” de Szekely Csaba, ora 18.30.
14.11 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
 

Teatrul Geneza Art
13 – 14.11 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
16.11 „Love me XXI”, ora 19.00.
17.11 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeş, ora 19.00
20 – 21.11 „Parfumierul” de Patrick Suskind, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
14.11 „Rățuşca cea urâtă” de H.Ch. Andersen, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
13.11 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00.
14.11 „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul Republicii

12.11 Mozart forever – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, direc-
tor artistic şi prim-dirijor – Mihail Agafița. Solist – Sergiu Muşat (clarinet).

17.11 Concert de Ziua Tineretului. Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, 
director artistic şi prim-dirijor – Petre Neamțu. Ora 18.00.

18.11 Gala Festivalului-Concurs Televizat al Tinerilor Inter-
preți de Muzică Populară „Prezintă Orchestra Folclor”, ediția a VI-a. 
Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, director artistic şi prim-dirijor – 
Petre Neamțu.

Sala cu Orgă
13.11 Concurs de pian „Ignacy Paderewski”, ediția a XIV-a, organizat de 

Ambasada Poloniei la Chişinău, ora 10.00.
14.11 Gala laureaților concursului „I.Paderewski”, ediția a XIV-a, organizat 

în colaborare cu Ambasada Poloniei la Chişinău, ora 13.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aş vrea să fac cunoştință cu o femeie care şi-ar dori o 
familie. Sunt un băiat liniştit. (07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului

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

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

Viața e frumoasă 
trăită în doi
Doresc să fac cunoştință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chişinău, am studii 
superioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 
de ani... detaliile vor urma. (15)  

Femeie 
de 66 de ani
O femeie îşi caută un prieten sincer şi cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în oraşul Chişinău, sec. Botanica. 
(16)

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

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

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Micile conflicte pe care 
le trăieşti în mai multe con-
texte te vor face să fii foarte 
irascibil. Din păcate, nu vei 
reuşi să te temperezi. Tre-
buie să accepți diversitatea 
în cei din jur şi să nu mai iei 
lucrurile în mod personal. 
În weekend, îți concentrezi 
atenția pe acele obiective 
personale care îți dau cea 
mai mare satisfacție.

Ai nevoie de mai mult spa-
țiu social pentru a te exprima. 
Când vine vorba de conflictele 
cu cei dragi, ai tendința să ce-
dezi pentru a le face pe plac. 
Chiar dacă devii nerăbdător 
în raport cu îndeplinirea anu-
mitor visuri, nu trebuie să ac-
ționezi imprudent. Tot ceea 
ce ai construit în decursul mai 
multor ani se poate ruina în 
urma unui comportament 
imatur.

Majoritatea deciziilor 
pe care le vei lua în plan 
personal vor atrage după 
ele o serie de explicații pe 
care nu eşti pregătit să le 
oferi. Dinamica actuală a le-
găturii dintre tine şi parte-
ner nu îți mai oferă motive 
pentru a deveni o persoană 
mai bună cu fiecare zi care 
trece. Acest lucru îți dă de 
gândit. 

În zilele care urmează, 
petreci mult timp meditând 
asupra deciziilor luate. Este 
posibil ca răspunsurile pe 
care le afli să nu fie compa-
tibile cu ceea ce îți doreai să 
ajungi să trăieşti. Rutina te 
ajută să te simți confortabil 
din mai multe puncte de ve-
dere. În aceeaşi măsură, îți 
oferă şi o listă interminabilă 
de frustrări.

Te simți nesigur şi ca-
uți aprobare şi susținere 
în orice context în care te 
afli. În fața ta se aşterne o 
lume întreagă ce se lasă ex-
plorată. Acest gând trebuie 
să-ți devină deviză! „Recali-
brarea” în anumite sectoare 
ale vieții va aduce destul de 
mult echilibru emoțional. 
Modul în care reuşeşti să te 
organizezi te ajută să te ții 
de programul stabilit.

Ai posibilitatea să eva-
luezi calitatea relațiilor de 
care ai parte, indiferent că 
este vorba de cele profesio-
nale sau de cele personale. 
Chiar dacă vor fi şi câteva 
evenimente imprevizibi-
le, zilele se derulează aşa 
cum îți doreşti. Reuşitele 
din carieră te protejează 
cumva în fața dezamăgiri-
lor de care ai parte în plan 
personal.

Săptămâna aceasta te în-
tâmpină cu un sentiment 
intens de uşurare. Con-
centrarea va fi esențială 
în zilele următoare. Planul 
sentimental este din nou pe 
loc secund. Reuşeşti să te 
„eliberezi” de un mare bagaj 
emoțional. Identitatea nouă 
pe care o capeți te va ajuta 
să priveşti lucrurile din altă 
perspectivă.

Cauți cu disperare resur-
se emoționale în tot ceea ce 
te înconjoară, iar asta face 
din tine o persoană intru-
sivă. Destinațiile drumuri-
lor pe care le parcurgi nu se 
prezintă totdeauna aşa cum 
ți-ai dori. Ceva cu adevărat 
special va avea loc spre fi-
nele săptămânii, când toa-
te astrele vor lua o poziție 
retrogradă.

Atunci când vine vorba 
de carieră sau proiecte pro-
fesionale, eşti prima per-
soană care pune cărțile pe 
față. Deşi comportamentul 
tău nu este acceptat de cei 
din jur, nu îți doreşti să te 
explici. În mai multe mo-
mente vei avea ocazia să 
intri în contact cu propriul 
sine. Profită de aceste expe-
riențe revelatoare!

Pe parcursul acestei 
săptămâni, pur şi simplu 
te vei „reinventa”. Începi 
să nu mai pui presiune pe 
tine şi, odată cu această 
alegere, începi să priveşti 
încrezător către noi ori-
zonturi. Da, este dificil să 
te desprinzi emoțional de 
anumite relații, dar ştii că 
acest drum este unul care 
necesită timp şi integrare.

Imaginea pe care o aveai 
despre tine într-o anumită 
relație devine mai clară oda-
tă ce ai reuşit să te dai câți-
va paşi în spate. Durerea pe 
care o resimți se transformă 
mai mult în furie, dar ştii 
că aceasta este trecătoare. 
Mai mult decât atât, acum ai 
multe proiecte profesionale 
care au nevoie de dedicarea 
şi concentrarea ta.

Accepți mai uşor decât 
ai fi crezut sfârşitul unei 
relații care a însemnat 
mult pentru tine. Îți mai 
pui întrebări cu privire la 
lucrurile care ar fi putut fi 
diferite, dar ştii că timpul 
nu mai poate fi dat înapoi. 
Acum îți concentrezi toată 
atenția pe acele lucruri care 
aduc sens în viața ta şi te 
ajută să te dezvolți.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Acum doi ani, după o vacanță 
petrecută în Moldova, i-a spus so-
țului: „E mare plictiseală acasă. 
Viața nu are haz în satul nostru, 
precum nu are haz nici traiul ală-
turi de tine. Aşa că rămâi sănătos, 
bărbate, că nu mă mai întorc!”. Şi 
a ieşit din casă, lăsându-l pe Igor 
împietrit şi pe fiul său de 13 ani 
plângând.

Igor a venit pe lume de ziua 
mamei, când aceasta împlinise 
43 de ani. Tatăl său avea atunci 
49 de ani. Ajunsă la capătul pu-
terilor de atâtea medicamente şi 
rugăciuni înălţate pe la biserici şi 
mănăstiri, femeia se împăcase cu 
gândul că nu va mai avea copii. 
Iată de ce naşterea băiatului a fost 
considerată de părinți o adevărată 
minune. Micuțul creştea de ase-
menea de minune. 

Era firesc ca părinții să-i poarte 
o dragoste nemărginită, iar copilul 

să crească cuminte şi ascultător. 
Şi, ca scump odor ce era, mama 
şi tata stăteau mereu cu ochii pe 
el. De teama să nu i se întâmple 
ceva, i-au interzis să iasă din ogra-
dă. Din acelaşi motiv nu l-au dat 
nici la grădiniță. Cât a învăţat la 
şcoală, părinții l-au dus şi l-au 
adus de la ore, chiar şi în clasele 
mari, când băiatul s-a făcut un 
flăcău frumos.

Igor, pasionat de romanele 
de dragoste

Multe fete şi-l doreau, dar Igor 
nu le acorda nicio atenție. Nu-l 
atrăgeau nici discotecile, nici ser-
bările şcolare. Cât a fost mic, cum 
ajungea duminica, pleca cu mama 
la biserică. Dacă a mai crescut, 
cum se trezea duminică diminea-
ța, lua o carte în mână şi zăbovea 
în pat până nu-l striga mama la 
prânz, când se întorcea de la bi-
serică. Îi plăceau mai cu seamă 
romanele de dragoste. Rămânea 
mereu cu gândul la frumoasele 
relații din romanele citite. 

Însă n-a avut nicio relație în 
anii de şcoală. Deşi a fost un 
elev bun, după absolvirea şcolii 
a rămas să lucreze tractorist cu 
taică-său. Lucra din zori până în 
noapte şi iarnă, şi vară. Puținul 
timp liber care îi rămânea îl pe-

Povestea mirelui dispărut în ziua nunții

trecea cu cartea în mână. Fără 
schimbări şi fără tresăriri, zilele se 
rânduiau una câte una. Se apropia 
de 30 de ani, dar de însurătoare 
nici gând.

L-au însurat babele

Însă, într-o bună zi, naşele de 
botez i-au găsit mireasă. O fată 
dintr-o familie aleasă din maha-
laua lui, cu 13 ani mai mică decât 
el. La început, Igor nici nu voia să 
audă de căsătorie. Până la urmă, 
s-a văzut nevoit să le facă pe plac 
părinților şi naşelor de botez. 

La logodnă, flăcăul s-a ui-
tat mirat la Liduța care şedea 
zâmbitoare lângă el. Nu ştia ce 

să-i spună, nu ştia ce să facă cu 
mâinile şi le tot freca întruna. Era 
sfios din cale afară. Dar soarele 
străluceşte şi peste cei răi, şi peste 
cei buni, şi peste cei îndrăzneţi, şi 
peste cei timizi. Aşa că, pe unde 
cu ruşine din partea logodnicu-
lui, pe unde cu îndrăzneală din 
partea miresei, logodna s-a făcut. 
Peste câteva săptămâni, s-a făcut 
şi nunta. 

Ghinionul din ziua nunții

Acum ascultați ce poznă a fă-
cut mirele în ziua nunții! Când a 
auzit bietul de el muzica şi a văzut 
ograda plină de lume, a încreme-
nit de ruşine. Cum să iasă şi să 

Nina NECULCE

De un an și ceva, Igor și-a adus o altă 
nevastă în casă. A încercat în fel și 
chip să o convingă pe Liduța lui să 
lase odată Italia ceea, dar degeaba. 

Femeia s-a deprins cu alt mod de viață, cu alte 
dezmierdări și îmbrățișări și nu mai vrea să se 
întoarcă în mahalaua lor pustie. 
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nu se poticnească în fața atâtor 
nuntaşi? Şi i-a trecut prin gând o 
idee – să ia 100 de grame de ţuică 
pentru curaj. Zis şi făcut. El, care 
nu punea picătură de alcool pe 
limbă, a dat paharul peste cap şi 
imediat cămara cu toate obiectele 
din ea a prins a se roti împreună 
cu el. 

Când a văzut că e gata să cadă, 
s-a întins pe un pătucean şi a 
adormit. În ogradă veselie mul-
tă, timpul de mers la cununie, iar 
mirele parcă a intrat în pământ. 
„Vai de mine şi de mine! Ce ne 
facem acum?”, se văicărea soacra 
cea mare după ce l-a căutat prin 
toate acareturile din jurul casei şi 
prin toate odăile din casă în afară 
de cămăruța din fundul tinzii. 

După o oră de căutări, l-au gă-
sit palid la față ca un mort. „L-au 
deocheat!”, şi-au dat cu părerea 
câteva rude şi au trimis după 
moş Anton din marginea satului 
care ştia să descânte de deochi. 
Bătrânul a stins câțiva cărbuni 
într-o cană cu apă şi a tot bolmojit 
preț de aproape o oră în jurul lui, 
dar degeaba, mirele stătea nemiş-
cat. Nici agheasma, nici mirul nu 
l-au ajutat să se ridice. 

S-a trezit abia pe la chindii. 
Uşor amețit de alcool şi de fru-
moasele cântece ale lăutarilor, a 
luat-o pe Liduța de mână şi au 
mers la cununie. A urmat o nun-
tă la care a mâncat şi a băut tot 
satul. În toiul nunții, Igor a sim-
țit pentru prima oară în suflet o 
adiere uşoară, care venea parcă 
din cărțile citite, parcă dintr-o 
suflare a altei vieți, unde sunt 
numai fericiri.

(va urma)
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A G R I C O L A

Oțet de mere preparat acasă

Exact atunci am citit pe net 
un articol despre beneficiile mi-
raculoase ale oțetului de mere, 
şi anume cel fermentat natural, 
nepasteurizat şi cât mai bio. Aşa 
că m-am apucat de treabă, am luat 
după mine la Bucureşti o pungă 
generoasă de mere şi vedeți mai 
jos ce mi-a ieşit.

Din start vă spun că mi-a ieşit 
minunat, nici nu mi-am imaginat 
că va fi aşa de aromat, perfect de 
acru şi plăcut. Îmi place că nu tre-
buie păstrat în condiții deosebite, 
şi nici închis ermetic – oțetul nu 
expiră, ba dimpotrivă devine tot 
mai bun cu timpul. Apropo, aşa în 
viața mea de low-carb am găsit o 
metodă să mănânc mere, dar fără 
aport de carbohidrați! Am citit un-
deva că 1-2 linguri din acest oțet 
natural fermentat, păstrează toate 
vitaminele dintr-un măr, dar mai 
este îmbogățit şi de alte proprietăți.

Noi acum dizolvăm câte o lin-
gură de oțet într-un pahar de apă 
şi îl bem înainte de masă, pe sto-
macul gol, o dată pe zi. Este un 
fel de vitaminizare şi imunizare 
naturală şi inofensivă. Recomand 
să încercați, mai ales dacă aveți 
multe mere care încep să se treacă 
şi vreți să le utilizați cât mai efi-
cient şi sănătos. Nu mai spun cât 
de bun este în salată...

Despre beneficiile oțetului de 
mere puteți citi câte ceva pe Sfatul 
Medicului, dar şi pe multe alte 
surse de pe net. Cu siguranță veți 
fi impresionați!

Am înțeles că după aceeaşi me-
todă se poate face oțet şi din alte 
fructe, eu nu am încercat încă, dar 
urmează.

Ingrediente: 
Mere – 4 kg; apă – 4 l ; zahăr 

– 200 g; miere de albine – 250 g.

Etapa 1 – Fermentarea 
merelor:

Merele trebuie să fie cât mai 
coapte, nu este o problemă dacă 
sunt puțin bătute sau încep să se 
strice – chiar e mai bine, vor fer-
menta în oțet mai repede.

Doar aveți grijă să le spălați 
bine de pământ şi alt gunoi de pe 
deasupra.

Apoi le tăiați în sferturi – cu tot 
cu coajă şi miez, neapărat!

Şi le treceți aşa printr-un robot 
sau răzătoare, ideea este să le 
mărunțiți cât mai bine.

Puneți merele mărunțite în-
tr-un vas emailat sau de sticlă – eu 
am o oală emailată de 12 litri. Ar 
merge şi într-o găleată de prepa-
rat, sau borcan mare.

Adăugați 200 g de zahăr/miere 
(calculați 50 g de zahăr la 1 kg de 
mere), 4 litri de apă (1 litru de apă 
la 1kg de mere) şi amestecați bine 
cu o lingură de lemn.

Acoperiți oala cu un prosop şi 
un capac (nu ermetic!), apoi lăsați 
să fermenteze timp de 10-14 zile 
la temperatura camerei.

Eu am lăsat-o pe masa de bu-
cătărie în tot acest timp.

N ici nu mi-am imaginat că voi face și 
oțet de mere în casă, dar vara aceasta 
eram la părinți în vacanță, iar merii 
din spatele casei erau plini de fructe. 

Am făcut atunci prăjituri, compot, gem, dar 
nu mai aveam nici un fel de inspirație ce să 
mai gătim și cum să nu pierdem așa produse 
naturale crescute bio.

Dar aveți grijă ca în fiecare zi să 
amestecați bine merele din oală – 
ele vor începe să fermenteze cam 
din a 2-a zi şi se ridică la suprafa-
ță. Deci trebuie amestecate ca să 
fermenteze uniform totul.

După 10-14 zile, fermentarea 
se opreşte şi veți observa că va 
arăta cam densă compoziția de 
mere din oală.

Acum este timpul să trecem 
totul prin sită şi să avansăm la 
următoarea etapă.

Etapa 2 – Trecerea prin 
sită și prosop:

Mai întâi recomand să treceți 
toată compoziția printr-o sită mai 
mare – să dați la o parte bucățile 
mari.

Apoi puneți peste sită un pro-
sop mai dens şi strecurați atent 
sucul.

Vă mai ajutați cu o lingură ca 
să treacă uşor.

La final adunați prosopul cu 
resturi într-un bol şi stoarceți bine 
cu mâinile, să nu pierdeți deloc 
din zeama merelor.

Resturile de mere, după stoar-
cere, le aruncați, pentru că nu le 

mai folosim la nimic.
Măsurați aproximativ câți litri 

de suc ați obținut din mere şi cân-
tăriți mierea după proporția – 50 
g miere la 1 litru de suc.

Eu am obținut 5 litri de suc la 
final, deci am avut nevoie de 250 
g miere.

O adăugați în oala cu suc şi 
amestecați foarte bine până se 
dizolvă complet.

Dacă nu aveți miere, o puteți 
înlocui cu zahăr, în aceeaşi pro-
porție. Ele sunt necesare pentru 
fermentarea şi hrănirea ciupercii 
oțetului.

Etapa 3 – Fermentarea 
oțetului:

Acum iarăşi acoperiți oala cu 
prosop şi capac, dar o lăsați deja 
40-60 de zile la temperatura 
camerei.

Găsiți un loc unde să nu vă 
încurce în bucătărie sau în casă 
– dar aveți grijă că va începe să 
miroase puțin a oțet pe lângă ea.

Mai departe nu trebuie să 
amestecați deloc compoziția!

Veți observa în câteva zile că 
începe să crească la suprafață ciu-

Înregistrăm exporturi mari de struguri
Viticultorii au avut parte, în anul curent, 

de condiții favorabile pentru producerea 
strugurilor de calitate ce pot fi exportați 
cu succes.

Se pare că producătorii, nu doar de stru-
guri, şi-au învățat lecția şi au exportat în lu-
nile septembrie – octombrie cantități mult 
mai mari decât media din anii precedenți, 
susține Gheorghe Gaberi, preşedintele Aso-
ciației Producătorilor şi Exportatorilor de 
struguri din Moldova.

Solicitat de Agrobiznes, acesta a menți-
onat că „în prezent, înregistrăm exporturi 
mari de struguri, ceea ce este destul de 
îmbucurător. Dacă pe parcursul ultimilor 
doi ani am asistat la fenomenul în care 
producătorii, aşteptând prețuri mai mari 
în lunile martie – februarie, nu exportau 
struguri în perioada noiembrie – decem-
brie, acum, lucrurile s-au schimbat.”

Pe parcursul lunii octombrie 2021, au 
fost exportate cantități destul de mari de 
struguri, afirmă Gheorghe Gaberi.

„Până în luna octombrie curent, Repu-
blica Moldova a exportat struguri în 18 țări, 
dintre care Federația Rusă era pe poziție de 
lider, urmată de România. În anul curent, 
am avut depozitate la frigider circa 18 400 
de tone de struguri din roada 2020, care 

au fost exportate în primele luni ale anului 
2021. În 2019, am exportat struguri în 29 
de țări, adică în 10 țări încă nu am reuşit să 
exportăm, dar sunt sigur că se vor acoperi 
pe parcurs, mai ales datorită exporturilor 
realizate în luna octombrie. Totodată, în 
octombrie, o companie din Costeşti a livrat 
struguri în SUA. Dacă experiența va fi una 
bună, vom avea posibilitate să livrăm şi pe 
această piață, unde pe parcursul a două luni 
lipsesc strugurii cu bobițe negre”. 

Principalele piețe pe care ajung strugu-
rii din Republica Moldova sunt Federația 
Rusă, România, Polonia, Slovacia, Cehia 
ş.a. Totodată, am revenit pe piața țărilor 
Baltice, după o perioadă de zece ani.

În anul curent, pe această piață am livrat 
circa 600 de tone de struguri. În ultimii 
cinci ani, avem o livrare stabilă pe piața din 
Irak, cu circa 1700-1900 de tone, Mongolia, 
unde exportăm circa 100 de tone.

Cu toate acestea, anul 2021 nu a fost 
lipsit şi de unele provocări, iar producătorii 
care au făcut față se pot mândri cu recolte 
de calitate ce urmează să fie exportate, a 
adăugat Gheorghe Gaberi. El îndeamnă 
producătorii să nu renunțe la soiurile tim-
purii, cum ar fi Codreanca, Victoria, care ne 
permit să exportăm circa 4-5 mii de tone 

în sezonul de vară.
„O greşeală mare este faptul că nu prea 

avem soiuri cu coacere timpurie. Cu pă-
rere de rău, nu toți producătorii îngrijesc 
corespunzător plantațiile, astfel ca fiecare 
strugure să fie valabil pentru a fi exportat 
în stare proaspătă.”

Conform datelor menționate de preşe-
dintele Asociației, până la mijlocul lunii 
septembrie, au fost exportate 24 600 de 
tone de struguri, care includ cantitatea 
exportată în primele luni ale anului din 
strugurii depozitați şi deja din noua recoltă.

După agrobiznes.md

perca oțetului.
Pe parcurs devine tot mai groa-

să, aşa şi trebuie.
Dacă observați musculițe, aveți 

grijă să închideți mai bine oala 
– poate chiar legați cu un elastic 
prosopul de pe oală. Dar în niciun 
caz să nu închideți ermetic, oțetul 
trebuie să „respire”.

Peste 40-60 de zile, în funcție 
de condițiile din cameră, ciuperca 
mare se va lăsa la fund. Oțetul 
devine mai limpede şi are un gust 
acru mai pronunțat.

Etapa 4 – Limpezirea și 
turnatul în sticle:

Acum este timpul să scurgeți 
oțetul în nişte borcane mari de 
2-4 litri.

Lăsați aşa să se mai limpezeas-
că oțetul câteva zile, chiar vreo 
săptămână.

Aşa a rămas ciuperca mare la 
fundul oalei mele în care a fer-
mentat oțetul.

O aruncați, nu mai este nevoie 
de ea acum.

Oțetul din borcane va mai face 
o mică pojghiță de ciupercă – el 
aşa continuă să se maturizeze şi 
este normal să apară.

Acum turnați cu mare atenție 
oțetul în sticle sau borcane uscate 
şi curate. Le închideți cu capac, 
dar nu ermetic, oțetul va conti-
nua să fermenteze încet şi să se 
maturizeze.

Păstrați-l la temperatura ca-
merei, eu îl păstrez în debaraua 
din apartament.

Oțetul deja este bun de consu-
mat, dar va fi şi mai eficient după 
ce se mai maturizează câteva luni, 
chiar un an. Deci să nu vă temeți 
că se strică.

Un timp, se mai limpezeşte, 
doar că oțetul de casă este nor-
mal să mai aibă sediment în el.

După lalena.ro
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Luni, 15 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
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
22.45 Documentar: Braşov 1987 - doi ani 
prea devreme
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbri-
lor - Etapa 10: Potaissa Turda-Steaua 
Bucuresti
01.35 Cap Compas
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
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.55 2 x 65
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
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: Districtul 13
00.20 Exclusiv în România
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Districtul 13
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicatețuri

TVR 2

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 minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor 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 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Şantaj
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
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
14.20 Chişinău: ieri şi azi
14.30 Musafirul

15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.25 Respiro
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Respiro
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa

21.00 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: Daredevil

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN    
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN   
11:15:00 Program AGRO TV România       
13:45:00 TELEMAGAZIN   
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI  
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România     
17:00:00 TELEMAGAZIN   
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment 
18:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ  
21:00:00  LANDŞAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educațional/ Informativ
22:00:00  ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
23:30:00  Program AGRO TV România  
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
03:30:00 Program AGRO TV România  
     
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Ultima judecata
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 La Măruță
03.40 Lecții de viața
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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
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 Vanturile, Valurile
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza cu Natalia Ghețu
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Устричный клан
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 Эдди
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Эдди
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
06.15 Baronii
07.15 Film: Triunghiul iubirii
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 97
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 793
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 796
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 98
21.00 Film: CONAN DISTRUGĂTORUL
23.15 Dez-ordine
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 16 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal 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 Frontul de acasă
20.30 Telejurnal Ştiri
21.20 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.30 Tema zilei
22.20 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.30 Câştigă România!
23.20 Destine ca-n filme
00.10 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
11.55 2 x 65
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.05 2 x 65
18.20 Live stadion
18.30 Fotbal U21 Meci amical
20.30 Telejurnal Ştiri
21.27 Sanătate, România!

21.30 Tema zilei
22.30 Telecinemateca Răzbunătorul 
Sartana
00.15 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 1
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Răzbunătorul 
Sartana
03.35 Adevăruri despre trecut
04.00 Tema zilei
04.50 Discover România
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 minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor 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 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Bostonienii
05.00 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Dimensiunea diplomatică
10.10 Cântec, dor şi omenie

10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.35 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
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 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Poveste adevărată

AgroTV

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

Program educațional/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOŞ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     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 Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Casatoriti pe nevazute
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Doi frati
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 Fii sănătos
04.15 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 Х/ф Приключения Паддингтона
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 băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Приключения Паддингтона
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. 98
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: Noblețe

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 794
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 797
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 99
21.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE
23.00 Film: CONAN DISTRUGĂTORUL
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 17 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal 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 Drag de România mea!
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
10.30 Vorbeşte corect Best of
11.00 Eu pot!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Conviețuiri
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: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 2
00.50 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 1
02.40 Breaking Fake News
03.30 Frontul de acasă
03.55 Tema zilei
04.45 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 minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor 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: Castele din cărți de joc
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Castele din cărți de joc

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat



22

Săptămânal independentVineri / 12 noiembrie / 2021

04.35 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping
Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
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
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.10 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 Opera Aida

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educațional/ Informativ
08:00:00  LANDŞAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
21:00:00 LANDŞAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ 
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     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 discuță
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Nimeni nu ma pacaleste
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbeşte lumea
05.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii

19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Pariu cu viața
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 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 Х/ф Шопо-коп
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 Геракл: начало легенды
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Шопо-коп
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. 99
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: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 795
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 798
20.00 Film: MAESTRUL Z: MOŞTENI-
REA LUI IP MAN
22.15 Film: NOAPTE EXPLOZIVĂ
00.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 18 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal 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
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 11: Dobrogea Sud-CSM Focsani
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
11.55 2 x 65
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. 6
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 3
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 2
02.45 Nocturne
03.35 #secreteleplantelor
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal femininLiga Florilor 
MOL- 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: Capcana timpului
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Toamna amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Capcana timpului
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiință şi inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.40 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
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
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Revizie tehnică

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii

07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.30 Curiosul George: Maimuțoiul Regal
15.00 modificare grilă de programe
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Slugterra Movie 1
21.15 modificare grilă de programe
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 modificare grilă de programe
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Când îl vezi, când nu
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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 Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Condamnat la razbunare
02.30 Ştirile Pro TV
03.10 Lecții de viața
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Masked Singer RomГўnia
22.30 Lecții de viața
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Masked Singer RomГўnia

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
19.50 Post Scriptum
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 Геракл: начало легенды

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
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Бриллиантовый 
полицейский
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин

18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Принцесса Монако
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: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 796
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 799
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 98
21.00 Film: NECAZURI DULCI
23.00 Film: MAESTRUL Z: MOŞTENI-
REA LUI IP MAN
01.15 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 19 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
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, bărbați de 10
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal 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 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor Mol 
- Etapa 9: Zalau-Ramincu Valcea
01.35 Cap Compas
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
11.55 2 x 65
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: Păcat originar
00.10 #Creativ
00.40 Fan/Fun urban
01.15 Telejurnal Ştiri
02.05 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 3
02.55 Film: Păcat originar
04.50 Fan/Fun urban
05.15 Sport
05.31 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 minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor 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, bărbați de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog

03.40 Distracțiile 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

06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
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
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 A ruginit frunza din vii…. Festivalui 
- Festival-concurs InerNațional de muzică 
corală. Ediția 14

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 LUCRU MANUAL  Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ     
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educațional/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ŞTIRI     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 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
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17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Film Agenta
02.30 Ştirile Pro TV
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Deliciile Tailandei
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
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 Большой папа

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 Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Большой папа
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 98
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 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 797
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 800
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 99
21.00 Film: CAPCANA UCIGAŞULUI
23.00 Film: NOAPTE EXPLOZIVĂ
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 20 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 #secreteleplantelor
10.00 Ferma
10.55 Studio handbal
11.00 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 

- Etapa 11: Dinamo Bucuresti-Potaissa 
Turda
12.30 România veritabilă
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Lumea azi
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL - Etapa 9: CS Minaur Baia Mare-Ra-
pid Bucuresti
17.00 Politică şi delicatețuri
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: Chirița în Iaşi
00.20 Exclusiv în România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Chirița în Iaşi
03.20 Profesioniştii…
04.10 Politică şi delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
07.50 Teatrul Național de Televiziune
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 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor. 
Etapa 11
17.10 Discover România
17.25 Live stadion
17.30 WORLD RUGBY - Meci test
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Pentru Patrie. Prima parte
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Film: Pentru Patrie. Prima parte
03.36 Sport
03.52 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 Costa Rica - O nouă viață pentru 
pădurile tropicale
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
10.55 2 x 65
11.00 Handbal feminin Liga Zimbrilor 
etapa 11
12.30 Cap compas Lumea aparține celor 
curajoşi
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Dincolo de uşi
22.10 Serial: Chip de înger
00.00 Distracțiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 Ora de Ştiri
03.15 E vremea ta!
03.35 Serial: Chip de înger
05.25 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul okko
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Cîntece din folclor
15.00 MeseriAşii
15.45 Respiro
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
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 dimineața
21.20 Constelația talentelor. Deschiderea 
Festivalului
22.45 Ştirile (rus.)
23.05 Ştiri externe
23.30 Zapovednik
23.45 Film Regulile nu se aplică

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educațional
08:00:00  LANDŞAFT PENTRU TINE   
Program educațional/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOŞ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV  
România

13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Program AGRO TV România    
18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:30:00   VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ
21:00:00  LANDŞAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00  VERDE-N OCHI   talk show
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 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 Sunt plecat în oras
14.00 Film Secrete la liceu
15.45 Gusturile se discuță
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Hoti de onoare
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.15 Film Sunt plecat în oras
04.15 Film Secrete la liceu

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Masked Singer RomГўnia
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 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecții de viața

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 Elven
01.00 Jurnalul săptămânii
02.00 Quo Vado?

03.30 Reality
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Ghețu
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 viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Х/ф Гамбит
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Сводные братья
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Гамбит

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 798
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 799
16.30 Film: A DOUA CĂDERE A CON-
STANTINOPOLULUI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 801
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: NECAZURI DULCI
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 21 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua 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
00.30 Frontul de acasă
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.30 Distractiile lui Cazacu
04.00 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicatețuri
15.30 Film: Vis de iarnă
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
17.55 2 x 65
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Loteria de vaccinare
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al 
minciunii, ep. 6
02.00 Film: Vis de iarnă
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
11.00 Destine ca-n filme
11.55 2 x 65
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Baltagul
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: SEXY HAREM ADA-KALEH - 
România, 2001
22.10 Film: ÎNTOARCERE LA HOWAR-
DS END
00.50 MotorVlog
01.25 Film: Baltagul
03.10 E vremea ta!
03.30 Film: Dincolo de uşi
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.30 Cântec, dor şi omenie
11.40 Abraziv
12.00 Ştiință şi inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 F/d
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 Film Omul merge după soare
21.00 Ştirile
21.20 Festivalul Internațional de muzică 
clasică Crescendo

23.05 Ştirile (rus.)
23.25 Film Văduvile

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educațional/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOŞ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  Program AGRO TV România
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ  
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
21:00:00 CĂLĂRAŞI - UN ȚINUT LA 
POARTA RAIULUI film documentar 
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educațional/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 Gusturile se discuță
09.45 Teleshopping

10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Insula de vis
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 În Profunzime
15.45 Teleshopping
16.00 Casatoriti pe nevazute
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 Gusturile se discuță
23.15 Film Jack Reacher: Sa nu te intorci 
niciodata
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.30 Gusturile se discuță
02.30 Film Insula de vis
04.30 Film Jack Reacher: Sa nu te intorci 
niciodata

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 Lecții de viața
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
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 viața
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
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 Monster
23.30 Patrula
00.20 Planetarium
03.00 Frantz
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 viața
10.30 Х/ф Супербобровы
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Разум и чувства
19.00 Sinteza cu Natalia Ghețu
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Serial Oamenii   
gospodari
22.30 Х/ф Начало
01.30 Dincolo de Nistru
02.00 Х/ф Супербобровы
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiții de la   
bunica
11.00 Film: A DOUA CĂDERE A CON-
STANTINOPOLULUI
13.00 Start show România
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 802
20.00 Film: O CRIMĂ ÎN NOAPTE PRE-
MIERĂ PE ȚARĂ

22.30 Film: CAPCANA   
UCIGAŞULUI
00.30 Start show România
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

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

Vecinului meu octogenar

La vârsta lui, cam de optzeci sub soare,
Întoarce capul după domnișoare,
Dar drept e că, pe invers vrând apoi,
Cu greu îl mai sucește înapoi... Gheorghe BÂLICI

Fanii ABBA au stat la cozi pentru a 
cumpăra primul album al grupului 
suedez din ultimii 40 de ani

casetă audio.
Primii fani care au cumpărat 

noul album ABBA au exprimat 
opinii pozitive despre acest ma-
terial discografic prin intermediul 
unor mesaje publicate pe rețelele 
de socializare în primele ore ale 
zilei de vineri.

„Dagens Nyheter”, principalul 
cotidian din Suedia, a publicat, de 
asemenea, o recenzie laudativă la 
adresa acestui album.

„Albumul ‚Voyage’ al grupului 
ABBA va face lumea să danseze şi 
să cânte”, a scris criticul muzical 
Martin Nystrom în acest cotidian 
suedez. El a mai spus că s-a gândit 
la Giuseppe Verdi atunci când a 
ascultat piesa „Ode To Freedom”.

„Voyage” este cel de-al nouălea 
album de studio lansat de cvar-
tetul suedez şi, totodată, primul 
material discografic cu piese ori-
ginale după „The Visitors”, care a 
fost lansat pe 30 noiembrie 1981.

Agerpres

Un computer Apple-1, 
vândut la licitație cu 
400.000 de dolari

Computerul, în stare de funcți-
onare, a fost estimat la o sumă cu-
prinsă între 400.000 şi 600.000 de 
dolari de John Moran Auctioneers, 
care a organizat licitațiile în Mon-
rovia, lângă Los Angeles.

Un Apple-1 similar a fost vândut 
cu peste 900.000 de dolari în 2014 
de casa de licitații Bonhams.

Compania fondată de Steve Wozniak şi Steve Jobs nu a fabricat 
decât 200 de exemplare de Apple-1, toate asamblate manual de cei 
doi, majoritatea fiind vândute la acea vreme cu suma de 666,66 dolari.

Potrivit expertului Corey Cohen, intervievat de „Los Angeles Times”, 
60 de Apple-1 au fost identificate până în prezent, însă doar 20 dintre 
ele sunt funcționale.

Acest exemplar este cu atât mai original cu cât are o carcasă din 
lemn exotic, de koa, originar din Insulele Hawaii. Există doar şase 
exemple cunoscute de Apple-1 cu carcasă de koa, conform catalogului 
casei John Moran Auctioneers.

Computerele Apple-1 lansate în 1976 se numără printre cele mai 
vechi modele de calculatoare personale pre-asamblate (cu compo-
nentele deja lipite pe placa de bază), însă deseori erau vândute fără 
carcasă sau tastatură.

Exemplarul pus în vânzare marți a fost achiziționat la vremea re-
spectivă de un profesor de la Chaffey College. Acesta l-a vândut în 1977 
unuia dintre studenții săi, care l-a păstrat până în prezent. 

Agerpres

Turnul Eiffel nu mai atrage vizitatorii

Fanii grupului ABBA au aştep-
tat cu nerăbdare să cumpere pri-
mul album pe care trupa suedeză 
l-a lansat după o pauză de 40 de 
ani, informează DPA.

La Berlin, de exemplu, admi-
ratorii formației suedeze au în-
durat o ploaie persistentă în fața 

Dussmann, un important magazin 
specializat în produse muzicale şi 
cărți, care a organizat joi seară o 
vânzare promoțională începând 
de la ora locală 23:59.

Noul album ABBA este dispo-
nibil pe CD, vinil şi – pentru a 
respecta tradiția anilor 1970 – 

Unul dintre cele mai cu-
noscute obiective turistice 
din lume, Turnul Eiffel, 
nu a reuşit să atragă prea 
mulți turişti nici în 2021, 
după un an 2020 catastro-
fal din punct de vedere al 
încasărilor. Nici în 2021, 
încasările nu vor acoperi 
pierderile înregistrate pe 
fondul crizei sanitare, au 
explicat, joi, gestionarii 
monumentului. Potrivit societății care se ocupă de 
exploatarea Turnului Eiffel, în acest an, monumentul 
va fi vizitat de 1,5 milioane de vizitatori comparativ 
cu 6,2 milioane de vizitatori înregistrați în 2019.

Gestionarii celebrului simbol parizian, Turnul Ei-
ffel, înregistrează probleme financiare după ce luni 
de zile monumentul a fost închis, pentru a se limita 
astfel transmiterea coronavirusului.

Turnul Eiffel a fost redeschis în iulie, după ce a 
fost închis publicului timp de aproape nouă luni, 
cea mai lungă perioadă în care a fost închis, după 
cel al Doilea Război Mondial.

Din iulie, zilnic, turnul a fost vizitat de 13.000 de 
turişti, comparativ cu 25.000 de turişti câți urcau 
în celebrul turn parizian, înainte de criza sanitară.

Cei mai mulți au fost 
înregistrați în luna oc-
tombrie, o lună cu mult 
soare în Paris, în care s-au 
înregistrat, pe zi, 20.000 
de vizitatori – europeni şi 
americani.

Turnul Eiffel este cel 
mai vizitat monument din 
lume.

Ïnchiderea lui timp de 
nouă luni înseamnă pier-

deri de 75 de milioane de euro pentru 2021, după 
un deficit de 52 de milioane de euro în 2020.

Compania care gestionează monumentul a cerut 
mai multe ajutoare de stat, dar încă nu a primit 
niciun răspuns oficial.

Marea speranță că turismul parizian îşi va reveni 
este anul 2024 – anul în care capitala Franței va 
găzdui Jocurile Olimpice de vară. Iar până atunci, 
Turnul va fi pregătit, va fi vopsit, căci se va afla în 
centrul acestor JO.

În 130 de ani, Turnul Eiffel a fost vopsit de 19 
ori, adică, în medie la fiecare şapte ani. Este chiar 
recomandarea lui Gustave Eiffel.

rfi.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


