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Dictatorul 
traficant

Supărat pe Europa, care 
nu-l lasă să-și reprime liniștit 
opoziția din țară, Lukașenko a 
elaborat un plan de răzbunare. 
Un plan pervers și cinic, pe 
măsura regimului pe care tot 
el l-a construit și îl conduce de 
atâția ani. 

Cum nu existau pârghii de 
presiune asupra UE, „batika“ 
a trebuit să născocească una: 
migranții. Și nu migranții 
bieloruși – pe concetățenii care 
vor să fugă din raiul bielorus 
zbirul preferă să-i țină (sau să-i 
aducă) cu de-a sila acasă –, ci 
refugiații din Africa de Nord și 
din Orientul Apropiat. 
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Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

8°

LUNI

22/11/2021

Vânt 6 m/s

 93%

MARȚI

7°

MIERCURI

8°

VINERI

17°

SÂMBĂTĂ

10°

DUMINICĂ

5°

JOI

13°

Pensia de urmaș. 
Cui i se acordă și în 
ce condiții? 

H a r t a  l u m i i

(90)

Persoanele care sunt aproape de vârsta de 
pensionare și au un stagiu incomplet de 
cotizare pot „cumpăra” vechime în muncă. 
În 2021, „anul de lucru” costă 11000 de lei. 
Pensia soțului decedat poate reveni soțului 
supraviețuitor. 

Scoțianul 
zice că merită

Abonați-vă la „Gazeta de Chișinău” și în 2022! 
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De ce are nevoie 
TRM?
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Politica fiscală pentru 2022, 
conservatoare, dar și socială
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 ECONOMIE

Ce le-a spus 
Popescu rușilor
7  

 POLITICĂ

Interviu cu 
Gabriela Lungu
12 

  CULTURĂ

Drumul lung spre succes al 
luptătoarei Iulia Leorda
17 

  SPORT  REALITATEA

12 noiembrie 2021, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. 
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Sondaj cu năbădăi

Astfel, vicepreședintele PAS, 
Mihai Popșoi, sugerează că 
rezultatele sondajului reflectă 
interesele unui „nou client” 
al IMAS, iar jurnalistul Alex 
Cozer se arată convins că în 
prezent se lucrează intens la un 

mecanism de erodare a ima-
ginii noii guvernări și a Maiei 
Sandu. 

Pe de altă parte, solicitat de 
„Gazeta de Chișinău”, analistul 
politic Anatol Țăranu admite că 
rezultatele ar putea reflecta re-
alitatea, ceea ce ar fi, în opinia 
sa, alarmant, și sugerează gu-
vernării să formuleze concluzii 
corecte, fără a se concentra pe 
critica sondajelor care nu plac. 

După publicarea rezulta-
telor, vicepreședintele PAS, 
Mihai Popșoi, a recunoscut că 
urmărește cu interes activita-
tea politică a dlui Petruți (Doru 
Petruți – directorul IMAS 

Moldova, n.red.), „un critic pa-
sionat al Maiei Sandu și când a 
fost în opoziție, și acum”.

Înțelegem din rezultatele 
așa-numitului sondaj că a găsit 
un client nou în zona de stânga 
și îi urăm noului client al dlui 
Petruți (aluzie la primarul Ion 
Ceban – n.red.) un succes si-
milar celui atins de clienții lui 
vechi. În ceea ce ține de anga-
jamentul politic al sociologilor, 
este un fenomen grav și care 
dăunează țării noastre pentru 
că decredibilizează profesia și 
împiedică societatea să aibă o 
imagine clară și corectă despre 
procesele care au loc”, a scris 
Popșoi pe Facebook.

„Un client nou în zona 
de stânga”

În același registru, și jurna-
listul Alex Cozer, moderator al 
emisiunii „Secretele Puterii” 
de la Jurnal TV, accentuează 
că „autorul de sondaje (Doru 
Petruți – n.red.) are o carieră 
lungă în spate pentru Plahot-
niuc, apoi pentru Dodon și unii 
fugari de lux ai patriei”. 

„Este evident că guvernarea 
și-a erodat din imagine, mai 
ales pe fondul tuturor crizelor 

Între acuzații și îngrijorări, după ce IMAS îl prezintă pe Ion Ceban mai popular decât Maia Sandu

Un ultim sondaj, prezentat la începutul 
acestei săptămâni de compania IMAS 
Moldova, care plasează PAS și BCS 
pe poziții aproximativ egale, din 

perspectiva unor viitoare alegeri parlamentare, și 
îl creditează pe primarul municipiului Chișinău, 
Ion Ceban, cu rating al încrederii din partea 
cetățenilor cu mult peste cel al președintei Maia 
Sandu, a provocat o serie de reacții și comentarii 
care variază de la acuzații de partizanat politic, 
până la îngrijorări cu privire la perspectiva 
forțelor pro-europene din R. Moldova. 

cu care se confruntă și mai 
multor greșeli de comunica-
re comise. Dar de aici și până 
la ce încearcă să ne impună 
propaganda e drum lung. (...) 
Văzând rezultatele „sondajului” 
și cum au fost ele prezentate 
ulterior,  mi-am adus aminte și 
de întâlnirea pe care a avut-o 
acum trei săptămâni autorul de 
sondaje cu „mama copilului” 
lui Platon (aluzie la Natalia 
Morari – n.red.), surprinsă de 
un lider politic. Iar în special 
aici guvernarea ar trebui să fie 
foarte atentă. Pentru că acum se 
lucrează intens la un mecanism 
de erodare a sa, ca prin primă-
vară să fie declanșate primele 
încercări de a crea o fracțiune de 
„independenți” provenind din 
PAS”, avertizează jurnalistul.

Potrivit acestuia, se lucrea-
ză deja la o listă cu posibilii 
„dezamăgiți” de partid. „Mai 
ales că Platon are experiență 
încă din 2014 în cumpărarea 
de deputați și au fost și niș-
te condamnări în acest sens, 
urmate, e adevărat, de eliberări 
în era Stoianoglo. Interesele 
sunt uriașe și ele există în mai 
multe puncte geografice de pe 
mapamond, atât la nivel oligar-
hic, cât și geopolitic. Iar meca-
nismul a fost deja declanșat”, 
insistă Alex Cozer.

La rândul său, analistul 
politic Anatol Țăranu, se arată 
contrariat de faptul că pri-
marul Ion Ceban ar fi reușit 
să o depășească la capitolul 
încredere pe președinta Maia 
Sandu, dar spune că o explica-
ție pentru aceasta ar putea fi 
efectul propagandei difuzate 
de media-holdingul socialist, 
televiziunile căruia au ajuns să 
domine spațiul media din R. 
Moldova.

„Dar, dacă e să admitem ve-
ridicitatea rezultatelor acestui 
sondaj, atunci situația este una 
alarmantă. În comparație cu 
rezultatul înregistrat la alegeri, 
ponderea PAS a scăzut consi-
derabil, pe când ponderea BCS 
se păstrează la același nivel. Iar 
asta vorbește despre faptul că 
electoratul comunisto-socialist 
nu se micșorează, dar mai de-
grabă se consolidează, pe când 
guvernarea începe să înregis-
treze pierderi substanțiale la 
nivelul susținerii electorale, în 

condițiile în care alte forțe de 
pe dreapta care ar putea să cu-
leagă acele procente electorale 
ce se desprind de PAS nu sunt 
suficient de atractive, chiar 
deloc nu sunt atractive ca să 
capitalizeze aceste pierderi.

Și atunci problema se for-
mulează în termenii următori: 
o parte dintre aceste pierderi 
ale PAS ar putea să se ducă 
înspre BCS în perspectiva 
alegerilor parlamentare, iar o 
parte din nemulțumiri ar putea 
să plece în zona absenteismului 
electoral. Și asta face perspec-
tiva forțelor pro-europene în 
R.Moldova problematică”, a 
declarat pentru „Gazeta de 
Chișinău” Anatol Țăranu.

„Soluția ar fi cea 
a concluziilor corecte, 
nu critica sondajelor 
care nu plac”

În acest context, el mai 
spune că marile dificultăți cu 
care se confruntă astăzi guver-
narea nu puteau să nu scadă 
din atractivitatea ei în mediul 
publicului larg. 

„Este evident că o anumită 
pierdere de susținere electorală 
deja s-a produs. Orice guver-
nare începe să se erodeze în 
planul imaginii a doua zi după 
ce preia puterea. Problema este 
cât de mult se va eroda această 
imagine. Și în acest sens, repet, 
soluția ar fi cea a concluziilor 
corecte, dar nu critica sondaje-
lor care nu plac. 

Menționăm că, reacționând 
la critici, IMAS Moldova a 
difuzat un comunicat prin care 
îl provoacă pe Mihai Popșoi, 
de o manieră ultimativă, la o 
dezbatere publică, cu participa-
rea presei și a reprezentanților 
societății civile, pentru a cla-
rifica mai multe aspecte legate 
de rezultatele acestui sondaj. 
„Dacă nu veți răspunde acestei 
invitații, înseamnă că nu aveți 
ce contesta în datele expuse și 
vă solicităm să vă exprimați 
scuze publice la adresa echipei 
noastre și în fața cetățenilor, 
în general, cetățeni care v-au 
transmis prin intermediul 
acestui instrument de cercetare 
punctul lor de vedere”, insistă 
casa de sondaje condusă de 
Doru Petruți.

Valeriu CAȚER
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„Factorii politici să-și ia 
mâna de pe instituția publică 
a audiovizualului”

„Singurul nostru adevărat instrument de negociere cu Gazprom-ul este valorificarea al-
ternativelor, infrastructura deja ne permite să avem alternative, trebuie să ne învățăm a le 
valorifica.”

Victor Parlicov, expert în energetică, REL
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Ca urmare a modificărilor efectuate în Codul 
serviciilor media audiovizuale, membrii Consiliului 
Audiovizualului (CA) au fost demiși in corpore, pe 
11 noiembrie curent, de Parlament. Legislativul a 

anunțat concurs pentru selectarea noilor membri CA din 
partea societății civile. GAZETA de Chișinău a întrebat mai 
mulți experți din domeniu de ce are nevoie Instituția Publică 
Națională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio-
Moldova” ca să fie cu adevărat profesionistă, imparțială și 
independentă de presingul politicului.

Raisa Lozinschi, redactor-șef al 
portalului ziarulnațional.md: 
„E nevoie să se ia decizii radicale 
privind modernizarea instituției, 
motivând echipa de acolo, inclusiv 
prin promovarea meritocrației” 

„Nu cred că 
în lume există 
o companie pu-
blică de radio și 
televiziune total 
„imparțială” și to-
tal „independen-
tă” de politic sau 
chiar imaculată 
din punct de ve-
dere profesional. Există tot felul de nuanțe, 
iar poziția pe o scară de la „total” în jos 
variază în funcție de gradul de civilizație 
și democrație în stat. 

Fiind în R. Moldova, tindem spre mo-
dele mai fericite din Occident în domeniul 
audiovizualului (BBC, TV5), dar ne cam 
pierdem în experimente, inclusiv legis-
lative.”

Jurnalista se întreabă de ce avem în 
Dealul Schinoasei, în anul 2021, un mas-
todont aproape ruginit, cu angajați mulți 
și la limita subzistenței, lovit din toate 
părțile și folosit de politicieni după bunul 
lor plac când mai pe ascuns, când mai pe 
față? Și tot ea răspunde:

„Pentru că bugetul acestei instituții ab-
solut necesare într-un spațiu „suferind” ca 
al nostru a depins întotdeauna de Guvern 
și Parlament, care slobozesc punguța cu 
doi bani publici în funcție de loialitatea 
celor din fruntea companiei. Aproape 
niciodată nu au fost alocați bani pentru 
proiecte de modernizare sau dezvoltare a 
radioului sau televiziunii publice. Banii de 
la stat ajung, de regulă, pentru salarii și 
întreținere. Restul se cerșește.

Pentru că, până în anul 2018, era per-
misă publicitatea la Radio Moldova și 
Moldova 1. Din ce ajungea în buget se 
mai cumpăra câte un microfon pe ici-co-
lo, se mai împărțea un onorariu, dar ce 
se scurgea printre degete acolo rămânea. 
Inclusiv din contracte cu dedicație. Și ce-
lelalte instituții ale statului nu au curățat 
la timp „rugina”, ani de zile.  

Pentru că, de cele mai multe ori, politi-
cul a preferat să pună în fruntea companiei 
oameni întâmplători, promovați în baza 
altor criterii decât profesionalismul. Chiar 
și după promovarea unor modificări la 
legislație care trebuia să „rezolve” cum-

va dependența de politic. Unii dintre cei 
profesioniști nu au apucat să-și încheie 
mandatele, iar alții nu au rezistat după ce, 
într-un război intern, orice decizie judi-
cioasă a lor era boicotată de pe baricade. 

Pentru a-și îndeplini funcțiile de bază, 
care rămân aceleași dintotdeauna (de in-
formare, cât mai obiectivă, cultural-edu-
cativă și de divertisment) și având în ve-
dere prevederile actuale ale legislației, 
Compania „Teleradio-Moldova” are ne-
voie acum de un sistem politic „sănătos” 
și bine intenționat, care să numească un 
management format din persoane care 
înțeleg cum funcționează mașinăria de 
la Telecentru și au curajul să ia decizii, 
inclusiv radicale, privind modernizarea 
acestei instituții, care să poată motiva 
echipa de acolo, inclusiv prin promovarea 
meritocrației, care să ajusteze grilele de 
emisie, să inițieze proiecte noi, să crească 
și calitatea serviciilor oferite. 

Dacă noul management va reuși să gă-
sească bani pentru dezvoltarea companiei, 
dar și să țină cu iscusință politicul la dis-
tanță, salvând, de fapt, demnitatea acestei 
instituții, există o speranță ca, peste ani, 
unii dintre „călăii” televiziunii publice 
din perioada comuniștilor, ajunși între 
timp în jilțurile din Parlament, să nu ne 
mai umilească apărând „independența” 
(de partidul lor) a Companiei „Telera-
dio-Moldova”.”

Mircea Surdu, jurnalist, director 
al Studioului „Telefilm-Chișinău”: 
„Cred că, în interior, curajul de 
a se opune politicului este foarte 
aproape de zero”

„Ideea lichidă-
rii instituției pu-
blice, acreditată 
în ultimul timp, 
este una neferi-
cită. Democrația 
costă, iar insti-
tuția publică din 
domeniul audio-
vizualului este un 
element al democrației. Nu cred că che-
ia succesului se află chiar în interiorul 
Companiei. În condițiile în care Codul 
serviciilor media interzice publicitatea și 
activitatea comercială, managerului Com-
paniei nu-i rămâne decât să „împartă mica 
pomană” pe care o dă statul. Banii sunt 
foarte puțini și nu acoperă sărăcia Com-
paniei – decoruri și studiouri demodate, 

tehnologii depășite... Presingul politicului 
asupra unei televiziuni publice există (și 
va exista) în toată lumea. Contează gradul 
de rezistență a conducerii și angajaților 
companiei la acest presing. Cred că, în 
interior, curajul de a se opune este foarte 
aproape de zero. Rămâne să sperăm că 
viitoarea conducere a IPNA va lua o dis-
tanță confortabilă decizională în raport 
cu guvernarea. Iar acest lucru va depinde 
de „greutatea” ei profesională, pentru că 
societatea civilă, nemulțumită de ultimele 
schimbări, va urmări procesele în această 
companie mult mai atent decât altădată.”

Angela Aramă, realizator și 
producător tv, autor al Codului 
Audiovizualului (2006): 
„Fără o voință politică 
de a crea o instituție publică 
puternică nu se poate face nimic”

„Este necesară 
o reformare pro-
fundă, cardinală, 
a acestei instituții, 
dar totul pornește 
de la voința guver-
nării. Fără această 
voință politică de 
a crea o instituție 
publică puternică 
nu se poate face nimic. Chiar dacă, așa cum 
s-a întâmplat în 2002 și 2004, jurnaliștii 
de acolo s-ar revolta și ar recurge la greve; 
radioul și televiziunea trebuie separate, 
altfel compania este un „mastodont” greu 
de gestionat, inclusiv financiar; manage-
mentul trebuie să fie strict profesionist și 
de calitate. Eficientizarea e stringentă. 
Mai ales că instituția publică are menirea 
să producă, în mare parte, content neco-
mercial, iar cheltuielile rămân a fi mari; 
schemele prin care banii din publicitate 
sau de oriunde altundeva ar fi direcțio-
nați în obscur trebuie demantelate, iar 
vinovații pedepsiți exemplar de o justiție, 
iarăși, independentă și eliberată de imixi-
uni. S-au făcut audituri, s-au identificat 
nereguli, dar nimeni, niciodată nu a fost 
tras la răspundere. Poate că e nevoie de 
un alt audit extern. Modernizarea este un 
punct-cheie.”

Petru Macovei, director executiv 
al API: „Dacă la conducerea IPNA 
vor ajunge profesioniști care 
înțeleg cum trebuie să funcționeze 
o televiziune și un radio public, 
sunt șanse să scoatem compania 
din captivitatea politicului”

„IPNA are ne-
voie de o condu-
cere profesionistă, 
oameni cu coloa-
nă vertebrală care 
înțeleg ce este in-
teresul public și 
nu-l confundă cu 
interesul parti-
dului sau al par-

tidelor aflate la guvernare sau în opoziție. 
Până acum, partidele au numit în Consi-
liul de Supraveghere, iar – prin membrii 
acestuia – și la conducerea companiei, 
persoane docile care deseori îndeplineau 
comenzi politice, iar televiziunea publi-
că numai publică nu era (mai curând o a 
doua PublikaTV). Dacă noua guvernare va 
avea discernământul să selecteze în noul 
Consiliu de Supraveghere și Dezvoltare 
persoane demne și integre care nu doar 
vor face act de prezență, ci se vor implica 
activ în reformarea „Teleradio-Moldova”, 
iar în funcțiile de director general și de 
directori adjuncți vor ajunge profesioniști 
care înțeleg cum ar trebui să funcționeze 
o televiziune și un radio public, sunt șan-
se să scoatem compania din captivitatea 
politicului și s-o readucem publicului.”

Vlad Țurcanu, jurnalist, expert 
media: „Anticorupții care lipsesc 
trebuie cultivați”

„IPNA Com-
pania „Telera-
d i o - M o l d o v a ” 
trebuie nu numai 
să fie ferită de 
presiunea politi-
că, dar și să poată 
să se dezvolte, să 
devină cu adevă-
rat o platformă 
publică, respectată și căutată.

În primul rând, trebuie ca factorii poli-
tici să-și ia mâna de pe instituția publică a 
audiovizualului, căreia i-au făcut rău prin 
intervenția lor brutală, hăituind angajații 
radioteleviziunii, umilindu-i și condam-
nându-i la subdezvoltare. 

Abia după ce se va întruni această condi-
ție primară, se va putea începe dezvoltarea 
de către radioul și televiziunea publică a 
unei imunități colective față de imixtiunea 
necuvenită din afară. Anticorupții care 
lipsesc trebuie cultivați. Ulterior, prin re-
structurări, retehnologizare și instruire 
continuă, se va putea construi o instituție 
modernă de presă.”

Nicolae Negru, editorialist
 la ziarulnational.md: „Selectarea 
directorului general de către 
parlament creează o dependență 
psihologică față de politic”

„E simplu: are 
nevoie de admi-
nistratori și jurna-
liști profesioniști, 
iar pentru aceas-
ta e nevoie de fi-
nanțare adecvată. 
Atâta timp cât e fi-
nanțată din buget, 
TRM va depinde 
de forțele politice care croiesc bugetul. 
Selectarea directorului general de către 
parlament creează o dependență psiho-
logică față de politic.”

Sondaj realizat de Victoria POPA
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Dai un ban, dar... nu face!

Paste, o supă chioară, sferturi de legume, 
pulpe în sânge și o licoare ce seamănă a 
suc – acesta e un prânz obișnuit care îi 
costă circa 65 de lei pe părinții elevilor 

ce frecventează Liceul privat „Orizont” din 
sectorul Ciocana. Părinții nu au pretenții la costul 
alimentației, însă își doresc produse de calitate 
pentru odraslele lor. 

Mulți dintre aceștia au renunțat 
la alimentație și sunt nevoiți să 
stea flămânzi toată ziua, deoarece 
în incinta instituției nu se permite 
să vii cu pachetul de acasă. După 
ce unii părinți au descoperit că 
elevii sunt hrăniți în 2021 cu pul-
pe produse în Brazilia în aprilie 
2020, s-au adresat cu un demers 
la directorul instituției, cerând un 
meniu sănătos și produse de cali-
tate, deoarece plătesc circa 115 lei 
pentru alimentația zilnică. 

În septembrie 2019, la aceeași 
instituție peste 100 de copii și pro-
fesori s-au adresat la serviciul me-
dical al instituției cu intoxicație. A 
fost pornit și un dosar penal, care 
însă a fost clasat din lipsa compo-
nenței de infracțiune.

Mai muți părinți s-au adresat 
la „Gazeta de Chișinău” pentru a 
se face auziți în privința calității 
proaste a alimentației din cadrul 
Liceului privat „Orizont” din secto-
rul Ciocana. Aceștia spun că achi-
tă circa 115 lei pentru alimentația 
zilnică a elevilor, însă ceea ce este 
prezentat pe hârtie sau în meniul 

online pe care îl primesc nu cores-
punde cu ce li se pune în farfurii 
copiilor. 

„Raportate la cantitate și cali-
tate, prețurile sunt exagerate. Mă 
deranjează cel mai mult prânzul, 
dacă e să facem comparație cu un 
prânz întreg (business lunch) în 
oraș, care costă 65 de lei, cu cel de 
la școală – ce costă 60 de lei, unde 
peste o zi se dau paste, pulpe din 
2020 importate din Brazilia, este o 
diferență foarte mare. Ei ne trimit 
nouă meniul pe două săptămâni, 
și ceea ce ne trimit nu coincide cu 
ceea ce mănâncă copiii”, ne spune 
un părinte al cărui copil frecven-
tează instituția. 

Acesta menționează că a fost 
nevoit să refuze prânzul, deoarece 
copilul are probleme de sănătate. 
De asemenea, sunt cazuri când co-
pilul care nu mănâncă toată ziua 
își pierde cunoștința.

„Am renunțat la dejun și la cină, 
luăm doar prânzul, de care copiii 
nu sunt mulțumiți, ei nu se satură, 
e de calitate proastă”, punctează 
acesta.

 
„Sunt copii care se ascund 
în wc și mănâncă 
mâncarea de acasă”

Un alt părinte ne spune că nu 
are pretenții la prețul pe care îl 
achită pentru alimentație, însă își 
dorește ca aceasta să fie de calitate.

„Mai mulți părinți sunt nemul-
țumiți de calitatea alimentației. 
Carne de porc nu se permite, dar 

de vită este o dată pe săptămână, 
două, trei bucățele. Nu este voie 
să vii cu pachetul de acasă, să mă-
nânci ceva în clasă. Așa că rămâi 
flămând. Sunt copii care se ascund 
în veceu și mănâncă mâncarea de 
acasă.

Noi am știut la ce venim, nu 
avem o problemă să plătim, dar 
vrem și calitate. De ce în oraș 
pentru 65 de lei ai un șnițel bun 
de pui, dar la noi, o bucățică de 
pulpă în sânge din anul 2020?”, 
se întreabă acesta.

Ni s-a comunicat că, acum câți-
va ani, a fost depusă o sesizare și 
la Agenția pentru Protecția Consu-
matorilor în privința alimentației 
de la această instituție. Conform 
unor documente, bananele se 
cumpărau la prețul de 100 de lei 
kilogramul.

Pulpe în sânge, 
supă chioară și sferturi 
de legume, prânz de circa 
65 de lei

La adresa redacției au fost 
trimise și câteva fotografii cu 
prânzurile primite de elevi de la 
începutul anului școlar, unde se 
demonstrează calitatea nesatis-
făcătoare a prânzului de la Liceul 
„Orizont”. Mai mult, am primit și 
certificatele de comercializare a 
pulpelor. Conform acestora, pul-
pele sunt importate din Ucraina și 
din Brazilia, un lot fiind din aprilie 
2020, având aprobarea Direcției 
municipale pentru Siguranța Ali-
mentelor. 

Am solicitat Agenției Naționale 
pentru Siguranța Alimentelor să ne 
spună dacă verifică produsele ali-
mentare și cum decurge procesul 
de alimentare în instituțiile priva-
te de învățământ din municipiul 
Chișinău, însă nu am primit niciun 
răspuns timp de o săptămână. I-am 
telefonat repetat, luni, 15 noiem-
brie, lui Boris Harea, responsabilul 

de serviciul cu presa al ANSA, însă 
la fel nu ne-a răspuns la telefon.

Administrația liceului 
neagă orice acuzație 
privind calitatea proastă 
a alimentației

Doamna Valentina, medic la 
Liceul „Orizont”, a declarat pen-
tru „Gazeta de Chișinău” că toată 
mâncarea este dietetică și că pă-
rinții au acces la meniu. Aceasta a 
negat cu vehemență proveniența 
pulpelor din Brazilia.

„Nu știu când au fost des paste, 
dacă punem o dată pe săptămână 
putem include în meniu o dată la 
prânz și în altă zi la cină, mai des 
nu se repetă pastele.

Noi punem meniul pe site, pă-
rinții îl văd și, dacă nu le place, 
să ne spună, mereu ne conducem 
după meniurile-model. La noi 
mâncarea este toată dietetică, nu 
se prăjește nimic.

Nu avem pulpe aduse din Bra-
zilia, nici nu lucrăm cu așa distri-
buitori. Cine v-a trimis acest act 
nu știu, dar nu avem așa produse, 
noi nu lucrăm cu Brazilia.

Dacă aveți alte întrebări, veniți 
la instituție deoarece nu vă pot 
da multe răspunsuri la telefon”, 
a menționat aceasta.

Cât despre intoxicația din sep-
tembrie 2019 care a avut loc la 
această instituție, medicul a de-
clarat că aceasta nu s-a confirmat, 
a fost o enteroviroză.

În septembrie, mai mulți părinți 
s-au adresat directorului instituției 
cu un demers în care au solicitat 
revizuirea meniului. Aceștia au 
menționat lipsa legumelor, fruc-
telor de sezon, au reclamat carnea 
de pui de calitate inferioară, prăje-
lile, igiena precară în cantină ș.a.

Ca răspuns la demers, directo-
rul liceului a menționat că meniul 
este întocmit cu medicul liceului și 
nutriționistul CSP Chișinău și că 

acesta conține fructe, legume, mai 
multe feluri de carne, fiind coor-
donat de către ANSA și Ministerul 
Sănătății. 

În 2019 s-au intoxicat peste 
100 de copii și profesori 

În perioada 11 și 12 septembrie 
2019, peste 100 de copii și profe-
sori din cadrul Liceului „Orizont” 
din sectorul Ciocana al Capitalei 
s-au adresat la serviciul medical al 
instituției cu acuze de vomă, dureri 
abdominale, dureri de cap și altele. 

Cazul a ajuns și în vizorul pro-
curorilor care au pornit un proces 
penal, dată fiind rezonanța eve-
nimentului și numărul copiilor 
afectați. Se lua în considerare atât 
versiunea unei intoxicații alimen-
tare, cât și o îmbolnăvire virală.

Solicitată de „Gazeta de Chiși-
nău”, Mariana Cherpec, ofițer de 
presă din cadrul PG, a declarat că 
în acest caz procurorii de la Cio-
cana au dispus încetarea urmăririi 
penale și clasarea procesului penal 
din motivul lipsei consecutive a 
vreunei componențe de infracți-
une.

Elevii de la un liceu privat din capitală sunt hrăniți cu pulpe ambalate în 2020 în Brazilia, la un preț exagerat

Carolina CHIRILESCU

În perioada

11 și 12 septembrie 
2019, peste 100 de 
copii și profesori 

din cadrul Liceului 
„Orizont” din 

sectorul Ciocana al 
Capitalei s-au adresat 

la serviciul medical 
al instituției cu acuze 

de vomă, dureri 
abdominale, dureri 

de cap și altele. 
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Persoanele care sunt aproape de vârsta 
de pensionare și au un stagiu incomplet 
de cotizare pot „cumpăra” vechime în 
muncă. În 2021, „anul de lucru” costă 

11000 de lei. Pensia soțului decedat poate 
reveni soțului supraviețuitor. Copiii au dreptul 
la pensia de urmaș, indiferent dacă părinții au 
fost sau nu pensionari. 

Pentru a avea o pensie comple-
tă, bărbații trebuie să aibă stagiul 
complet de cotizare de 34 de ani. 
Dacă au plătit contribuții sociale 
la stat timp de 34 de ani, li se ga-
rantează pensia minimă de 2000 
de lei. O pensie mai mare înseam-
nă cotizații mai mari, calculate din 
salariu mai mare! Pentru femei va 
fi obligatoriu stagiul de cotizare 
de 34 de ani în anul 2024. Ele vor 
egala cu bărbații vârsta de pensi-
onare de 63 de ani în anul 2028. 

Dacă stagiul de cotizare este 
mai mic de 34 de ani, pensia se 
calculează proporțional din cuan-
tumul pensiei de 2000 de lei. 
Stagiul minim de cotizare este 
de 15 ani. „Formula de calculare 
a pensiei incomplete: 15 ani se 
împart la 34 de ani, rezultatul se 
înmulțește cu 2000 de lei. Însă 
pentru 15 ani cotizați pensia nu 
poate fi mai mică de 1000 de lei”, 
explică Olga Mihaeș, șef adjunct la 
Direcția generală pensii și alocații 
de la Casa Națională de Asigurări 
Sociale (CNAS), cu care am discu-
tat despre ce pot face cei care n-au 
anii pentru o pensie completă, cui 
i se acordă pensia de urmaș etc. 

Ce pensii vom avea dacă 
am cotizat puțin?

Cei care au plătit contribuții so-
ciale mai puțin de 15 ani au drep-
tul la o alocație socială în valoare 
de 1000 de lei – 50% din pensia 
minimă care de la 1 octombrie 
2021 este de 2000 de lei. CNAS 
le dă dreptul moldovenilor care 
au un stagiu incomplet de cotizare 
să poată „cumpăra” vechime în 
muncă pentru a li se putea calcula 
pensia completă.

Moldovenii pot încheia un 
contract individual de asigurări 
sociale cu CNAS și achita o taxă 

fixă anuală. Potrivit Legii privind 
bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2021, această taxă este de 
11000 de lei. Moldovenii care de-
țin cote de pământ (după împro-
prietărirea țăranilor cu pământ în 
anii 90) plătesc 2800 de lei pe an. 
Banii pot fi achitați eșalonat până 
iese persoana în cauză la pensie 
sau integral când ajunge la vârsta 
de pensionare.

„Anii de lucru” procurați influ-
ențează doar numărul de ani, nu 
suma pensiei primite, deoarece 
i se garantează pensia minimă 
de 2000 de lei. Mai simplu spus, 
oamenii acumulează ani pentru 
a avea stagiul complet, nu adună 
venit pentru o pensie mai mare. 
Contribuțiile sociale, inclusiv ale 
celor angajați, nu pot fi cedate și 
nu se restituie. 

Pensia de urmaș

Pensia de urmaș se cuvine co-
piilor de până la 18 ani sau până 
la 23 de ani în cazul în care aceș-
tia sunt studenți cu frecvență la 
zi, indiferent dacă părinții erau 
sau nu pensionari. Pensia mi-
nimă pentru dizabilitate severă 
constituie 1500 de lei, adică 75% 
din pensia minimă de 2000 de 
lei. Fiecare copil va primi 75% din 
1500 de lei. „Pensia de urmaș e 
mai mult gândită pentru copii”, 
afirmă Olga Mihaeș. 

Soțul supraviețuitor poate 
primi 50% din pensia soțului 
pensionar decedat, dacă au avut 
cel puțin 15 ani de căsătorie, pe 
parcursul a cinci ani de la data 
decesului, dacă împlinește vârsta 
de pensionare sau a fost încadrat 
în gradul I sau II de dizabilitate și 
nu s-a recăsătorit. Dacă depășeș-
te termenul de cinci ani, nu are 
dreptul la pensia de urmaș. Soțul/
soția alege una din două pensii: 
cea de urmaș sau a ei/lui de facto, 
după criteriul „care pensie e mai 
mare: cea a soției sau 50% din 
pensia soțului decedat”. 

Timp de cinci ani de la moartea 
unuia dintre soți, dacă împlinește 
vârsta de pensionare, soțul/soția 
se poate adresa la Casa Teritori-
ală de Asigurări Sociale pentru 
stabilirea pensiei de urmaș. „Con-
tractul de asigurări sociale nu este 

Pensia de urmaș. 
Cui i se acordă 
și în ce condiții?

Natalia MUNTEANU

inclus la determinarea pensiei de 
urmaș, deoarece acesta acordă 
dreptul doar la pensia pentru 
limita de vârstă”, menționează 
Olga Mihaeș. Pensia de urmaș ori-
cum se va indexa în fiecare an, 
nu rămâne în cuantumul calculat 
inițial. 

Pensia de urmaș mai poate fi 
stabilită și soției, timp de trei ani, 
în cazul în care ea se află în con-
cediu pentru îngrijirea copilului, 
iar soțul a murit. Poate fi stabilită 
atât copilului, cât și mamei sau 
tutorelui care are nevoie pentru 
a crește copilul.

„Două prestații sociale care 
se plătesc concomitent”

În Republica Moldova, de la 
1 ianuarie 2020 există indem-
nizația în cazul decesului unuia 
dintre soți. „Pentru a beneficia 
de această indemnizație e nece-
sar să întrunești unele condiții: 
persoana decedată trebuia să fi 
fost obligatoriu beneficiară de 
pensie pentru limita de vârstă și 
să fi beneficiat de această pen-
sie mai puțin de cinci ani. Dacă 
a primit pensia mai mult de cinci 
ani – această prestație socială nu 
poate fi stabilită. Pentru soțul su-
praviețuitor e nevoie de 15 ani de 
căsătorie, pensionar sau nepensi-
onar, iar decesul soțului trebuie să 
survină după 1 ianuarie 2020. Nu 
poate fi stabilită pensia de urmaș 
și indemnizația în cazul decesului 
unuia dintre soți. Persoana trebu-
ie să solicite ori indemnizația, ori 
pensia de urmaș. Indemnizația se 
stabilește în cuantumul pensiei, 

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 
CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Smîntîna Victor Anatolie, 
domiciliat în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 24, bl. 2, ap. 110, 
pentru data de 01.12.2021, ora 11.00, la ședința de judecată (or. 
Sângerei, str. Testemițanu nr. 4, biroul 10) în cauza civilă inten-
tată la cererea de chemare în judecată depusă de către Briner Lilia 
Serghei către Smîntîna Victor Anatolie privind determinarea do-
miciliului copilului minor și încasarea pensiei pentru întreținerea 
copilului minor.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs.
Judecător – Ion Popescu 

A v i z  p u b l i c i t a r

Ce pensii vor avea cei cu stagiu incomplet

adică 100% din pensia decedatu-
lui”, spune funcționara. 

„Exemplu: un bărbat a decedat 
la 65 de ani. Timp de doi ani a 
beneficiat de pensie pentru limita 
de vârstă. Soția sa, având 15 ani de 
căsătorie cu el, fiind beneficiară 
de pensie pentru limita de vâr-
stă, primește o pensie incompletă, 
cuantumul căreia este de 1000 
de lei, poate solicita indemniza-
ția soțului încă pentru trei ani. 
Ea va beneficia atât de pensia ei, 
cât și de această indemnizație în 
cuantum de 100% a pensiei soțului 
decedat, timp de trei ani. Numai 
în cazul dat pot fi două prestații 
sociale care se plătesc concomi-
tent”, explică Mihaeș.

În Republica Moldova mai exis-
tă pensia de dizabilitate (afecți-
une generală, accident de muncă 
și boli profesionale) și pensiile 
speciale (funcționari publici, ju-
decători, procurori etc.). Dacă 
persoana cu grad de dizabilitate 
nu confirmă stagiul de cotizare 

de minim 15 ani – i se acordă o 
alocație socială în mărime de 80% 
din pensia minimă de dizabilitate, 
în funcție de gradul I, II sau III. 

Cui i s-a majorat pensia 
la 2000 de lei

De la 1 octombrie 2021, pensia 
minimă constituie 2000 de lei. 
Această pensie se acordă doar per-
soanelor care au atins vârsta de 
pensionare și au avut stagiul com-
plet de cotizare la data ieșirii la 
pensie. Pensionarilor cu stagiu de 
muncă incomplet le-a fost acorda-
tă pensia proporțional, calculată 
din 2000 de lei sau li s-a indexat 
pensia. „A influențat stagiul de 
cotizare la care a fost raportată 
pensia stabilită în anul în care s-a 
pensionat”, susține Olga Mihaeș. 

Din ianuarie 2022 moldovenii 
vor putea depune cerere online 
doar pentru stabilirea pensiei 
pentru limita de vârstă, utilizând 
semnătura digitală. 

Olga Mihaeș, șef adjunct la Direcția generală pensii și alocații de la Casa Națională de Asigurări Sociale
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Ion CHIȘLEA 

Politica fiscală pentru 
2022, conservatoare, 
dar și socială

Ministerul Finanțelor a lansat la 
11 noiembrie 2021 procesul de 
consultare publică a proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte 

normative ce vizează propunerile de politici 
fiscale și vamale pentru anul 2022, stabilind 
data limită pentru colectarea propunerilor și 
sugestiilor de la părțile interesate pentru 16 
noiembrie.

E C O N O M I E

Astfel, pentru consultările cu 
publicul larg au fost oferite doar 
patru zile lucrătoare, pe când 
Legea privind transparența pro-
cesului decizional prevede că 
„anunțurile privind organizarea 
consultărilor publice și materia-
lele aferente sunt făcute publice 
cu cel puțin 15 zile lucrătoare îna-
inte de definitivarea proiectului 
de decizie”. 

În acest context, Centrul Ana-
litic Independent „Expert-Grup” 
a venit cu o serie de comentarii și 
recomandări, exprimându-și re-
gretul pentru nerespectarea aces-
tei prevederi care restricționează 
posibilitatea părților interesate să 
contribuie la procesul de consul-
tări, calitatea politicii riscând să 
piardă din calitate. 

Totodată, experții au constatat 
că politica fiscală nu este suficient 
de bine argumentată și bazată pe 
evidențe.

În general, ei califică proiec-
tul drept unul „conservator” și 
extrem de precaut, axat pe con-
solidarea veniturilor bugetare și 
fără mari surprize. Principalele 
măsuri țin de consolidarea cadru-
lui legal, prin definirea clară a su-
biecților acestei politici, ajustarea 
cadrului normativ în domeniul 
fiscal și vamal în vederea simpli-
ficării acestuia, eliminarea unor 
prevederi cu caracter potențial de 
coruptibilitate, corectarea unor 
măsuri anterioare care contravin 
angajamentelor internaționale 
(în special, este vorba de majo-
rarea accizelor la produsele din 
tutun).

Nu sporește povara fiscală

Principala noutate bună adusă 
de politica fiscală și vamală pen-
tru anul 2022 este că aceasta nu 
prevede majorarea poverii fiscale 
cu excepția majorărilor de acci-
ze planificate anterior, în pofida 
unor importante cheltuieli buge-
tare implementate în 2021 și care 
vor avea impact bugetar major 
și în 2022. Este vorba în special 

de majorarea pensiei minime și 
de pachetul de compensații în 
contextul majorării tarifului la 
gazele naturale și suportul pentru  
economie în contextul pandemiei. 

Prin urmare Guvernul mizează 
pe un scenariu optimist de creș-
tere economică, dar ia în calcul și 
perspectiva inflaționistă de anul 
viitor, care, dincolo de potențialul 
efect nefast pentru populație, de 
creștere a prețurilor, va aduce și 
mai multe încasări la buget. Toto-
dată, pentru acoperirea măsurilor 
sus-menționate vor fi identificate 
resurse financiare inclusiv prin 
realocări de la alte tipuri de chel-
tuieli bugetare considerate mai 
puțin prioritare sau prin contrac-
tarea de granturi și împrumuturi 
externe în contextul deschiderii 
largi a comunității partenerilor 
de dezvoltare.

Prevederi favorabile pentru 
păturile vulnerabile

Experții au calificat drept po-
zitiv și faptul că în conținutul do-
cumentului nu au fost identificate 
propuneri care ar fi pe contrasens 
cu interesul public sau ar promova 
anumite interese înguste de grup.

De asemenea, este apreciată 
dublarea scutirii personale pentru 
persoanele întreținute, de la 4500 
lei la 9000 lei și indexarea celor-
lalte tipuri de scutiri. Acestea sunt 
importante în special pentru pă-
turile social vulnerabile deoarece 
asigură neimpozitarea veniturilor 
sub minimul de existență. 

Un cadru fiscal favorabil 
autonomiei locale…

O altă măsură favorabilă este 
alocarea integrală a încasărilor 
din taxa pentru folosirea dru-
murilor de către autovehiculele 
înmatriculate în Republica Mol-
dova către unitățile administra-
tiv-teritoriale de nivelul întâi. Este 
o măsură menită să sporească 
capacitatea financiară a primă-
riilor în modernizarea rețelei de 
drumuri locale, contribuind im-
plicit la diminuarea fenomenului 
de clientelism bugetar, în situația 
în care primăriile afiliate și cele 
loiale guvernului central tind să 
beneficieze de mai multe transfe-
ruri de la bugetul de stat pentru 
reparația drumurilor (ex. progra-
mul „Drumuri bune” implementat 
în perioada 2018 - 2020). Pe lângă 
măsura aceasta, transpunerea de-
ciziei Curții Constituționale prin 

care s-a decis anularea plafonării 
taxelor locale lărgește nivelul de 
autonomie financiară al autori-
tăților publice locale. 

însă nefavorabil 
emisiunii de valori 
mobiliare de către autorită-
țile publice locale

Autoritățile publice locale se 
confruntă cu problema autono-
miei financiare limitate, bugetele 
locale fiind cele mai dependente 
de transferurile de la Bugetul de 
Stat. Aceste constrângeri nu per-
mit APL să răspundă necesităților 
locale prioritare, din cauza bazei 
impozabile locale și accesului li-
mitat la finanțare.

Unul din instrumentele de bază 
care ar putea fi utilizate de către 
APL în vederea atragerii de re-
surse adiționale pentru proiecte 
investiționale este emiterea va-
lorilor mobiliare (obligațiunilor 
municipale). 

Recent, emisiunile de obliga-
țiuni municipale lansate de către 
Primăria orașului Sîngera și Pri-
măria municipiului Ceadîr-Lunga 
au fost subscrise integral și pot 
fi considerate drept un debut de 
succes pe piața de capital din Re-
publica Moldova. Totuși, după  
testarea reușită a pieței și setarea 
operațională a instrumentului, 
pentru atractivitatea acestuia pen-
tru un bazin mai larg de investitori 
și valorificarea potențialului, este 
necesară și o aliniere fiscală con-
form bunelor practici ale marii 
majorități a statelor din regiune. 
Adică, pentru ca acest instrument 
să fie solicitat se pretează neim-
pozitarea veniturilor din obligați-
uni, la fel cum nu se impozitează 
veniturile din depozitele bancare. 
Dacă acest lucru nu se va face, un 
instrument foarte comod pentru 
finanțarea proiectelor locale, va 
rămâne neutilizat. 

De asemenea sunt defavoriza-
te persoanele fizice care ar vrea 
să subscrie la valorile mobiliare 
de stat (VMS). Pe de o parte, se 
insistă pe dezvoltare și atragerea 
persoanelor fizice în calitate de 
investitori, pe de altă parte, se 
menține impozitul de 12% pentru 
ele la câștigul din plasamentele 
în VMS.

TVA inechitabil pentru 
procesatori

Se menține un sistem TVA 
ineficient, care nu contribuie la 
dezvoltarea unui sector agricol 
cu valoare adăugată înaltă.

În 2015, a fost stabilită cota de 
8% TVA pentru producția agricolă 
primară, în timp ce producția pro-
cesată alimentară, cu unele excep-
ții, a rămas la 20% TVA, asimilând 
o bună parte din diferența de 12 
puncte procentuale a TVA. Având 
în vedere că în structura costuri-
lor de producere, spre exemplu a 
ouălor, a cărnii de pasăre sau de 
porc, producția agricolă reprezin-
tă între 60 și 70 la sută din totalul 
cheltuielilor, necompensarea celor 
12% din TVA reduce drastic din 
competitivitate, fapt vizibil prin 
reducerea exporturilor simultan 
cu creșterea importurilor pe piața 
internă.

Experții recomandă uniformi-
zarea cotelor TVA între produ-
cătorii de materii prime agricole 
și procesatori la nivelul de 12%, 
fiind o măsură temporară de sti-
mulare a dezvoltării agriculturii 
cu valoare adăugată sporită. 

Au uitat de promisiunile 
electorale pentru 
businessul mic

Este vorba despre aplicarea co-
tei 0% la impozitul pe profitul rein-
vestit pentru întreprinderile cu mai 
puțin de 10 angajați. Chiar dacă 
această acțiune a fost un element 
central al campaniei electorale vis-
a-vis de mediul de afaceri, obser-
văm că nici Planul de acțiuni al 
Guvernului pentru anii 2021-2025 
și nici politica fiscală pentru 2022 
nu prevede acest lucru. Mai mult, 
chiar nota informativă la proiectul 
politicii menționează drept unul 
din obiective „sustenabilitatea 
dezvoltării mediului de afaceri”, 
or întreprinderile mici sunt prin-
tre cele mai afectate de pandemie, 
fiind fără rezerve proprii de capital 
și cu acces redus la schemele de 
ajutor instituite de stat. Prin urma-
re se constată o contradicție între 
cele enunțate de partidul aflat la 
guvernare cu câteva luni în urmă 
și viziunea actuală în direcția de 
suport a micilor antreprenori.

La Bălți, 
locuințele 
s-au scumpit 
cu 30 la sută

Potrivit specialiștilor, pre-
țurile au crescut din cauza 
scumpirii materialelor de con-
strucții în perioada pandemiei 
de COVID-19. Atât casele, cât 
și apartamentele s-au scumpit 
cu până la 5000 de euro. Mai 
mult, experții spun că scumpi-
rile vor continua și anul viitor. 
În prezent, un metru pătrat de 
locuință în Bălți poate ajunge 
și la 1000 de euro, în funcție 
de zonă, de amplasarea aparta-
mentului în bloc și de calitatea 
reparației interioare.

Prețul petrolului, 
la minimul 
ultimelor șase 
săptămâni 

Prețurile petrolului au 
scăzut, miercuri, la minimul 
ultimelor șase săptămâni, conti-
nuând evoluția descendentă din 
ultimele zile, după ce OPEC și 
Agenția Internațională pentru 
Energie au avertizat cu privire 
la iminența unei oferte excesive, 
pe măsură ce numărul mai mare 
al cazurilor de COVID-19 în Eu-
ropa amplifică riscurile pentru 
redresarea cererii. Contractele 
futures pentru țițeiul Brent (de 
referință pe piața europeană) au 
scăzut cu 1,36 dolari, sau 1,7%, 
la 81,05 dolari pe baril, iar con-
tractele futures pentru țițeiul 
West Texas Intermediate (WTI), 
de referință pe piața americană, 
au scăzut cu 2,40 dolari, sau 
2,4%, la 78,36 dolari pe baril.

Exporturile 
moldovenești 
au crescut 
cu 21%

În ianuarie-septembrie, 
exporturile de mărfuri moldo-
venești au însumat 2,1 miliarde 
dolari, cu 21,1% mai mult față 
de perioada corespunzătoare 
din anul 2020. Principalele țări 
de destinație a exporturilor de 
mărfuri au fost România cu 
26,9% din totalul de exporturi, 
Turcia (9,7%), Federația Rusă 
(9,2%), Germania (8,9%) și Ita-
lia (7,5%). În ce privește struc-
tura exporturilor, șase categorii 
de mărfuri dețin 92% din totalul 
exporturilor. Este vorba de pro-
duse alimentare și animale vii 
cu o pondere de 23,1%, mașini 
și echipamente pentru transport 
(22,5%), articole manufactura-
te diverse (20,5%), materiale 
brute necomestibile (10,3%), 
mărfuri manufacturate (8,5%), 
băuturi și tutun (7,1%).



7

Vineri / 19 noiembrie / 2021social-politic      de atitudine
P O L I T I C Ă

Ce le-a spus 
Popescu rușilor

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
Nicu Popescu, a pledat la Moscova tranșant pentru retragerea 
munițiilor de la Cobasna și a Grupului Operativ de Trupe Rusești

Pe 17 noiembrie 2021, viceprim-mi-
nistrul, ministrul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Nicu Popescu, a 
avut la Moscova o serie de întrevederi 
cu oficiali ruși, în principal, cu ministrul 
Afacerilor Externe al Federației Ruse, 
Serghei Lavrov, și șeful adjunct al Admi-
nistrației Președintelui Federației Ruse, 
Dmitri Kozak.

Șeful diplomației moldovenești și re-
prezentanții Federației Ruse au discutat 
despre consolidarea dialogului politic, 
intensificarea relațiilor comercial-eco-
nomice, asigurarea accesului produselor 
moldovenești pe piața rusă, finalizarea 
procedurilor privind semnarea acordului 
de protecție socială în beneficiul cetățe-
nilor noștri etc.

Un subiect aparte în discuția cu oficialii 
ruși l-a constituit conflictul transnistrean. 

Vicepremierul moldovean, Nicu Po-
pescu, a reconfirmat poziția Republicii 
Moldova privind desfășurarea procesului 
de reglementare exclusiv pe cale pașnică, 
cu respectarea suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova în gra-
nițele recunoscute la nivel internațional.

„Mai tranșant decât Maia Sandu”

Totodată, șefii celor două diplomații 
– Popescu și Lavrov – au discutat des-
pre modalitățile de realizare în practică 
a inițiativei Federației Ruse privind dis-
trugerea munițiilor stocate în depozitul 
militar de la Cobasna. 

În acest context, a fost reiterată „po-
ziția principială” a Republicii Moldova 
privind necesitatea reluării procesului 
de retragere a trupelor ruse dislocate în 
regiunea transnistreană.

„Am subliniat necesitatea retragerii 
trupelor ruse din regiunea transnistreană 
a Republicii Moldova, precum și evacua-
rea și distrugerea munițiilor din depozitul 
militar de la Cobasna”, a punctat ministrul 
Nicu Popescu.  

Solicitarea privind retragerea trupe-
lor ruse a fost enunțată de către oficialul 
moldovean atât în cadrul întrevederilor 
cu Lavrov, cât și cu Kozak. 

Mai mult, Nicu Popescu a explicat pu-
blicului rus revendicarea Chișinăului și 
în cadrul unui interviu pentru Postul de 
radio «Эхо Москвы».

„Noi suntem un stat neutru. Neutralita-

tea noastră mai înseamnă că pe teritoriul 
nostru nu trebuie să fie trupe străine. În 
acest caz, trupe rusești. Noi pledăm prin-
cipial pentru acest lucru.[…] 

În afară de Grupul Operativ de Tru-
pe Rusești, mai există un contingent de 
pacificatori. Acest contingent are o bază 
legală și acolo există relații reciproce”, a 
subliniat ministrul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene de la Chișinău.

Prestația acestuia a fost apreciată de 
către observatorii politici, în special de 
către Anatol Țăranu și Ion Tăbârță. Ambii 
au remarcat faptul că Nicu Popescu se 
comportă în acest mandat „ca ministru, 
și nu ca expert”. 

Totodată, comentatorul Ion Tăbârță a 
remarcat că Nicu Popescu a avut un mesaj 

tranșant la Moscova privind retragerea 
trupelor ruse. 

„Spre deosebire de ceea ce a declarat 
Maia Sandu la ONU despre retragerea 
trupelor ruse, discursul lui Nicu Popescu 
a fost mai tranșant și mai coerent”, a afir-
mat el pentru „Gazeta de Chișinău”.  

Despre limba română 
și unirea cu România 

În cadrul aceluiași interviu pentru 
Postul de radio «Эхо Москвы», Nicu 
Popescu a declarat că majoritatea popu-
lației Republicii Moldova nu vrea unirea 
cu România. 

„România este primul stat care a re-
cunoscut independența Moldovei. Și în 
acest sens, probleme care ar afecta inde-
pendența Moldovei nu există [...] Eu sunt 
pentru independența Moldovei, avem un 
astfel de mandat din partea populației. 
Și eu, evident, acționez în baza acestui 
mandat”, a precizat el, insistând că spune 
acest lucru în calitate de vicepremier și 
ministru de externe.

Solicitat să spună ce reprezintă pen-
tru Republica Moldova pactul Ribben-
trop-Molotov, ministrul a subliniat fap-
tul că Republica Moldova și România au 
aceeași limbă și aceeași istorie, „limba 
oficială a Uniunii Europene”.  

„Ribbentrop-Molotov este o istorie 
complicată, o etapă istorică dificilă. Din 
punctul nostru de vedere, evident, un act 
ilegal, care a avut nu tocmai... a avut o 
influență negativă asupra regiunii noastre, 
asupra oamenilor noștri. Au fost și depor-
tări. Este o tragedie”, a spus el șovăielnic.

 El a ieșit din acest subiect sensibil, 
subliniind că acțiunile actualei guvernări 
de la Chișinău sunt orientate spre viitor. 

„În acest viitor, trebuie să construim un 
stat funcțional. Și problemele istorice, ele 
sunt importante, dar când privim înainte, 
pentru noi, în acest viitor, este important 
să rezolvăm problemele cetățenilor noștri, 
ale populației noastre, inclusiv prin pris-
ma că noi nu vrem să ne agățăm de niște 
chestiuni istorice”, a adăugat el. 

Totodată, oficialul moldovean a sub-
liniat că nu își dorește ca „istoria, foarte 
încurcată în regiune, să dezbine cetățenii 
noștri…” 

„Știți, toate statele au anumite mo-
mente istorice, care le dezbină cetățenii. 
Și în Moldova, desigur, sunt multe astfel 
de linii de dezbinare: și istorice, și ling-
vistice, și geografice. Nu există state fără 

asemenea probleme. Dar noi încercăm să 
nu le tensionăm.”

„Istoria nu trebuie să dezbine 
cetățenii”

Atât în cadrul întâlnirilor cu Lavrov și 
Kozak, precum și la «Эхо Москвы», s-a 
declarat că întâlnirea dintre președinții 
Maia Sandu și Vladimir Putin nu va avea 
loc în curând. 

„Am pregătit câteva platforme institu-
ționale pentru dialog. Am spus și pe calea 
Ministerului Afacerilor Externe, comisia 
interguvernamentală pe linia prim-mi-
niștrilor. Și noi suntem dispuși în orice 
moment, când vom avea o masă critică 
de acorduri potențiale, să ne întâlnim la 
nivelul cel mai înalt”, a spus Popescu. 

Însăși Maia Sandu a declarat pentru 
„Kommersant” că această întâlnire, una 
singură, nu va rezolva toate problemele.

„Dacă vă referiți la întâlnirea la cel 
mai înalt nivel, atunci, în primul rând, 
eu consider că doar o întâlnire nu va 
rezolva toate problemele. Avem dialog 
la diferite niveluri, și la diferite niveluri 
trebuie să avem înțelegeri pe diferite 
probleme ale agendei noastre. Și aceasta 
va fi o platformă pentru ca mai apoi să 
convenim despre întâlnirea la cel mai 
înalt nivel.”

N icu Popescu a cerut la Moscova retragerea 
Grupului Operativ de Trupe Rusești, 
implementarea inițiativei Rusiei de a distruge 
munițiile din depozitele de la Cobasna, 

declarând că Chișinăul, prin votul cetățenilor săi, optează 
pentru relații reciproc avantajoase, bazate pe respect 
reciproc, cu Kremlinul. 

Putin califică drept 
„provocare” exercițiile 
în Marea Neagră

Președintele rus Vladimir Putin a calificat 
luni drept „provocare” exercițiile militare efec-
tuate de Washington și NATO în Marea Neagră, 
în timpul unei întrețineri telefonice cu omologul 
său francez, Emmanuel Macron, potrivit surselor 
apropiate de Kremlin, citate de lefigaro.fr. În 
timpul unei conversații cu Emmanuel Macron, 
Vladimir Putin, „a atras atenția asupra naturii 
provocatoare a exercițiilor de mare amploa-
re efectuate de SUA și unii dintre aliații săi în 
Marea Neagră, care reîncarcă tensiunea dintre 
Rusia și NATO”, a mai menționat Kremlinul 
într-un comunicat, citat de lefigaro.fr.

Minsk, prima capitală 
în drum spre Occident

Mult timp închis, Belarus nu s-a confruntat 
niciodată cu o criză a migrației de asemenea 
amploare, scrie lemonde.fr. Aceasta face de 
mai multe luni țara cu 9,5 milioane de locuitori 
să vadă cum mii de migranți irakieni și sirieni 
atrași de regimul lui Aleksandr Lukașenko 
sunt împinși să traverseze frontierele țărilor 
vecine pentru a destabiliza Uniunea Euro-
peană. În acest drum al migrației, Minskul 
este biroul de prima etapă pentru numeroase 
persoane, care așteaptă plecarea cu taxiul spre 
regiunile de frontieră.

Anchetă publică 
pentru victimele 
otrăvirii cu Noviciok 

În Regatul Unit va avea loc o anchetă publi-
că după decesul lui Dawn Sturgess, o femeie 
în vârstă de 44 de ani otrăvită din greșeală cu 
agent neurotoxic Noviciok în 2018, transmite 
dpa, citată de agerpres.ro. Ministrul britanic 
de interne, Priti Patel, a aprobat transformarea 
investigației într-o anchetă publică pentru a 
putea fi examinată mai îndeaproape posibila 
implicare a Rusiei, deoarece există suspiciuni 
că moartea a fost rezultatul unei otrăviri co-
mandate de Kremlin. 

 

Rusia a efectuat un 
nou test cu racheta 
hipersonică Zircon 

Rusia a efectuat joi un nou test cu racheta 
de croazieră hipersonică Zircon (Țirkon în 
rusă) în Marea Albă, pe coasta de nord-vest a 
țării, racheta fiind lansată de pe fregata „Ami-
ral Gorșkov”, a informat Ministerul Apărării 
rus, citat de EFE și Interfax, citat de agerpres.
ro. „Ținta (maritimă) a fost atinsă printr-o 
lovitură directă”, a indicat ministerul, care 
a efectuat teste similare în iulie, precum și 
în decembrie, noiembrie și octombrie 2020. 

Saakașvili, 
în greva foamei, 
este în stare critică 

Fostul președinte georgian Mihail Saakaș-
vili, aflat în arest de la întoarcerea sa din exil 
la începutul lui octombrie și intrat în greva 
foamei de mai multe săptămâni, se află în stare 
critică și nu primește îngrijirile adecvate, a 
afirmat un grup de medici miercuri seară, no-
tează AFP, citat de agerpres.ro. „Starea actuală 
de sănătate a pacientului este considerată 
critică”, a indicat într-un comunicat grupul 
de medici constituit de avocatul poporului 
din Georgia, adăugând că spitalul penitenciar 
unde este tratat fostul președinte nu poate 
răspunde nevoilor lui medicale.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Solidaritatea toxică
A - p o l i t i c e

Iată o știre interesantă. Mi-
nistra Ana Revenco a declarat 
într-un interviu că cei mai mul-
ți dintre polițiștii care iau mită 
o fac pentru că „sunt vulnera-
bili”. Adică: „Nu sunt cei care 
iau mită pentru a-și cumpăra o 
casă luxoasă, o mașină luxoasă 
sau să meargă într-o vacanță. 
Peste 70 la sută dintre aceștia 
sunt cu credite de consum, cu 
credite ipotecare, au familii 
tinere”. Ce-i interesant aici? 
Faptul că polițiștii iau mită? 
Faptul că mita le permite 
acestora să supraviețuiască ori 
să-și rezolve situația pecuniară 
precară? Faptul că ministrul 
și-a exprimat un fel de compa-
siune și că propune soluționa-
rea problemei prin majorarea 
salariilor? Nici asta nu e o 
noutate absolută. Interesant 
este însuși faptul că... nimic 
interesant, nimic nou în aceas-
tă știre și că fiecare dintre noi 
s-a făcut înțelegător și chiar 
cumva solidar cu polițiștii (ti-
neri, cu familii) care încearcă 
să supraviețuiască. De ce să nu 
contribuim și noi?

Altfel, după cum explică dna 
Revenco, polițiștii fie își vor 
lua concedii de durată, ca să 
se angajeze în munci mai bine 
plătite, fie vor pleca din sis-
tem. Nimănui dintre noi nu-i 
trece prin minte că... poate că 
asta e soluția: plecarea din 
sistem. Mai mult: lichidarea 
sistemului. Pentru că dacă 
mita e un fenomen firesc aici, 
fie și „de nevoie”, atunci asta 
ne face deja pe noi, cetățenii, 
vulnerabili în fața polițiștilor 
cu probleme pecuniare. Dacă 
problemele se soluționează 
prin dare de mită, cum faci ce-
tățenii să respecte legea? Dacă 
iau mită subalternii, șefii fie 
că au comisionul lor, fie se fac 
a nu observa, încurajând fapta 
reprobabilă.

Nu am de gând să dau din 
deget ministrului ori sistemu-
lui, doar fac o constatare (pe 
mine mai mult mă interesează 
ce facem noi, decât ce face un 
demnitar). Discutam adineaori, 
aprins, cu un jurist care a avut 
funcții înalte în sistem. Poate 
că eram prea de tot principiali 
și cineva dintre noi ar fi trebuit 
să cedeze (mă refer la mine, în 
primul rând), având în vedere 
că problema pe care o abordam 
era una „de procedură” (juriștii 
mă pot contrazice: uneori, suc-
cesul – sau, dimpotrivă, eșecul 
– unui proces de rezonanță e 
asigurat tocmai de chestiunile 
„de procedură”).

Dar argumentul meu princi-
pial era – după mine, desigur 

Supărat pe Europa, care 
nu-l lasă să-și reprime liniștit 
opoziția din țară, Lukașenko a 
elaborat un plan de răzbunare. 
Un plan pervers și cinic, pe 
măsura regimului pe care tot 
el l-a construit și îl conduce de 
atâția ani. 

Cum nu existau pârghii de 
presiune asupra UE, „batika“ 
a trebuit să născocească una: 
migranții. Și nu migranții bielo-
ruși – pe concetățenii care vor 

să fugă din raiul bielorus zbirul preferă să-i țină (sau să-i aducă) 
cu de-a sila acasă –, ci refugiații din Africa de Nord și din Orientul 
Apropiat. Magrebienii și sirienii nu se mai pot statornici acum pe 
teritoriul UE la fel de liber cum o făceau pe vremea mizericordioa-
sei Merkel, de aici, strălucita găselniță a lui Aleksandr Grigorievici: 
să-i introducă pe „refugiați“ în UE prin… Bielorusia! 

Chibzuit și făcut. Refugiații nord-africani și sirieni obțin, cât ai 
zice pește, vize bieloruse, ajung fără probleme cu avionul la Minsk, 
apoi sunt transportați cu autocarele la hotarul cu Polonia care, nu-i 
așa, e obligată să-i primească din considerente umanitare. Iar dacă 
nu-i primește, Varșovia se mai alege cu un ghiont în coaste de la 
Bruxelles, și așa supărat pe atitudinea divergentă a polonezilor în 
chestiuni importante pentru 
vest-europeni. 

Lukașenko & Co au ticluit 
bine planul și, dacă acesta va 
funcționa până la capăt, Mins-
kul se va pomeni pe mai mulți 
cai odată. Ce ar avea de câști-
gat? În primul rând, un atu se-
rios în negocierile cu UE și con-
diții pentru un „troc“ reciproc 
avantajos: noi nu-i mai aducem 
pe refugiați la graniță, iar voi 
ne mai slăbiți cu drepturile 
omului în Bielorusia și, mult 
mai important, cu sancțiunile 
economice. În al doilea rând, 
se profilează și un câștig moral 
în cazul în care UE întoarce 
spatele refugiaților: nu sunt 
oare duplicitari europenii care, 
pe de o parte, ne sancționează 
pentru că hăituim opoziția, iar 
pe de alta, îi refuză pe refugi-
ații pe care tot ei i-au alungat, 
cu războaiele și diplomația lor 
nereușită, din Irak, Siria, Libia 
etc.? În al treilea, dar nu și în 
ultimul rând, regimul mai pune și niște bani în buzunar, căci toată 
operațiunea asta costă, iar costurile sunt acoperite, firește, de bieții 
bejenari.

Deocamdată, planul regimului de la Minsk nu merge bine. UE 
s-a solidarizat cu Polonia, care a pus un lacăt mare și greu pe hotar. 
Propaganda de la Minsk și – se putea altfel? – cea de la Moscova 
fac spume la gură. S-au raliat de urgență la corul indignării și idi-
oții de serviciu din Occident, pe care culisele fenomenului îi depă-
șesc, ca întotdeauna. Totuși, Bruxelles-ul pare la fel de ferm ca și 
Varșovia în problema dată: numai pentru cretini nu e clar că toată 
afacerea are exclusiv un iz politic. 

Ușor disperat, Lukașenko a mărit mizele: în taberele „refugiați-
lor“ au apărut armele. S-au înregistrat violențe și ciocniri la hotar 
cu grănicerii polonezi. Ce va fi mai departe, nu se știe. Se știe doar 
că „batika“ și dragonul lui protector din Kremlin nu vor ceda cu 
una, cu două. Doi gangsteri politici de modă veche, pe care îi poți 
pune la punct numai dacă le răspunzi cu aceeași monedă. Literal-
mente, cu aceeași monedă, căci arma principală a UE în lupta cu 
criminalul din Minsk și cu aliatul lui moscovit este, în continuare, 
sancțiunea economică. În condițiile actuale, când UE și-a dovedit 
vulnerabilitatea energetică în fața Rusiei, e greu de presupus că 
Bruxelles-ul și alte capitale vestice vor exercita presiuni directe 
asupra Minskului, ocolind Moscova. Mai curând e posibil un oa-
recare troc UE-Rusia, pe la spatele lui Lukașenko, o manevră care 
să-l lase pe dictatorul bielorus singur cu „refugiații“ lui. Urmează 
oricum o serie de cedări strategice ale UE în fața Rusiei – de ce nu 
s-ar mai adăuga una care i-ar salva pe europeni de durerea de cap 
bielorusă, chiar dacă asta ar consolida și mai mult influența lui 
Putin asupra Minskului? Să nu uităm că și Putin e interesat de des-
calificarea progresivă, în timp, a protejatului său, în eventualitatea 
unui „anschluss“.

Dictatorul 
traficant

– imbatabil. Sistemul juridic 
nu doar că admitea derapaje, 
ci le accepta și și le asuma con-
știent. Probleme de natură ex-
trajuridică (economice, sociale, 
politice) se soluționează la noi 
cu implicarea conștient-ilegală 
a (in)justiției: de la scoaterea 
din joc a oponentului politic, 
la obținerea, prin subterfugii 
juridice, a unor terenuri de 
construcții în centrul istoric al 
orașului etc. Un sistem autosu-
ficient, protejat de statutul său 
și convertit într-o castă închi-
să. O solidaritate convertită în 
conjurație. Or dacă derapajele 
de rezonanță sunt tolerate de 
sistem, dintr-un soi de „soli-
daritate de breaslă”, ele devin 
normă și atunci nimic nu mai 
poate fi modificat în interiorul 
sistemului.

Într-o tradiție ce vine din 
fosta URSS, instituțiile de forță 
(ale poliției, ale securității) 
erau foarte „solidare”. Statu-
tul lor paramilitar și secretos 
prin definiție le permitea (și le 
impunea) această dezvoltare 
autonomă, obscură, în afara 
controlului din partea socie-
tății, oferindu-le, în schimb, 
drepturi și puteri excesive 
(incapabile să asigure securita-
tea sistemului, dar capabile să 
macine destine, să nenoroceas-
că oameni). Și fiindcă modelul 
funcționa perfect, metodele 
au proliferat: directorii de 
întreprinderi și președinții de 
colhozuri se simțeau un soi de 
conducători de oști, cu drepturi 
excepționale. Exact așa funcți-
ona domeniul sănătății sau al 
educației. Iar deasupra tutu-
rora domina supraveghetorul 
suprem al Sistemului: secreta-
rul de partid. Consecutiv, toată 
lumea trăia (ca) într-un sistem 
penitenciar în care castele dic-
tau regulile. 

S-a schimbat ceva de atunci? 
Or nu doar micii napo-
leoni-conducători de diviziuni 
ale domeniilor își impun auto-

ritatea, ci și casta însăși se so-
lidarizează, refuzând orice ten-
tativă de schimbare a regulilor. 
Într-o lume a aproximațiilor, 
corectitudinea e o crimă; 
într-o lume a ipocriziei, 
onestitatea e derapaj; într-o 
lume a delictelor, legalitatea 
e un delict; într-o lume a 
mediocrității, performanța e 
detestabilă... și atunci echi-
pa devine gașcă, iar gașca se 
transformă, ușor, în haită. Și 
solidaritatea se convertește în 
conjurație.

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Toate pornesc de la lucrurile simple, care 
trebuie, elementar, decantate. Când un 
grup de elevi se solidarizează să-și ajute un 
coleg, atunci ei funcționează ca o echipă; 

când tot ei își protejează colegul care a comis o 
faptă urâtă, ei sunt o gașcă; iar când gașca se unește 
ca să-l deteste pe același coleg, pentru că e mai bun 
decât ceilalți, atunci ei sunt o haită. Ne solidarizăm 
necondiționat, din inerție, pentru că așa fac toți.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Ușor disperat,

Lukașenko a mărit 
mizele: în taberele 

„refugiaților“ au 
apărut armele. S-au 
înregistrat violențe 
și ciocniri la hotar 

cu grănicerii 
polonezi. Ce va fi 

mai departe, nu se 
știe. Se știe doar că 
„batika“ și dragonul 

lui protector din 
Kremlin nu vor ceda 

cu una, cu două. 

Nimănui 

dintre noi nu-i 
trece prin minte 

că... poate că asta 
e soluția: plecarea 

din sistem. Mai 
mult: lichidarea 

sistemului. Pentru 
că dacă mita e un 

fenomen firesc 
aici, fie și „de 

nevoie”, atunci 
asta ne face deja 
pe noi, cetățenii, 

vulnerabili în 
fața polițiștilor 

cu probleme 
pecuniare. Dacă 

problemele se 
soluționează prin 
dare de mită, cum 

faci cetățenii să 
respecte legea? 
Dacă iau mită 

subalternii, 
șefii fie că au 

comisionul lor, fie 
se fac a nu observa, 

încurajând fapta 
reprobabilă.
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Mitropolitul Vladimir solicită 
statului să vină cu compensații la 
facturile la gaz din biserici. Cică 
Biserica este a comunității și nu a 
preoților, iar oamenii nu vor reuși 
să suporte aceste cheltuieli.

1. Mă bucură că ei în sfârșit con-
știentizează și declară că bisericile 
sunt ale oamenilor și nu ale lor.

2. Oamenii trebuia până acum 
lăsați să gestioneze toate treburile 
financiare în parohie, nu așa cum se 
întâmplă acum – tot venitul parohiei 

trece prin buzunarul preoților.
3. O parte din venitul parohiilor merge în buzunarul conducătorilor 

mitropoliei, de 30 de ani. 
4. Mitropolitul și alți episcopi cu acești bani își cumpără case de 

vacanță în păduri, apartamente cu sute de metri pătrați, mașini de lux 
și vacanțe în locuri exotice unde nu te vede nimeni. 

5. Mitropolia și episcopiile din țară strâng dijmă trimestrială de la 
aproape toate parohiile din republică, iar în total se strâng cel puțin 
peste 20 de milioane de lei pe an. Iată din banii ăștia strânși an de an, 
dragă mitropolit, ajută acum bisericile de la sate să-și plătească facturile.

6. Nu mai sta cu mâna întinsă la conducerea statului, că prea multe 
ai primit gratuit de-a lungul vremii. 

Dragă mitropolit, 
nu mai sta cu mâna întinsă!

Risc să mă transform în cel mai 
detestat dintre pământeni. Așa se 
întâmplă când susții un politician. 
Unul de succes. Paradox? Nu!

Succesul unor politici corecte 
este durerea și suferința contem-
poranilor și... admirația și recu-
noașterea urmașilor. Cui îi place 
să sufere chiar și de dragul unor 
lucruri făcute corect din punct de 
vedere strategic? Doar masochiș-
tilor intelectuali și funcționali.

Dacă Maia Sandu va reuși, 
moldovenii de azi vor fi scoși din 
„pepeni”. Vor trebui să se lase 
de tabieturi și deprinderi – să 
nu fure, să nu înșele, să nu... Să 
muncească, să compătimească, să 
fie competitivi, să... Lucruri greu 
de închipuit astăzi!

Maia Sandu nu și-a dorit să facă 
„politică mare”! „Vai, of, ce bine ar 
fi să plec pe munte. M-am saturat. 

Fenomenul Maia Sandu (Odă sau pamflet)
Nu mai am puteri”. A fost forțată 
să facă acest pas impusă de „fe-
nomenul Maia Sandu”. Fenomen 
care de mult nu-i mai aparține.

Mi-o amintesc acum ceva ani, 
când venea la București pentru o 
conferință obscură sau la vecinii 
mei de la o ambasadă europeană. 
Timidă și aparent fără de vlagă, 
cu un rucsac mare în spate unde 
își stoca „ideile” – calculatorul. 
Nimeni din „oficiali” nu dorea să 
se întâlnească cu această doamnă. 
Toți erau „ancorați” la nobilul lui 
Plaha. E mai iubită astăzi de Bu-
cureștiul „oficial”? Nu. De ce ar fi? 
Este cel mai admirat lider străin 
în România. Dacă ar participa la 
alegerile prezidențiale, ar câștiga 
detașat.

Dar asta la ei, românii din 
țară. În Moldova, lucrurile se pot 
schimba rapid. Am întrebat-o în 
ce măsură contează pentru ea ra-
tingul, popularitatea. Răspunsul 
a fost: „Doar în măsura ca să-mi 
pot duce misiunea până la capăt. 
Misiunea de a scăpa Moldova de 
corupție”.

Paradoxal, dar Maia Sandu nu 
are o ideologie, viziuni geostrate-
gice, teorii politice. Maia Sandu 
are un credo – Moldova, ca să 
scape de sărăcie și să se dezvolte, 

trebuie să învingă corupția. Toate 
instrumentele sunt binevenite. 
În acest sens, Maia Sandu este o 
„populistă” romantică și cu viziuni 
egalitariste. Dacă mă întrebați pe 
mine, este o misiune imposibilă.

Dar...
Maia Sandu face parte din 

tagma oamenilor care nu trebuie 
analizați cu „instrumentul”. Nu 
veți găsi multe lucruri care să vă 
placă sau să vă facă să vă simțiți 
confortabil. E dură și nu prea ac-
cepta compromisul. Așa oameni 
trebuie urmați sau nu. Atât. Am 
simțit-o pe propria piele când am 
mers împreună pe munte – extrem 
de tenace și robustă. E umilitor 
pentru un mountaineer experi-
mentat să vadă călcâiele cuiva 
mult în fața sa...

Risc să supăr multă lume, dar 
astăzi Maia Sandu este Președin-
te, Parlamentar, PM, Ministru de 
externe, Ministru al justiției. Mai 
departe – toată lista. Cât, cum? 
Vom vedea. 

Deocamdată îmi place, accept 
și susțin. 

Baftă, doamnă Președinte!
P.S. Pentru un Președinte, pri-

mul an de mandat este „intrarea 
în regat”. Încă venerat și susținut. 
Urmează domnia și decontul.

MREAJA REȚELELOR

Portalurile de știri foiesc, iar 
oamenii sunt indignați că Maia 
Sandu nu a grațiat-o pe mama cu 
cinci copii, condamnată la șase ani 
de închisoare. Da, copiii trebuie 
să aibă mama lângă ei, mai ales că 
unul e încă sugar. Pe mine altceva 
mă indignează. De ce din acest caz 
își fac PR unii politicieni? Dodon 
anunță că iată va strânge bani ca 
să achite datoria femeii și să fie 
eliberată. Dar acest caz a fost făcut 
public și prima condamnare a avut 
loc când acesta era președinte. 
Unde a fost atunci? Avea puterea 
în mâini și îi era p.h.i? Și Penalul 

De ce trebuie mușamalizat cazul și trasă apă 
la moara unor politicieni?

Rizea a anunțat că va restitui da-
toria femeii. Acum, când prietenul 
lui candidează pentru fotoliul de 
primar de Bălți. Anterior, cazul 
femeii din Drochia a fost folosit 
și de Renato Usatîi. Și acesta s-a 
lăudat în plină campanie electo-
rală că restituie datoria femeii din 
Drochia. Nu exclud că acest caz 
va fi folosit și de alți politicieni 
din opoziție. Este excelent pentru 
PR, lacrimogen și atinge perfect 
coardele sensibile ale moldoveni-
lor mioritici. Dar lucrurile nu stau 
chiar așa, după cum foiește o bună 
parte din mass-media și cum le 
prezintă unii politicieni în goană 
după PR:

1. Femeia nu a luat credit de la 
organizații nebancare. Aceasta a 
luat un BMW de 8700 de euro, pe 
care nu l-a plătit și l-a vândut. Ce 
a făcut cu banii nu se știe. Propri-
etarul mașinii nu i-a primit.

2. Pretinsa victimă nu a prestat 
nicio zi servicii de taximetrie. De 
fapt, pentru servicii de taximetrie 
putea să procure un automobil 

mai ieftin. 
3. Femeia a împrumutat de la 

proprietarul automobilului încă 
2500 de euro, bani pe care nu i-a 
mai întors. A spus că are teren 
și vrea să deschidă un bar. Nu a 
deschis nici barul, iar terenul nici 
nu a existat.

4. Nu a existat nicio dobândă. 
Partea vătămată doar și-a vrut ba-
nii înapoi și a denunțat la poliție 
cum a fost amăgit. Omul chiar a 
cerut în instanță ca femeia să nu 
fie pusă în închisoare.

5. Omul are copiii săi și nu era 
dator cu nicio lețcaie femeii din 
Drochia.

Desigur că justiția a fost prea 
dură cu mama celor cinci copii 
(când a fost comisă înșelăciunea, 
în 2015, avea un copil), interesul 
copiilor trebuie să predomine. Dar 
de ce trebuie să fie mușamalizat 
cazul și trasă apă la moara unor 
politicieni? Care se înădușă că 
nu mai știu ce să facă cu banii și 
pentru care 11.200 de euro e ca 
11,2 lei pentru noi?

Ion STURZA

Ion ANDRONACHE 

Era prin 2011. Mihu avea un ani-
șor. De un an îl tot legănam, eram 
maman ca la carte cu tot tacâmul... 
Trebuia să plec la o școală de vară 
la Tbilisi pentru studenți în eco-
nomie (eram și studentă la ASEM, 
la a doua facultate). Câștigasem 
o bursă. Cum să pleci când ai un 
copil de un an. M-au salvat bărbații 
familiei Pilchin. Ivan avea ore cu 
studenții. Papa-socru a acceptat 
să stea o săptămână cu nepotul. 
Acum mă întreb cum am putut să 

las copilul. Atunci însă trebuia să mă duc, altfel era rău cu mine. 
Bărbații au lăsat emancipata să se ducă (fapt pentru care îi iubesc 
continuu). Am zburat de la Odessa, cu un avion cred că de producție 
sovietică, nu știu dacă mai erau din astea, poate e o prejudecată de-a 
mea, dar aveam impresia că o să îmi cadă podeaua de sub picioare 
în timpul zborului...

O săptămână lecții cu Kakha Bendukidze, Andrei Ilarionov și alții. 
Tot felul de liberali și libertarieni ruși pe acolo. Ucraineni, tătari, 
georgienii. Eu unica din Republica Moldova. Noi abia intrasem în noua 
democrație postvoroniană, toți mă întreabă cum e la noi?! „Povestea 
de succes” a Georgiei la acel moment, cum luptă cu corupția, reforme 
etc. Eu mamă cu copil de un an acasă și o săptămână de dezbateri 
cu studenți de pe la Высшая Школа Экономики (Higher School of 
Economics) a rușilor, tineri brici în micro și macroeconomii, fascinanți 
trebuie să recunosc. 

Serile recepții georgiene, cântece de maniera cea mai caucaziană 
posibilă. Și multă polemică politică. Și eu pe acolo. Acasă un copil 
de un an. 

După o săptămână de lucruri deștepte, în ultima seară, cineva din 
Georgia ne propune găștii care ne-am constituit (vreo 10 oameni) să 
mergem în vizită mâine acasă, mama ne va primi cu drag. Acceptăm. 
Eu cu gândul să apuc să cumpăr și ceai georgian pentru papa, care 
zicea că în tinerețe îl prefera... 

Ajungem într-un apartament de vreo 3 camere. O locuință ciudată. 
Nu am văzut ceva similar la Chișinău. Nu am obiceiul să vorbesc oamenii 
după ce le calc pragul. Nu o voi face nici de această dată. Pot însă spune 
că erau refugiați din Osetia și nu o duceau deloc bine. Masa regească. 
Femeia aceea a făcut o masă de restaurant. Și a hrănit 10 guri. Am ajutat-o 
la bucătărie. Era ceva antropologic în dorința mea de a-i fi prin preajmă. 
N. din Belarus a venit și ea cu noi. Am rămas cu N. la bucătărie singure, 
la un moment dat. Ea îmi zice: hai să lăsăm niște bani aici. Zic da. Băgăm 
cate 50 de dolari sub ligheanul cu dulceață de curmale (arăta cam ca cea 
de nuci la noi). Fata din Belarus a putut ajunge, apropo, la acea școală de 
vară datorită faptului că organizatorii i-au cumpărat bilet, ea nu putea 
cumpăra biletul cu escală căci nu avea valută străină (atunci am înțeles 
că e o mare diferență între Moldova și alte țări postsovietice)... A primit 
și o diurnă, din acei bani a lăsat sub lighean. 

M-a fascinat însă acea femeie georgiană care ne-a primit. O bucă-
tăreasă desăvârșită! De o demnitate copleșitoare. Nu vă pot explica, 
trebuie să vedeți. Un personaj. Îmi povestea despre ce li se întâmplă 
lor, despre fiul ei (student la drept). M-a copleșit energia ei feminină, 
forța maternă și un fel de emancipare pe care nu prea am văzut-o la 
femeia româncă, cel puțin la femeile din familia mea.

Știu că fiul ei a făcut carieră politică, nici nu prea i-am urmărit 
traseul. Dar țin minte că mama lui m-a uimit. Mă întorceam de acolo 
mult mai puternică și nu știu de unde venea acea putere, de la dezbaterile 
alea deștepte timp de o săptămână sau de la femeia asta georgiană 
care se „încadra” în noua societate dintr-o margine a orașului Tbilisi... 
Mă întorceam la fiul meu de un an cu o lecție învățată, femeile sunt 
o forță! Asta era lecția mea georgiană...

Lecția georgiană

Maria PILCHIN

Julieta SAVIȚCHI

Mitropolia Moldovei solicită 
autorităților compensații la plata 
facturilor. Într-un comunicat emis 
de instituție se arată că bisericile 
nu vor reuși să facă față noilor 
tarife stabilite pentru consumul 
de gaz natural.

O situație „îngrijorătoare”
Aceasta e mașina cu care se 

plimbă ÎPS... din banii noștri, cu 
numere guvernamentale. Igor 
Grosu, ne-ați promis de două ori 

explicații. Noi încă le așteptăm!

P.S. CEREM IMPOZITAREA 
BISERICILOR!

Vitalie CĂLUGĂREANU
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Are nevoie de amputarea piciorului și 
de încadrarea în grad de dizabilitate

Un bărbat din satul Badicul Moldovenesc, 
r-l Cahul, are nevoie de amputarea 
piciorului stâng, în urma unui accident 
de muncă. Operația este foarte scumpă 

pentru un om care trăiește din milostenia 
sătenilor și a preotului din localitate.

Vorbim despre Vasile Haliuc, 
de meserie sudor, care, în 2007, 
pe când lucra la Moscova, a suferit 
un accident – i-a căzut un obiect 
de fier peste picior. A fost operat 
la Spitalul Clinic de Boli Infecți-
oase „Toma Ciorbă” din Chișinău. 
„Câțiva ani am mers, dar pe urmă 
piciorul a început să mă doară. 
Piciorul îl am, nu-i tăiat încă, dar 
îmi curge, e umflat. Nu pot căl-
ca într-un picior deloc. Merg în 
cârje. Medicii recomandă să-mi 
fie amputat piciorul. Nu am po-
liță medicală. E greu cu finanțele. 
Am un frate mai mare, care îmi 
aduce pâine și ce dă Dumnezeu 
de mâncare”, mărturisește Vasile 
Haliuc, 48 de ani. 

Nu i s-a stabilit grad de dizabi-
litate, deși a solicitat acest lucru de 
la Consiliul Național pentru Deter-
minarea Dizabilității și Capacității 
în Muncă (CNDDCM). „Mi-a venit 
refuz pentru că chipurile pot să 
lucrez, dar nu pot, Doamne ferește! 
Niciun ajutor nu-mi vine. Nu știu 
mai departe ce se va întâmpla”, 
afirmă Vasile Haliuc. 

„Operație care costă 
bani grei”

Despre cazul lui Vasile Haliuc 
am aflat de la preotul Anatol 
Cristea, paroh la Biserica Badicul 
Moldovenesc, care a telefonat la 
redacția „GAZETEI de Chișinău”. 
În anul 2020, preotul Cristea a 
decis să-l ajute pe Vasile Haliuc. 
„El de ani buni umblă în cârje. 
Nu are nicio sursă de existență. 
Trăiește din milostenii. Am fost 
pe la instituțiile medicale din Ca-
hul și Chișinău. Toate instituții-
le medicale au decis amputarea 
piciorului. Operație care costă 
bani grei. Am sperat ca în baza 
statutului de invalid să i se facă 
poliță de asigurare și, astfel, să 
meargă la chirurg. Dar Consiliul 
Național pentru Determinarea Di-
zabilități și Capacității de Muncă 
a decis că Vasile Haliuc, născut în 
1973, nu se încadrează în gradul 
de dizabilitate”, susține preotul 
Anatol Cristea. 

`Anatol Cristea ar fi telefonat 
la CNDDCM pentru a-și exprima 

nedumerirea despre refuzul dat 
lui Haliuc. „Mi-a răspuns un om 
într-o manieră bădărănească 
și apoi mi-a închis telefonul. 
Până a-mi închide telefonul, 
mi-a zis că, dacă nu-s de acord 
cu decizia, pot repeta cererea. 
Despre această „repetiție” nu 
scrie nimic în Certificatul de 
neîncadrare în grad de diza-
bilitate”, spune preotul de la 
Badicul Moldovenesc.

Încadrarea în grad 
de dizabilitate

           
Am telefonat la CNDDCM, 

unde am discutat cu dr. Mihail 
Luchian, șeful Serviciului pentru 
determinarea gradului de diza-
bilitate. Medicul-șef a deschis 
dosarul lui Haliuc și a oferit re-
comandări. „În aprilie, a primit 
refuz pentru deficiențe de grad 
ușor. El avea dreptul în timp de 
30 de zile să conteste decizia 
CNDDCM la Cahul. Nu a depus 
contestație. A depășit termenul. 
La noi se determină dizabilitatea 
în procente. Capacitatea de muncă 
a unei persoane sănătoase e de 
100%. Până la 35% e grad ușor, 
de la 40% e gradul mediu etc. La 
el e grad ușor de 35%”, declară 
dr. Mihail Luchian.  

Doctorul Luchian spune că, 
„după traumatismul suferit în 

2007, Haliuc a făcut o infecție la 
picior. În 2018, a fost trimis la 
traumatolog pentru consultație, 
dar nu a mers la medic. La solici-
tarea sa, este trimis la CNDDCM 
pentru determinarea gradului de 
dizabilitate și oferirea gradului de 
invaliditate. În urma traumatis-
mului, a avut o intervenție chi-
rurgicală la piciorul stâng. Nu s-a 
adresat timp îndelungat la medic. 
Abia în 2018 s-a adresat”, e scris 
în dosarul medical. 

I-am spus dr. Luchian că paci-
entul Vasile Haliuc spune că pi-
ciorul trebuie amputat. „El zice 
asta, dar specialiștii n-au spus așa 
ceva”, a răspuns Mihail Luchian. 
Potrivit dr. Luchian, Vasile Haliuc 
trebuie să obțină trimitere către 
CNDDCM. Însă, până a depune 
dosarul la CNDDCM, „medicul 
de familie trebuie să-l trimită pe 
Vasile Haliuc la o expertiză me-
dicală: la consultația medicului 
traumatolog, neurolog, la inves-
tigații radiologice etc. Rezultatele 
medicale din 21 aprilie sunt vechi. 
Să perfecteze forma nr. 088”, sunt 
câteva recomandări făcute de dr. 
Luchian.  

Indemnizația de dizabilitate 
se acordă beneficiarilor care, în 
urma unui accident de muncă 
sau a unei îmbolnăviri profesio-
nale, și-au pierdut total sau, cel 
puțin, în proporție de 35% ca-

Asistența medicală de urgență continuă să fie 
foarte solicitată. Timp de o săptămână au fost înre-
gistrare 14.837 de solicitări, în medie peste două mii 
de chemări pe zi, informează Serviciul de Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU).

În perioada 08-14 noiembrie, au fost transportați 
la instituțiile medicale spitalicești 5.518 pacienți, 
dintre care 4.480 de adulți și 1.038 de copii. 

Cele mai multe cazuri țin de urgențele respiratorii 
– 3.772 de solicitări, inclusiv 1.160 IRVA, urmate 
de urgențele cardiovasculare, cu 2.812 solicitări, in-

clusiv 53 de pacienți 
cu sindrom coronari-
an acut, și urgențele 
neurologice – 1.885 
de solicitări, inclu-
siv 195 de accidente 
vasculare cerebrale, 
scrie în comunicatul 
AMU. 

De asemenea, 
1.136 de cetățeni cu 
diverse traumatisme 
au primit primul aju-
tor medical la etapa 
de pre-spital. Ambu-
lanța a fost solicita-
tă în cazul a 53 de 
accidente rutiere, 
în urma cărora au 
avut de suferit 70 de 
persoane. Ulterior, 
în funcție de starea 
pacienților, aceștia 
au fost transportați 
la spital.

În aceeași peri-
oadă, echipele de 
asistență medicală 
urgentă au acordat 

primul ajutor medical la 49 de pacienți cu diverse 
intoxicații, printre care 18 persoane cu intoxicații 
medicamentoase, opt persoane intoxicate cu CO, 
șase intoxicate cu alcool și patru, cu ciuperci.

Totodată, AMU anunță că săptămâna trecută au 
fost înregistrate 43 de solicitări pe motivul urgențelor 
generate de agenți fizici, chimici și de mediu, dintre 
care 29 de combustii și patru cazuri de hipotermie.

N. M. 

Parlamentul Letoniei a aprobat în a treia lectură, finală, interzicerea 
panglicilor Sf. Gheorghe în timpul evenimentelor publice. Pentru ca 
inițiativa să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie aprobată de pre-
ședintele țării, potrivit News Ru. 

Interdicția se aplică atât evenimentelor de divertisment, cât și celor 
festive, precum și întâlnirilor, procesiunilor și pichetelor. În cadrul 
votării, majoritatea deputaților au susținut modificările relevante ale 
Legii „Cu privire la siguranța distracției publice și a evenimentelor 
festive” și la Legea „Cu privire la întruniri, procesiuni și pichete”.

O propunere de interzicere a folosirii panglicilor Sf. Gheorghe în 
timpul manifestărilor publice a fost făcută de asociația națională „Totul 
pentru Letonia! - Patrie și Libertate / Mișcarea pentru Independența 
Națională a Letoniei”. Pentru ca această inițiativă legislativă să intre 
în vigoare, ea trebuie totuși aprobată de Președintele țării.

Anterior, reprezentanta Ministerului rus al Afacerilor Externe, 
Maria Zaharova, a comentat aprobarea în primă lectură de către Se-
imul leton a proiectului de lege, care stabilește interzicerea folosirii 
panglicilor Sf. Gheorghe în timpul evenimentelor publice. În opinia 
Mariei Zaharova, comunitatea mondială ar trebui să acorde atenție 
acestui fapt. 

https://deschide.md/

pacitatea de muncă și sunt înca-
drați într-un grad de dizabilitate, 
conform informației publicate 
de Casa Națională de Asigurări 
Sociale. 

Natalia MUNTEANU

Cât de solicitat este serviciul 
de urgență medicală?

Letonia a interzis 
oficial afișarea în 
public a panglicii 
Sf. Gheorghe
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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. P

Angajatori și viitori angajați și-au dat întâlnire 
în cadrul „Târgului de Cariere” Chișinău

Astfel, 18 companii de top din 
Chișinău, câteva din România și 
unele internaționale care au se-
diul în municipiu au fost prezente 
la eveniment. Printre acestea se 
numără Michelin, Kaufland, Li-
nella, Moldindconbank, Wizz Air 
etc. „Ofertele de joburi cuprind 
toate categoriile. Începem cu cele 
specializate de manager până la 
posturi din industria aeronau-
tică, de stewards, de exemplu, 
și terminăm cu locuri de muncă 
ce necesită experiență, dar nu și 
calificare, precum cel de bucă-
tar”, ne spune organizatorul TdC, 
Claudiu Stanciu. 

Participanții la eveniment 
s-au arătat bucuroși de prezența 
marilor companii prezente și de 
posibilitatea de a interacționa cu 
reprezentanții acestora. Unora 
le-a părut bogată oferta, altora 
– mai puțin. 

Adelina Renchev a făcut studii 
de specialitate în turism, iar acum 
se reprofilează în IT. 

„Urmează să finalizez cursu-
rile de IT, iar astăzi am venit să 
caut oportunități de angajare. 
Evenimentul este unul bine-ve-
nit, mai ales pentru cei care au 
terminat universitatea sau vor 
să se reprofileze. Mi-aș fi dorit 
să văd mai multe companii cu 
specializare în IT. Am observat 
însă o mare diversitate: Wizz 
Air, Magenta, Linella, ceea ce 
este foarte bine”.

În același timp organizatorul 
evenimentului precizează că în 
IT nu sunt foarte multe companii, 
iar în perioada pandemiei acest 
domeniu nu a suferit deloc. In-
teresul acestora de a participa la 
un eveniment offline este mai mic. 
În schimb, interesul crește pentru 
companiile în căutare de oameni 

În perioada 12-13 noiembrie, la Palatul 
Național „Nicolae Sulac” s-a desfășurat 
„Târgul de Cariere” (TdC). În cele două zile, 
de la 10.00 la 17.00, recrutori și candidați au 

avut ocazia să comunice direct pentru a-și adresa 
întrebări, cunoaște tendințele pieței muncii și 
găsi un job potrivit.

dispuși la muncă fizică și prezență 
la oficiu.

Șef de serviciu la „Spitalul Cli-
nic Republican”, Vasile Gropa, 
nu este în căutarea unui post de 
muncă, dar a venit să vadă care 
este atmosfera în acest an. „Vreau 
să constat faptul că am observat 
puțini tineri. Nu sunt interesați 
să se angajeze. Un motiv ar fi că 
stau la dotarea părinților, care îi 
asigură, fie de peste hotare, fie de 

acasă. (...) În anii trecuți era un 
flux mult mai mare de persoane 
în căutarea unui loc de muncă. 
Acest lucru se explică prin faptul 
că ne aflăm în pandemie și accesul 
se permite doar cu prezentarea 
actelor de siguranță». 

Ofertele companiilor sunt des-
tul de tentante. Mai multe bene-
ficii și facilități le sunt acordate 
candidaților la posturile de mun-
că. Reprezentanta companiei Mi-

chelin, Iulia Lungu, ne spune că 
sunt în căutarea inginerilor pentru 
a activa în România. Acestora li 
se oferă un apartament, tichete 
de masă în valoare de 20 RON 
zilnic, masa în zilele de lucru din 
contul organizației și asigurare 
medicală la un spital privat. Șefa 
departamentului resurse uma-
ne, Silvia Tanas, activează în 
compania „Profmet Grup SRL”, 
o companie a brandului „Lider”. 
Aceasta spune că angajații în do-
meniul vânzări au posibilitatea 
să beneficieze, la început, timp 
de o lună, de instruire cu privire 
la sortimentul mare de produse. 
Pe parcurs, sunt oferite instruiri 
continue pentru dezvoltare, fiind 
încurajați să se angajeze atât cei 
cu experiență, cât și fără.

Târgul de Cariere are peste 
zece ani de activitate în Repu-
blica Moldova, fiind cea mai mare 
rețea de evenimente de carieră 
din Republica Moldova și Româ-
nia. Evenimentul se desfășoară 
de două ori pe an: în ediția de 
toamnă și în cea de primăvară. 
Anul trecut, TdC s-a desfășurat 
exclusiv online.

Victoria Cernea, 
stagiară
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– Dragă Gabriela Lungu, 
felicitări pentru premiera 
spectacolului „Ivan Tur-
bincă” la Teatrul Munici-
pal de Păpuși „Guguță”, 
regie – Ruslan Lungu! L-ați 
montat în plină pandemie. 
A fost dificil procesul de 
pregătire a acestei pre-
miere?
Oricât ar părea de absurd, pan-

demia ne-a ajutat – ne-a ținut pe 
scenă. Probabil, și covidul iubește 
teatrul. Glumesc. Dar vă spun cu 
sinceritate că am lucrat ușor, căci 
vorbim de opera lui Ion Creangă.

– De unde ați luat finanțe? 
Noi am învățat să lucrăm cu 

bani puțini sau chiar fără bani. 
Mă închin în fața colectivului tea-
trului, pentru răbdare, rezistență, 
pentru devotamentul față de arta 
scenică și pentru că ei continuă să 
lucreze, chiar dacă salariile sunt 
foarte mici. 

– Spectacolul pare bogat, 
decorul e inventiv, mobil, 
ne transmite senzația că 
asistăm la o sărbătoare a 
culorilor. Cine e scenogra-
ful? 
Teatrul de Păpuși „Guguță” are 

cel mai bun scenograf din lume 
– Silvia Brovcenco (fără titluri 
onorifice). 

– Personajul principal  
Ivan Turbincă e interpretat 
de Eugen Nicov, un actor 
din tânăra generație. Cum 
reușiți să completați trupa 
cu tineri artiști? 
Subiectul cadrelor într-un tea-

tru este acut, chiar durut! Salariile 

nu-i motivează deloc pe actori, 
ei nu-și pot câștiga existența din 
activitatea artistică. E o problemă 
majoră, în toate colectivele teatra-
le. Mă bucur enorm că am reușit, 
totuși, să aducem în teatru actori 
tineri. Puțini, dar buni.

 – Am observat că Moartea 
din spectacol e simpatizată 
de copii. Cine joacă acest 
rol?
Ala Buhnă interpretează rolul 

Morții. După spectacol e aplau-
dată, copiii fac poze cu ea, actrița 
a reușit să-i cucerească. Ea este 
colega lui Eugen, absolvenți ai 
Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău, speci-
alitatea Actor în teatrul de păpuși.

– S-a intervenit în textul 
lui Creangă, a fost moder-
nizat? 
Pentru a transforma povestea 

în spectacol, se cere o dramatiza-
re. S-a făcut o intervenție în text, 
dar e nesemnificativă. Moderni-
zarea e mai accentuată în coloana 
sonoră. 

– Cât de bine înțeleg copiii 
această poveste care e mai 
mult pentru maturi? 
Cine-a zis că teatrul de păpuși 

e doar pentru copii? Mai ales când 
este vorba de opera lui Ion Crean-
gă. Tocmai din acest motiv a fost 
aleasă modalitatea de montare 
cu păpuși la paravan. Frumuse-
țea păpușilor și dinamica jocului 
captează atenția celor mici, iar 
textul și mesajul sunt adresate 
spectatorilor mai măricei și desi-
gur, maturilor, pentru că cei mici 
vin la spectacol cu părinții.

„Fiți cu ochii pe Teatrul „Guguță”!

– De curând ați lansat la 
Teatrul „Guguță” un pro-
iect foarte interesant – „Bi-
blioteca mobilă”.
Da, e o nouă inițiativă a noas-

tră. Cărțile adoră să fie recitite. 
Trăim în epoca digitalizării și, din 
păcate, generațiile de azi riscă să 
nu mai simtă mirosul și gustul 
hârtiei tipărite. Bineînțeles că 
ideea nu putea veni de la altci-
neva decât de la Guguță, fiind și 
el un băiețel coborât din Cartea 
lui Vangheli. Din păcate, mulți pă-
rinți nu-și pot permite „luxul” de 

a cumpăra o carte pentru copilul 
lor, dar o pot găsi la „Guguță”. O 
iau din „Biblioteca mobilă”, apoi o 
restituie. Am dat start „Bibliotecii 
mobile” de Ziua Internațională a 
Bunătății. Nu e deloc întâmplător. 
Întotdeauna am făcut tot posibilul 
ca să plantăm în copii sămânța 
care se numește Om. Ea va crește 
și se va transforma într-un copac 
al bunătății, cumsecădeniei, îngă-
duinței și generozității. 

– Cine vă va ajuta să com-
pletați fondurile bibliote-

cii? 
Nu ne place să stăm cu mâ-

na-ntinsă. Ajutorul nu se cerșeș-
te. Ușile teatrului rămân mereu 
deschise pentru toți „copacii” 
bunătății, generozității, pe care 
i-a crescut „Guguță” în cei 30 de 
ani de activitate. 

– Ce bibliotecă ați avut 
Dvs. în copilărie? 
Educându-mă într-o familie 

provenită dintr-o dinastie de pe-
dagogi (bunici, părinți), nu am 
dus lipsă de carte. Eu am citit 
prima carte la vârsta de cinci ani. 

– Ce evenimente le veți 
oferi spectatorilor de Ziua 
Teatrului „Guguță”? 
Ne bucurăm foarte mult că, 

anul acesta, 27 noiembrie e chiar 
în zi de sâmbătă. Or, prioritatea 
Teatrului „Guguță” este să-i facă 
pe toți spectatorii să se simtă în 
lumea copilăriei. Grație unui pri-
eten devotat teatrului, fost și el 
cândva copil, pe 27 noiembrie va fi 
jucat un spectacol cu intrare libe-
ră. De asemenea, copiii vor primi 
în dar câte o căciulă cu dulciuri. 
Anul 2022 noi îl declarăm „Anul 
lui Guguță”, pentru că vom mar-
ca 30 de ani ai teatrului nostru. 
Vom organiza ediția aniversară a 
Festivalului Internațional al Tea-
trelor de Păpuși „Sub căciula lui 
Guguță”. În speranța că pandemia 
va ceda, pregătim împreună cu 
toți partenerii o ediție specială, o 
ediție surpriză. Fiți cu ochii pe noi.

– Vă mulțumesc pentru in-
terviu și mult succes!

Interviu de Irina Nechit

Interviu cu Gabriela Lungu, director al Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”

Urmărim, vreme de peste trei decenii, 
traseul stelar al unui inconfundabil maestru 
al artei populare – Petre Neamțu – emi-
nentul Director artistic și prim-dirijor al 
Orchestrei de muzică populară Folclor a 
Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. 

… Dacă mai există un dor, o sete și o 
nostalgie nealinate, iscate de acest flagel 
global al sec. XXI numit pandemie izola-
ționistă, apoi acesta este Dorul de o sală 
arhiplină și de o seară de muzică divină, fie 
de balade, romanțe, doine, de sârbe ca la 
Nord, ca la Manta sau ca sârba lui Gronic 
– tot nestemate rare, alinătoare de dureri 
sufletești și dătătoare de energii și de iubire 
pentru tot ce a creat mai frumos neamul 
nostru nemuritor!

Grea povară și mare miracol se ascunde în 
acea baghetă străvezie din mâna ordonatoare 
a iscusitului dirijor Petre Neamțu. Sala-i în-
mărmurită, orchestra – numai ochi și urechi: 
o fluturare de mână și un arabesc de gesturi 
zburătoare peste partituri aeriene fac transfe-
rul lumescului către sublim. Atenția tuturor, 
bineînțeles, rămâne pe silueta albă, pivotul 
central într-o ținută sobră și elegantă de ma-
estru-academician, care asigură farmecul 
inedit și inconfundabil al stilului interpretativ 
nemțean, coroborat cu rigoarea, disciplina 
și coerența / osmoza absolută a orchestrei, 
interpreților și spectatorilor copleșiți de vraja 
melosului, revărsat luminos până în cele mai 
tainice unghere sufletești.

Ne leagă o veche prietenie generațio-
nistă și adeseori m-am întrebat de unde-i 
vine vocația, școala și înaltul profesiona-
lism, de care dă dovadă în permanență? 
Vocația, talentul sunt podoabe rare cu care 
ne înzestrează natura, e clar. Fără muncă 
asiduă, harul se ofilește și invers. El înflo-
rește înzecit când înveți însutit și transpiri 
înmiit. Petre Neamțu, acest vrednic vlăstar 
răzășesc din Larga Floreștilor, are totuși în 
sânge un CV de noblețe, care-l distinge net 
printre confrați. Această noblețe exemplară 
urcă din tradiția marilor predecesori Isidor 
Burdin, Serghei Lunchevici și Dumitru Bla-
jinu, lăutari, șefi de orchestre și muzicieni 
neîntrecuți, care au sporit și au înnobilat 
carismatic arta lăutărească a legendarului 
Barbu Lăutaru. Niciodată nu a secat izvorul 
talentelor pe acest picior de plai și astăzi nu 
poate decât să ne încânte emulația feerică, 
sănătoasă și creatoare  ce există între mi-

nunații noștri lăutari și șefi de orchestră: 
Nicolae Botgros, Ion Dascăl, frații Advahov, 
Vasile Goia, firește, împreună cu maestrul 
Petre Neamțu, cel care a salvat în timp și a 
sporit în valoare o orchestră de patrimoniu 
național – Orchestra Folclor! Zic, de pa-
trimoniu, pentru că aici s-a cimentat și o 
durabilă prietenie (mai rar printre artiști!) 
a maeștrilor Vasile Iovu, Anatol Golomoz, 
Mihai Bătrânu, Gabi Gronic ș.a., pe care 
să-i tot asculți la nesfârșit.

Popular pe ambele maluri ale Prutului, 
dar și ale Dunării, ale Rinului, Senei și pe 
alte meridiane, Petre Neamțu este și ani-
matorul Festivalului „Prezintă Orchestra 
„Folclor”, care a pus și pune în valoare noi 
talente de vocaliști și instrumentiști, iar 
marii cântăreți populari de pretutindeni 
consideră drept onoare și noroc să cânte 
cu orchestra lui Petre Neamțu. O confirmă 
Festivalul-concurs televizat de tineri inter-

preți Prezintă Orchestra Folclor, specta-
col desfășurat recent la Palatul Național 
Nicolae Sulac. În preajma sărbătorilor 
de iarnă, melomanii sunt și în așteptarea 
Festivalului-concurs de creație și de inter-
pretare a romanței Crizantema de argint, 
ediția a XXV-a, alt ecou argintiu-cristalin 
al Festivalului de romanțe Crizantema de 
aur  de la Târgoviște. Putem afirma cu cer-
titudine că, în mare parte, meritul relansării 
romanței românești în spațiul nostru îi 
revine baghetei magice a lui Petre Neamțu!

Despre activitatea didactică, în calitate 
de conferențiar universitar al Academiei 
de Muzică, Teatru, Arte Plastice, autor de 
manuale, aranjor și autor de numeroase 
creații pentru orchestră, care au îmbogățit 
repertoriile concertistice și Fonoteca Te-
le-Radiodifuziunii publice; despre titlurile 
și distincțiile binemeritate de Artist Emerit 
(1989), Artist al Poporului (2010), Cava-
ler al Ordinului Republicii și al Ordinului 
Meritul Cultural în grad de Ofițer, confe-
rit de Guvernul României – despre toate 
aceste jaloane ale biografiei maestrului 
Petre Neamțu nu se poate spune decât că 
le merită pe deplin. De altfel ca și titlul de 
Laureat al Premiului Național care, con-
statăm acum cu bucurie, că, în sfârșit, i-a 
întregit palmaresul. 

Felicitări, Maestre, și – în egală măsu-
ră – felicitări întregii Orchestre Folclor! 

Ion Hadârcă

Petre Neamțu în ecouri de romanță românească
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R E P O R T A J

În octombrie, redacția GAZE-
TEI de Chișinău a mers cu pro-
movarea ziarului la sud, în satele 
Văleni, Slobozia Mare, Giurgiu-
lești și Câșlița-Prut, raionul Cahul. 

Primul sat pe care l-am colin-
dat a fost Slobozia Mare. Era zi 
de sâmbătă, am intrat în piața 
„Poarta belșugului”. Este o piață 
transfrontalieră cu hală modernă, 
inaugurată în octombrie curent.

Piața este una dintre cele mai 
mari din sudul Republicii Moldo-
va și singura care este deschisă 
șapte zile din șapte, ne-a informat 
lumea din sat. Cei întâlniți la piață 
ne-au spus că în zilele de joi și 
duminică piața e plină și e mai 
multă lume ca în zilele celelalte. 

La piața din Slobozia Mare vin 
locuitorii din regiune, dar și de 
dincolo de Prut, din România. 
Aici poți cumpăra lapte și brân-
zeturi, carne proaspătă, legume 
și fructe, cereale și nuci, produ-
se din piele și blană, articole de 
artizanat, acestea fiind produse 
de circa 1400 de antreprenori și 
gospodari din Slobozia Mare.

Covid-ul a făcut-o 
să-și deschidă pensiune 
în casa ei

O vânzătoare mai iute de lim-
bă, de la piață, ne sugerează să 
rămânem pentru a doua zi, adică 
duminică, când piața e plină de 
lume, iar pentru a înnopta ne su-
gerează să mergem la casa Mașei 
Minciună.

„Ea are unde vă caza și vă poate 
oferi și mâncare caldă. În satul 
nostru, cine vine merge la ea”, ne 
informează femeia, descriindu-ne, 
în același timp, drumul spre casa 
Mariei Minciună, situată în apro-
piere de un turn de apă, după care 
trebuie să ne ghidăm.

Ajungem la casa cu pricina, la 
poartă ne iese o femeie cu chip 
blajin. E Mașa Minciună, așa-i 

spune lumea din sat. După ce ne 
prezentăm, femeia ne invită în 
ogradă ca să ne arate unde cazează 
lumea venită la sud și ce dulcea-
ță bună are pentru toți vizitatorii 
regiunii de sud. Se scuză că încă 
nu a reușit să strângă prin casă, 
deoarece avusese niște musafiri 
care tocmai plecaseră. 

Lacul Beleu – loc atractiv 
pentru turiști 

Mereu s-a aflat în mijlocul oa-
menilor. Este cunoscută ca cea 
mai bună bucătăreasă din regiu-
nea de sud. A lucrat peste patru-
zeci de ani la diferite ceremonii în 
satele situate pe malul Prutului. 
Anul trecut, odată cu pandemia, 
pentru că lucrurile au stagnat și 
petrecerile au încetat să mai aibă 
loc, a început să primească oas-
peți în casa sa. Rămași doar ea 
cu soțul, aveau suficient spațiu 
disponibil pentru cazarea vizi-
tatorilor, oferindu-le celor care 
doresc și trei mese pe zi, acestea 
fiind din mâncare tradițională. 

Lunca Prutului de Jos a fost 
o destinație solicitată de către 
turiști, aici aflându-se și cel mai 
mare lac natural din Moldova, 
Lacul Beleu – unica rezervație 
protejată de UNESCO. 

În discuție, aflăm că pasiunea 
de a găti este transmisă de la 
mama sa și de la bunica sa. De la 
bunica a învățat cum se fac foile 
pentru plăcinte, iar de la mama, 
mai multe secrete legate de mân-
cărurile tradiționale. Mama sa a 
fost o bucătăreasă arhicunoscu-
tă la vremea ei. Ea primea, prin 
anii `70 foarte mulți oaspeți de 
la Chișinău. 

La rândul ei, iscusita bucătă-
reasă Mașa Minciună a fost invi-
tată să pregătească meniul la nu-
meroase nunți, de la Giurgiulești 
până la Cahul, centrul Moldovei, 
România. A pregătit bucate și 
s-a ocupat de amenajarea lor. 
Maria Minciună ne mărturisește 
că nu are un carnet de rețete, 
dar răsfoiește cărți de bucate. 
Rețetele se păstrează intacte în 
minte de când era copil, cu tot 
cu pregătirea necesară, așa ca 
pe timpuri. 

În bucătărie îi place și să ex-
perimenteze, o face des, iar ver-
dictul în privința combinațiilor îl 
primește de la fiul său care este 

Bucătăreasa de la sud
Maria Minciună nu are un carnet de rețete, dar le păstrează bine în minte de când era copil

Localitatea Slobozia Mare din raionul 
Cahul este cunoscută pentru piața 
transfrontalieră modernă „Poarta 
belșugului”, inaugurată în octombrie 

curent, dar și grație mai multor meșteri populari, 
oameni deosebiți care au ocupații de suflet, 
diverse, prin intermediul cărora își câștigă 
banii pentru trai. Una dintre cele mai iscusite 
și cunoscute bucătărese de la sudul Republicii 
Moldova este Maria Minciună. Satul îi zice Mașa 
Minciună. Bucătăreasa este cunoscută și pentru 
rețetele inedite de dulceață făcută din roșii cherry, 
ardei, smochine, floare de salcâm și de soc. Maria 
Minciună face și renumita boia de la sud din ardei 
grași, folosită de gospodine în bucate.

inginer tehnolog în tehnologia 
alimentară. Gustoșeniile sunt 
pe placul oaspeților, ne spune 
doamna Maria, iar solicitările sunt 
foarte multe. În această vară, de 

exemplu, a primit delegații din` 
Polonia și Letonia. Gastronomia 
locală a fost apreciată de repre-
zentanți drept cea mai gustoasă 
din zona de sud.

Piața 

în stil rustic, 
dar cu o hală 

modernă, a fost 
construită de la 
zero cu suportul 
oferit de Elveția 

în cadrul 
proiectului 

PNUD „Migrație 
și dezvoltare 
locală” (1,1 

milioane lei) 
și Programul 

guvernamental 
„DAR 1+3” 
(250 de mii 

de lei), dar și 
cu contribuția 

Consiliului 
raional Cahul 

(300 de mii de 
lei), a Primăriei 
Slobozia Mare 
(837 de mii de 

lei) și a celor 150 
de moldoveni 
originari din 

Slobozia Mare, 
stabiliți în afară 

(177 de mii de 
lei). Costul total 

al lucrărilor 
a ajuns la 2,6 

milioane de lei.

Victoria CERNEA Fo
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

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

Prezentul articol este o continuare a celor 
din numerele 39-42 ale „Gazetei de 
Chișinău” (din 22 și 29 octombrie, 5 și, 
respectiv, 12 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 Bălți (în 
continuare)

5. Raionul Bolotino (corect 
Balatina – nota Al. M.) – cu cen-
trul în satul Bolotino. Centrul 
raional are 4.326 de locuitori. 
În componența raionului au fost 
incluse localitățile fostei plase 
Bolotino. 

Suprafața raionului – 442.1 
km pătrați. Populația raionului 
– 27.304 locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 16.767; ruși – 195; ucrai-
neni – 8.687; alte naționalități 
– 1.657 de persoane.

Localități – 31; soviete sătești – 
10; teren arabil – 27.854 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Există spații pentru sedi-
ile tuturor organizațiilor raionale.

6. Raionul Chișcăreni – cu 
centrul în satul Chișcăreni. Po-
pulația centrului raional – 5.276 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Chișcăreni. 

Suprafața raionului – 504.8 
km pătrați. Populația raionului 
– 24.261 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 16.962; ruși – 1.097; 
ucraineni – 6.508; alte naționa-
lități – 696 de persoane.

Localități – 31; soviete sătești 
– 7; teren arabil – 36.624 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – drumuri de țară. 
Sunt spații pentru sediile tuturor 
organizațiilor raionale.

7. Raionul Sângerei – cu 
centrul în satul Sângerei. Popu-
lația din centrul raional – 5.082 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Sângerei. 

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

Componența națională: mol-
doveni – 20.764; ruși – 2.097; 
ucraineni – 4.907; alte naționa-
lități – 464 de persoane.

Localități – 38; soviete sătești 
– 7; teren arabil – 37.920 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară, sunt spații pentru sediile 
tuturor organizațiilor raionale.

8. Raionul Bălți – cu centrul 
în orașul Bălți. Populația din cen-
trul raional – 64.299 de locuitori. 
În componența raionului au fost 
incluse localitățile fostei plase Bălți. 

Suprafața raionului – 745.5 
km pătrați. Populația raionului 
– 39.302 locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 24.671; ruși – 5.188; 
ucraineni – 7.842; alte naționa-
lități – 919 persoane.

Localități – 33; soviete sătești 
– 8; teren arabil – 63.573 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri de 
țară. Pe teritoriul raionului este cale 
ferată. Există spații pentru sediile 
tuturor organizațiilor raionale.

9. Raionul Glodeni – cu cen-
trul în satul Glodeni. Centrul ra-
ional are 4.614 locuitori. În com-
ponența raionului au fost incluse 
localitățile fostei plase Glodeni. 

Suprafața raionului – 524 km 
pătrați. Populația raionului – 
28.976 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 20.779; ruși – 1.170; 
ucraineni – 6.975; alte naționa-
lități – 52 de persoane.

Localități – 24; soviete sătești 
– 9; teren arabil – 41.840 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Sunt spații pentru sediile 
organizațiilor raionale.

10. Raionul Râșcani – cu 
centrul în orășelul Râșcani. Po-
pulația centrului raional – 11.574 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Râșcani. 

Suprafața raionului – 555.6 
km pătrați. Populația raionului 
– 44.142 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 29.620; ruși – 6.074; 
ucraineni – 7.151; alte naționali-
tăți – 1.297 de persoane.

Localități – 33; soviete sătești 
– 8; teren arabil – 54.252 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Există spații pentru sedi-
ile tuturor organizațiilor raionale.

11. Raionul Edineț – cu cen-
trul în satul Edineț. Populația cen-
trului raional – 13.846 de locuitori. 
În componența raionului au fost in-
cluse localitățile fostei plase Edineț. 

Suprafața raionului – 348.2 
km pătrați. Populația raionului 
– 32.581 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 20.322; ruși – 2.875; 
ucraineni – 6.806; alte naționa-
lități – 2.578 de persoane.

Localități – 23; soviete sătești – 
10; teren arabil – 31.818 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Sunt spații pentru sediile 
tuturor organizațiilor raionale.

12. Raionul Brătușeni cu 
centrul în satul Brătușeni. Po-
pulația centrului raional – 5.736 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Brătușeni. 

Suprafața raionului – 463.7 
km pătrați. Populația raionului 
– 41.866 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 28.432; ruși – 4.609; 
ucraineni – 5.881; alte naționa-
lități – 2.944 de persoane.

Localități – 29; soviete sătești 
– 8; teren arabil – 39.768 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Sunt spații pentru sediile 

tuturor organizațiilor raionale.
13. Raionul Lipcani – cu cen-

trul în orășelul Lipcani. Populația 
centrului raional – 9.220 de lo-
cuitori. În componența raionului 
au fost incluse localitățile fostei 
plase Lipcani. 

Suprafața raionului – 728,80 
km pătrați. Populația raionului – 
53.435 de locuitori.

Componența națională: mol-
doveni – 35.905 oameni; ruși – ; 
ucraineni – 11.314; alte naționa-
lități – 6.216 de persoane.

Localități – 27; soviete sătești – 
22; teren arabil – 414.210 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 
de țară. Sunt spații pentru sediile 
tuturor organizațiilor raionale.

14. Raionul Briceni – cu 
centrul în târgușorul Briceni. Po-
pulația centrului raional – 9.182 
de locuitori. În componența raio-
nului au fost incluse localitățile 
fostei plase Briceni. 

Suprafața raionului – 644.20 
km pătrați. Populația raionului – 
40.977 de locuitori.

Componența națională: moldo-
veni – 22.587; ruși – ; ucraineni – 
12.296; alte naționalități – 6.094 
de persoane.

Localități – 26; soviete sătești – 
18; teren arabil – 398.281 hectare.

Raionul este telefonizat. Căi de 
comunicație – șosele și drumuri 

de țară. Spații pentru sediile or-
ganizațiilor raionale sunt destule.

Orașul Bender
Suprafața orașului alcătuiește 

37.53 km pătrați. Numărul popu-
lației în oraș este de 31.542 de lo-
cuitori. Numărul întreprinderilor 
industriale – 32. În ele lucrează 
532 de muncitori. Printre cele mai 
mari întreprinderi se numără cele 
de prelucrare a alcoolului, de fa-
bricare a berii, de conservare și 
de prelucrare a lemnului. În oraș 
există patru școli medii și zece școli 
primare; trei cinematografe, două 
spitale, trei policlinici, trei biblio-
teci, stație electrică cu o capacitate 
de 485 kilowați, apeduct.

Pe teritoriul orașului trece 
nodul feroviar Bender, de la care 
trenurile pornesc în trei direcții – 
Odesa, Chișinău-Acherman.

Orașul Chișinău
Suprafața orașului alcătuiește 

120 km pătrați cu o populație de 
114.896 de locuitori. Întreprin-
deri industriale – 332, cu 4899 
de muncitori. În afară de acestea 
în oraș există un număr mare de 

meșteșugari și meșteri: croitori – 
1306, ciubotari – 1584, alți – 2000 
de persoane. Instituții de învăță-
mânt: școli medii – 14, școli medii 
incomplete – 21, primare – 14, 
spitale, stațiuni și policlinici – 22.

În oraș este stație electrică, tram-
vai, stație de radio, stație de radio 
prin fire, poștă, telegraf, două cine-
matografe și un teatru orășenesc.

Orașul Bălți
Suprafața orașului alcătuiește 

19.1 km pătrați. Populația orașului 
este de 65.270 de locuitori. Între-
prinderi industriale – 89, la care 
lucrează 658 de oameni. Printre 
cele mai mari întreprinderi se nu-
mără: fabrica de zahăr, de prelu-
crare a alcoolului, de cărămidă. 

Pe teritoriul orașului trece no-
dul căii ferate, de la care pornesc 
trenuri în două direcții. În oraș 
sunt trei spitale, cinci policlinici, 
două maternități, un cinemato-
graf, un teatru dramatic, cinci 
școli medii și zece școli medii 
incomplete, stație electrică, ape-
duct, poștă, telegraf, stație de 
telefoane.

 
Scurtă descriere a orașelor 
RSS Moldovenești

1. Orașul Rezina, 
județul Orhei 

Orașul Rezina, fost centru de 

plasă, e situat pe malul râului Nis-
tru. Populația orașului e de 8.112 
de locuitori. 

În oraș funcționează o stație 
electrică, două uzine de oale din 
ciment, sunt fabrici de prelucrare 
a uleiului de floarea-soarelui și 
câteva brutării la care muncesc 
74 de oameni.

Străzile orașului sunt petruite. 
Este un spital, o baie publică bine 
utilată. Funcționează o școală me-
die de meserii, două biblioteci și 
două cluburi.

Orașul Rezina este un cen-
tru piscicol unde se pescuiesc 
morunul și păstruga. Potrivit 
îndrumătorului privind recen-
sământul populației din 1930 
și altor materiale, Rezina este 
oraș.
2. Orașul Leova, 
județul Chișinău

Orașul Leova este situat la gra-
niță cu România. Are o populație 
de 7.593 de locuitori.

Are un spital pentru 25 de pa-
turi, două mori mecanice (roți 
zimțate), o moară pentru pre-
lucrarea florii-soarelui, o uzină 
pentru prelucrarea lemnului și 
alte întreprinderi – 15 la număr, 
la care lucrează 94 de muncitori 
și patru slujbași.

Potrivit materialelor și recen-
sământului populației din 1930, 
Leova este înscris ca oraș.
3. Orașul Fălești, 
județul Bălți

Orașul Fălești este așezat la 
4 km de stația de cale ferată. 
Populația – 12.340 de locuitori. 
Suprafața orașului – 112.3 km 
pătrați. Are o stație electrică cu 
o capacitate de 50 de cai-putere 
și o tipografie.

Potrivit documentelor recen-
sământului din 1930, Fălești este 
înscris ca oraș.
4. Orașul Comrat,
 județul Bender

Orașul Comrat este așezat la 
5 km de calea ferată. Populația 
orașului – 13.643 de locuitori. 
Funcționează o stație electrică cu 
o capacitate de 98 de cai-putere. 
O moară mare mecanică, un spital 
pentru 30 de paturi, în total în 
oraș sunt 12 școli. În documentele 
românești Comratul este trecut 
ca oraș.
5. Orașul Ungheni,
 județul Bălți

Orașul Ungheni este așezat la 
stația nodului de cale ferată. Ora-
șul are o populație de 11.235 de 
locuitori. Potrivit îndrumătorului 
recensământului populației din 
1930, localitatea Ungheni este 
înscrisă ca oraș.
6. Orașul Călărași, 
județul Chișinău

Orașul Călărași numără 6.190 
de locuitori. În oraș activează 
două școli primare, în care 
lucrează 12 învățători, o moa-
ră-diesel cu o capacitate anuală 
de 4 mii de tone, la care lucrea-
ză zece oameni. Mai lucrează 
un spital evreiesc pentru 25 
de bolnavi, doi medici și două 
farmacii.

În oraș funcționează o stație 
electrică cu o capacitate de 90 de 
cai-putere. 

Potrivit materialelor recen-
sământului populației din 1930, 
Călărași este considerat oraș.

Imagine din Chișinăul primului an de ocupație sovietică, surprinsă de Gheorghi Petrusov. 
Fotografia a fost făcută în perioada 2 august - 31 decembrie 1940
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

Noua ediție a DOOM – Dicționarul Or-
tografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii 
Române – va conține peste 3.600 de cuvinte 
noi, care au apărut în vorbire în ultimii 16 
ani.

Adina Dragomirescu, directorul Institu-
tului de Lingvistică al Academiei Române: E 
vorba, în primul rând, de cuvinte din en-
gleză, unele chiar din domeniul televiziunii, 
să zicem breakingnews sau fakenews, altele 
sunt cuvinte care circulă în limbajul obișnuit 
– afterschool, takeaway sau all-inclusive – 
sau cuvinte pe care toată lumea le folosește 
acum, dar care nu erau normate, nici ca 
pronunțare, nici ca scriere în dicționarele 
românești. Și mai sunt și cuvinte care au o 
haină românească, deci o structură româ-
nească, de tipul accesorizat sau acidifiant, 
adresabilitate, advertorial.

Vocabularul, îmbogățit 
și de pandemie

Și criza sanitară i-a făcut pe români să 
învețe cuvinte noi.

George Lăcătuș, jurnalist Digi24: În 
perioada pandemiei, românii și-au îmbună-

tățit vocabularul cu o serie de cuvinte pe care 
nu le foloseau înainte. Covid, coronavirus, 
anti-coronavirus, corona-sceptic sau izoletă 
sunt cuvinte care i-au determinat pe ling-
viștii Academiei Române să le menționeze 
în noua ediție a DOOM.

Tânăr: Înainte de Coronavirus, n-am 
auzit niciodată de aceste cuvinte. Așa că 
arată cum se modifică limba, cât de repede 
se schimbă.

Tânără: Adaptăm totul noi, oricum. 
Avem cuvinte din toate limbile. (...) Cu cât 
avem cuvinte comune cu mai multe țări, cu 
atât ne descurcăm mai bine să înțelegem 
mai multe chestii.

Tânără: „Selfie” îl folosesc demult, că 
nu e de acuma. Mă rog, cred că și „weekend” 
vine tot din... Bine că ne-am dezvoltat și noi.

Cuvinte din engleză, adaptate 
fără modificări, deoarece nu au co-
respondent în limba română

Cuvintele din limba engleză au fost 
adaptate fără modificări, deoarece nu au 
corespondent în limba română.

O nouă modificare a DOOM o reprezintă 

renunțarea la a doua modalitate de pronun-
ție a anumitor cuvinte.

Ion Bogdan Lefter, decanul Facultății de 
Litere, Universitatea din București: „Simțim 
că e firesc să spunem românește și de altfel 
se spune de multă vreme profesor și să spui 
profesooor e de fapt o influență de pronunție 
din alte limbi, unde accentul cade altfel. 
Lucrurile vor continua să se filtreze, să se 
autofiltreze, încât din aceste 3.600, peste 
16 ani poate nu toate vor mai fi regăsite în 
ediția de atunci a DOOM-ului”.

Noua ediție a DOOM se află la tipografie 
și va apărea curând.

digi24.ro

Limba română, oficial 
mai bogată cu peste 
3.600 de cuvinte noi 

Limba română s-a îmbogățit în ultimii 16 ani cu peste 
3.600 de cuvinte noi. Majoritatea sunt neologisme din 
limba engleză, cuvinte pe care am ajuns să le utilizăm 
în vorbirea de zi cu zi, chiar și cu forme de plural. Și 

pandemia de Coronavirus a îmbogățit vocabularul românilor cu 
termeni ca izoletă sau corona-sceptic. Toate se vor regăsi în noul 
DOOM, care va apărea în curând. 

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Bătrâna care a venit dis-de-dimi-
neață să rezolve o problemă „cu apa” 
la Apă-Canal Chișinău vrea să treacă 
fără a sta la rând, dar nimeni nu este 
dispus să-i permită. Până la ea, atât 
cât am avut timp să observ, oamenii au 
dat voie să intre „peste rând” în localul 
societății pe acțiuni unei femei în cârje 
și unei mame cu pruncul în brațe. Mai 
mult, în ruptul capului, lumea nu mai 
dorește să ofere facilități nimănui, așa 
că bătrâna nu are încotro și se confor-
mează regulilor.

Când, în sfârșit, se pomenește în in-
teriorul instituției, se miră că „fotogra-
fia” ei stă deja pe un ecran mare, alături 
de „fotografiile” altor clienți. Cineva 
îi lămurește că așa-i acum: fiecare om 
este filmat, înregistrat cum se cuvine, 
pentru că numai în așa mod poți com-
bate terorismul, poți avea informație 
despre oricine calcă pragul serviciilor 
puse în slujba cetățeanului. 

Mare treabă din ceea ce i se explică 
bătrâna nu  înțelege, dar, privind la 
ecranul cu multe imagini, îi vede pe cei 
care au rămas afară în frig și e foarte 
mulțumită. L-a convins totuși pe anga-
jatul de la ușă să o treacă mai înainte, 
pentru că o dor picioarele și ar vrea să 
stea pe un scaun până îi vine rândul 
să-și spună păsul la unul dintre ghișee. 
Angajatul, care i-a dat și un tichet în 
care stă scris un număr de ordine, o 
urmărește și îi face observație că nu 
stă la locul ei pe scaun, iar bătrâna îi 
răspunde că dacă mai înainte o dureau 
picioarele pentru că stătea în picioare 
acum o dor pentru că stă pe scaun...

Vrând să afle de unde va afla când 
îi va veni rândul mult așteptat, un băr-
bat din preajmă îi explică bătrânei că 
totul se vede în fața ei, pe un monitor. 
Monitorul pentru bătrână e tot un fel 
de televizor, numai că nu arată filme, 
ci niște numere pe care ea totuna nu 
le vede cu claritate. Pentru că e vădit 
neliniștită, angajatul îi spune să stea 
cuminte, deoarece îi va spune el, la mo-
mentul potrivit, când îi vine rândul, ba 
chiar o va conduce la ghișeul respectiv.

Stăpână pe situație, având toate asi-
gurările și garanțiile, bătrâna începe să 
cerceteze mai bine sala de așteptare și, 
întorcând capul, observă încă un „tele-
vizor”, în spatele ei. Este identic celui 
din față conținând aceleași cifre pentru 
clienții care privesc din fața ei, numai 
că... întrebarea pe care o pune bătrâ-
na este de-a dreptul genială: Doamne 
ferește, oare nu cumva, oameni buni, 
pe ecranul ista din spate e o altă listă, 
pentru cei ce intră fără să aștepte ca 
noi, oamenii de rând?!

Orice am spune, bătrânii noștri, la 
prima vedere neștiutori, cunosc foarte 
bine lecțiile ce li s-au predat pe parcur-
sul istoriei, inclusiv în democrație. Nu 
chiar absolut întâmplătoare această 
naivă întrebare a bătrânei într-o dimi-
neață răcoroasă de noiembrie...

Întrebare 
retorică cu 
semnificație 
istorică

Majoritatea provin din limba engleză și sunt folosite zilnic

În pofida pandemiei și crizei economice, 
revista Contrafort și-a continuat programul 
editorial, susținută de sponsorii săi – De-
partamentul pentru Relația cu Republica 
Moldova, ICR și Ministerul Culturii de la 
Chișinău. Cele patru numere ale revistei, 
apărute în lunile iulie-octombrie a.c., cu-
prind o vastă arie tematică, poezie, proză, 
critică literară, arte plastice, teatru și film, 
traduceri din literatura universală, interviuri 
și dezbateri de actualitate. 

Un reper important, în 2021, pentru 
revistă îl constituie proiectul „Romanul 
românesc din stânga Prutului”, derulat 
împreună cu Asociația ARBOR de la Bu-
curești. Proiectul constă în publicarea în 
Contrafort (Chișinău) și în Dilema veche 
(București) a unor eseuri semnate de critici 
literari din România pe marginea unor 
romane care au înnoit literatura basa-
rabeană, după decenii de proletcultism 
feroce. „Zbor frânt”, de Vladimir Beșlea-
gă (Florina Pîrjol), „Povestea cu cocoșul 
roșu”, de Vasile Vasilache (Cosmin Cio-
tloș), „Biserica albă”, de Ion Druță (Bog-
dan Crețu), „Venetica”, de Ariadna Șalari 
(Marius Chivu) și „Hronicul găinarilor”, 
de Aureliu Busuioc (Andreea Răsuceanu). 
Dezbaterea a continuat la București, în 
cadrul unor întâlniri cu public, moderate 
de Mirela Nagâț, realizatoarea emisiunii 
Cooltura de la TVR 1. 

Contrafort a reflectat în pagini consis-
tente Reuniunea Teatrelor Naționale Ro-
mânești, ediția a VI-a, situată sub generi-
cul celor 100 de ani ai Naționalului de la 

Chișinău (texte de Maria Pilchin și Vitalie 
Ciobanu). Ancheta „30 de ani de indepen-
dență a Republicii Moldova. Ce-am câștigat 
și ce-am pierdut?” a adunat opiniile a cir-
ca 20 de scriitori și publiciști basarabeni. 
„Zilele Filmului Românesc la Chișinău”, 
ediția a 7-a (cronici de Natalia Țurcan și 
Oleg Brega). Opera lui Eugeniu Coșeriu 
și situația studiilor românești în lume. 
Avanpremiere editoriale: Bogdan Crețu, 
„Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul 
lui Dimitrie Cantemir”; Mircea A. Diaconu, 

„Cernăuți. Obiecte pierdute”; Constantin 
Cheianu „Hotel California” ș.a. 

O rubrică de reală educație națională este 
„Românii în imagini de epocă”, susținută de 
Sorin Nica, un medic român din SUA, care 
reușește prin recuperarea unor fotografii din 
colecții particulare să reconstituie societatea 
românească interbelică, din care au făcut 
parte și basarabenii, și nord-bucovinenii. 

Revista Contrafort îmbină organic istoria 
și actualitatea culturii române într-o socie-
tate care își caută calea spre modernitate.

Revista „Contrafort” în 2021
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Afecțiunile ORL – cum participă 
aparatele de aer condiționat 
la declanșarea lor?

Curățarea incorectă sau la inter-
vale necorespunzătoare a aparatelor 
de aer condiționat favorizează dez-
voltarea în filtrele acestora a fungilor 
care vor fi împrăștiați prin ventilație 
în camera respectivă.

Utilizarea îndelungată a aerului 
condiționat la temperaturi scăzute 
excesiv va reduce capacitatea de 
apărare a organismului având drept 
consecință scăderea imunității și 
creșterea susceptibilității la infecții. 
În plus, aerul condiționat este un aer 
uscat care diminuează umidificarea 
mucoaselor. Organismul persoanelor 
obișnuite să stea timp îndelungat în 
încăperi cu aer răcit artificial își pier-
de capacitatea de adaptare. Astfel, vor 
transpira abundent când sunt expuse 
la temperaturi ridicate de vară, iar 
când intră în încăperile răcoroase, 

corpul lor reacționează ca și cum ar 
sta în frig.

Prin aceste mecanisme este favori-
zată apariția unor multiple probleme 
de sănătate: alergii, iritații, infecții 
ale tractului respirator superior (ri-
nite, laringite) și inferior (bronșite, 
pneumonii).

Ce afecțiuni ORL pot fi 
determinate de folosirea 
aerului condiționat?

Cele mai frecvente afecțiuni ORL 
în declanșarea cărora aerul condițio-
nat are o influență majoră sunt: rini-
tele, sinuzitele, faringo-amigdalitele, 
otitele medii și nevralgiile.

Alte simptome, cum ar fi durerea 
oculară, tusea, oboseala, durerile de 
dinți, pot fi, de asemenea, prezente.

În filtrele de aer condiționat se acumulează 
o mulțime de bacterii, virusuri și alergeni. 
Astfel apare un mediu propice de înmulțire 
a acestor microorganisme, cu precădere 

în spațiile reduse ca dimensiuni unde aerul se 
reciclează. 

Alte afecțiuni ORL declanșate de 
aerul condiționat

Expunerea constantă la tempera-
turile scăzute ale aerului condiționat, 
precum și la bacteriile și virusuri-
le conținute de filtre pot declanșa: 
faringite acute, amigdalite eritemato-
pultacee și chiar complicații amenin-
țătoare de viață, precum flegmonul 
periamigdalian. 

Manifestările acestora sunt: du-

rerea persistentă în gât,  senzația de 
usturime, arsură. 

În cazurile complicate putem avea 
stare generală proastă și febră.

Afecțiunile de mai sus se pot com-
plica cu otite medii. 

Organismul este obligat să își 
desfășoare activitatea la temperaturi 
extreme, acest fapt ducând la apariția 
unui stres nervos. 

Ce putem face pentru a minimali-

Coșurile de gunoi sau capacele de la 
toaletă neacoperite sporesc riscul de răs-
pândire a infecțiilor virale și bacteriene. 
O analiză globală a riscurilor transmiterii 
bacteriene și virale în băile publice a con-
statat că bioaerosolii pot fi transmiși într-o 
clădire cu mai multe etaje prin instalații 
defectuoase și că lăsarea capacelor de la 
toaletă deschise după utilizarea toaletei 
poate dispersa picăturile contaminate la o 
distanță mai mare de un metru. Coșurile 
de gunoi neacoperite din băile publice 
sunt, de asemenea, semnalate ca un risc, 
mai ales dacă sunt amplasate sub sau în 
apropierea uscătoarelor de mâini electrice.

Cercetătorii de la Universitatea Națio-
nală din Australia și de la Universitatea din 
Australia de Sud au evaluat 38 de studii 
diferite din 13 țări care au investigat riscul 

transmiterii bolilor infecțioase în toaletele 
publice. Pe lângă luarea în considerare a 
riscurilor de transmitere a COVID-19 în 
băi, revizuirea a analizat și alte riscuri 
de boli infecțioase din toaletele publice 
din restaurante, locuri de muncă, spații 
comerciale și universități.

Rezultatele au arătat dovezi pe scară 
largă ale suprafețelor contaminate ca o 
cauză a transmiterii fecal-orale, dar nu 
există cazuri documentate de transmitere 
a bolilor infecțioase pe cale aeriană. „Deși 
există un risc potențial de răspândire a 
aerosolilor din spălarea toaletei și usca-
rea mâinilor, nu am găsit nicio dovadă de 
transmitere prin aer a agenților patogeni 
intestinali sau respiratori în băile publice 
în lucrările pe care le-am analizat”, spune 
coautorul lucrării, profesorul de știință a 

mediului Erica Donner.
Același cercetător spune că 

dovezile anecdotice sugerează că 
toaletele publice au fost evitate 
de oameni în ultimele 18 luni 
din cauza riscurilor percepute de 
transmitere a COVID-19. „Unii 
oameni au fost îngrijorați cu 
privire la utilizarea toaletelor 
publice în timpul pandemiei, dar 
dacă îți micșorezi timpul petre-
cut în baie, vă spălați și uscați 
corect mâinile și nu folosiți te-
lefonul mobil, nu mâncați sau 
beți, atunci riscurile ar trebui 
să fie scăzute, mai ales dacă baia 
este bine întreținută”, declară 
profesorul Donner.

romedic.ro

Pe măsură ce 
femeile îmbătrâ-
nesc, riscul lor de 
boli cardiovascula-
re îl depășește pe 
cel al bărbaților, 
în mare parte din 
cauza nivelurilor 
scăzute de estro-
gen care reglează 
funcția vascula-
ră. Prin urmare, 
multe cercetări se 
concentrează pe 
diverși factori de risc pentru bolile car-
diovasculare la femei. Un nou studiu su-
gerează că mâncatul singur poate contribui 
la un risc crescut de boli cardiovasculare 
la femeile în vârstă.

Schimbările recente din societate au 
făcut ca mai mulți oameni ca oricând să 
mănânce singuri. Unele dintre motivele 
principale includ o creștere a număru-
lui de gospodării cu o singură persoană, 
introducerea protocoalelor de distanțare 
socială ca răspuns la pandemia COVID19 
și creșterea numărului de platforme pen-
tru serviciile de livrare de alimente. Cu 
cât numărul persoanelor care iau masa 
singure a crescut, cu atât mai mult au fost 
amplificate și riscurile pentru diferite pro-
bleme de sănătate.

Un studiu anterior a raportat că o frec-
vență mai mare de a mânca singur este 
asociată cu un risc mai mare de obezitate 
abdominală și tensiune arterială crescută. 
Atunci când mănâncă singuri, oamenii tind 
să consume alimentele mai repede, ceea 
ce duce adesea la creșterea indicelui de 
masă corporală, a circumferinței taliei, a 
tensiunii arteriale și a nivelului lipidelor 

din sânge, toate 
acestea putând 
crește riscul de 
sindrom me-
tabolic și de 
boli cardiovas-
culare.

M â n c a t u l 
singur poate 
afecta, de ase-
menea, sănăta-
tea mintală și a 
fost raportat ca 
un factor de risc 

pentru depresie, afecțiune asociată cu un 
risc crescut de boli cardiovasculare. În 
cadrul studiului actual, la care au parti-
cipat aproximativ 600 de femei aflate la 
menopauză cu vârsta mai mare de 65 de 
ani, cercetătorii au comparat comporta-
mentele de sănătate și starea nutriționa-
lă între femeile în vârstă care mănâncă 
singure și cele care mănâncă cu alții și au 
investigat relația dintre mâncatul singur 
și prevalența bolilor de inimă.

Pe baza rezultatelor studiului, cercetă-
torii au concluzionat că femeile în vârstă 
care au mâncat singure aveau cunoștințe 
nutriționale și un aport nutrițional mai 
slab. Mai precis, s-a constatat că femeile 
în vârstă care mâncau singure aveau un 
aport mai mic de energie, carbohidrați, 
fibre alimentare, sodiu și potasiu decât 
cele care mâncau alături de cineva. În plus, 
femeile în vârstă care au mâncat singure 
au avut de 2,58 ori mai multe șanse de 
a avea angină, un tip de durere în piept 
cauzată de fluxul sanguin redus la inimă 
și un simptom al bolii coronariene.

romedic.ro

za contribuția aerului condiționat în 
apariția afecțiunilor ORL?

Evitarea folosirii excesive, la 
temperaturi scăzute a aerului con-
diționat în mașină sau în încăperi cu 
spațiu redus. 

Fluxul de aer nu trebuie să vină 
direct spre oameni. Este necesară o 
distanță de aproximativ 6-9 metri.

Temperatura optimă pentru o 
funcționare corespunzătoare a or-
ganismului este între 19-22° C. Tem-
peratura ar trebui setată cu maximum 
5-7° C mai scăzută decât cea de afară, 
niciodată sub 19° C.  

Evitarea trecerii bruște din exte-
rior în încăperile răcite pentru a se 
feri de supunerea organismului la un 
stres suplimentar.

Un aparat de aer condiționat ne-
cesită curățare aproximativ de două 
ori pe an pentru a nu constitui un pe-
ricol pentru sănătate. De asemenea, 
curățarea corespunzătoare este utilă 
la economisirea energiei electrice, la 
funcționarea eficientă și prelungirea 
duratei de viață a aparatului de aer 
condiționat.

bioterramed.ro

Coșurile de gunoi sau capacele 
de la toaletă neacoperite sporesc 
riscul de răspândire 
a infecțiilor virale și bacteriene

Mâncatul singur crește riscul 
de boli cardiovasculare pentru 
femeile în vârstă
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Serghei Șilov, 
bronz la 
Modialele de 
combat sambo

Luptătorul de sambo Serghei 
Șilov (cat. 58 kg) și-a adjudecat 
medalia de bronz la Campiona-
tele Mondiale ce s-au desfășurat 
în perioada 12-14 noiembrie a.c. 
la Tașkent (Uzbekistan). Atletul 
originar din Bender a evoluat în 
categoria combat sambo (o formu-
lă de luptă similară cu MMA) și 
a învins în primele două partide, 
după ce mai întâi a fost condus în 
ambele cu 0-4, în compania ar-
meanului Armen Mnaceakanyan 
și a bulgarului Gheorghi Kandov. 
În semifinale, compatriotul nos-
tru, care în acest an a devenit vice-
campion european, a cedat în fața 
rusului Aleksandr Nesterov, dublu 
campion mondial, prin aruncarea 
peste umăr și aplicarea unei cap-
turi dureroase la braț. 

Vladislav 
Ursu, medaliat 
cu bronz la 
Europenele 
de ping-pong

Moldoveanul Vladislav Ursu 
(nr.132 mondial la dublu printre 
tineret) a cucerit distincția de 
bronz în proba de dublu a Cam-
pionatelor Europene de tenis de 
masă U-21, care au avut loc în 
intervalul 10-14 noiembrie cu-
rent la Spa (Belgia). În pereche 
cu reprezentantul Austriei, Ma-
ciej Kolodziejczyk (nr.101), ei s-au 
impus în trei meciuri (3-1, 3-1, 
3-0), cedând cu 1-3 în fața viito-
rilor campioni, belgienii Adrien 
Rassenfosse (106) și Olav Koso-
losky (105), după ce au reușit să-și 
adjudece primul set (11-4, 7-11, 
3-11, 6-11). 

Fotbaliștii 
moldoveni 
s-au impus 
la un turneu 
din Germania

Selecționata Moldovei a intrat 
în posesia trofeului principal al 
turneului „Sportstadt Düsseldorf 
Futsal-Cup”. În primul său meci 
din cadrul competiției, jucat pe 15 
noiembrie a.c., echipa noastră de 
futsal a învins cu 3-1 reprezentati-
va Suediei (la noi prin goluri s-au 
remarcat Sergiu Tacot și Cristian 
Obadă). Apoi urmă o partidă de 
infarct disputată în compania 
Germaniei, în care discipolii lui 
Vladimir Vusatîi la un moment 
dat s-au văzut conduși cu 0-3, însă 
golurile marcate de Sergiu Tacot, 
Cristian Obadă și Andrian Lașcu 
au restabilit nu doar egalitatea, 
ci le-au permis tricolorilor să-și 
adjudece Cupa Sportstadt.

„În cazul Iuliei succesul a gă-
sit-o abia după 16 ani de muncă 
asiduă, răstimp în care viața pro-
fesională, dar și cea personală au 
fost subordonate în mare parte 
unui singur scop: performanța 
sportivă de cel mai înalt rang. 
Vedeți și singuri, uneori rezul-
tatul se lasă așteptat mult timp, 
căci concurența la acest nivel este 
una acerbă, extrem de dură, iar 
condițiile de pregătire a rivalelor 
sunt cu mult peste ale noastre, 
incomparabile cu sărăcia de la 
noi. Așa că așteptăm din partea 
guvernării să acorde o atenție mai 
mare atleților noștri, să-i motive-
ze, căci sportul de performanță 
înseamnă foarte mari sacrificii 
pentru cel care îl practică, înce-
pând chiar de la debutul carierei. 
Altfel acești tineri vor renunța 
sau vor emigra, fenomen care 
deja a luat proporții”, a remarcat 
antrenorul Andrei Chiperi după 
ce Iulia Leorda și-a adjudecat 
titlul de vicecampioană la Cam-
pionatele Mondiale de lupte de 
la Oslo din luna octombrie 2021. 

Despre această realizare de ex-
cepție subsemnatul a relatat în 
numărul din 8 octombrie al Gaze-
tei de Chișinău. Ar fi de adăugat 
că între timp antrenorii Petru și 
Andrei Chiperi, tatăl și fiul, au 

fost decorați cu Ordinul Repu-
blicii, cea mai înaltă distincție 
de stat fiindu-le înmânată pe 15 
noiembrie de către președintele 
țării Maia Sandu. Desigur că acest 
gest este un semn de apreciere 
a succeselor lor profesionale 
de-a lungul unei cariere întregi, 
apreciere care a venit după dubla 

Drumul lung spre succes 
al luptătoarei Iulia Leorda

Iulian BOGATU

izbândă obținută de discipolele 
antrenorilor emeriți la Mondi-
alele ce au avut loc în capitala 
Norvegiei: aur pentru Irina Rîn-
gaci și argint pentru Iulia Leorda.

Iulia Leorda: „Guvernarea 
ar trebui să treacă de la 
cuvinte la fapte în privința 
susținerii sportivilor”

Reamintim că în acest an lup-
tătoarea Iulia Leorda a cucerit 
și medalia de bronz la Campio-
natele Europene de la Varșovia, 
obținând astfel timp de doar șase 

luni niște rezultate către care a 
mers întreaga-i viață. Are 27 de 
ani și năzuiește spre noi culmi, 
cea olimpică fiind de cea mai 
atrăgătoare strălucire. Despre 
amănuntele biruințelor obținute 
în anul ce se trece, dar și despre 
planurile ei de viitor aflăm în 
interviul de mai jos.

- Iulia, te rugăm să ne po-
vestești despre începutu-
rile carierei tale sportive.
Dragostea pentru lupte am 

moștenit-o de la mama, care 
practica și ea acest sport. Însă am 
început să mă antrenez sistematic 
când eram elevă în clasa a V-a a 
Liceului-Internat Republican cu 
Profil Sportiv din Chișinău, la 
vârsta de 11 ani. De fapt, unchiul 
meu m-a îndemnat să mă înscriu 
la această instituție.  

- Ai avut un traseu compe-
tițional fulminant la Mon-
dialele de la Oslo. Poți să 
ni-l descrii?
Mi s-a întipărit în memorie me-

ciul cu reprezentanta Ucrainei, 
Kristina Bereza. Cu ea m-am con-
fruntat și în 2019, când am câști-
gat cu 7-4. Așa că îmi era familiar 
felul ei de a lupta. La Oslo, când 
scorul era în defavoarea mea, la 
4-10, ea a încercat pe final de par-
tidă să mai execute un procedeu, 
la care eu am reușit să o blochez. 
După care am trecut-o în parter și 
am fixat-o cu omoplații pe supra-
fața saltelei de lupte, ceea ce îmi 
asigură victoria. Pe sportiva din 
Kazahstan, Assylzat Sagymbay, 
la aceste Mondiale am învins-o 
încă din prima repriză. Puțin 
mai dificil a fost meciul cu atleta 
din Canada, Samantha Stewart, 
însă am câștigat la scor și de acea 
dată (10-4). Iar în finală am ce-
dat unei atlete din Japonia, Akari 
Fujinami, care la acest turneu a 
câștigat toate partidele la zero, 
nepermițându-le adversarelor să 
ia măcar un punct. 

- Cum e să te afli pe podiu-
mul mondial?
Simțeam o mare bucurie și 

eram fericită... Și mândră, căci 
la astfel de campionate vin cele 
mai puternice atlete din lume, 
respectiv nivelul de concurență 
este pe măsură. Mai trăiam și un 

sentiment de profundă recunoș-
tință față de acele persoane care 
nu au încetat să creadă în mine 
chiar și în momentele mai grele 
ale carierei mele sportive, față de 
echipa în cadrul căreia lucrez zi 
de zi și umăr la umăr în sala de 
antrenamente. Mă gândeam și 
la drumul lung ce a durat peste 
15 ani, cât am mers spre aceas-
tă performanță, spre obținerea 
acestui rezultat, de care să mă 
pot bucura împreună cu o țară 
întreagă. 

- La revenirea acasă, te aș-
tepta la Aeroport o întâl-
nire feerică, cu fanfară și 
exclamații de bucurie ale 
rudelor și suporterilor...
O asemenea întâlnire parcă îți 

dă aripi. A fost o surpriză colosa-
lă. Am mai fost întâlnită în mod 
similar doar când am revenit de 
la Jocurile Olimpice de Tineret, 
desfășurate în 2010 la Singapore, 
unde am cucerit medalia de ar-
gint. Le mulțumesc tuturor pentru 
aceste clipe de mare bucurie.

- În ce condiții te antrenezi 
în prezent?
Mă pregătesc în sala de la LI-

RPS. Utilajul de acolo este cam 
învechit, iar condițiile lasă de do-
rit, încăperea fiind destul de mică. 
Rezultatele frumoase se datorea-
ză în mare parte specialiștilor de 
mare clasă care activează acolo. 
Sperăm ca baza materială să se 
îmbunătățească cât de curând. În 
2019, nu am avut niciun rezultat 
pe arena internațională, așa că 
nu mi s-a acordat atunci bursă 
pentru anul 2020 și a trebuit să 
trăiesc din indemnizația surorii 
mele, luptătoarea Maria Leorda, 
ca să pot continua să mă antrenez. 
În acest an am o alocație de 6 mii 
de lei lunar, din care trebuie să 
achit și chiria, căci nu am propria 
locuință. La noi în țară bursa se 
acordă doar în baza unor perfor-
manțe recente la competiții de cel 
mai înalt nivel. Pe mulți tineri de 
mare perspectivă, care încă doar 
aspiră la succes, acest lucru îi de-
termină până la urmă să se lase 
de sport. Iar guvernarea ar trebui 
să treacă de la cuvinte la fapte, în 
vederea motivării sportivilor de a 
aduce performanțe și a susținerii 
generației tinere de atleți.  

- Ce îți propui pentru viitor 
în primul rând?
Năzuiesc să obțin calificarea 

la Jocurile Olimpice de la Paris 
2024. Pentru a obține o cotă olim-
pică este nevoie de foarte multă 
muncă și talent, dar și să ai no-
rocul, pregătirea și abilitatea să 
eviți accidentările. Am avut și eu 
traume din cauza cărora era cât 
pe ce să mă las de sportul profe-
sionist. Dar susținerea din partea 
antrenorilor, prietenilor și a su-
porterilor m-au ajutat să trec cu 
bine peste aceste momente. Cred 
că visul oricărui performer este 
să se învrednicească să evolueze 
la Olimpiadă și, ca o încununare 
a acestei realizări, să cucerească 
acolo o medalie.  

Iulia Leorda și antrenorul Andrei Chiperi
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
19.11 „Filumena Marturano sau divorț în stil italian” de Eduardo de Filippo, 

ora 18.00.
20.11 „Carnavalul” de I. L. Caragiale, ora 18.00.
21.11 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
23.11 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
24.11 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, ora 18.00.
25.11 „Hamlet în sos picant”, după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
26.11 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
20.11 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
21.11 „Regele Lear” de William Shakespeare, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
19.11 „Puștoaica de la etajul 13, sau dragă societate” de Mircea M. Ionescu, 

ora 18.30.
20.11 „Hoțul” de Dario Fo, ora 18.30.
21.11 „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
21.11 „Lacul lebedelor”, balet în patru acte, de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.

Teatrul „Luceafărul”
20 – 21.11 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.
27 – 28.11 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.
 

Teatrul Geneza Art
20 – 21.11 „Parfumierul” de Patrick Suskind, ora 19.00.
23 – 24.11 ZACS, ora 19.00.
25.11 „Cutia Neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
21.11 „Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
20.11 „Păcală și Tândală”, adaptare scenică și regie: Radu Ghilaș, ora 11.00.
21.11 „Căprița Ștrengărița” de Mihail Suponin, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul Republicii
19.11 Concert Simfonic – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale. Dirijor 

– Koichiro Kanno, Japonia. Solist – Issei Kurihara (vioară) Japonia, ora 18.00.

Sala cu Orgă
21.11 Concert educativ pentru copii și părinți cu Orchestra de Cameră și 

elevii Liceului de Muzică „S.Rahmaninov”, dirijor – Igor Ersac, cu participarea 
elevilor Liceului-Colegiu de Coregrafie, ora 16.00.

23.11 Orchestra Simfonică Națională a Companiei Publice „Teleradio-Mol-
dova”, Capela Corală Academică „Doina” și Corul Mixt al Academiei de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice, dirijor – Denis Ceausov. În program: S. Rahmaninov – 
Dansuri simfonice, op. 45; S. Taneyev – Cantata „Ioan Damaschinul”, ora 18.00.

25.11 De Ziua Națională a României, Frații Ion și Ștefan Negură și Orchestra 
Națională de Cameră, prim-dirijor – Cristian Florea, prezintă creații de Vla-
dimir Rotaru, Petre Elinescu, Constantin Arvinte, Gheorghe Mustea, precum 
și Intermezzi de George Enescu și, în premieră, Allegro veloce e caratteristico 
(in honorem J.S.Bach) de Liana Alexandra, ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)
Bărbat de 43 de ani

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

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

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

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

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

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului

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

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

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

Femeie 
de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica. 
(16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de 
credință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. 
(17)

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

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

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Atât de bine ai ajuns să fii 
cu tine încât nu simți că este 
vorba de renunțare atunci 
când se pune problema de 
a pleca de lângă persoanele 
toxice. Este exact ceea ce 
trebuie să faci pentru sine. 
Spre ziua de joi, atunci când 
energia ta intelectuală va 
crește vizibil, vei fi capabil 
să analizezi într-un mod 
fidel toate lucrurile din ju-
rul tău.

O energie intensă îți va 
afecta simțurile în prima 
parte a săptămânii. Așteap-
tă-te la câteva experiențe 
radicale. N-ar fi rău să în-
cerci să faci niște lucruri 
pe care nu le-ai mai expe-
rimentat niciodată. Paleta 
de trăiri de care vei avea 
parte te-ar putea surprin-
de întru totul, iar rutina 
nu te va mai bloca la nivel 
energetic.

Atunci când vine vorba 
de viața profesională, nu 
te simți atras de ideea de 
risc. Deși îți sunt propuse 
manevre imorale, alegi să 
nu îți încalci principiile. 
Ești tot mai conștient că 
nu toate întâmplările sau 
persoanele din viața ta îți 
vor netezi drumul spre re-
ușită, dar nimic din ceea ce 
vei face nu va rămâne fără 
rezonanță.

Totul în jurul tău pare să 
fie în concordanță cu ceea 
ce simți. Perioada urmă-
toare este tocmai potrivită 
pentru anticipări în plan 
profesional. Proiectele la 
care lucrezi de ceva timp 
te ajută să îți îndeplinești 
visuri din copilărie. Ai gri-
jă la oamenii și la angaja-
mentele pe care ți le iei. 
Tu trebuie să fii mereu pe 
primul loc!

Cauți cu orice preț să te 
faci auzit de oameni impor-
tanți din anturajul profe-
sional și astfel reușești să 
te promovezi. O veste ne-
așteptată te va scoate din 
zona de confort, o adevărată 
lecție de viață. Evenimentul 
în sine te ajută să faci o se-
lecție destul de riguroasă în 
raport cu acei oameni care 
doar „gravitează” în jurul 
tău.

Lucruri incerte și eveni-
mente neprevăzute pe par-
cursul întregii săptămâni. 
Deși anumite alegeri pe care 
le faci par a fi raționale, ele 
sunt de fapt momente în 
care te trezești într-o sta-
re de profundă confuzie. A 
vorbi despre sentimentele 
tale devine o prioritate în 
viața de cuplu. Revine în 
prim-plan necesitatea de a te 
detașa de „prietenii toxici”.

Atunci când ești dezamă-
git într-o anumită relație, 
nu te mai agăța de ideea că 
trebuie să lupți până la epu-
izare pentru cei la care ții. 
A lăsa lucrurile să își urme-
ze cursul denotă maturitate 
și, mai ales, iubire de sine. 
Maniera în care persoa-
na iubită se raportează la 
persoana ta vorbește mult 
despre dinamica dintre voi.

Micile conflicte pe care le 
trăiești la birou te vor face 
să fii foarte irascibil. Din 
păcate, nu vei reuși să te 
temperezi. Întotdeauna te 
lași influențat de punctul 
de vedere al celor din jur 
și de aceea ajungi să pui 
la îndoială propriile senti-
mente. Te simți inspirat și 
dornic de a te face remarcat 
de anumite persoane.

Limitele rigide impuse în 
raport cu anumite aspecte 
personale își pierd din con-
tur. Starea de armonie se in-
stalează în viața ta. Atunci 
când trebuie să faci compro-
misuri în raport cu propria 
stare de bine, îți dai seama 
că toate realizările tale parcă 
se anulează. Nu mai permite 
celor din jur să îți zdruncine 
echilibrul psihic!

Te încearcă sentimentul 
că cei din jur nu te înțeleg 
așa cum ți-ai dori. Este 
posibil ca majoritatea per-
soanelor cu care ai relații 
afectuoase să aibă probleme 
personale și să nu aibă în-
totdeauna energia necesară 
pentru a se conecta la tine 
așa cum ai tu nevoie. Nu 
mai fi atât de categoric și 
inflexibil!

De obicei, îți regăsești 
singur motivația, dar în 
aceste zile se întâmplă ceva 
nou cu tine. Te lași absorbit 
de gândurile pe care le ai 
și parcă nu mai reușești să 
ieși din vârtejul în care te 
împing. Indiferent de opți-
unile pe care le ai în ceea ce 
privește cariera, cel mai im-
portant este să faci ceea ce 
te împlinește cu adevărat.

Modul în care reușești să 
te organizezi în prima parte 
a săptămânii te ajută să te 
ții de programul stabilit. 
Chiar dacă vor fi și câteva 
evenimente imprevizibile, 
în mare parte lucrurile se 
derulează așa cum îți do-
rești. Marte și Saturn fac o 
echipă extraordinară pentru 
tine atunci când vine vorba 
de romantism.

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

Bărbatul credea că natura îi 
face pe oameni mai buni, iar co-
piii sunt raze de lumină în casa 
omului. Și așa, cu gânduri bune 
și senine, bucuriile se înmulțeau 
în familia lor. 

Fericirea avea 
chipul Liduței

Mare bucurie a fost când s-au 
văzut în căsuța lor pe care au ri-
dicat-o așa cum au visat. Mare 
bucurie a dat peste ei când le-a 
venit pe lume fiul, când au câștigat 
la loto o mașină, când au mers în-
tr-o vacanță la mare. Până atunci 
nici el, nici Liduța nu văzuseră 
marea. Astfel, zi de zi, ambii soți 
erau plini de speranță. Când venea 
vorba de fericire, Igor o definea 
cu chipul și sufletul Liduței. Iar 
aceasta zicea că a cunoscut ce e 
fericirea doar alături de Igor.

Toate au fost bune până la ple-
carea Liduței în Italia. S-au des-

părțit cu ochii în lacrimi. Rămas 
cu fiul acasă, Igor era mereu de-
primat. Peste câteva luni, a plecat 
și el în Italia. Însă nu a putut sta 
printre străini. Își implora soția să 
se întoarcă la cuibușorul lor, dar 
aceasta a refuzat categoric! Dacă 
a văzut că nu o poate convinge, 
s-a întors singur la fiul care avea 
mare nevoie de cuvântul tatălui. 

Plecarea în Italia 
le distruge familia

Nu e greu să vă dați seama ce 
s-a întâmplat mai târziu. Lidu-
ța, femeie cu vino’ncoa, plăcuse 
unui italian bogat care i-a propus 
să-i fie amantă, cu remunerare, 
bineînțeles. Vera, o prietenă din 
sudul Moldovei, i-a spus: „Mai 
stai pe gânduri? Ce îți pasă ce o 
să zică soțul tău! Și-apoi e acasă și 
de unde o să știe el ce faci tu aici. 
Așa cum nu știi nici tu ce face el 
acolo, în sat”. 

Și Liduța s-a culcat cu italianul. 
De la o întâlnire la alta, simțea că 
îl îndrăgea din ce în ce mai mult 
pe noul său bărbat. După doi ani 
de dragoste ca în filme, Liduța a 
ajuns la concluzia că nu se mai 
întoarce acasă. Hotărârea defi-
nitivă i-a adus-o la cunoștință și 
soțului, cerându-i divorțul.

Decizia Liduței i-a provocat 
mari dureri de inimă. Omul a pur-

Povestea mirelui dispărut în ziua nunții (II)

tat multă vreme în suflet speranța 
că îi vor veni mințile la cap soției. 
A suferit sărmanul de el mai bine 
de un an. Într-o zi, mai hotărât 
ca niciodată, i-a expediat urmă-
torul mesaj: „Dacă încă nu te-ai 
răzgândit și cu adevărat nu mai 
dorești să te întorci acasă, dacă 
ai uitat de jurămintele noastre și 
de misiunea ta de mamă și soție 
iubitoare, cum mi te-ai arătat cât 
am fost împreună, eu sunt gata să 
desfacem căsătoria”. 

Răspunsul a venit imediat tot 
printr-un mesaj: „Ți-am spus și-ți 
repet: Alfredo mi-a câștigat inima 
pentru toată viața. Poți să mergi 
mai departe cu procedura de di-

vorț. Eu nu mi-am retras cererea și 
nu-ți cer nimic din averea noastră. 
Doar să-i porți de grijă lui Ionuț”. 

Igor se recăsătorește, 
Liduța se răzvrătește

După divorț, Igor și-a adus o 
altă femeie în casă. Încet-încet, 
durerile provocate de înșelăciu-
nea Liduței s-au vindecat. Igor a 
îndrăgit-o pe a doua nevastă cu 
care s-a cununat în biserică. Și 
fiul lui o iubește ca pe o mamă. 
Despre înțelegerea ce domnea în 
casa lor s-a auzit și în Italia. 

Și Liduța – căreia la început 
nu-i păsa ce face soțul acasă – a 

Nina NECULCE

Luminat de dragostea ce i-o oferea Liduța, 
imediat după nuntă, tânărul soț s-a 
simțit cu adevărat fericit. Împreună cu 
jumătatea sa visau la o viață plină de 

bucurii, la o căsuță liniștită cu mulți copaci și 
flori în jur și, bineînțeles, cu mulți copii.
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venit val-vârtej și a făcut mare 
scandal. A jignit-o pe nevinova-
ta femeie turnându-i zoi în cap 
cu nemiluita. Striga cuprinsă de 
isterie: „Să pleci chiar acum din 
casa mea, nespălato! Afară, ți-am 
spus! Ce te holbezi la mine, des-
trăbălato! Ieși!...”. Femeia stătea 
încremenită lângă Igor. 

Iar în momentul când Liduța 
a vrut s-o apuce de păr, Igor s-a 
pus perete între ele și privind-o 
drept în ochi pe fosta soție, așa i-a 
vorbit: „Alegerea a fost a ta. Nu eu 
te-am alungat. Nu eu ți-am cerut 
divorțul. Cu ce drept o alungi pe 
femeia asta din casă?”. 

Un pic mai potolită, Liduța s-a 
întors către fiu: „Da’ tu, Ionuț, ce 
zici? Așa-i că prăpădita asta nu 
are ce căuta în casa noastră?”. 
Băiatul a cugetat câteva clipe, 
după care i-a spus: „Așa pățesc 
toți cei care încalcă jurămintele. 
Locul matale e lângă italian, iar 
al lui tanti Margareta – aici, în 
casa noastră”.

Liduța nu a avut replică. Muș-
cându-și mâinile ca un autist, a 
început să se plimbe furioasă 
prin odaie. După câteva cercuri 
s-a oprit în prag. I-a săgetat pe 
toți cu privirea și, trântind cu bru-
talitate ușa, a ieșit. În aceeași zi, 
s-a întors în Italia.

De atunci au trecut 11 ani. 
Liduța nu a mai revenit în sat și 
nici de fiu nu și-a mai amintit. 
Iar Igor și Margareta duc o viață 
liniștită în modul cel mai firesc. 
Și Margareta i-a adus un fiu, care 
le umple casa de bucurie. Ionuț e 
la București. Îi bucură cu micile 
lui realizări. Studiază și muncește, 
câștigându-și banul singur.
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Cum să tai pomii fructiferi 
toamna. Reguli esențiale

Tăierea pomilor fructiferi 
toamna este foarte importantă, 
însă înainte de a face acest lucru 
ar fi bine să știi și câte ceva des-
pre regulile de bază. Nu de alta, 
dar pomii trebuie să rodească 
în anul următor și nu credem că 
vrei să afectezi recolta în anul ce 
urmează.

Pentru a tăia pomii fructiferi 
toamna trebuie să iei în conside-
rare mai multe aspecte și anume 
temperaturile potrivite pentru a 
face aceste tăieri, dar și uneltele 
pe care le folosești pentru a face 
tăierile. Este esențial, mai ales 
atunci când vrei să înveți cum 
să tai pomii fructiferi iarna, dar 
mai ales în mod corect.

Tăierile de toamnă se fac până 
la jumătatea lunii noiembrie și 
după ce pomii fructiferi au intrat 
în perioada de repaus vegetativ, 
adică după căderea frunzelor. 
Este recomandat să nu depă-
șești această perioada și ai grijă 
ca temperaturile de afară să nu 
scadă sub 5 grade Celsius după 
ce ai finalizat tăierile. Mare aten-
ție la prognoză, pentru că dacă 
temperaturile scad sub 5 grade 
Celsius după ce ai terminat tă-
ierile, frigul va sensibiliza pomii 
fructiferi, iar productivitatea va 
fi afectată în anul următor, dar 

și pe termen lung.
Nu tăia niciodată pomii înghe-

țați, cel mai bine este să aștepți 
până la primăvară! Tăierile tre-
buie finalizate înainte de apariția 
înghețului. Reține acest aspect 
când înveți cum să tai pomii fruc-
tiferi toamna.

După cum spuneam, uneltele 
pe care le folosești la tăieri sunt 
extrem de importante, iar acestea 
trebuie să fie foarte bine ascuțite 
și sterilizate. În acest fel, eviți 
rănirea pomilor, iar lucrările sunt 
mult mai eficiente. Totodată, ar 
fi bine să folosești alcool sanitar 
după ce tai ramurile pentru a nu 
transmite bolile și la alți pomi 
fructiferi din livada ta.

Primul lucru pe care trebuie 
să îl faci, dacă este cazul, este 
să tai drajonii care pornesc din 
portaltoi, adică acele ramuri care 
ies de la baza trunchiului și care 
nu sunt altceva decât niște consu-
matori. Taie-i de la bază pentru a 
nu permite dezvoltarea acestora.

Pe urmă, este bine să te ocupi 
de ramurile rupte sau cele uscate, 
acestea trebuie îndepărtate și ai 
mare grijă la cele uscate, pentru 
că de obicei sunt afectate de boli, 
așa că trebuie să sterilizezi unel-
tele după fiecare tăiere pe care o 
faci. Tocmai de aceea este bine 

Cum să tai pomii fructiferi toamna. Care 
sunt regulile esențiale pe care să le 
respecți, dacă vrei să faci lucrurile în 
mod corect și dacă vrei ca pomii tăi să 

rodească și în anul ce urmează. Iată ce trebuie 
să știi!

să știi cum să tai pomii fructiferi 
toamna.

Dacă pomii au ramuri crescute 
haotic sau în interiorul coroanei, 
acestea ar trebui tăiate. Nu uita că 
lumina este extrem de importantă 
pentru dezvoltarea fructelor, așa 
că ar trebui să iei acest lucru în 
considerare pentru coroana po-
milor fructiferi.

Ramurile care rămân în urma 
tăierilor trebuie să aibă parte de 
mai multă lumină, iar astfel vei 

îmbunătăți și producția. Foarte 
important este ca după tăiere să 
strângi toate ramurile și să le arzi, 
pentru a te asigura că previi apa-
riția bolilor sau că pomii fructiferi 
nu o să fie afectați de dăunători.

Și plăgile rezultate în urma tă-
ierilor trebuie tratate, însă dacă 
rănile au un diametru mai mic 
de 5 centimetri acestea se vor 
închide repede. În caz contrar, 
va trebui să folosești un mastic 
special, cu care să acoperi răni-

le provocate în urma tăierilor, 
pentru că acele locuri reprezintă 
locul pe unde bolile se pot instala 
la pomii fructiferi.

Desigur, pentru a reduce riscul 
de îmbolnăvire, ar fi bine să aplici 
și o stropire cu produse cuprice 
după ce ai terminat cu tăierile. La 
două săptămâni după aplicarea 
acestui tratament, îți recoman-
dăm să aplici și un tratament cu 
ulei horticol.

cumsa.ro

Îngrijirea cactușilor iarna

Îngrijirea cactușilor iarna. Află cum să 
faci acest lucru, dar și care sunt regulile 
esențiale pentru ca plantele tale să reziste 
pe perioada sezonului rece. Iată ce trebuie 
să știi și cum să îți protejezi cactușii.

Îngrijirea cactușilor iarna este esenția-
lă pentru cei ce vor ca plantele să reziste 
pe durata sezonului rece, așa că ar fi bine 
să știi și tu ce trebuie să faci. Majoritatea 
speciilor de cactuși intră în perioada de 
repaus vegetativ atunci când iarna sosește, 
așa că trebuie să știi cum să îi protejezi.

În primul rând, pentru ca plantele tale 
să înflorească atunci când vine primăvara, 
îți sugerăm să le ții în camere răcoroase, 
unde temperatura este cuprinsă între 8 și 
12 grade Celsius.

Cactușii pot rezista fără probleme și în 
pivnițe sau beciuri, unde temperatura este 
cuprinsă între 5 și 10 grade Celsius. Dacă 
faci acest lucru, începând cu luna martie 
va trebui să scoți planta la lumină însă în 
mod gradual.

Nu o scoate direct în soare pentru că 
acest lucru îi va provoca arsuri. Poți scoate 
planta afară și o poți acoperi cu o cârpă 
subțire, însă obișnuiește-o din nou cu lu-
mina în mod treptat. Îngrijirea cactușilor 

iarna trebuie făcută în mod corect!
Dacă nu beneficiază de apă sau căldură, 

cactușii intră în perioada de repaus vege-
tativ, iar aceasta poate dura aproximativ 
4-5 luni. După ce trece această perioadă, 
cactușii vor înflori.

Totuși, ia în considerare faptul că pe 
toată durata iernii ar fi bine ca plantele tale 

să beneficieze de lumină, așa că un pervaz 
poate fi locul ideal pentru ca aceștia să stea. 
Tocmai de aceea, îngrijirea cactușilor este 
foarte importantă și iarna.

Ar fi bine să nu forțezi creșterea acestora, 
pentru că în perioada de repaus vegetativ 
planta trebuie să se regenereze. Tocmai de 
aceea, este bine să nu ții cactușii la tempe-

raturi ridicate pe perioada iernii.
Mai mult, ar fi bine ca din luna noiembrie 

să începi să le administrezi apă din ce în ce 
mai rar. În cazul în care tulpina cactusului dă 
semne că are nevoie de apă și se stafidește, 
atunci ar fi bine să îl uzi săptămânal, însă 
cu o cantitate foarte mică de apă.

Atunci când te ocupi de îngrijirea cac-
tușilor iarna, în nici un caz să nu pui apă 
rece plantelor, pentru că aceștia nu o vor 
absorbi, așa că de fiecare dată când îi uzi 
folosește apă la temperatura camerei. 
Chiar și cactușii aflați în perioada de re-
paus vegetativ au nevoie de apă o dată pe 
lună, așa că nu uita să faci asta!

Bineînțeles, cactusul are nevoie și de 
aer proaspăt, așa că ar fi bine să deschizi 
geamul în zilele cu soare timp de 1-2 ore. 
Reține faptul că acest lucru trebuie făcut 
doar în zilele cu soare, nu și în cele în care 
temperaturile sunt negative.

Dacă nu ai o cameră răcoroasă, trebuie 
să știi că poți ține cactușii și la tempera-
turi de 20 de grade Celsius, însă aceasta 
trebuie neapărat ținută la lumină. Udarea 
se va face o dată pe lună, planta nu va avea 
nevoie de mai mult.

cumsa.ro

Cum să o faci și care sunt regulile esențiale
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Luni, 22 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
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul şi timpul
10.30 Vorbeşte corect!
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Pictorul de la curte
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Film: O familie împotriva legii
00.25 Lumea azi
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Tezaur folcloric
04.45 Sport
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Sexy Harem Ada-Kaleh
04.35 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei

13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazin FIFA
16.30 Regatul gusturilor
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 Regulile nu se aplică

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii 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 - Viaţă 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 O aventură americană: Aventură 
în Vest
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie: Dreamhouse Adventures - 
Misterul Sirenei Magice
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii 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 Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Omul Paianjen: Intoarcerea 
acasa
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 La Măruţă
03.40 Lecţii de viaţa
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 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Artizanii Gustului
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15

15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
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 Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Neredactat
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 Гамбит
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Гамбит
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
08.45 Film: O CRIMĂ ÎN NOAPTE
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 99
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 800
17.15 Serial: NOU!!!
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 803
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 100
21.00 Film: RITUAL SÂNGEROS
23.15 Spune-mi adevărul
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 23 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. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Cooltura
16.00 Memorialul Durerii
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 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. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!

15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Pictorul de la curte
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca: Django trage 
primul
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei, 
ep. 4
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Django trage 
primul
03.40 Adevăruri despre trecut
04.05 Tema zilei
04.55 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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Întoarcere la Howards End
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor

16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Magia naiului
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Văduvile

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii 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 - Viaţă 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 Barbie: Dreamhouse Adventures - 
Misterul Sirenei Magice
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie Degeţica
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii 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 Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Twist
00.00 Ştirile Pro TV
00.45 O seară perfectă
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Artizanii Gustului
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 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 Супербобровы
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Супербобровы
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. 100
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: Don Matteo, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 801
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 2

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 804
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 101
21.00 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
23.00 Film: RITUAL SÂNGEROS
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 24 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 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Gări de poveste
00.00 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
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.55 2 x 65
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.10 Serial: Pictorul de la curte
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei, 
ep. 5
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Cele două feţe ale crimei, 
ep. 4
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
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15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Distracţie la rece
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Toamna amintirilor
03.35 Documentar: 360°-GEO
04.35 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
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
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.05 La vatra jocului
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 Ethno jazz

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii 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 - Viaţă 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 Barbie Degeţica
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Spiriduşii năzdrăvani - Filmul
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii 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 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Dezastru din San Andreas
01.00 Ştirile Pro TV
01.30 Film Casa de papusi

03.00 Lecţii de viaţa
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 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 Астерикс и Обеликс против 
Цезаря
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 Железное небо 2
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Астерикс и Обеликс против 
Цезаря
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. 101
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: Don Matteo, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 802
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 805
20.00 Film: SPORT SÂNGEROS
22.00 Film: ZIUA A ŞASEA
00.00 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 25 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. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova

13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
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 Zinbrilor 
- Etapa 12: Politehnica Timisoara-CSM 
Alexandria
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 Anchetele comisarului Antonescu
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei, 
ep. 6
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Cele două feţe 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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 12
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: Capcană infernală
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Toamna amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Capcană infernală
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat

11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.40 Respiro
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri externe
23.35 Serial Zece negri mititei

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii 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 - Viaţă 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 Spiriduşii năzdrăvani - Filmul
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 0
17.40 Oswaldo
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Slugterra Movie 3
21.00 modificare grilă de programe
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii 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 Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Rău de pusca
02.30 Ştirile Pro TV
03.10 Lecţii de viaţa
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 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Masked Singer RomГўnia
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 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 Железное небо 2
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 Х/ф Интуиция
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Интуиция
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: Don Matteo, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 803
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 806
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 100
21.00 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. 1
23.15 Film: SPORT SÂNGEROS
01.15 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 26 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, bărbaţi de 10
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10

02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Frontul de acasă
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.55 2 x 65
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Opre Roma
15.55 Live sală

16.00 Handbal feminin Națională F U20
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: Vulturul roşu
00.15 #Creativ
00.45 Fan/Fun urban
01.20 Telejurnal Ştiri
02.10 Serial: Cele două feţe ale crimei, 
ep. 6
02.55 Film: Vulturul roşu
04.55 Vorbeşte corect!
05.00 Sport
05.20 Meteo
05.25 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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 România… în bucate
03.10 MotorVlog
03.35 Distracţiile lui Cazacu
04.05 Pescar hoinar
04.35 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360°-GEO
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Macbeth - Opera Giuseppe Verdi

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii 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 - Viaţă 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 Slugterra Movie 3
14.30 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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Bibi şi Tina 4
21.45 modificare grilă de programe
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar

P R O G R A M E  T V
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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 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Film Vacanta cu surprize
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 O seară perfectă
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

23.30 Superspeed
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

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 Бобро поржаловать!
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Neredactat
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Бобро поржаловать!
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 100
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 804
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 807
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 101
21.00 Film: VÂNĂTOAREA DE 
POLIŢIŞTI
23.00 Film: ZIUA A ŞASEA
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 27 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 #secreteleplantelor
10.00 Ferma
10.55 Studio handbal
11.00 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor - Etapa 13: Dinamo Bucures-
ti-Suceava
12.30 România veritabilă
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Lumea azi
15.00 Vedeta populară
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima 
parte
22.00 Drag de România mea! Partea 
a doua
23.00 Film: Triunghiul morţii
00.20 Exclusiv în România
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Triunghiul morţii
03.20 Profesioniştii…
04.10 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.10 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 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.50 2 x 65
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.25 Live sală
15.30 Handbal feminin naţională F U20
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia: AVENTURI-
ERII ARTEI MODERNE: VRĂJITORII 
DIN MONTPARNASSE
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Pentru Patrie. Partea a doua
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Meteo
02.00 Film: Pentru Patrie. Partea a doua
03.40 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Documentar: Costa Rica - O nouă 
viaţă 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 masculin Liga Zimbrilo-
retapa 13
12.30 Cap compas Lumea aparţine celor 
curajoşi
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Ultimul dans
22.10 Serial: Chip de înger
00.20 Drag de România mea!
02.10 Film: Ultimul dans
03.50 Serial: Chip de înger
06.00 Distracţiile lui Cazacu
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate

09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 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 O viaţă dăruită muzicii şi copiilor. 
Eugen Mamot
15.00 MeseriAşii
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Portrete în timp
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Constelaţia talentelor
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri externe
23.35 Zapovednik
23.50 Film Această clipă

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Lacul lebedelor
10.30 Ernest & Rebecca
11.00 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curious George
13.30 Bibi şi Tina 4
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 modificare grilă de programe
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 modificare grilă de programe
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
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
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 Teparii

14.00 Film Dragoste
15.45 Gusturile se discuţă
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Pradator
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.15 Film Teparii
04.15 Film Dragoste

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
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 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 fără Pasaport
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum

11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 Po’s Kitchen
14.30 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Fii sănătos
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc
22.30 Elven
01.00 Jurnalul săptămânii
02.00 Red Tsars - Gorbatchev
03.30 Red Tsars - Eltin
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Готовим с серфингистами
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Х/ф Вид сверху лучше
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Убойный футбол
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Исчезнувшая
01.30 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Вид сверху лучше

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 805
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 806
16.15 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. 1
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 808
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: VÂNĂTOAREA DE 
POLIŢIŞTI
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 28 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Documentarul TVRi - Unirile 
românilor
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
00.40 Frontul de acasă
01.05 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.40 Distractiile lui Cazacu
04.05 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Film: Cupa
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 Anchetele comisarului Antonescu
02.00 Film: Cupa
03.30 Sport
03.50 Meteo
03.55 Universul credintei
05.35 In gradina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
10.55 2 x 65
11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor 
etapa 13
12.30 Sănătate cu de toate
00.00 Mergem la Vorona
13.10 Film: Comoara
14.35 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Lumina palidă a durerii

22.40 Film: Arşiţă şi colb 130’
01.00 MotorVlog
01.35 Film: Comoara
03.00 Ora de Ştiri
03.45 România… în bucate
04.10 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Cîntece din folclor
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
19.50 Festivalul Crizantema de argint
21.00 Ştirile
21.20 Festivalul Internaţional de muzică 
clasică Crescendo
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Film: Nici o vorbă

Minimax

06.00 Curious George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Colinda de Crăciun
10.30 Ernest & Rebecca
11.00 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curious George
13.30 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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Ghost Patrol
21.00 modificare grilă de programe
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 modificare grilă de programe
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
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 Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 Gusturile se discuţă

09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Un catel detectiv
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 În Profunzime
15.45 Teleshopping
16.00 Film Vinerea trasnita
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 Gusturile se discuţă
22.00 Film Un hot cinstit
00.00 Film Dansul strazii 2
02.30 Ştirile Pro TV Chişinău
03.00 Film Un catel detectiv
04.30 Film Vinerea trasnita

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecţii de viaţa
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Pe bune?!
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Pariu cu viaţa
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Hurricane man
12.00 Dora Show
14.00 fără Pasaport
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Asfalt de Moldova
17.45 Teleshopping
18.00 Agricool
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Inelul de Foc
22.30 Monster
23.30 Patrula
00.20 Russian Girls
03.00 Oligarch Wives
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 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Четыре свадьбы и одни 
похороны
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Мачеха
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Serial Oamenii gospodari
22.30 Х/ф Дивергент, глава 3: за 
стеной
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Четыре свадьбы и одни 
похороны
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: CHINO METISUL
13.00 Start show România
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 809
20.00 Film: DRUMUL SPRE IUBIRE 
PREMIERĂ PE ŢARĂ
22.45 Film: CHINO METISUL
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Înțelepciune

Mi-a spus pe șleau un vrednic bade:
Bre, mintea-i din greșeli, să știi,
La bătrânețe însă-ți scade
Că nu mai faci chiar mari prostii!... Gheorghe BÂLICI

Fiica Angelinei Jolie ar fi 
dorită de agenții de modă

unele voci vorbesc deja despre 
faptul că aceasta ar fi dorită de 
anumite agenții de modă.

„Au contactat-o deja. Cu părinți 
ca Angelina Jolie și Brad Pitt, dar 
și cu frumusețea ei răvășitoare, 
Shiloh n-ar avea probleme să pună 
mâna pe un contract de modeling. 
Ar putea să facă ușor zece milioa-
ne de dolari într-un singur an”, ar 
fi declarat o sursă, potrivit presei 
internaționale.

Ba mai mult, se pare că aceas-
ta și-ar dori să calce pe urmele 
modelelor Kendall Jenner și Kaia 
Gerber, care sunt recunoscute 
pentru contractele pe care le-au 
semnat de-a lungul timpului cu 
numeroase branduri.

De cealaltă parte, însă, potri-
vit revistei Star, Brad Pitt nu ar 
fi de acord ca Shiloh să urmeze o 
carieră în lumea modei, întrucât 
știe ce sacrificii presupune această 
industrie.

digi24.ro

Un politician din Olanda 
a uitat în tren un proiect 
de acord pentru formarea 
coaliției de guvernare 

Liderul partidului Uniu-
nea Creștină care participă 
la negocierile în desfășurare 
pentru formarea unui nou 
guvern în Olanda a uitat în 
tren un proiect al unui acord 
de coaliție redactat de libera-
lii premierului în exercițiu, 
Mark Rutte, și de creștin-de-
mocrați, document care a 
ajuns în mâinile presei.

Gert-Jan Segers este liderul partidului Uniunea Creștină (CU), 
partener în actualul guvern interimar și participant la negocierile 
pentru formarea unui nou executiv în urma alegerilor desfășurate 
în luna martie.

„Este lucrul cel mai stupid care ți se poate întâmpla. Am călătorit cu 
trenul dus-întors la Haga. Este un mod plăcut de a călători și aproape 
întotdeauna merge bine, dar acum lucrurile au mers foarte rău. Sunt 
o ființă umană și am făcut ceva cu adevărat stupid. Îmi cer scuze!”, a 
scris politicianul olandez pe Twitter.

Politicianul olandez mai mărturisește că, după ce și-a dat seama că 
a uitat documentul în tren, a sperat că acesta va fi găsit de personalul 
de curățenie și totul va rămâne așa. Însă în final l-a găsit un pasager 
care l-a trimis cotidianului „De Volkskrant”, acesta publicându-l, 
relatează EFE, citată de Agerpres.

Agerpres

Julian Assange a primit permisiunea 
de a se căsători în închisoare 

Shiloh Jolie-Pitt, fiica Ange-
linei Jolie și a lui Brad Pitt, în 
vârstă de 15 ani, a făcut furori în 
ultimele săptămâni, când a fost 
prezentă alături de mama ei pe 
covorul roșu. Adolescenta care 
în urmă cu câțiva ani purta doar 
pantaloni largi și bluze de trening 
a îmbrăcat acum rochii elegante, 

iar unele voci spun că frumusețea 
ei n-a trecut neobservată.

Shiloh Jolie-Pitt n-a trecut ne-
observată când a pășit pe covorul 
roșu alături de mama ei, la lan-
sarea filmului ”Eternals”. Ba mai 
mult, aceasta a arătat spectaculos 
în rochiile mamei ei, ce au fost 
modificate special pentru ea, iar 

Fondatorul Wiki-
Leaks, Julian Assange, 
a primit permisiunea 
de a se căsători în în-
chisoare cu partenera 
sa, Stella Moris, in-
formează dpa, citată 
de Agerpres.

Assange se află în 
închisoarea Belmarsh 
din Londra din 2019, 
după ce Statele Unite 
au adoptat măsuri le-
gale pentru extrădarea 
lui.

Cuplul, care s-a cunoscut când Assange locuia la 
ambasada Ecuadorului din Londra în încercarea de 
a evita extrădarea, are doi copii.

„Sunt ușurată că rațiunea a prevalat și sper că nu 
va mai exista nicio interferență în căsnicia noastră”, 
a declarat Stella Moris pentru agenția de presă PA 
Media.

Cuplul este logodit de câțiva ani și încearcă să 
se căsătorească în pofida acțiunii în justiție. Fiii 
lor, Gabriel, de 4 ani, și Max, de 2 ani, sunt cetă-

țeni britanici. Cei doi au 
întreprins o acțiune în 
justiție împotriva gu-
vernatorului închisorii 
și a ministrului justiției, 
Dominic Raab, pe care 
i-au acuzat că îi împie-
dică să se căsătorească.

Nu a fost stabilită 
data la care va avea loc 
nunta.

Un purtător de cu-
vânt al penitenciarului 
a declarat: „solicitarea 
domnului Assange a fost 

primită, luată în considerare și procesată în mod 
obișnuit de către guvernatorul închisorii ca pentru 
orice alt deținut”.

Julian Assange, cetățean australian, a fost arestat 
după ce a petrecut cinci ani în ambasada Ecuadorului, 
unde ceruse azil politic în timp ce lupta pentru a 
evita extrădarea în Suedia pe baza unor acuzații de 
agresiune sexuală, de teamă că va fi trimis în SUA 
pentru audieri în legătură cu activitățile WikiLeaks.

g4media.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Su
rs

a 
fo

to
: 

Fa
c

e
b

o
o

k/
 W

ik
ile

ak
s


