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Verba volant... 
sau Relevanța 
unui interviu

Interviul acordat de Nicu 
Popescu lui Alexei Venedik-
tov de la Echo Moscvî a fost 
comentat de multă lume, 
inclusiv de protagonist. S-au 
aprins media și rețelele, dar și 
proteste vii. Interviul a avut 
mai mare impact decât vizita 
ministrului la Moscova. Ne-
am ales (și) cu o lecție despre 
politica noastră externă, până 
azi mută și conspirativă. Or 
dacă adineaori externele erau 
detaliu decorativ în peisajul 
politicii, azi e unul dintre mi-
nisterele-cheie. 
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Cireașa de pe 
„tortul” bălțean

Astfel, conform datelor 
preliminare ale Comisiei Elec-
torale Centrale (CEC), Tauber 
a obținut 47,93% din sufragi-
ile bălțenilor, urmată la mare 
distanță de independentul 
Nikolai Grigorișin, cu 20,93% 
din voturi. Menționăm totodată 
că la Bălți a fost înregistrată cea 
mai redusă rată a prezenței la 
urne din toate acele localități 
ale R. Moldova unde duminică, 
21 noiembrie, s-au desfășurat 
alegeri locale noi.

În aceste condiții, Tauber și 
Grigorișin se vor confrunta din 
nou, peste două săptămâni, pe 5 
decembrie, într-un al doilea tur 
al alegerilor la Bălți.

Cei doi au fost urmați în 
preferințele electoratului de 

candidatul PAS, Boris Malcoci, 
și cel al Blocului electoral al 
Comuniștilor și Socialiștilor 
(BeCS), Alexandr Nesterovschi, 
ambii cu 14,8 la sută din voturi. 
Ceilalți șapte candidați înscriși 
în cursa electorală nu au reușit 
să acumuleze nici măcar 2% din 
voturi.

De remarcat că, la puțin 
timp după închiderea urnelor, 
victoria Marinei Tauber a fost 
anunțată de socialistul Alexan-
dr Nesterovschi, promițându-i 
acesteia tot sprijinul său și al 
partidului pe care îl reprezin-
tă.

„O felicit cu ocazia că a luat 
primul loc. Ea a făcut o campa-
nie remarcabilă. Sperăm că tot 
ce le-ați promis bălțenilor va 

fi realizat în practică. Dacă va 
fi necesar ajutorul din partea 
socialiștilor, noi îl vom acorda”, 
le-a declarat Nesterovschi jur-
naliștilor de la NordNews.

Precizăm că fotoliul de pri-
mar la Bălți a devenit vacant la 
începutul lui septembrie, când 
liderul „Partidului Nostru”, 
Renato Usatîi, și-a dat demisia 
din această funcție, în legătură 
cu scorul electoral cu mult sub 
așteptări pe care formațiu-
nea sa l-a obținut la alegerile 
parlamentare anticipate din 

Candidata Partidului „Șor”, deputata 
Marina Tauber, a acumulat cele mai 
multe voturi în cadrul alegerilor locale 
noi la Bălți, unde a fost cât pe ce să 

producă o surpriză, câștigând fotoliul de primar 
al celui de-al doilea oraș ca importanță din R. 
Moldova chiar din primul tur.

11 iulie, chiar și în orașul pe 
care îl conducea. Pe parcursul 
ultimelor campanii electorale, 
lupta principală pentru func-
ția de primar la Bălți s-a dat 
în permanență între Usatîi și 
reprezentanții PSRM, în care 
liderul „Partidului Nostru” a 
ieșit inevitabil învingător. Îna-
intea sa, pe parcursul a peste un 
deceniu, în funcția de primar la 
Bălți s-a aflat comunistul Vasile 
Panciuc, însă și până atunci 
orașul a fost condus de forțele 
politice de stânga, reprezentan-
ții dreptei nereușind niciodată 
să învingă în așa-zisa „capitală 
a nordului”.

Adăugăm că duminică, 21 
noiembrie, alegeri locale noi 
s-au desfășurat și în alte 14 
localități din R. Moldova. Drept 
urmare, PAS s-a ales din pri-
mul tur cu încă cinci mandate 
de primar – la Hlinaia, raionul 
Edineț, Pîrlița, raionul Fălești, 
Ucrainca, raionul Căușeni, 
Camenca, raionul Glodeni, și la 
Palanca, raionul Ștefan-Vodă. 
Încă un mandat, tot din primul 
tur, au obținut Partidul „Șor”, la 
Ișcalău, raionul Fălești, BeCS, 
la Ștefănești, raionul Ștefan-Vo-
dă, PDM, la Negureni, raionul 
Ungheni, și un independent, la 
Călinești, raionul Fălești. În alte 
cinci localități – la Bălceana, 
raionul Hîncești, Opaci, raionul 
Căușeni, Hîrtop, raionul Cimiș-
lia, Cupcini, raionul Edineț, și 
Cneazevca, raionul Leova – va fi 
organizat al doilea tur al alege-
rilor, pe 5 decembrie, la fel ca și 
la Bălți.

Valeriu Cațer

Parlamentul 
a adoptat 
modificările 
la buget 
care permit 
achitarea 
datoriei față 
de Gazprom

Parlamentul a adoptat, joi, mo-
dificări la Legea bugetului pentru 
anul curent. Pentru această deci-
zie au votat 60 de deputați. Una 
dintre modificările adoptate pre-
vede alocarea a 1,7 miliarde de lei 
întreprinderii de stat Energocom.

Din această sumă, 1,4 miliarde 
de lei urmează să fie transferați 
Gazprom-ului pentru consumul de 
gaze naturale în perioada octom-
brie-noiembrie curent. Conform 
planului prezentat în legislativ 
de ministrul Finanțelor, Dumi-
tru Budianschi,  Energocom va 
transfera banii către Moldovagaz, 
care, la rândul său, va repartiza 
banii către Gazprom.

Este vorba de datoria pentru 
gazele naturale consumate în lu-
nile octombrie–noiembrie curent. 
Aceasta a fost cauza pentru care 
Gazprom a avertizat R. Moldova 
cu deconectarea.

Ministrul Finanțelor a explicat 
că Moldovagaz a încercat să în-
treprindă acțiuni pentru a evita 
avertizările venite din partea Ga-
zprom: să contracteze un credit, 
să reeșaloneze achitarea plăților. 
Și în momentul în care a epui-
zat toate acțiunile, Moldovagaz 
a apelat la ajutorul Guvernului. 
De asemenea, o parte din dato-
ria întreprinderii Termoelectrica 
față de Moldovagaz – în valoare 
de 1,4 miliarde de lei – o va prelua 
Energocom.

După spusele lui Budianschi, 
astfel se rezolvă două probleme 
— achitarea datoriei față de Ga-
zprom și reducerea datoriei Ter-
moelectrica.

Miercuri dimineață, gigantul 
rusesc a avertizat Moldovagaz 
că intenționează să deconecteze 
gazele naturale din cauza că 
aceasta nu a efectuat achitarea 
în cele 48 de ore acordate luni.

În aceeași zi, seara, Gazprom, 
drept excepție, a fost de acord cu 
solicitarea Guvernului Republicii 
Moldova de a nu opri de miercuri 
livrările de gaze către țară”, a spus 
secretarul de presă al Gazprom, 
Serghei Kuprianov. Partea moldo-
venească s-a angajat să plăteas-
că integral datoria actuală pe 26 
noiembrie.

anticoruptie.md
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„Eu nu sunt doar Nicu Popescu”

„Păi, așa sunt moldovenii – niște inși supuși sub turci, vorbind o bună limbă rusească, purtând încălțări portocalii și chipie de milițieni 
din orașul Kiev.” (Alexei Martînov, istoric, directorul Institutului pentru statele recente, Moscova)

„A fi intelectual în Basarabia înseamnă să fii cu Eminescu, cu alte cuvinte, în conformitate cu formula eminesciană înseamnă că ești 
român. În rest înseamnă să fii mancurt sau „coadă de topor.” (Anatol Țăranu, istoric, politician)

D
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Ministrul de Externe, Nicu Popescu, 
își asumă în mare parte declarațiile 
făcute săptămâna trecută la 
Moscova, într-un interviu pentru 

postul de radio „Echo Moskvy”, unde a afirmat 
că majoritatea cetățenilor R. Moldova nu și-
ar dori Unirea cu România. Șeful diplomației 
de la Chișinău susține, într-un comentariu 
solicitat de „Gazeta de Chișinău”, că cetățenii 
au fost informați „parțial corect” cu privire 
la declarațiile sale, iar „într-un stat de drept, 
singurii care pot lua decizii referitoare la viitorul 
țării sunt cetățenii, apărătorii de drept ai 
suveranității statului”. 

Totodată, aceste declarații fă-
cute de Popescu în cadrul vizitei 
sale în Federația Rusă au provocat 
critici dure din partea unor ana-
liști și observatori politici, atât de 
la Chișinău, cât și de la București, 
care i-au sugerat ministrului că 
ar fi trebuit să fie cel puțin mai 
calculat în expresii. De asemenea, 
pe acest fundal, PUN a organizat 
luni, 22 noiembrie, o manifestație 
de protest la sediul Ministerului 
de Externe, solicitând demisia lui 
Nicu Popescu, formațiunea lui 
Octavian Țîcu fiind secondată în 
acest demers și de AUR Moldova. 

„Pe rezultatele ultimelor 
alegeri și pe programele 
partidelor parlamentare”

Întrebat de „Gazeta de Chiși-
nău” în baza căror informații sau 
acte oficiale a făcut declarația că 
„majoritatea populației R. Moldo-
va nu vrea unirea cu România”, 
Nicu Popescu ne-a răspuns că, 
atunci când s-a referit la faptul 
că „majoritatea cetățenilor spri-
jină independența și integrarea 
europeană a țării, a luat drept 
referință rezultatele ultimelor 
alegeri parlamentare și progra-
mele de activitate ale partidelor 
parlamentare”.

„Nu sunt o persoană care își 
schimbă convingerile și declara-
țiile în funcție de conjunctura în 
care se află. Ceea ce spun – și îmi 
asum – zi de zi la Chișinău am 
spus-o și la București, la Kiev, 
la Bruxelles, la Washington, și 
la Moscova. Am spus-o și o voi 
spune oriunde va mai fi cazul: noi 
și România vorbim aceeași limbă, 

Inițiativa PAS de majorare, din 2022, 
a vârstei de pensionare este discutată în 
contradictoriu de experți și specialiști în 
domeniul social. Expertul în științe demo-
grafice Valeriu Sainsus califică inițiativa 
legislativă drept una discriminatorie în 
raport cu tinerii și femeile. El mai spune 
că puțini cetățeni vor ajunge să se bucure 
de pensie, întrucât speranța de viață în 
Republica Moldova este una mai mică decât 
în statele europene. 

,,Noi nu putem compara realitățile spe-
ranței de viață din Republica Moldova cu 
cele ale UE, este o eroare mare, când se iau 
asemenea decizii de creștere a vârstei de 
pensii până la 63 sau 65 de ani. Cetățeanul 
riscă să contribuie 37-39 de ani la sistemul 
public de pensii și să nu beneficieze de pensia 
anticipată în condițiile în care speranța de 
viață pentru bărbați este de 65,9 ani, iar 
pentru femei 73,9 ani”, mai spune Sainsus.

,,Eu înțeleg că sistemul public de pensii 
crapă, sistemul nu mai rezistă, dar vom 
putea noi trăi și munci mai mult, dacă e să 
luăm în calcul speranța de viață pe care o 
înregistrează cetățenii din Republica Mol-
dova?”, se întreabă expertul. 

Expertul consideră că modificările pro-
puse de deputați sunt discriminatorii în 
raport cu tinerii, care, potrivit lui, vor găsi 
cu greu un loc de muncă, pentru că multe 
locuri de muncă vor fi ocupate de cei vârst-
nici: „Prin aceste modificări ale legii o să 
forțăm tânăra generație să migreze, pentru 
că nu se va putea angaja în câmpul muncii 
odată cu finalizarea studiilor”. 

„Și în raport cu femeile, care au o pen-
sie cu 20% mai mică decât a bărbaților, și 
asta vine din contextul că ele au îngrijit de 
copii, noul proiect de lege a pensiilor este 
discriminatoriu.”

Proiectul de lege ce prevede majorarea 

vârstei de pensionare a fost înregistrat luni 
în Parlament, de deputatul PAS Dan Per-
ciun. Proiectul anulează prevederile legii 
din 2020 și revine la graficul de majorare 
a vârstei de pensionare. De la 1 ianuarie 
2022, vârsta de pensionare pentru bărbați 
va fi de 63 de ani, iar pentru femei, de la 1 
iulie 2022 – va fi de 60 de ani. Vârsta de 
pensionare pentru femei va crește gradual 
până la 63 de ani în 2028. 

Autorii proiectului propun ca cei care au 
un stagiu de cotizare mai mare decât stagiul 
standard se vor putea pensiona anticipat. 
Pentru bărbați va fi nevoie de un stagiu 
mai mare cu cinci ani decât cel standard, 
pentru femei – cu trei ani. Asta înseamnă 
că bărbații, la 1 ianuarie 2022, se vor putea 
pensiona anticipat dacă au 39 de ani stagiu 
contributiv, iar femeile 35.6 ani. În cazul 
femeilor, stagiul necesar va crește gradual 
până la 37 de ani în 2024.

Necesitatea revenirii la graficul de pen-
sionare aprobat în 2018 de Parlament a 
fost explicată de autorii proiectului prin 
faptul că actualul sistem de pensii nu este 
sustenabil în timp, întrucât raportul dintre 
numărul de salariați și pensionari este în 
scădere.

,,În Republica Moldova, în ultimii ani, 
avem tot mai puțini oameni care muncesc, 
care achită pensiile pensionarilor de azi. 
Dacă în anul 2014 pentru întreținerea unui 
un pensionar achitau contribuții 1,38 de 
angajați, astăzi, la șapte ani distanță, acest 
indicator s-a redus la 1,23. Ne apropiem de 
raportul 1:1, când pentru un pensionar va 
contribui un angajat. Avem deja un buget 
de asigurări sociale subvenționat masiv 
din bugetul de stat”, a precizat deputatul 
Dan Perciun la prezentarea proiectului.

După anticoruptie.md

„Nu putem compara speranța 
de viață din RM cu cea din UE”

Nicu Popescu a explicat pe ce se bazează când spune că majoritatea moldovenilor nu dorește unirea cu România

Valeriu CAȚER

vorbim românește. Am spus și o 
repet: avem aceeași comunitate 
de istorie, am avut aceiași domni-
tori, cultură, avem aceiași poeți”, 
a declarat Nicu Popescu pentru 
„Gazeta de Chușinău”.

„Vom continua să trecem 
de la vorbe la fapte”

„În ajunul vizitei la București 
reamintesc că România este astăzi 
cel mai aprig susținător al inte-
grării noastre europene. Noi vom 
continua să trecem de la vorbe 
la fapte, prin inițiative concrete: 
poduri construite, desființarea 
roaming-ului, prin interconectare 
energetică”, a adăugat ministrul 
de Externe, prin intermediul Ser-
viciului său de presă.

În același timp, fostul consilier 
prezidențial, comentatorul politic 
de la București, Cristian Hrițuc, 
consideră că prin această afirma-

ție ministrul moldovean ar fi jignit 
România și românii. 

„Da, el are dreptate când spune 
că majoritatea moldovenilor nu își 
dorește Unirea cu România. Poa-
te aș putea să înțeleg că Popescu 
trebuia să lase rușilor o impresie 
bună, aș putea înțelege că tema 
asta va fi mereu sensibilă în ra-
port cu Federația Rusă, dar, în 
același timp, pot spune că Popescu 
ar trebui să fie mai calculat cu cu-
vintele, să găsească formulări care 
să nu deranjeze nicio parte, mai 
ales că este diplomat de carieră 
și ar trebui să știe ce înseamnă o 
declarație, cum este ea privită și 
analizată”, argumentează Hrițuc. 

„Ce ar putea să înțeleagă 
românul simplu – pe mine 
nu mă vrea, dar banii mei 
sunt buni”

Mai mult, el accentuează că în 

acest fel Nicu Popescu le-ar fi dat 
„peste nas” românilor, din impozi-
tele cărora este în prezent sprijinită 
consistent R. Moldova. „Când le 
spui majoritatea nu te vrea, ce ar 
putea să înțeleagă românul simplu 
– pe mine nu mă vrea, dar banii 
mei sunt buni”, scrie analistul de 
la București pe Facebook.  

„Majoritatea populației R. 
Moldova nu dorește Unirea cu 
România. Noi reieșim din acel 
mandat politic... Eu nu sunt doar 
Nicu Popescu, sunt Ministrul Afa-
cerilor Externe al R. Moldova, al 
unui stat independent. România 
a fost primul stat care a recunos-
cut independența R. Moldova. Și 
în acest sens, nu există probleme 
care să afecteze independența R. 
Moldova”, a declarat Nicu Popescu 
în interviul pentru „Echo Moskvy”.

Drept urmare, PUN a adunat 
luni câțiva dintre susținătorii săi 
la sediul Ministerului de Exter-
ne, pentru a-și exprima protestul 
față de declarațiile „scandaloase, 
iresponsabile, care afectează grav 
suveranitatea și independența R. 
Moldova”. „I-am pus ministrului 
Popescu melodiile lui preferate, 
atât imnul URSS-ului, cât și „Șiro-
ka strana moia rodnaia”, pentru 
că afecțiunea lui pentru acest stat 
este mai mare decât interesele 
naționale ale românilor, implicit 
ale celor două state românești”, a 
declarat cu această ocazie liderul 
PUN, Octavian Țîcu. 

De asemenea, PUN a cerut de-
misia lui Nicu Popescu și exclude-
rea lui din delegația care urma să 
meargă marți, 23 noiembrie, cu 
președinta Maia Sandu într-o nouă 
vizită oficială la București, la invi-
tația președintelui Klaus Iohannis.
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Să fii „investitor” și să 
rămâi fără apartament?!

Decenii la rând, sute de moldoveni care 
muncesc peste hotare investesc în 
construcții imobiliare din municipiul 
Chișinău zeci de mii de euro, iar 

apartamentele nu sunt date în exploatare de 
către firmele de construcție în termenul stabilit 
în contracte. Pentru ca Guvernul să se implice 
în astfel de probleme, este nevoie ca investitorii 
prejudiciați să depună petiții colective. Despre 
drepturile investitorilor și despre șiretlicurile la 
care recurg unele firme de construcții aflați în 
articolul de mai jos.

Legea spune că dreptul la lo-
cuință adecvată este garantat în 
numeroase tratate internaționa-
le și regionale pentru drepturile 
omului. În multe cazuri, Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor 
și Supravegherea Pieței are câș-
tig de cauză în procese privind 
plângerile depuse de către con-
sumatori. 

Totuși, în cazul unei decizii lu-
ate de către Curtea de Apel Chiși-
nău, punctează că Legea privind 
protecția consumatorilor nu este 
aplicabilă în cazul contractelor de 
investiție în construcție. Și atunci 
ne întrebăm: cine apără dreptu-
rile investitorilor în construcțiile 
imobiliare în Republica Moldova 
și de ce lacune din lege profită 
firmele de construcție?

Timp de 20 de ani, Angela P. a 
muncit peste hotare, îndurând tot 
felul de privațiuni și necazuri și 
fiind mereu departe de copiii săi, 
pentru a le asigura un trai mai bun 
în R. Moldova. Aceasta a semnat 
în 2017 un contract de investitor 
imobiliar cu o firmă de construcții 
din Chișinău, pentru ca în august 
2018, să primească un apartament 
de 57 de metri pătrați. Conform 
contractului, femeia a achitat 25 
de mii de euro, restul, 8 mii de 
euro, trebuia să-i achite conform 
unui grafic stabilit de firma de 
construcție, începând cu darea 
în exploatare a blocului locativ.

În august 2018, nu era con-
struit nici etajul unde trebuia să 
aibă apartament femeia. Timp de 
trei ani și mai bine, firma în cauză 
se eschivează să dea un termen 
exact când va fi dat în exploata-
re complexul locativ, mai mult 
o învinuiește pe investitoare că 
nu a plătit restul sumei conform 
contractului.

„Ei îmi zic că eu sunt vinovată 
că nu am achitat și cele 8 mii de 
euro. Oameni buni, cum să achit 
când am văzut că, în august 2018, 
nici măcar etajul meu nu era con-

struit? Merg la ei și nici nu vor să 
vorbească cu mine. Nici ei nu știu 
când vor finisa. Banii nu vor să 
mi-i întoarcă și nici apartamentul 
nu știu dacă îl voi primi vreodată, 
după cum stau lucrurile. Mai mult, 
ultima oară mi-au zis că ne vedem 
în judecată”, ne spune femeia. 

Una din soluții – 
o plângere la Agenția 
pentru Protecția 
Consumatorilor și 
Supravegherea Pieței

În situația doamnei în cauză 
mai sunt și alte zeci de persoane, 
care la fel așteaptă ani de zile să-și 
primească apartamentele. Une-
le au depus plângeri la Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor 
și Supravegherea Pieței, acestea 
soldându-se cu succes.

Conform APCSP, în luna ianu-
arie 2019, o femeie a încheiat un 
contract de investiții cu o com-
panie imobi-
liară. Consi-
d e r â n d u - s e 
p r e j u d i c i a t ă 
din cauza tă-
răgănării dării 
în exploatare a 
construcției, a 
solicitat agen-
tului econo-
mic rezilierea 
contractu lu i 
încheiat între 
părți pe moti-
vul nerespec-
tării condițiilor 
contractuale. 
Consumatorul 
și-a revendi-
cat drepturile 
prin obținerea 
a 23.000 euro, 
valoarea totală 
achitată pentru 
imobil.

La fel, în 
martie 2019, 
doi consumatori din capitală, re-
prezentați de avocatul acestora, 
care erau nemulțumiți de presta-
rea serviciilor unui agent econo-
mic din domeniul construcțiilor 
spațiilor locative, și anume prin 
nerespectarea termenului de dare 
în exploatare a blocului locativ, 
și-au primit banii înapoi. Agentul 
economic a rambursat suma în 
valoare de 48000 de euro, ambilor 
câte 24.000 de euro.

În 2021 se pare că Legea 
privind protecția 
consumatorilor nu este 
aplicabilă în cazul 
contractelor de investiție 
în construcție

Legea privind protecția con-
sumatorilor nu ar fi aplicabilă în 
cazul contractelor de investiție în 
construcție. Concluzia a fost for-
mulată de judecători într-o decizie 
a Curții de Apel Chișinău într-un 

dosar cu privi-
re la încasarea 
penalității de 
întârziere și 
prejudiciului 
moral în sep-
tembrie 2021.

În cadrul 
dosarului, o 
persoană a 
acționat în ju-
decată o com-
panie de con-
strucții, care 
nu a respec-
tat termenele 
agreate în con-
tractul cu pri-
vire la investi-
rea mijloacelor 
bănești în con-
strucție, mai 
exact în ceea ce 
privește darea 
în exploatare. 
Contractul a 
fost încheiat 

în 2015, iar acțiunea în judecată 
a fost depusă în ianuarie 2020.

Reclamanta a solicitat inițial, 
pe cale extrajudiciară, repararea 
benevolă a prejudiciilor, însă fără 
rezultat. Persoana a solicitat înca-
sarea penalităților pentru fiecare 
zi de întârziere conform legii, iar 
în total 7.919.928, precum și pre-
judiciul moral de 100 de mii de lei.

Prima instanță a admis ce-
rerea reclamantei și a dispus 

încasarea în beneficiul aceste-
ia a penalității de întârziere în 
mărime de 150.000 de lei și a 
prejudiciului moral în mărime 
de 15.000 de lei.

Compania de construcții a ata-
cat hotărârea cu apel, iar instanța 
ierarhică a emis o altă soluție.

Astfel, potrivit judecătorilor de 
la instanța de apel, soluția primei 
instanțe a fost neîntemeiată, de-
oarece decurge din interpretarea 
greșită a circumstanțelor cauzei 
și, ca urmare, s-a produs aplica-
rea eronată a normelor de drept 
material și procedural aplicabile 
la soluționarea litigiului.

Firmele de construcții 
preferă să ajungă 
în instanța de judecată, 
profitând de anumite 
lacune legislative

Anatoli Albin, jurist urban din 
cadrul Biroului de Organizare 
Comunitară, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că terme-
nul „investitor” în imobiliare de 
multe ori este folosit impropriu. 

„Altfel spus, atunci când o per-
soană timp de zece ani a muncit 
și a agonisit bani pentru singura 
sa locuință, ea este consumator 
în raport cu cel care și-a asumat 
angajamentul de a construi locu-
ința. Având scopul de a proteja 
consumatorul de anumite riscuri, 
statul intervine cu anumite garan-
ții și responsabilități. De exemplu, 
conform alin. (2) al art. 27 din 
Legea privind protecția consuma-
torilor nr. 105 din 13.03.2003, în 
redacția de până în anul 2018: „În 
cazul încălcării termenelor stabi-
lite, conform art. 16, de începere 
și finalizare a prestării serviciului 
(executării lucrării) sau terme-
nelor noi fixate de consumator, 
prestatorul (executantul) achită 
consumatorului pentru fiecare zi 
(oră, dacă termenul a fost stabilit 

în ore) depășită o penalitate în 
mărime de 10% din prețul servi-
ciului (lucrării).

În mod practic, în caz dacă păr-
țile nu rezolvă pe cale amiabilă 
conflictul, instanțele judiciare 
urmează să aplice legislația în 
mod direct.

O altă problemă o reprezintă 
cuantumul prejudiciului moral 
cauzat prin încălcarea prevederi-
lor contractuale. Instanțele dispun 
spre încasare sume disproporțio-
nal de mici în favoarea consuma-
torilor. Pe fundalul acestor negli-
jențe operatorii/dezvoltatorii și 
constructorii abuzează pe deplin”, 
menționează juristul.

Dreptul la locuință adecvată 
este garantat în numeroase tra-
tate internaționale și regionale 
pentru drepturile omului, inclusiv 
de Pactul Internațional privind 
Drepturile Economice, Sociale 
și Culturale, Pactul Internațio-
nal privind Drepturile Civile și 
Politice. 

„Statul, în cazul de față pute-
rea judiciară, trebuie să asigure 
respectul dreptului la locuință 
adecvată, cum ar fi de interferența 
proprietarilor, și adoptarea mă-
surilor adecvate judiciare pentru 
garantarea realizării pe deplin a 
dreptului la locuință conform 
condițiilor contractuale. La fel, 
Guvernul trebuie să garanteze 
dreptul persoanelor de a participa 
și de a fi consultate cu privire la 
deciziile care le afectează viețile, 
și trebuie de asemenea să ofere 
remedii eficiente când drepturile 
acestora sunt încălcate”, punctea-
ză Anatoli Albin.

Pentru ca Guvernul să se im-
plice în astfel de probleme, este 
nevoie ca investitorii nemulțumți 
de unele firme de construcții, să 
depună o petiție colectivă. Acest 
lucru ne-a fost confirmat de către 
reprezentanții serviciului de presă 
al instituției. 

Sute de investitori în construcții imobiliare așteaptă zeci de ani să-și primească locuințele 

Carolina CHIRILESCU
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Oameni 
buni,

cum să achit când 
am văzut că, în 

august 2018, nici 
măcar etajul meu nu 
era construit? Merg 
la ei și nici nu vor să 
vorbească cu mine. 
Nici ei nu știu când 
vor finisa. Banii nu 
vor să mi-i întoarcă 
și nici apartamentul 

nu știu dacă îl voi 
primi vreodată, după 

cum stau lucrurile. 
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În timp ce autoritățile locale sunt îngrijorate 
de faptul că, din cauza scumpirii gazului, nu 
vor putea achita facturile pentru grădinițe, 
gimnazii și alte instituții din subordine, 

deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor 
au organizat marți o conferință de presă în cadrul 
căreia au anunțat că circa 200 de instituții de 
învățământ se confruntă cu probleme grave de 
finanțare și cel mai probabil la începutul anului 
viitor acestea vor fi lichidate. Deputații BCS acuză 
actuala guvernare că ar vrea să închidă școlile și 
accentuează că odată cu acest proces „localitățile 
pierd orice șansă la o dezvoltare durabilă”. 

Socialiștii nu pomenesc însă 
nimic de numărul mic de copii din 
sate, unde familii întregi au fost 
nevoite să plece la muncă peste 
hotare și nici despre sumele impu-
nătoare investite în școli cu 30-50 
de elevi, și clase cu câte cinci copii. 

„Școlile trebuie optimizate, 
avem clase cu cinci copii”

În raionul Dondușeni, 17 in-
stituții de învățământ s-au con-
fruntat cu un deficit bugetar de 
circa 3 milioane de lei. La înce-
putul acestei luni, autoritățile 
au declarat că nu au bani pentru 
salarizarea profesorilor pentru 
lunile august-octombrie. Acum 
situația instituțiilor devine și mai 
grea, împovărate fiind și de tari-
fele mari pentru căldură.

Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, președintele raionului, 
Valentin Cebotari, ne-a informat 
că au soluționat recent proble-
ma salarizării. Guvernul a alocat 
2 150 000 de lei și restul sumei a 
fost alocat din soldurile disponi-
bile ale raionului. 

„Consider că școlile trebuie op-
timizate. Avem clase cu cinci copii. 
Avem clase care sunt comasate, 
copii de vârste mai mici învață 
împreună cu elevii din clasele 
mai mari. Nu cred că e o soluție 
și că procesul educațional are de 
câștigat din aceasta. Am avut o 
problemă cu salarizarea, ne-a dat 
Guvernul, am mai adăugat și noi 
și am rezolvat-o. Dar dacă nu sunt 
copii, iar salarizarea se face per 
elev și întreținerea instituției e tot 
mai costisitoare, evident trebuie 
să recurgem la optimizări”, a spus 
președintele raionului.

Petru Burduja, deputat BCS, 
vicepreședinte al comisiei eco-
nomie, buget și finanțe, anunța 
la începutul lunii noiembrie că 
nu doar la Dondușeni, ci și la 
Ocnița, Basarabeasca, pedago-
gii nu și-au văzut salariile, iar 
suma datoriei la salarizare este 
de peste 69 de milioane de lei. 
Burduja a opinat că de vină ar fi 
guvernanții de dreapta care nu 
revizuiesc formula de finanțare 
a instituțiilor de învățământ și, 
ca rezultat, acest lucru va duce 
la închiderea mai multor școli.

Președintele raionului Basara-
beasca, Petru Pușcari, a confirmat 
că în raion există școli care se con-
fruntă cu o insuficiență financiară 
din cauza numărului mic de elevi. 
Este vorba de gimnaziul din Ior-
danovca, unde învață 36 de elevi și 
care la începutul lunii noiembrie 
înregistra un deficit financiar de 
369 de mii de lei. Se confruntă cu 
probleme financiare și gimnaziile 
din Carabetovca, unde învață 82 
de elevi, și cel de la Bașcalia – cu 
110 copii. Guvernul a alocat recent 
un milion de lei pentru salarizarea 
profesorilor de la aceste instituții. 

Îngrijorați de tarifele 
la gaz

„Acești bani ne vor ajunge 
pentru salarizare până în luna 
mai. Dar apare o altă problemă, 
conform noilor tarife pentru 
gaz, cheltuielile pentru căldură 
în instituțiile de învățământ vor 
fi de 2,5 ori mai mari. Sigur că va 
apărea o nouă problemă legată de 
finanțare deoarece aceste cheltu-
ieli nu sunt prevăzute în bugetele 
școlare. Așteptăm facturile. La 1 
decembrie vom ști deja exact de 
ce sume este vorba. Cert e că nu 
ne vom descurca fără sprijinul Gu-
vernului”, ne-a spus președintele 
raionului. 

Întrebat care ar fi soluția în 
această situație, Petru Pușcari a 
declarat că e nevoie de optimiza-
rea procesului de învățământ în 
școlile cu puțini copii.

„Autoritățile centrale, Ministe-
rul Educației și Cercetării ar trebui 

Școli mici, 
cu datorii 
de milioane

să ia o decizie în acest sens, care 
să fie o lege pentru toți. Legea pre-
vede că autoritățile locale trebuie 
să decidă modul de optimizare a 
școlilor. La nivel local însă nu pu-
tem lua decizia de a închide școlile 
cu puțini copii, deoarece se opun 
consilierii, unii dintre care sunt 
originari chiar din aceste locali-
tăți. Opinia mea personală este ca 
elevii de la clasele 1-4 să învețe în 
școli primare în propriile locali-
tăți, iar mai apoi să fie mutați în 
gimnazii, licee raionale, regionale 
bine dotate. Banii trebuie inves-
tiți în modernizarea instituțiilor 
școlare, ca elevii să nu fie scoși 
dintr-o instituție depășită și să fie 
mutați în alta, similară”, opinează 
Petru Pușcari.

 
Socialiștii cer revizuirea for-
mulei de finanțare a școlilor

Deputații Blocului Comuniș-
tilor și Socialiștilor, Diana Ca-
raman și Adrian Lebedinschi, 
au organizat la 23 noiembrie o 
nouă conferință de presă în ca-
drul căreia au invocat că pe lângă 
finanțarea insuficientă, domeniul 
Educației din Republica Moldova 
se confruntă și cu o lipsă acută 
de personal.

„Pe parcursul a șapte ani, de 
când a fost implementată meto-
da de finanțare în baza de cost 
standard per elev, instituțiile de 
învățământ sunt reorganizate și 
optimizate, însă în realitate mul-
te școli sunt închise. În prezent, 
aproximativ 200 de instituții de 
învățământ se confruntă cu grave 
probleme de finanțare și, cel mai 
probabil, după anul nou, vor fi 
reorganizate și optimizate, adică 
lichidate.”

Deputatul a subliniat că Mi-
nisterul Educației pasează vina 
pe autoritățile publice locale și 
evită să se refere la cadrul norma-
tiv care interzice în mod expres 
autorităților locale să utilizeze 
bani din bugetul local pentru 
acoperirea deficitului bugetar al 
gimnaziilor cu un număr mai mic 
de 91 de elevi și al școlilor primare 
cu mai puțin de 41 de elevi.

Deputata BCS a atras atenția 
că, odată cu închiderea școlilor, 
„localitățile pierd orice șansă la 
o dezvoltare durabilă” și  aceas-
tă situație „se pare că nu-i în-
grijorează pe cei din Guvern”. 
„Ministerul trebuie să găsească 
soluții și pârghii de atragere a 
tinerilor specialiști ca să mun-
cească cel puțin trei ani în insti-
tuțiile de învățământ rurale. Să 
obțină finanțe pentru dotarea 
centralizată a școlilor și grădi-
nițelor de copii”, a adăugat și 
deputatul Adrian Lebedinschi. 
Acesta a specificat că probleme-

Svetlana COROBCEANU

le pot fi soluționate doar la nivel 
de minister și guvern, iar actuala 
formulă de finanțare a instituți-
ilor de învățământ s-a dovedit a 
fi ineficientă și trebuie revizuită. 

Strategii de optimizare care 
se prăfuiesc în sertare

În raionul Ocnița, sunt zece 
instituții de învățământ care la 
începutul anului 2021 se con-
fruntau cu un deficit bugetar de 
4 milioane de lei. În gimnaziul 
din satul Micăuți, raionul Ocnița, 
învață doar 36 de elevi. În școala 
din localitatea Naslavcea, sunt 38 
de elevi, în satul Berezovca învață 
50 de copii, la Verejeni – 49 de 
elevi și la Frunze și Codreni există 
o școală cu doar două clase: a II 
și a IV – cu 30 de copii. 

Șeful Direcției Învățământ, 
Ion Zaharco, ne-a informat că, 
pe parcursul anului, au tot făcut 
optimizări pentru reducerea cri-
zei și pentru a identifica surse 
pentru salarizarea pedagogilor. 
În august, deficitul bugetar era 
de circa 2 milioane de lei. „Am 
solicitat suport de la Guvern și 
ne-au alocat 1,4 milioane de lei 
și Consiliul raional ne-a mai dat 
800 de mii de lei”, ne spune șeful 
Direcției Învățământ Ocnița.

Odată cu majorarea tarifelor 
la gaz, vor crește și problemele 
legate de întreținerea acestor 
instituții. „Sigur că vom avea o 
problemă legată de diferența de 
tarife la încălzire. Cred că trei șco-
li vor înregistra noi datorii. Deși 
prețurile s-au majorat la toate 
celea, nu s-a schimbat formula 
standard de finanțare per elev și 
nici pentru întreținere”, a spus 
șeful direcției.

Întrebat de ce nu a fost opti-
mizat procesul de învățământ la 
aceste școli, șeful de direcție ne-a 
informat că au elaborat o strategie 
încă din 2017, dar consilierii raio-
nali se opun implementării aces-
teia. „În decembrie vom discuta 
bugetul pentru anul 2022. Cred 
că atunci consilierii vor vedea mai 
bine situația reală pe care o avem”, 
a conchis Ion Zaharco.

Criza afectează și 
grădinițele

Pe lângă școlile care vor fi îm-
povărate de scumpirea gazului, 
unii primari s-au arătat îngrijorați 
că nu vor putea achita facturile 
pentru grădinițe și alte instituții 
din subordine. Primarul orașului 
Rezina, Simion Tatarov, a decla-
rat că înregistrează un deficit de 
1,5 milioane de lei la finanțarea 

personalului a patru grădinițe din 
orașul Rezina. Achitarea facturilor 
pentru acestea se face din tran-
sferurile cu destinație specială din 
bugetul central. 

„Ceea ce am primit reprezintă 
o sumă calculată în baza vechiu-
lui tarif. Guvernul este obligat să 
asigure finanțarea cheltuielilor su-
plimentare la întreținerea grădi-
nițelor. În raioanele și localitățile 
din Republica Moldova nu există 
descentralizare și autonomie loca-
lă veridică. Acestea ar determina 
autoritățile locale să ia asupra lor 
responsabilitatea la acest capitol”, 
a spus Simion Tatarov.

În context, Andrei Spânu, mi-
nistrul infrastructurii și dezvoltării 
regionale, a declarat cu privire la 
problema încălzirii instituțiilor 
educaționale în condițiile majorării 
tarifului la gaze că este la curent 
cu această situație. „Așa cum au 
fost probleme cu plata salariilor la 
grădinițe și școli și Ministerul Fi-
nanțelor a venit cu un proiect care 
să ajute, exact așa vom face și cu 
întreținerea instituțiilor publice. 
Vom analiza exact de ce intervenție 
este nevoie și cu siguranță acolo 
unde va fi nevoie vom interveni”, 
a dat asigurări oficialul.

Cert e că mai multă claritate 
asupra problemelor de finanțare a 
școlilor cu puțini elevi, în special 
în contextul majorării prețurilor 
pentru întreținere, consilierii ra-
ionali, locali vor avea în luna de-
cembrie, atunci când vor trebui să 
aprobe bugetele pentru anul 2022. 

124 de milioane, alocați de 
Guvern pentru salarizare

La începutul lunii noiembrie, 
Guvernul a aprobat repartizarea 
a 134,2 milioane de lei bugetelor 
locale pentru achitarea salariilor 
angajaților din sistemul educați-
onal până la finele anului 2021. 
Mijloacele financiare sunt desti-
nate prioritar instituțiilor de învă-
țământ primar, gimnazial și liceal, 
care se finanțează în bază de cost 
standard per elev conform Hotă-
rârii Guvernului nr. 868/2014. În 
acest sens, s-a propus o derogare 
temporară de la regula generală, 
care va permite suplimentarea bu-
getelor instituțiilor de învățământ 
cu alocații în volume concrete, 
estimate în baza necesarului de 
cheltuieli pentru fiecare instituție. 

În 2021, Ministerul Finanțelor 
indică cheltuieli anuale în medie 
de 23.000 de lei pentru educația 
unui copil de vârstă preșcolară. Iar 
pentru un elev din învățământul 
general se cheltuie anual 18.000 
de lei.
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Ion CHIȘLEA 

După 30 de ani

Pe parcursul celor 30 de ani de 
independență, Republica Moldova nu 
s-a realizat din perspectivă de țară, stat 
sau chiar de națiune. În esență, nu a 

reușit să facă un salt calitativ în evoluția sa, iar 
problemele fundamentale ale dezvoltării țării, ce 
rezidă în instituții slabe, guvernanță defectuoasă, 
economie vulnerabilă, dependență energetică 
completă, mediu înconjurător poluat, protecție 
socială ineficientă au perpetuat pe parcursul 
întregii perioade.

E C O N O M I E

Este unul din mesajele cheie ale 
raportului de stare a țării, făcut 
de centrul analitic Expert-Grup în 
cadrul conferinței MACRO ajunsă 
în acest an la a noua ediție și care 
s-a referit la evoluția economiei 
moldovenești pe parcursul a 30 
de ani de independență.  

Eșuați ca națiune, 
stat și țară

Potrivit lui Adrian Lupușor, di-
rector al Expert-Grup, ca națiune, 
Republica Moldova încă nu s-a 
realizat în forma unei comunități 
de oameni ce ar fi în deplin con-
sens privind identitatea și isto-
ria sa, dar și, la fel de important, 
privind viitorul său. De exemplu, 
conform Barometrului Opiniei Pu-
blice din 2021, 50% din populație 
consideră că Republica Moldova 
trebuie să se orienteze spre Uni-
unea Europeană, iar 33% - spre 
Rusia. Ca țară, nu este în stare 
încă să-și impună suveranitatea 
pe tot teritoriul său recunoscut 
internațional, problema dife-
rendului transnistrean a rămas 
până astăzi nesoluționată și fără 
perspective reale de clarificare în 
viitorul apropiat. Ca stat, rămâne 
încă disfuncțională în multe as-
pecte, inclusiv în ceea ce privește 
pilonii săi fundamentali, cum ar 
fi instituțiile democratice, supre-
mația legii și asigurarea unei baze 
economice stabile. Acest din urmă 
fapt este confirmat de numeroase 
crize provocate de aceste vulnera-
bilități, cum ar fi „furtul miliardu-
lui”, concesionarea Aeroportului, 
falimentarea unor întreprinderi 
de stat de importanță strategică 
și, mai nou, criza energetică.   

Treizeci de ani ratați

Dacă facem o foarte scurtă re-
trospectivă, ținând cont de ce au 
relatat vorbitorii în cadrul eveni-
mentului, ajungem la concluzia 
că avem o economie în care nu 
vin investiții serioase din cauza 
diferendului transnistrean și a 
justiției ineficiente, care nu asi-
gură inviolabilitatea proprietății 
private. Privatizarea contra bo-

nuri patrimoniale, care și-a pro-
pus transformarea în acționari a 
majorității cetățenilor moldoveni, 
practic, a eșuat. Drept urmare o 
mare parte din întreprinderile pri-
vatizate contra bonuri patrimo-
niale au falimentat în câțiva ani, 
cei ce au gestionat așa-numitele 
fonduri de investiții s-au îmbogă-
țit, iar majoritatea acționarilor au 
rămas fără nimic. La fel și împro-
prietărirea cu pământ nu a condus 
la un rezultat tocmai fericit. Ca 
rezultat, s-a ajuns la parcelarea 
excesivă a terenurilor, fapt ce a 
împiedicat apariția a suficiente 
întreprinderi agricole eficiente, 
care să facă față competiției tot 
mai acerbe pe piețele de produse 
agricole și alimentare regionale și 

mondiale. Drept urmare, și afa-
cerile agricole, în marea lor ma-
joritate, nu s-au ridicat la nivelul 
provocărilor momentului. 

Din cauza lipsei unei competiții 
veritabile pe majoritatea piețelor 
interne, dar și din cauza gestio-
nării proaste, și companiile care 
au supraviețuit primului deceniu 
de independență au devenit tot 
mai necompetitive, iar acest pro-
ces continuă de la an la an. După 
primul deceniu de independență, 
rămasă fără locuri de muncă, po-
pulația a emigrat, inclusiv cadrele 
calificate, or, în același timp, sis-
temul de învățământ s-a rupt de 
realitate, de cerințele economiei, 
furnizând pe bandă rulantă spe-
cialiști nesolicitați de piața locală 
a muncii. 

În perioada relativ stabilă din 
anii 2000, asigurată de o stabi-
litate regională și globală, când 
însă guvernele comuniste au 
renunțat la două reforme foarte 
importante, cea a pensiilor și cea 
administrativ-teritorială, a fost 
ratată șansa de a consolida eco-
nomia prin reforme eficiente, dar 
și statul în general. 

A urmat deceniul marilor 
tunuri din economie: „furtul 
miliardului” și privatizarea sau 
concesionarea pe nimic a unor im-
portante proprietăți ale statului, 
consolidarea clanurilor oligarhice 
și acapararea de către acestea a 
puterilor din stat. Deși acestea 
au fost oprite prin votul popular, 
problemele care au condus la con-
solidarea lor au rămas în mare 
parte nesoluționate.  

Astfel, în trei decenii, Republi-
ca Moldova a ajuns la acest model 
economic bazat pe exportul forței 
de muncă, remitențe și consum, 
unde veniturile sunt asigurate 
în cea mai mare parte de taxarea 
consumului. Nu o singură dată 
atât experții, cât și partenerii ex-
terni au atenționat autoritățile 
moldovenești că este un model 
nesustenabil, care devine pe an 
ce trece tot mai puțin competitiv. 

Ce-i de făcut? 

Potrivit economistului Stas 
Madan, pentru a-și consoli-
da competitivitatea, Republica 
Moldova urmează să valorifice 
mai eficient capitalul uman, să 
se tehnologizeze, să-și consoli-
deze securitatea energetică și să 

devină mai imună la schimbările 
climaterice. 

În primul rând, ar fi vorba 
despre modernizarea sistemului 
educațional, care trebuie să în-
ceapă cu reforma sistemului de 
instruire inițială și continuă a 
cadrelor didactice, cu finanțarea 
prioritară a școlii, cu ridicarea 
standardelor profesionale și a 
remunerării cadrelor didactice, 
cu adaptarea curriculumului la 
noile realități tehnologice și cu 
flexibilizarea metodelor de im-
plementare a acestuia. 

Este necesară majorarea sem-
nificativă a burselor la speciali-
tățile ȘTIM (știință, tehnologii, 
inginerie, matematică) pentru ca 
tinerii să aleagă mai curajos aceste 
discipline. 

În sectorul cercetare și dezvol-
tare trebuie încurajate activ asi-
milarea, re-ingineria și adaptarea 
inovațiilor și soluțiilor tehnologi-
ce, precum și cercetările aplica-
tive în cadrul unor parteneriate 
internaționale la subiecte care în 
mod direct răspund priorităților 
societății. 

Politica de atragere a Investi-

țiilor Străine Directe trebuie să 
țintească în mod deliberat integra-
rea furnizorilor locali în lanțurile 
tehnologice și de aprovizionare 
internaționale. Totodată, este 
necesară dezvoltarea mai activă 
a pieței de capital, pe lângă cea a 
serviciilor bancare, pentru a spori 
accesul la finanțare. Aici este însă 
important să se înțeleagă că o se-
rie de factori structurali, cum ar fi 
conflictul transnistrean, mențin 
riscurile de țară la nivel înalt, ceea 
ce se reflectă și în costurile la care 
se împrumută Republica Moldova 
din exterior.  

Experții prognozează că rata de 
natalitate va continua să scadă, 
iar emigrarea, în cel mai optimist 
scenariu, se va modera. În aceste 
condiții singura șansă pentru ca 
Republica Moldova să se adapte-
ze la noile realități este creșterea 
rapidă a productivității muncii. 
Pentru aceasta însă urmează a fi 
sporite competențele angajaților, 
pentru a fi mai capabili să mâ-
nuiască eficient noile tehnologii, 
dar sunt necesare și importante 
schimbări culturale în atitudinea 
față de muncă. 

Și mai este și problema secu-
rității energetice șubrede, pusă 
iarăși la grea încercare în acest 

an și care ar trebui cât mai cu-
rând consolidată prin ieșirea din 
dependența energetică față de Fe-
derația Rusă. 

Cum reușim?

Altfel spus, în următorii ani 
Republica Moldova urmează să 
facă ceea ce nu s-a reușit în 30 de 
ani. Întrebarea este, cum?

Probabil, ar fi nevoie de acea 
solidarizare a societății pentru 
coagularea unui proiect de țară 
despre care s-a vorbit în debutul 
conferinței. Însă poate oare exista 
o solidarizare dacă nu avem, po-
trivit autorilor proiectului, con-
știință de națiune, nu am rezolvat 
dilema identitară, suntem o țară 
eșuată, cu diferendul transnis-
trean nesoluționat, cu armată 
străină pe teritoriu!? 

Și mai avem și un stat eșuat, 
care a funcționat până acum în 
folosul grupurilor oligarhice și, 
din câte vedem, nici actuala gu-
vernare, declarată anticorupție, 
nu prea are vigoare pentru a-l 
face să lucreze în favoarea cetă-
țenilor.  

150 milioane de 
euro de la BEI 
pentru „Moldova 
drumuri IV”

Cabinetul de miniștri a apro-
bat proiectul hotărârii privind 
inițierea negocierilor asupra 
proiectului Contractului de 
finanțare dintre Republica Mol-
dova și Banca Europeană de In-
vestiții (BEI) pentru realizarea 
Proiectului „Moldova drumuri 
IV” și împuternicirea delegației 
oficiale pentru negocierea aces-
tuia. Prin intermediul proiectu-
lui „Moldova drumuri IV” este 
prevăzută lansarea lucrărilor de 
reabilitare, modernizare și ex-
tindere a următoarelor sectoare 
de drumuri: Drumul M5 Fron-
tiera cu Ucraina–Criva–Bălți, 
cost estimativ – 129 milioane de 
euro, drumul M2, centura ora-
șului Chișinău, pe sectoarele 2 
și 3, cu o lungime de 17,35 km, 
cost estimativ – 52 milioane 
de euro, drumul M3 Chișinău - 
Giurgiulești șoseaua de ocolire a 
orașului Cimișlia; cost estimativ 
– 9 milioane de euro.

Costul 
interconectării 
energetice 
a R. Moldova 
cu România 
ar putea crește

Costul interconectării ener-
getice cu România, pe direcția 
Vulcănești-Chișinău, ar putea 
crește cu până la 30% față de 
prețul de 27 de milioane de euro 
oferit de compania indiană care 
a câștigat licitația internațio-
nală în acest sens. Asta prevăd 
anexele contractului semnat, 
prin care firma se angajează să 
implementeze proiectul și să 
respecte cerințele suplimentare. 
Suma finală poate varia și în 
funcție de costul materialelor 
de construcție achiziționate de 
pe piața internațională. Preciză-
rile au fost făcute de ministrul 
Infrastructurii, Andrei Spînu. 

Undă verde 
pentru noua 
politică agricolă 
a UE

Parlamentul European a dat 
undă verde noii politici agrico-
le comune a UE, ce va intra în 
vigoare din 2023, cu un buget 
de 387 de miliarde de euro 
până în 2027, considerată mai 
ecologică, mai echitabilă, mai 
flexibilă și mai transparentă, 
dar criticată de ecologiști și de 
o parte a stângii. Eurodeputații 
au subliniat că este esențial să 
se îmbunătățească biodiversita-
tea și să se respecte legislația și 
angajamentele UE în materie de 
mediu și climă pentru a pune în 
aplicare politica agricolă refor-
mată.



7

Vineri / 26 noiembrie / 2021social-politic      de atitudine

Luni, 22 noiembrie. Gazprom a 
informat Republica Moldova despre 
deconectarea gazelor naturale, în 
decurs de 48 de ore, în cazul în care 
Moldovagaz nu va efectua plata pentru 
consumul pentru lunile octombrie–
noiembrie curent.

„Ținând cont de situația dificilă, 
foarte dificilă, din domeniul economic 
și financiar din Moldova, ținând cont 
de tendința de a păstra pentru Moldova 
posibilitatea de a respecta obligațiile le-
gate de datoriile față de Gazprom, pre-
cum și de poziția președintelui Rusiei, 
față de care partea moldovenească s-a 
adresat în mai multe rânduri să intervi-
nă, Gazprom a adoptat decizia să sem-
năm un contract practic în condițiile 
solicitate de partea moldovenească, dar 
cu un punct esențial, foarte important: 
Moldova să plătească la timp 100% din 
plățile curente la gazele naturale. Ur-
mătorul termen pentru plata curentă 
este 22 noiembrie. Astfel, Gazprom, în 
conformitate cu contractul semnat, a 
informat partea moldovenească despre 
faptul că peste 48 de ore furnizarea de 
gaze naturale în Moldova va fi oprită”, 
a spus secretatul de presă al Gazprom, 
Serghei Kuprianov.

El a mai adăugat că Gazprom este 
„foarte decepționat” de faptul că Mol-
dova nu își îndeplinește obligațiile 
contractuale.

Marți, 23 noiembrie. Drept 
reacție, ministrul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, 
a declarat că Guvernul va transfera 
1,4 miliarde de lei la Moldovagaz după 
ce Parlamentul va adopta în a doua 
lectură proiectul legii cu privire la 
bugetul de stat.

„Cu titlu de excepție”

Miercuri, 24 noiembrie. Cu 
toate acestea, Gazprom a anunțat că 
nu a recepționat plata curentă pentru 
gazele naturale furnizate Republicii 
Moldova în octombrie–noiembrie, iar 
cele 48 de ore oferite pentru efectuarea 
plății expiră miercuri. 

În aceeași zi, la câteva ore, Gazprom 
a declarat că va continua să livreze 
gaze naturale pentru Republica Mol-
dova chiar dacă Moldovagaz nu și-a 
onorat obligația să efectueze plățile 
curente pentru lunile octombrie–no-
iembrie curent. 

„Gazprom, cu titlu de excepție, a 
fost de acord cu solicitarea Guvernului 
Republicii Moldova de a nu opri de 
miercuri livrările de gaze naturale”, a 
spus secretarul de presă al Gazprom, 
Serghei Kuprianov. 

Partea moldovenească s-a angajat 
să plătească integral datoria actuală 
pe 26 noiembrie.

TASS vorbește pentru Moldova

În toată această perioadă, institu-
țiile media de la Chișinău au avut ca 
sursă principală de informare agenția 
rusească TASS. Autoritățile moldove-
nești au reacționat târziu și anevoios 
la declarațiile reprezentantului Ga-
zprom, Serghei Kiprianov, distribuite 
sistematic de agenția rusească.  

Aceeași situație a fost și în timpul 
negocierilor privind semnarea unui 
nou contract dintre Gazprom și Mol-
dovagaz la sfârșitul lunii noiembrie.

Trebuie spus că Republica Moldova 
este o piață relativ mică pentru Ga-
zprom, cu un consum anual în medie 
de aproximativ 3 miliarde de metri 
cubi, în condițiile unui contract pe 
termen lung. 

Din această cifră, totuși, teritoriul 
controlat de autoritățile constituționa-
le (malul drept al Nistrului) consumă 
doar 1 miliard de metri cubi pe an, 
în timp ce Transnistria, controlată 
de Rusia, consumă două miliarde de 
metri cubi pe an, pentru care nu plă-
tește nimic.

Piață mică pe malul drept, 
pierderi masive pe malul stâng

În asemenea condiții, opinează 
comentatorul Vladimir Socor, cu o 
piață atât de mică pe malul drept și 
pierderile masive pe malul stâng, Ga-
zprom nu este în mod evident motivat 
de interese comerciale să se agate atât 
de strâns de Moldova. 

„În schimb, el [Gazprom] acțio-
nează pentru a sprijini interesele ge-
opolitice ale Kremlinului: 1) păstrarea 
unui instrument de influență asupra 
Moldovei prin monopolul furnizării de 
gaze și 2) menținerea unui proto-stat 
viabil din punct de vedere economic 
în Transnistria ca pârghie de presiune 
asupra Moldovei și avanpost pentru 
trupele ruse. Transnistria, de aseme-
nea, face posibil ca Rusia să mono-
polizeze aprovizionarea cu energie 
electrică a Moldovei de pe malul drept 
prin termocentrala Inter-RAO UES 
de pe malul stâng, alimentată cu ga-
zul Gazprom”, menționează el într-o 
analiză pentru jamestown.org. 

În același timp, observatorul Ni-
colae Negru, solicitat să comenteze 
ultimatumul Gazprom, susține, pe de 
o parte, că Guvernul de la Chișinău se 
află într-o situație foarte complicată. 

„Rusia urmărește în mod evident 
unele dividende politice din această 
situație critică pentru Moldova”, a 
declarat el. 

„Aflăm din presă că au fost totuși 
impuse condiții politice în cadrul 
negocierilor și acum Rusia umilește 
Republica Moldova, umilește această 
guvernare, se joacă precum pisica cu 
șoarecele. 

Până când Republica Moldova nu 
se va conforma, mai cu seamă, până 
când Moldova nu va găsi surse de gaze 
naturale alternative, vom fi nevoiți să 
suportăm această umilință.” 

Spînu adormitul 

La rândul său, comentatorul Ion 
Tăbârță admite, pe de o parte, inte-
resul geopolitic al Rusiei în vulnera-
bilitatea Republicii Moldova. Pe de 
altă parte, el spune că acest ultimatum 
umilitor ar fi putut fi evitat în con-
dițiile în care Guvernul ar fi transfe-
rat cele 1,4 miliarde de lei pe contul 
Moldovagaz.

Ministrul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, Andrei Spînu, nu 
a răspuns la întrebarea de ce nu s-a 
procedat imediat după încheierea con-
tractului cu Gazprom la plata datorii-
lor pentru consumul de gaze naturale 
în octombrie–noiembrie curent.

În octombrie, Gazprom și Moldova-
gaz au prelungit contractul pentru fur-
nizarea gazelor naturale valabil pentru 
cinci ani. Potrivit viceprim-ministrului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova, Andrei Spînu, 
noul preț la gazele naturale pentru R. 
Moldova va constitui 450 de dolari 
pentru o mie de metri cubi și se va 
schimba în funcție de situația de pe 
piață.

Anterior, Serghei Kuprianov a men-
ționat că în prezent consumatorii mol-
doveni de pe malul drept al Nistrului 
au o datorie de 433 de milioane de 
dolari. Din cauza plăților întârziate, 
datoria generală acumulată constitu-
ie 709 milioane de dolari. Părțile au 
convenit să precizeze această cifră în 
anul curent în cadrul unui audit.

În afară de datoria acumulată de 
malul drept, peste 7 miliarde de do-
lari trebuie să achite Gazprom-ului 
consumatorii din Transnistria. Gu-
vernul Republicii Moldova nu recu-
noaște această datorie din cauza că 
nu controlează situația în regiunea 
transnistreană.

P O L I T I C Ă

Gazprom, între 
„decepție” și „bunăvoință”

Cronica umilinței la care guvernarea PAS este supusă 
de gigantul rus și neputința Guvernului de la Chișinău 
de a ieși din îmbrățișarea energetică a Rusiei

Republica Moldova se află în pragul 
deconectării gazelor naturale pentru neplata 
gazului consumat în lunile octombrie–
noiembrie curent. Comentatorii politici 

consideră, pe de o parte, că prin aceste acțiuni 
Gazprom sprijină interesele geopolitice ale Kremlinului 
în regiune, iar, pe de alta, că Guvernul de la Chișinău ar 
fi putut evita umilința la care a fost supus.

Facebook, accelerator 
al crizei migraționiste 
belaruse

Folosit de mai mulți trecători, Facebook a jucat un 
rol major în afluxul spre frontiera poloneză a candi-
daților la exil provenind din Orientul Apropiat. Admi-
nistratorul unei numeroase pagini de Facebook care 
promite candidaților la imigrare acces sigur în Europa 
a reacționat foarte prompt, miercuri, 24 noiembrie. În 
numai puțin de 24 de ore de la postarea unui mesaj pe 
rețeaua de socializare, lemonde.fr a obținut numeroase 
numere de telefon și un contact cu o rețea de trecători 
din Kurdistanul irakian.

Autoritățile slovace 
și-au cerut scuze 
pentru sterilizarea 
femeilor de etnie romă 

Guvernul Slova-
ciei și-a cerut scuze 
oficial pentru steri-
lizările forțate ale 
femeilor de etnie 
romă care au avut 
loc de-a lungul câ-
torva decenii, in-
formează joi dpa, 
citată de agerpres.
ro. Coaliția de guvernământ de la Bratislava a emis 
miercuri o declarație în care condamnă anii de încălcări 
ale drepturilor omului și a cerut scuze celor care au avut 
de suferit, a informat agenția de presă TASR. Numărul 
sterilizărilor poate fi doar estimat, dar cel puțin câteva 
mii de femei au fost afectate de această politică.

Germania va legaliza 
canabisul

Două din cele trei partide care vor guverna Germa-
nia au fundamente ideologice diferite, scrie lefigaro.
fr. Verzii și Partidul Liber-Democrat, care au ambele 
un electorat tânăr și liberal, au militat totuși împreună 
pentru adoptarea de către viitorul guvern a propunerii 
privind legalizarea canabisului. Proiectul figurează la 
pagina 87 a acordului lor de coaliție, prezentat miercuri 
la Berlin, care numără 177 de pagini. Astfel, această 
decizie rupe anii de politică securitară, privilegiată de 
CDU, în materie de droguri. 

Directorul sistemului 
penitenciar din Rusia, 
demis după un scandal de 
tortură

Președintele rus Vladimir Putin l-a demis joi pe di-
rectorul marelui sistem penitenciar al țării, la câteva 
săptămâni după un scandal provocat de difuzarea unor 
înregistrări video cu violuri și acte de tortură într-o 
închisoare, relatează AFP, citat de agerpres.ro. Director 
din 2019 al FSIN, serviciul penitenciar rus, Alexandr 
Kalașnikov a fost demis și înlocuit de ministrul adjunct 
de Interne, Arkadi Gostev, un fost polițist, conform 
unui decret prezidențial publicat pe site-ul Kremlinului.

Kievul avertizează Moscova 
că un nou atac împotriva 
Ucrainei ar fi prea costisitor

Rusia, care desfășoară forțe în jurul frontierelor 
Ucrainei, trebuie să înțeleagă că un nou atac asupra 
acestei țări ar fi prea costisitor, a declarat joi minis-
trul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, informează 
Reuters, citat de agepres.ro. „Principalul obiectiv e să 
împiedicăm noi acțiuni agresive ale Rusiei. Pentru asta, 
Moscova trebuie să înțeleagă clar ce pierderi politice, 
economice și umane va suferi în cazul unei noi etape 
de agresiune”, a avertizat șeful diplomației de la Kiev 
într-o informare televizată.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Diplomatul satului
H a r t a  l u m i i

Totuși, am sentimentul că su-
biectul e departe de a fi epuizat, 
de aceea cred că ar trebui să luăm 
cât mai în serios și să încercăm 
să deslușim cât mai bine tot ce 
a afirmat ministrul moldovean 
după întâlnirea cu Lavrov, inclu-
siv în interviul pe care i l-a acor-
dat redactorului-șef al postului 
de radio „Eho Moskvî“, Aleksei 
Venediktov. Pentru a înțelege 
firea și gândirea guvernării ac-
tuale și a scăpa, astfel, de niște 
iluzii care, nevindecate azi, ne 
vor durea înzecit mâine.

Orice ar spune secta de adula-
tori ai celor de la PAS (categoria 
de cetățeni și postaci care găsește 
scuze pentru toate gafele și deci-
ziile proaste ori incompetente ale 
guvernării „reformei“ și „speran-
ței“), șeful MAEIE a dat-o în bară. 
Zgomotos și proverbial. Încă un 
episod de pomină în istoria, și așa 
nu foarte strălucită, a diplomației 
moldovenești.

Pe scurt: domnul Nicu Po-
pescu s-a întrecut în aiureli. În 
primul rând, a apreciat rolul de 
„mediator“ al Rusiei în diferen-
dul transnistrean – o afirmație 
situată în afara oricăror explicații 
rezonabile sau, mai pe șleau, o 
aberație. Nesimțita noastră clasă 
politică a întinat destul memoria 
celor care au avut de suferit pe 
durata acestui conflict, inclusiv în 
urma intervenției „pacificatoare“ 
a Rusiei: căzuți și răniți, refugiați 
și întemnițați, răpiți și batjocoriți 
etc. Credeam că cel puțin această 
guvernare va avea minima de-
cență să nu danseze pristanda în 
prezența barinului de la Kremlin 
și să nu-i mulțumească acestuia 
pentru umilința din 1992, dar ca-
maradul Popescu – ave lui! – m-a 
readus cu picioarele pe pământ. 

În al doilea rând, ministrul 
moldovean a zis că majoritatea 
absolută a cetățenilor RM este 
împotriva reunificării cu Româ-
nia, bazându-se, după cum a pre-
cizat ulterior la solicitarea „Gaze-
tei de Chișinău“, pe „rezultatele 
ultimelor alegeri parlamentare 
și programele de activitate ale 
partidelor parlamentare“. Ar-
gument din aceeași categorie cu 
cel al comuniștilor lui Voronin, 
de pildă, care își justificau mol-
dovenismul în temeiul recensă-
mântului din 2004, la care doar 
2% din populație s-au declarat 
„români“. Faptul că unioniștii 
nu au o formațiune care să-i re-
prezinte și de aceea votează cu 
partidele declarat „proeuropene“, 
doar ca să evite o nouă guverna-
re „proestică“, este un argument 
care nu încape în logica destul de 
simpluță a domnului Popescu. 
Ei bine, de azi înainte unioniș-
tii vor ști cât de „națională“ este 

Interviul acordat de Nicu Po-
pescu lui Alexei Venediktov de la 
Echo Moscvî a fost comentat de 
multă lume, inclusiv de protago-
nist. S-au aprins media și rețele-
le, dar și proteste vii. Interviul a 
avut mai mare impact decât vizi-
ta ministrului la Moscova. Ne-am 
ales (și) cu o lecție despre politica 
noastră externă, până azi mută și 
conspirativă. Or dacă adineaori 
externele erau detaliu decorativ 

în peisajul politicii, azi e unul dintre ministerele-cheie. O bună parte 
din populația activă e peste hotare; finanțările, fără de care RM ar 
sucomba, vin din România și din Occident; resursele energetice sunt, 
aproape exclusiv, estice; relațiile cu vecinii sunt indispensabile supra-
viețuirii, iar fără a atrage investiții străine și fără a stimula exportul, 
vom rămâne o anacronică entitate medievală, condamnată la izolare 
și economie naturală.

Unii s-au bucurat că „harvardistul” (aici ei greșesc amarnic: mi-
nistrul a absolvit  МГИМО, iar asta e cu totul altă mâncare de pește 
și explică multe, dacă nu pe toate) a clacat și a oferit un motiv în plus 
pentru critica guvernării; alții au considerat că PAS a smuls subiectul 
relațiilor cu Rusia din mâinile monopoliștilor socialiști. Cineva îl 
apăra pe Nicu Popescu, afirmând că el nu vorbește în numele său, ci 
al guvernării și vinovată de toate – se putea altfel? – e Maia. 

Ce a obținut ministrul (de) la Moscova? Oricât am răsuci pozitiv 
răspunsurile diplomatului, e limpede: „încă” nimic concret. Poate 
că va fi reluat exportul în Rusia (care, din vorbele lui Lavrov, de 
această dată parcă a acceptat că liberul schimb al Moldovei cu UE 
nu amenință Moscova); parcă ne-am înțeles cu gazul rusesc și cu 
protecția socială a emigranților noștri. Nu am rezolvat (încă) nimic 
privind retragerea trupelor militare ruse. Nu am auzit poziția părții 
ruse privind evacuarea, dar explicația ministrului moldovean din-
tr-un alt interviu e limpede: rușii condiționează retragerea trupelor 
în funcție de „soluționarea politică” a conflictului transnistrean. Or 
„soluția” Kremlinului este (con)federația, cu o cotă decisivă a Trans-
nistriei (recte: a Moscovei) în parlamentul de la Chișinău, capabilă să 
blocheze orice decizie. O piatra de moară legată de gâtul nostru, să 
ne treacă cheful de unire cu România ori de integrare europeană... A 
făcut MAEIE vreo declarație, pentru limpezirea apelor în acest sens? 
Și tot aici: ministrul moldovean nu vede similitudini ale situației din 
Donbass cu cea din Transnistria („я не думаю, что можно сравнивать 
эти ситуации”). Miopie? Incompetență? Restanță la istoria recentă? 
E nevoie de încă un „război civil” (Rusia îl poate declanșa oricând ne 
va vedea neascultători), ca să înțeleagă și absolventul МГИМО ce se 
întâmplă sub nasul lui?

Pactul Ribbentrop-Molotov e un test la care un diplomat nu are voie 
să se bâlbâie. El ține de istoria diplomației europene (și a protocoalelor 
secrete); el ne explică istoria și geografia de azi. Și dacă tot te dai 
„ministru”, care nu poate vorbi în nume propriu, ar trebui să știi că 
„statul” pe care îl reprezinți atât de solemn e consecința – fie și doar 
pe jumătate realizată – a anulării pactului criminal. Dacă acesta a 
fost doar pe alocuri „negativ”, de ce ne-am declarat independența? 
În fine, RM își datorează existența tocmai „minorității” care azi ple-
dează pentru cauza unității naționale. Fără ei Nicu nu ar fi fost azi 
„ministrul Popescu”.

Dacă aș fi avocatul ministrului, aș zice: nu interpretați prea direct 
afirmațiile unui diplomat. Mai ales că unele declarații au fost o pre-
mieră pentru un ministru moldovean la Moscova: cu România avem 
o comunitate de istorie, limbă și cultură; vorbim românește (aș mai 
adăuga: avem, în premieră, un președinte, un prim-ministru și un 
ministru de externe – cetățeni români!); apoi: trupele străine trebuie 
să plece din Republica Moldova... Am avut până acum vreun minis-
tru mai breaz, care a afirmat – la Moscova! – lucruri mai curajoase? 
Întreb asta și pentru că externele nu sunt tribuna sloganelor eroice. 
Dimpotrivă, e teritoriul discursurilor împăciuitoare, al arabescurilor 
linguale și eufemismelor. Deși aici mă contrazic: ministrul Lavrov, 
cu tot ambalajul diplomatic, are un discurs ofensiv și agresiv. El nu 
numai că știe ce vrea (și nu e puțin), el chiar spune! Nicu Popescu de 
ce nu ar învăța (și) asta de la profesor?

Venediktov îl întreabă insistent pe tânărul politician care îi sunt 
ambițiile (dacă nu le ai acum, la 40 de ani, atunci când?). Răspunsul 
e derutant. Or dacă performanța supremă era „politica externă pozi-
tivă”, stând la o masă de tratative (d’égal à égal) cu însuși Lavrov, iar 
apoi să-i acorde un interviu lui Venediktov însuși, atunci el se poate 
pensiona. Consummatum est!

P.S. Iar „partenerul strategic” – după declarațiile cordiale alor 
noștri – ne amenință din nou cu închiderea gazului. Punându-i la 
respect pe proeuropeni și erodând imaginea guvernării. Ca mulțămită 
pentru tentativele de a îmblânzi ursul prin declarații desuete.

Verba volant... 
sau Relevanța 
unui interviu

guvernarea din care face parte 
Chamberlain-ul nostru – dacă-s 
numai vreo câteva procente, la 
viitoarele alegeri PAS nu le va 
simți lipsa. Ceva îmi spune însă 
că le va simți…

În al treilea rând, șeful diplo-
mației RM a lăudat acordul cu 
Gazprom. Aici e firesc să ne în-
trebăm: ministrul Popescu nu știa 
nici la acea oră ce clauze ascunde 
performanța de negociator a co-
legului Spânu ori știa, dar o făcea 
în continuare pe amicul Rusiei?

În al patrulea rând, eminen-
ța diplomatică moldovenească 
a reiterat cu fermitate politica 
predecesorilor săi de a plasa cele 
două sfere ale inteligenței geopo-
litice chișinăuiene atât în barca 
CSI-istă, cât și în cea a „integrării 
europene“. Mulțumim domnului 
ministru măcar pentru refuzul 
de a ne integra în Uniunea Eu-
rasiatică.

În al cincilea, dar nu în ultimul 
rând, Nicu Popescu, provocat de 
Venediktov, s-a referit și la Pactul 
Ribbentrop-Molotov. Admițând 
că acesta a avut urmări tragice 
pentru popoarele vizate, minis-
trul moldovean i-a îndemnat pe 
ascultători să nu rămână prizo-
nierii trecutului, să privească în 
viitor, adică să facă abstracție 
de unul din evenimentele ma-
jore ale secolului XX, cel care a 
reconfigurat harta Europei și a 
făcut posibilă monstruozitatea 
numită RSSM, și plodul ei fi-
del, RM de azi. „Mы не хотим 
зацикливаться на каких-то 
исторических вопросах“, a rostit 
răspicat șeful MAEIE… 

Poți să pledezi cum vrei cauza 
„statalității“ moldovenești, poți 
să pledezi chiar pentru o „națiune 
civică moldovenească“, dacă la 
altceva nu te duce capul, dar nu 
poți pune la îndoială semnifica-
ția unică și indiscutabilă a eveni-
mentului de la 23 august 1939. În 
cazul lui Nicu Popescu, un metis 
al învățământului diplomatic rus 
și al ambiguității corecte poli-
tic, pe care rulează motoarele 

ONG-urilor și experților noștri 
cu finanțare din Occident (sur-
sa de cadre a cârmuirii actuale), 
încercarea de a prezenta drept 
complicată o chestiune simplă 
și limpede ca lumina zilei dove-
dește cât de superficial înțelege 
omul natura adevărată a relații-
lor unei țări ca RM cu o țară ca 
Rusia. Dar poate că nu e vorba 
de superficialitate, totuși? Poa-
te, așa cum sugerează și Nicolae 
Negru în articolul citat mai sus, 
e vorba aici de viziunea întregii 
guvernări? Poate că acesta este 
chiar punctul de vedere al Mai-
ei Sandu însăși, consonant mai 
curând cu concepția unei anu-
mite părți a establishment-ului 
european asupra Rusiei, decât 
cu bunul-simț și cu realitatea 
istorică propriu-zisă? Poate, ca 
să-l înțelegem pe bine pe Nicu 
Popescu și pe cei care l-au pus 
în fruntea MAEIE, ar fi mai util 
să-i recitim pe Henri Barbusse, 
Romain Rolland și Panait Istrati?

În loc de concluzie, aș vrea să 
relatez un dialog pe care l-am 
auzit mai mulți ani în urmă. Doi 
medici polemizau în orașul de azi 
al Marinei Tauber despre rolul 
jucat de bolșevici în istoria Ba-
sarabiei – era pe vremea când 
comuniștii de la Bălți țineau 
cu tot dinadinsul să reinstale-
ze statuia lui Lenin în centrul 
orașului. Unul dintre medici a 
zis: „Desigur, bolșevicii au făcut 
mult rău, dar dacă nu ar fi fost 
Lenin, eu nu aveam nicio șansă 
să devin chirurg“. Argument si-
milar cu cel invocat de Popescu 
în pledoaria lui: pactul a fost rău, 
dar el ne-a făcut posibili, așa că 
hai să nu mai discutăm despre 
caracterul lui nefast. Probabil, 
într-o altă istorie decât cea scrisă 
de bolșevici în Basarabia, nici 
acea persoană nu ar fi devenit 
medic, nici Nicu Popescu nu ar 
fi devenit ministru. Mai corect ar 
fi însă să formulăm chestiunea 
altfel: câți medici mai școliți și 
diplomați mai întregi am fi avut 
dacă URSS ne lăsa în pace? 

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

A curs ceva cerneală „și muci” pe subiectul 
vizitei lui Nicu Popescu la Moscova. Am 
citit câteva comentarii critice, pline de 
bun-simț, bunăoară, articolul lui Nicolae 

Negru „De la politica externă «echilibrată» la 
politica externă duplicitară“ (în „Ziarul Național“, 
ediția din 19 noiembrie), dar și câteva aprecieri 
laudative, emise, ca de obicei, de aceiași cameleoni 
de serviciu ai expertizei politice locale. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
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Uneori îmi pare că unii oa-
meni, neavând experiența ne-
cesară pentru „a se descurca” în 
această societate sau refuzând 
„să se descurce”, devin fără voia 
lor niște personaje crengiene de 
felul lui Dănilă Prepeleac. Humu-
leșteanul hâtru ar fi făcut din cele 
ce mi-a fost dat mie să aud de la 
interpretul de muzică ușoară X 
o minune de poveste, eu însă mă 
mulțumesc să vă transmit doar 

subiectul. Fără pretenția de a fi original, chiar ofer cuvântul prota-
gonistului cu care am discutat într-un moment de sinceritate, când 
se mai dezleagă limba omului și nu poate fi decât sincer.

„Toată viața mea am lucrat cinstit. N-am furat nimic, că nici nu 
mă pricep, dar m-a prins soția cu niște bani ascunși, de două ori 
numai... A treia oară nu mai are cum să mă prindă, pentru că... ai 
să vezi dumneata până la urmă. Viața artistului de la noi nu este 
ușoară, dar când nimerești cu prietenii la o bere, la „una mică”, 
cum spun frații de peste Prut, vrei nu vrei, trebuie să fii în rând cu 
lumea. Dai și tu un rând de beri, dai câte o tărie, mai iei și câte ceva 
de ale gurii și, când te uiți, se adună o sumă frumușică. Din „sala-
riul” meu de paznic de noapte și din foarte rarele ocazii când mai 
cânt pe la vreo petrecere nu prea ai de unde...

Încercam tot timpul să ies cumva din încurcătură, până când, 
odată, biata mea soție, care ține casa cu toate cheltuielile ei, m-a în-
trebat când mai dau și eu un ban pentru una-alta, că, vezi Doamne, 
vin sărbătorile și n-ar strica și niște cadouri la copii, la nepoți.

Motivam în fel și chip, aduceam dovezi că am adus toți banii 
acasă, dar soție-mea, contabilă toată viața ei, a rezolvat problema 
foarte simplu. M-a rugat frumos să-i aduc un extras de la bancă, să 
vadă ea când și ce bani am scos de la bancomat. Am lăsat domni-
șoarei de la bancă o cutie de bomboane scumpe și niște bani ca să 
mi-l mai „curețe”, dar, după zâmbetul ei drăgălaș, am înțeles acasă 
că este imposibil. Se vedea, negru pe alb, că am dosit, adică am 
băut cu amicii vreo două miișoare numai în ultimul timp...

Soața m-a iertat, dar m-a împins dracul, Doamne iartă-mă, să 
mai strâng niște bani „pentru zile negre” pe care i-am ascuns în 
baie, sub cadă, într-o cutie metalică. Nu mult, doar trei sute de lei, 
că am și scris pe etichetă suma, data „depunerii” și posesorul „con-
tului”. A dat motanul cu laba noaptea, crezând, poate, că-i „tușon-
kă” și a făcut mare gălăgie, dar nu mai mare decât draga mea soție 
și soacră-mea care s-au trezit și, văzând care-i treaba, s-au mâniat 
foc și m-au descântat cum au putut ele mai bine... nu chiar până în 
zori.

Pentru că ele mi-au interzis să mai lucrez pe undeva, acum stau 
acasă și am grijă de soacră-mea. Gătesc și o servesc la ore fixe, îi 
pun muzică și, pe lângă alte produse, îi aduc zilnic ciocolata pre-
ferată de la alimentara din colț. Pe banii soției, desigur. Mai fac 
curățenie, ud florile și, din când în când, vorbesc cu copiii plecați 
peste hotare.  

Uitasem să-ți spun, îmi iubesc foarte mult soacra. Doamne 
ferește, dacă moare ea, se poate întâmpla să rămân fără ultimul 
meu „serviciu”, înainte de pensie. Și, la sfârșit, un lucru pe care 
l-am observat nu demult: chiar dacă las motanul, sătul și mulțumit, 
să stea la loc de cinste pe canapea, urăsc motanii și tot neamul lor 
motănesc!”...

P.S. Orice asemănare cu cineva dintre interpreții cunoscuți din 
RM va fi negată!

Prins 
cu oca mică

Insomnii civice. Borta vântului
Textul de mai la vale ur-

mează a fi citit ca fampletă. 
„Uf!”. Plină de năduf și de 

supărare, Amalia Kisalitza 
lipi cheia electronică de lacăt, 
împinse ușa și intră în casă. 
Aprinse lumina, își agăță 
mantoul în cuier, brusc încer-
că o senzație vagă de foame. 
Deschise frigiderul, închipui 
o masă frugală, gustă din ea 
te miri ce. Cina târzie nu-i tic-
ni deloc. Încremeni cu ochii 
în gol, zdrobită de un intens 
sentiment al zădărniciei.

„Ce zile ai mai ajuns, 
Amalia!, – se căină femeia, 
cu gândul la colegii săi. – Să-ți 
toci viața într-o neîntreruptă ru-
tină și în discuții sterile! Nici nu 
s-a împlinit bine suta de zile de 
guvernare, că strategul Olminsky 
a și dat dos la față. Dar cu aura 
«Maurului care și-a făcut trea-
ba». Ma-a-re strateg! Dacă era 
atât de vizionar, maurul trebuia 
să știe, încă cu nouă luni în urmă, 
când a făcut treaba, că vor urma 
«motive personale». Un guzgan 
care a părăsit corabia! Să dăm 
însă guzganului ce-i al guzganu-
lui. Tranzacția gazoasă cu rușii, 
pe care a girat-o, asigură veșni-
cia statului nostru pe încă cinci 
ani... Dar parcă ceilalți sunt mai 
breji?! Niște fățarnici! Dincolo de 
trăncăneala lor onegistă nu e de-
cât vânatul banului, al câștigului 
fără de muncă. Nick Papăskoff îi 
reprezintă pe toți, e expresia lor 
supremă. Toți îs cu plămâni tăr-
cați. În capetele fiecăruia dintre 
ei se desfășoară războaie civile 
personale.”

Era deja trecut de miezul nop-
ții. Se ridică și își purtă pașii spre 
dormitor. În fereastră era un cer 
senin presărat de stele. Se lăsă în 
patul moale, care i se păru ca de 
beton. Se răsucea de pe o parte pe 
alta, însă somnul nu-i venea. „Și pe 
pat de sacrificiu ca pe Christ m-ați 
răstignit…”, îi trecu nitam-nisam 
prin minte un vers, inexact pro-

babil, a nu se știe cărui poet local. 
Ah, cât de mult o invidia acum pe 
acea educatoare de grădiniță din 
Strășeni, lăfăindu-se în luxosul și 
scumpul ei pat, cumpărat după ce 
a ajuns procuroră. O invidia și pe 
persoana ierarhic superioară ei. 
„Să fii responsabilă de toate și să 
nu răspunzi de nimic! Noi lucrăm 
zi și noapte în regim de lucru, iar 
ea cutreieră dealurile semănând 
ghindă de stejar. De parcă ar fi și 
alte feluri de ghindă?!... Scufița 
Roșie în Dumbrava Roșie! Dar, 
fie! Până la urmă, cine seamănă 
ghindă culege filați…”

Somnul tot nu o prindea. O 
înțelegea acum perfect pe acea 
consilieră care ziua dă președin-
tei sfaturi înțelepte, iar noaptea 
scrie pe FB: „Eu cu câinele la 4 
dimineața a 7-a oară la chișăt…”

Între timp, cerul se întunecă. 
Stelele prinseră a roi, învârtejin-
du-se în cercuri luminoase, con-
centrice, având în mijloc o gaură 
neagră. Imaginea acestei găuri de 
neastupat o bântuia.

„Totuși, ce-i cu această gau-
ră? – se întrebă Amalia. – Să fie 
gaura din buget? Atunci, ce-i de 
făcut? Iată, am mărit pensiile și 
am mai lărgit-o. Apoi am majorat 
prețurile și am strâmtat-o la loc. Și 
iară nemulțumiri. Dar, oricât le-ai 
da, pe cei peste jumătate de milion 
de babalâci nu-i mai jihui. După 
cum se vede, această gaură e parte 

organică a oricărui bu-
get, iar orice buget e un 
anteriu al lui Arvinte. Ne 
vom resemna în fața re-
alității. La urma urmei, 
cine-mparte, parte-și 
face. Vom hrăni în pri-
mul rând motanii grași 
din ministere, poliție, ar-
mată, SIS. Ceilalți – cum 
le-a fi norocul. Vom îm-
părți la întâmplare cum 
va da Domnul!”  

Aici, o vizită un gând 
eretic: „Oricum, banii, 
acțiunile, celelalte in-
strumente financiare nu 

sunt decât mijloace de distribuire 
și redistribuire a nedreptăților…”, 
pe care și-l reprimă imediat. „Vom 
evita pe cât se poate riscurile, le 
vom randomiza. E singura soluție 
când nu există mai niciuna, așa zic 
profesorii de la Harvard…”

În sfârșit, ațipi. Visă o bortă 
uriașă, în mijlocul Siberiei, din 
care izbucnea cu putere un vânt 
de gaze puturoase, care ba se 
aprindeau, ba se stingeau. Un foc 
veșnic-intermitent dedicat dino-
zaurilor care, în vremuri imemo-
riale, și-au jertfit inocentele vieți 
pentru neatârnarea, bunăstarea și 
confortul urmașilor-urmașilor-ur-
mașilor… lor. Apoi i se arătară, 
întâlnindu-se și vorbindu-și, doi 
tineri feerici. El și Ea, Gazul și 
Electricitatea. El: „Ce scumpă ești, 
scumpete!”. Ea: „Și tu, scumpu-
le!”.

Aici, înveselită, se trezi. Găsise 
o justificare: „Nu văd să am vreo 
vină. I-am prevenit onest pe toți, 
din capul locului, că vor simți pe 
pielea lor guvernarea oamenilor 
buni”. I se făcu ceva mai ușor pe 
inimă. După care premierăreasa 
se prăbuși în apele negre ale som-
nului, mortă de abasel.

Igor NAGACEVSCHI
Notă: Fampletă – denumirea 

femininizată a speciei literare a 
pafletului. 

I.N. 

MREAJA REȚELELOR

Printre altele:
Revin la subiectul ultimatumu-

lui impus de Gazprom. Când Mi-
nistrul Spânu a semnat contractul 
pe gaze, el a semnat și protocolul. 
Am senzația că nici guvernarea și 
nici altă lume nu a citit atent acel 
protocol.

Potrivit punctului 8 al protoco-
lului, Comisia Excepțională (adică 
guvernul) urmează să vireze resur-
se financiare pentru a achita da-
toriile pentru consumul din lunile 
octombrie și noiembrie.

Acum nu știu din ce motive 
cei de la guvernare le cer soco-
teală doar companiei (companiei 
Moldovagaz) sau ANRE, și nu își 
ating deloc propriul ministru care 

Să prevenim noi riscuri pentru 
securitatea energetică

a semnat protocolul în cauză cu 
clauza despre datoria pentru oc-
tombrie-noiembrie. Moldovagaz 
spune clar că nu putea modifica 
tarifele, deoarece o face ANRE. 
Iar cel din urmă a făcut-o pentru 
perioada de după 10 noiembrie. 

Faptul că guvernul are circa 
30% din acțiunile Moldovagaz 
nu îl scutește sub nicio formă pe 
ministrul Spânu care a semnat 
protocolul cu acea clauză proble-
matică. El trebuie să își asume res-
ponsabilitatea politică. Totodată, 
protocolul semnat menționează 
acțiuni din partea Comisiei Excep-
ționale, care nu au fost îndeplinite, 
iar starea de urgență s-a consumat. 

Soluțiile trebuie căutate urgent, 
deoarece vorbim despre interes 
public (inclusiv sănătate), secu-
ritate națională și angajamente 
contractuale. Acum, soluțiile sunt 
câteva: ajutor de stat sau împru-
mutarea de la bănci. Acordul de 
Asociere interzice doar ajutorul 
de stat care distorsionează relațiile 
comerciale, iar ajutarea Moldova-
gaz pe subiectul concret al dato-
riei la gaz nu cade sub incidența 

prevederilor Acordului cu UE (a 
se citi documentul). Cât privește 
împrumutarea, subiectul depinde 
de acționarii Moldovagaz, inclusiv 
Gazprom, Guvernul Moldovei și 
ceilalți.

***
După cum am scris anterior, gu-

vernarea a fost obligată să găsească 
o soluție legată de datoriile pentru 
octombrie-noiembrie. 

Bani sunt. Se vrea redirecționa-
rea banilor de la Energocom către 
Moldovagaz.

Asta necesită modificarea legii 
bugetului. Lucru ușor de făcut pen-
tru că legea încă nu a fost adoptată 
în lectură finală.

Despre acest lucru trebuie de 
comunicat către partea rusă pentru 
a evita stoparea livrării gazului. 

După asta, protocolul semnat de 
ministrul Spânu trebuie examinat 
foarte atent, iar în baza analizei 
critice trebuie dezvoltat un plan 
de acțiuni pentru a preveni noi ris-
curi pentru securitatea energetică. 
Acest lucru poate fi făcut ca parte a 
efortului general de consolidare a 
securității energetice a țării.

Noua criză a gazelor din Repu-
blica Moldova este o mică isterie 
creată artificial de guvernarea de 
la Chișinău.

Pe scurt: au negociat un preț 
la Moscova (790$/1000 m3), 
dar încasările s-au făcut la prețul 
vechi de 148$/1000m3. Natural, 
a apărut o diferență, Gazprom își 
cere banii integral sau închide 
robinetul, la Chișinău nu se știe 
cine și cum acoperă diferența.

Lăudătorii de la București dau vina pe ruși. Clar, Moscova se 
folosește de orice ca să-și atingă scopurile și nu are milă, dar fetele 
și băieții de la Chișinău știau ce au negociat, cât și când au de plată, 
de unde a apărut isteria asta că le închid rușii gazul? Nu mai știau 
ce au negociat? Nu pot plăti și vor alte negocieri? Nu pot plăti și vor 
să le achite altcineva factura?

Și de ce a apărut non-problema asta întoarsă din condei cu rușii 
care-i agresează pe reformiștii pro-europeni de la Chișinău exact în 
preziua vizitei Maiei Sandu la București?

O mică isterie creată 
artificial

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Dionis CENUȘĂ

George DAMIAN

Tă i e r e a  p a m b l i c e i

Félix Vallotton, 1899 – Femme couchée dormant
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Medicamentele compensate: 
unde le găsiți și care sunt 
regulile de eliberare? 

Medicamentele pot fi și gratuite. 
Dacă sunteți asigurați medical și vă 
regăsiți pe lista unui medic de familie, 
înseamnă că puteți beneficia de 

medicamente compensate integral sau parțial. 

Medicamentele compensate 
sunt preparate medicamentoase 
achitate parțial sau integral de 
Compania Națională de Asigurări 
în Medicină (CNAM). Acestea sunt 
prescrise de medicul de familie 
sau, după caz, de medicul pedi-
atru, endocrinolog, psihiatru și 
neurolog. Pacienții neasigurați 
pot beneficia prin sistemul de 
compensare doar de medicamen-
te anticonvulsivante, psihotrope, 
antidiabetice, și pentru tratamen-
tul Covid-19. „Diabetul, epilep-
sia, boli psihice și Covid-19 sunt 
maladii cu impact major asupra 
sănătății societății, motiv pentru 
care pacienții (asigurați și neasi-
gurați) beneficiază de medicamen-
te compensate integral”, spune 
Gabriela Jeleznîi, șefa Direcției 
medicamente din cadrul CNAM, 
cu care am discutat despre medi-
camentele compensate și   regu-
lile de prescriere și de eliberare 
a acestora.

De medicamente compensate 
pot beneficia toate persoanele asi-
gurate, care suferă de boli acute 
și cronice, precum diabet zaharat, 
anemie, astm bronșic, boli car-
diovasculare, oftalmologice, res-
piratorii, psihice și neurologice, 
endocrine, ale sistemului digestiv, 
depresie, boala Alzheimer, mala-
dii rare ca epidermoliza buloasă, 
scleroza multiplă, miastenia etc. 
Copiii de până la 18 ani și femeile 
gravide (pentru anemie și malfor-
mații) de asemenea pot primi me-
dicamente compensate integral. 
Medicamentele se compensează 
pentru tratamentul în condiții de 
ambulatoriu,   efectuat la domi-
ciliu sau în sălile de tratament în 
cadrul staționarului de zi.

În lista de medicamente com-
pensate aprobată de Ministerul 
Sănătății și CNAM sunt incluse 
159 de denumiri comune interna-
ționale (substanța activă) cărora 
le revin circa 760 de denumiri de 
medicamente comerciale, în dife-
rite forme și doze, pe care le găsiți 
la toate farmaciile din Republica 
Moldova.

Pacienții pot găsi lista medica-
mentelor compensate la medicul 
de familie, la medicii specialiști, 

pe pagina www.cnam.md la ru-
brica Medicamente compensate 
sau dacă telefonează la numărul 
de telefon: 080099999 și întreabă 
de medicamentele compensate 
pentru tratamentul maladiei de 
care suferă.

Farmaciile „dau” 
medicamente compensate

Medicul de familie are obligația 
să informeze pacientul despre me-
dicamentele compensate integral 
sau parțial și să scrie pe rețeta 
compensată denumirea comună 
internațională a preparatului, 
adică substanța activă care este 
principalul component al medi-
camentului care tratează boala. 
La rândul lor, farmaciile asigură 
pacienților medicamentele care 
revin denumirilor comune inter-
naționale din lista CNAM.

„Rețetele se prescriu doar în 
denumire comună internațională, 
iar pacientul solicită în farmacie, 
conform rețetei de la medicul de 
familie, toată gama de denumiri 
comerciale care îi revin denumirii 
comune internaționale. Pacientul 
alege din gama de medicamente 

comerciale prezentate de far-
macist. Pentru fiecare denumire 
comună internațională este minim 
o poziție care se eliberează în mod 
gratuit. Pentru diferite substan-
țe active situația este diferită, în 
unele cazuri sunt până la patru 
denumiri de medicamente gra-
tuite. Celelalte medicamente sunt 
asigurate prin co-plata pacien-
tului”, explică Gabriela Jeleznîi. 

Co-plata pacientului este dife-
rența dintre prețul cu amănuntul 
a medicamentelor și suma fixă 
compensată de CNAM, adică suma 
pe care o achită pacientul în ca-
zul medicamentelor compensate 
parțial, nu integral. Suma fixă 

compensată e plătită de CNAM 
din fondurile prevăzute pentru 
compensarea medicamentelor. 

Medicamentele compensate in-
tegral și parțial pot fi cumpărate 
sau eliberate, după caz, în toate 
farmaciile din Republica Moldo-
va, care au contracte încheiate 
cu CNAM. În baza Rapoartelor 
prezentate privind eliberarea 
medicamentelor compensate, 

lunar, farmaciile primesc banii 
de la CNAM. 

O rețetă compensată este pre-
scrisă pentru cel mult trei luni, 
pentru tratamentul de durată în 
condiții de ambulatoriu. Și cel 
mult o lună, conform schemelor 
de tratament în cazul medicamen-
telor indicate pentru tratamentul 
episodic. Fiecare pacient poate 
solicita medicamente compensate 
ori de câte ori are nevoie, adică la 
fiecare trei luni merge la medicul 
de familie care-i eliberează o nouă 
rețetă, și tot așa nelimitat. 

„Nu există o limită de perioadă 
în care pot fi prescrise medica-
mentele compensate. Cât timp 

pacientul are nevoie, conform 
diagnosticului stabilit, poate be-
neficia de medicamente compen-
sate. Medicul e în drept să pre-
scrie, pentru tratament de durată, 
cantitatea de medicamente nece-
sară pentru maxim trei luni. La 
fiecare trei luni, merge din nou la 
medicul de familie și, în situația în 
care medicul decide continuarea 
tratamentului, sau modificarea 
acestuia, pacientul mai primește 
o rețetă pentru următoarele trei 
luni”, afirmă Gabriela Jeleznîi. 

Potrivit Gabrielei Jeleznîi, me-
dicamentele compensate la etapa 
de includere în listă sunt supuse 
evaluării care prevede inclusiv 
analiza eficacității și siguranței 
medicamentului. „Farmaciile con-
tractate de CNAM sunt obligate să 
asigure pacientului gama de me-
dicamente compensate, inclusiv 
medicamentul oferit gratuit, iar 
în cazul lipsei la momentul solici-
tării medicamentului să-l pună la 
dispoziția pacientului în timp de 
72 de ore”, ne informează Jeleznîi. 

„Calitatea medicamentelor e la 
fel ca și calitatea tuturor medica-
mentelor. În lista medicamentelor 
compensate sunt introduse doar 
medicamentele autorizate. Dacă 
medicamentul n-a trecut contro-
lul calității, el nu poate fi eligibil 
pentru includerea în listă. Orice 
denumire comercială este evaluată 
la includerea în nomenclatorul 
de stat privind autorizarea pro-
dusului. Procedura de autoriza-
re prevede și controlul calității 
în laboratorul de stat”, adaugă 
șefa Direcției medicamente de la 
CNAM. 

Plătesc toți, dar primesc 
cei care au nevoie

În asigurări funcționează prin-

cipiul solidarității sociale. „Me-
dicina prin asigurare prevede să 
contribuie toți cetățenii, dar se 
folosește cel ce are nevoie. Nu 
este exclus că vom ajunge la o 
vârstă înaintată și vom avea nevo-
ie de medicamente compensate. 
Acum toate contribuțiile noastre 
sunt folosite de părinții și bune-
ii noștri. E similar cu fondul de 
pensii. Nu toți stăm în spital, nu 
toți avem nevoie de a folosi aces-
te contribuții 100 la 100. Asta-i 
echitate socială. Unul dintre prin-
cipiile asigurărilor medicale este 
echitatea socială”, argumentează 
Gabriela Jeleznîi.

De la 1 noiembrie 2021, au 
intrat în vigoare noile sume fixe 
compensate de CNAM. Potrivit 
Gabrielei Jeleznîi, medicamentele 
au devenit economic mai accesibi-
le. „A crescut suma fixă compen-
sată, astfel, co-plata pacientului 
s-a micșorat. Cu cât mai mare este 
suma fixă compensată cu atât mai 
mică este co-plata pacientului. 

Conform estimărilor Compani-
ei plata achitată de cetățeni pen-
tru medicamentele parțial com-
pensate se va reduce în medie cu 
aproape 40 la sută, iar numărul 
preparatelor oferite gratuit din 
cele compensate parțial va crește 
cu circa 30%”, explică Gabriela 
Jeleznîi noile modificări din lista 
medicamentelor compensate. 

În 2021, pentru medicamente-
le compensate au fost planificate 
678,6 milioane de lei, dintre care 
aproape 460 de milioane au fost 
alocate în primele nouă luni ale 
anului, în creștere cu peste patru 
milioane comparativ cu perioada 
similară a anului 2020. 

Mai mult de jumătate din pre-
paratele medicamentoase au fost 
compensate pentru tratamentul 
maladiilor cardiovasculare.

A crescut suma fixă compensată, astfel, co-plata pacientului s-a micșorat

Natalia MUNTEANU

Gabriela Jeleznîi, șefa Direcției medicamente din cadrul CNAM

Medicina

prin asigurare prevede să contribuie toți 
cetățenii, dar se folosește cel ce are nevoie. 

Nu este exclus că vom ajunge la o vârstă 
înaintată și vom avea nevoie de medicamente 
compensate. Acum toate contribuțiile noastre 

sunt folosite de părinții și buneii noștri. E 
similar cu fondul de pensii. Nu toți stăm în 
spital, nu toți avem nevoie de a folosi aceste 

contribuții 100 la 100. Asta-i echitate socială.
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Protest la Bănești

Redacția GAZETEI de Chi-
șinău a fost informată de către 
Olesea Popovici, consilier local 
al Primăriei Bănești, din partea 
Platformei DA, că primarul co-
munei Bănești, Vasile Popovici, 
membru PLDM, gestionează 
treburile primăriei după bunul 
său plac. Consiliera susține că 
dacă sătenii sau consilierii pun 
întrebări legate de gestionarea 
banilor publici, acesta le spune 
tranșant „să nu-și bage nasul”. 

„În calitate de consilier local, 
ar trebui să cunosc mai multe 
despre gestionarea banilor pu-
blici, dar nu am acces la docu-
mente. De la începutul activității 
mele în calitate de consilier local 
am avut divergențe cu primarul 
atunci când puneam mai multe 
întrebări despre la gestionarea 
banilor publici”, susține Popo-
vici. 

„Cine împarte, 
parte-și face”

Potrivit ei, locuitorii satului 
Bănești așteaptă de mulți ani să 
se racordeze la conducta de gaze. 
Datorită insistenței ei, s-au găsit 
250 de mii de lei pentru proiectul 
de racordare în interiorul satu-
lui. Este vorba de partea veche 
a satului, adică Băneștii Vechi. 

Am mers la directorul Filialei 
„Telenești-Gaz”, Sergiu Paladi, 
și m-am interesat dacă există un 
proiect de racordare a satului la 
rețeaua de gaze. 

„Sergiu Paladi mi-a desenat 
o schiță. Tot el mi-a explicat în 
câteva cuvinte proiectul. Pa-
ladi mi-a mai spus că fiecare 
gospodărie va achita suma de 
2790 de lei pentru țeava de gaz 
până la poartă. Apoi, în funcție 
de proiectul fiecărei gospodării, 
sumele vor fi diferite”, mărtu-

risește Olesea Popovici, care a 
informat despre aceasta sătenii 
prin rețelele de socializare. Peste 
trei luni, primarul satului ne-a 
informat că proiectul cu pricina 
vine doar până la jumătatea sa-
tului”, ne-a spus Popovici.

Consiliera Olesea Popovici a 
înțeles că s-a modificat proiectul. 

„Conform proiectului inițial, 
țeava de gaz trebuia să ajungă 
în centrul satului, dar nu până 
la jumătate de sat. Ceea ce în-
seamnă că o bună parte din sat 
nu va fi conectată la rețea. Țeava 
de gaz merge pe lângă Casa de 
Cultură, primărie, iar gospodări-
ile pe unde a fost săpat șanțul nu 
vor fi conectate la gaz. Primarul 
a făcut tot posibilul și a redirec-
ționat conducta pe drumul lui și 
pe cel al contabilei primăriei”, 
ne-a explicat consilierul local 
modificarea făcută în proiectul 
tehnic. 

Potrivit Olesei Popovici, ba-
nii pentru racordarea satului la 
rețeaua de gaze au fost oferiți 
de S.A. „Moldovagaz”.

„Sunt investiții de peste șase 
milioane de lei oferite de S.A. 
„Moldovagaz”, care vor fi pentru 
primarul și contabilul primăriei. 
Mulți oameni rămân dezamăgiți 
deoarece proiectul inițial cuprin-
dea mai multe gospodării care 
urmau să fie conectate la rețea”, 
adaugă Popovici.

Consiliera susține că ar exista 
o listă de 55 de persoane – poten-
țiali consumatori, care urmează 
să fie racordați la conducta de 
gaz.

„Primarul ne-a mințit”

Și Eleonora Radu, profesoara 
de limba română din sat, este 
supărată pe primarul satului. 

„Da, am fost informați că a 
fost modificat proiectul inițial. 
Primarul nu a comunicat deloc 
cu sătenii. Modificarea a făcut-o 
cu cap, ca să ajungă mai întâi la 
el în gospodărie. Am protestat  
împreună cu alți săteni ca să se 
revină la proiectul inițial. Noi am 
rămas cu șanțurile. S-au făcut 
săpături chiar sub gard, dar nu 
la un metru de la gard, așa cum 
ar trebui, că m-am informat”, 
mărturisește profesoara, care 

În timp ce facturile la gaze au crescut enorm, 
iar Gazprom ne amenință cu sistarea 
gazelor, mai mulți locuitori ai comunei 
Bănești, Telenești, au protestat împotriva 

primarului localității, Vasile Popovici (PLDM), 
aflat la al șaptelea mandat. Primarul este 
suspectat că ar fi modificat proiectul de gazificare 
a localității ca să conecteze gospodăria sa și a 
contabilei primăriei, Eudochia Guzun, la rețeaua 
de gaze. Reprezentanții Filialei „Telenești-Gaz” 
și SRL „Orhei-Gaz” infirmă spusele sătenilor, 
aceștia susțin că proiectul tehnic realizat în 2009-
2010 nu a avut modificări. Primarul de la Bănești 
și contabila nu ne-au răspuns la telefoanele 
mobile pentru a-și expune opinia. 

lucrează de 47 de ani în sistemul 
educațional.   

Medicul de familie din sat, 
Liuba Chipăruș, susține că are 
și ea nevoie de condiții și la locul 
de muncă, la Centrul medical, 
unde este „un cazan care îi afu-
mă toată ziua”, dar și acasă ar 
vrea să fie conectată la rețeaua 
de gaze.

Vinerea trecută, 19 noiembrie, 
vreo 50 de persoane au protestat 
în fața casei primarului împotri-
va modificării proiectului tehnic 
de racordare a satului la rețeaua 
de gaze. Înarmați cu pancarde, 
aceștia au strigat: „Primarul ne-a 
mințit!”, „Rușine!” și „Iarna asta 
va fi grea, vom ierna la casa ta!”.

Primarul nu a ieșit să vorbeas-
că cu sătenii, motivând că este 
în concediu. Sătenii au scris și 
o petiție către SRL „Orhei-Gaz” 
în care au cerut ca gospodăria 
primarului și cea a contabilei de 
la primărie, Eudochia Guzun, să 
nu fie conectate la rețeaua de 
gaze naturale. 

SRL „Orhei-Gaz”: 
„Proiectul inițial 
nu s-a modificat”

GAZETA de Chișinău l-a 
contactat pe directorul Filialei 
„Telenești-Gaz”, Sergiu Paladi, 
care ne-a comunicat că proiectul 
inițial de alimentare a localită-
ții nu a fost modificat. „Sunt și 
acte confirmative. Proiectul a 
fost elaborat în anul 2009-2010 
și nu a avut nicio modificare. 
Le-am spus cetățenilor despre 
asta, dar ei nu au ascultat”, ne-a 
declarat Paladi.

Potrivit lui, în prezent, se con-
struiește conducta de la hotarul 
localității, unde se montează 
o stație de reglare-montare a 
gazelor. Totul se face conform 

Se oferă un job de bonă internă în București, zona Floreasca, 
în condiții financiare foarte bune. Persoana potrivită trebuie să 
aibă următoarele calități și atribuții:

- o atitudine echilibrată, o interacțiune corespunzătoare prin 
folosirea unor metode adecvate și educative pentru un copil de 
1 an și 8 luni;

- prezentarea încrederii și respectului față de valorile familiei;
- studii medii sau superioare;
- cunoașterea limbii engleze la nivel de conversație;
- experiența de lucru în familii, în instituții educaționale con-

stituie un avantaj.
Menționăm că se caută pentru o perioadă lungă de timp o per-

soană cu vârstă cuprinsă între 30 și 50 de ani care să poată îngriji 
și supraveghea activitatea unui copil cu vârsta de 1 an și 8 luni.

Bona internă va locui cu familia și va lucra pentru aceasta full-ti-
me. Postul presupune doar îngrijirea și supravegherea copilului. Nu 
se solicită servicii de menaj, însă persoana trebuie să fie ordonată 
și să aibă atenție la curățenie. Bonei i se asigură, pe lângă un sa-
lariul foarte bun, condiții de cazare foarte bune și toate condițiile 
necesare pentru bunăstarea acesteia. Persoanele interesate și care 
consideră că se potrivesc cerințelor descrise mai sus sunt rugate 
să ne contacteze la nr. de telefon +40 758 999 999. P

A N U N Ț  B O N Ă

Locuitorii din Bănești, Telenești, au cerut printr-un demers către S.A. „Moldovagaz” 
neracordarea la rețeaua de gaze a primarului și a contabilei primăriei

Victoria POPA

proiectului. Câteva zile în urmă 
a fost montată stația de regla-
re-măsurare a gazelor. Conform 
proiectului inițial, comunitatea 
va fi racordată integral la rețea 
pe etape. Dar asta se va face în 
funcție de suma disponibilă acu-
mulată în fiecare an. Există un 
plan de investiții după care se 
vor conduce. Suma care a fost 
alocată pentru a construi con-
ducta pe o lungime de 7,2 km 
spre Bănești este de circa 6,5-
7,00 milioane de lei. Lucrările 
sunt finanțate de S.A. „Moldo-
vagaz”.

Marți, 23 noiembrie 2021, bă-
neștenii au protestat și la Chiși-
nău, la sediul S.A. „Moldovagaz”, 
împotriva racordării la rețeaua de 
gaze a gospodăriei primarului și a 
contabilei primăriei din Bănești.

Vladimir Paladi, secția In-

vestiții, SRL „Orhei-Gaz”, ne-a 
informat că lucrările se fac con-
form proiectului, care nu a fost 
modificat. Acesta este înregis-
trat la inspecția de supraveghe-
re. Potrivit lui, comuna Bănești 
are 715 gospodării. Acestea vor 
fi racordate la rețeaua de gaz pe 
etape, în funcție de banii acumu-
lați pentru dezvoltarea rețelelor. 
În prima etapă sunt proiectate 
pentru a fi conectate la rețeaua 
de gaz 52 de gospodării.

„Oamenii au cerut ca în pri-
mul dulap să nu fie conectați 
la rețeaua de gaz primarul și 
contabila de la primărie. Asta 
s-a hotărât ieri. Deci, vor fi  ra-
cordate la rețeaua de gaze 50 de 
gospodării. Două case au foste 
excluse la cerința protestatarilor 
de la Bănești”, ne-a spus convin-
gător Vladimir Paladi. 
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Victoria Cușnir, Chișinău: 
„Am simțit amărăciune în 
fața neputinței noastre” 

„Nu știu ce culoare și ce 
încărcătura trebuie să poarte 
aceste sentimente patriotice, 
cât de înălțătoare trebuie să fie 
ele, dar de multe ori, anumite 
lecturi mi-au impus reflec-
ții legate de istorie și țară nu 
neapărat înălțătoare. De cele 
mai dese ori, am simțit amă-
răciune, indignare, umilință în 
fata impasului sau a neputinței 
în care ne-am găsit de-a lungul 
vremurilor. „Pădurea spânzu-
raților” de Liviu Rebreanu a 
avut un impact emoțional de 
proporții asupra mea, „De doua 
mii de ani” a lui Mihail Sebasti-
an, la fel, e un roman care te va 
obliga să umbli și prin alte cărți 
de istorie. Și Virgil Gheorghiu 
cu „Ora 25”. Și scurta listă a 
romanelor la zi care-ți pot oferi 
perspectiva asupra istoriei și 
tulbura emoțional sunt „Car-
tea foametei” a Larisei Turea, 
„Grădina de sticlă” a Tatianei 
Țîbuleac și, mai ales, saga lui 
Oleg Serebrian din care până 
azi au fost lansate trei volume: 
„Cântecul Marii”, „Woldemar”, 
„Pe contrasens”. Aleg câte trei 
cărți din trei categorii și închei 
cu „Eseu asupra încremenirii” 
de Iulian Fruntașu care e o 
carte obligatorie asupra isto-
riei recente a Moldovei sau, 
dacă coboram în ani, nu sunt 
de neglijat „Însemnările unui 
guvernator” ale lui Serghei Uru-
sov, dar și „Dificila Unire” a lui 
Alberto Basciani. În mod sigur 
aceste cărți vor stârni mai mult 
interes pentru istorie și om.”

Adrian Alui Gheorghe, 
Piatra-Neamț: 
„Să fim în dialog cu marea 
cultură a lumii”

„Limba română, spusă sau 
scrisă, în orice context, îmi dă 
sentimente patriotice. M-am 
simțit foarte român și foarte 
european, în zilele din urmă, 
citind „Istoria Insulei” a lui 

Evgheni Vodolazkin, „Viața 
financiară a poeților” a lui Jess 
Walter sau „Jurnalul din anul 
Nobelului” semnat de Jose 
Saramago. Nu există bucurie 
mai mare și stare de român mai 
deplină decât aceea de a fi în 
dialog cu marea cultură a lumii 
și de a avea sentimentul că nu 
suntem cu nimic mai prejos. 
Desigur, dacă deschid o carte de 
Eminescu, de Blaga, de Nichita 
Stănescu, de Sorescu, de Vieru, 
de Breban, de Bacovia, de Cio-
ran, de Ionesco sau Blandiana, 
sentimentele patriotice sună în 
minte și în inimă ca o adevărată 
pădure de clopote.” 

Teodora Coman, Sibiu: 
„Fibra patriotismului 
se dizolvă în dezamăgire 
și resemnare”

„Fiindcă am petrecut mare 
parte din anii de școală în 
comunism, am crescut cu un 
patriotism fals, redus la sloga-
nuri, figuri istorice eroizate, 
trecut mistificat, serbări școlare 
dedicate partidului și tovară-
șului, naționalism exacerbat. 
Mult mai târziu am realizat cât 
de des se alunecă în patrio-
tardism prin gesturi emfatice, 
devenite automatisme și clișee: 
jurământul cu mâna pe inimă 
și pe steag, atitudine belicoasă 
față de cei care ,,vor să ne fure 
țara” sau discursuri politicianis-
te de tip ,,mult zgomot pentru 
nimic”.

Cred că patriotismul este 
înțeles cel mai bine de românii 
dezrădăcinați, obligați să plece 
din țara care nu îi respectă, în 
cărți precum ,,Kinderland”, de 
Liliana Corobca, ,,Cât de aproa-
pe sunt ploile reci”, de Bogdan 
Coșa sau ,,Așa să crească iarba 
pe noi”, de Augustin Cupșa. De 
la personajele astea, indiferent 
că sunt copii sau adulți, simți 
dorul crâncen de ce ar putea fi 
și face țara asta pentru oameni 
dacă i-ar respecta mai mult. De 
cele mai multe ori, fibra patrio-
tismului se dizolvă în dezamăgi-
re și resemnare, în lupta pentru 
supraviețuire sau în paseismul 
activat din inadaptarea la pre-
zent.” 

Valeriu Gherghel, Iași: 
„Ar trebui să-mi 
fac arborele genealogic, 
dar nu am chef”

„N-am ales să mă nasc în 

Cărțile și patriotismul

În preajma lui 1 Decembrie, i-am rugat pe 
mai mulți scriitori, oameni de cultură de pe 
ambele maluri ale Prutului să-mi răspundă 
la o întrebare: „Ce carte, citită recent sau 

mai demult, v-a trezit sentimente patriotice?”. Vă 
invit să citiți răspunsurile.

România. Nimeni nu m-a între-
bat dacă vreau să mă nasc aici 
sau în altă parte. Ca urmare, nu 
pot fi mândru pentru ceva ce 
nu am ales. M-am născut din 
întâmplare. Nu prea ne place să 
acceptăm că suntem consecința 
unui hazard. Am dori să fim 
necesari, un rezultat decis de o 
Providență. Nu se poate.

Nu-mi plac românii: sunt 
necivilizați, nechibzuiți, agre-
sivi, superficiali. Românii 
confundă adesea inteligența cu 
șmecheria. Gustave Flaubert a 
spus într-o scrisoare că o țară e 
o linie care înconjoară un spațiu 
pe hartă. Nici Flaubert nu a dat 
semne de patriotism. Comuna 
din Paris l-a lăsat rece. Unii 
i-au reproșat asta. Lui nu i-a 
păsat.

Habar n-am dacă sunt 
român. Ca toată lumea care 
se trage din Adam și Eva, am 
5% sânge evreiesc. Mai mult 
nu știu. Ar trebui să-mi fac 
arborele genealogic după tată 
(Gherghel), dar nu am nici chef, 
nici curiozitate. Mi-e perfect 
indiferent dacă sunt român 
sau ceangău. Pentru istoricii 
români, ceangăul e un român 
maghiarizat, pentru istoricii 
unguri, ceangăul e un maghiar 
românizat. Ce poate fi mai 
limpede?

De ce scriu în limba română? 
Păi, am avut de ales? N-am fost 
capabil să învăț limbi străine. 
Mi-ar fi plăcut să știu ivrit, lim-
ba folosită în Paradis...

Nu am fost niciodată iritat 
că străinii au o părere proastă 
despre români. Și noi avem o 
părere foarte proastă despre ei. 
Iar lor nici nu le pasă. Îi tratez 
exact așa cum m-ar trata ei pe 
mine.

M-am născut pe vremea cînd 
la anumite date din an revistele 
culturale publicau literatură 
patriotică. O astfel de literatu-
ră nu mi-a trezit nimic altceva 
decât un sentiment de dispreț. 
Cei care compuneau o astfel de 
literatură s-au convertit. Acum 
scriu poezii cu îngeri și sfinți...”

Sergiu Orehovschi, 
Chișinău: 
„Nu cred în 
instalarea
„patriocrației” în artă”

„Pot numi mai multe ti-

tluri: „Negru și roșu” de Ioan 
T. Morar; „Cântecul mării” de 
Oleg Serebrian, „Noapte bună, 
copii!” de Radu Pavel Gheo; 
„Miruna, o poveste” de Bogdan 
Suceavă; proza scurtă din vo-
lumul „Moartea unei veverițe” 
de Dumitru Crudu, „Fetița care 
se juca de-a Dumnezeu” de Dan 
Lungu. Niciunul dintre titlu-
rile invocate nu se referă la o 
operă „patriotică” într-un sens 
ideologic. Nu cred în instalarea 
„patriocrației” în artă. Lucrările 
de mai sus te pun pe gânduri, te 
fac să te gândești la relația ta cu 
locul de unde ești, la posibilități 
de valorificare a acestui loc, la 
relația cu cei pe care îi numești 
consângeni. S-ar putea să nu vă 
convină acest răspuns. Dar nici 
măcar „Pădurea spânzuraților” 
pentru mine nu e o carte care 
„cultivă sentimentul patriotic.”

Dimitriana Zaharia, 
Japonia:

„«Moara cu noroc» de Ioan 
Slavici, am recitit-o recent.”

Gellu Dorian, Iași: 
„Să ne bucurăm 
de cărțile bine scrise 
în limba română”

„Cărțile bine scrise în limba 
română! Un exemplu de carte, 
care mi-a stârnit acest senti-
ment, din ce în ce mai expus 
dezamăgirilor, ar fi „Nostalgia” 
de Mircea Cărtărescu, recitit 
recent. Dar dacă ar fi să mă 
refer la un roman citit mai de 
mult, ar fi „Creanga de aur” al 
celui mai mare prozator român 
din toate timpurile, Mihail 
Sadoveanu.”

Constantin Cheianu, 
Chișinău: 
„Cumpăram cărți 
românești la Moscova 
și Cernăuți”

„Nu cred că aș putea vorbi 
de o carte anume. Pentru prima 
dată am trăit, cred, sentimen-

te patriotice în studenția mea 
sovietică, așa cum probabil li 
s-a întâmplat și altor colegi, 
când mergeam să cumpărăm 
cărți românești la Moscova 
și Cernăuți. Găseam în acele 
volume o literatură și o cultură 
românească mature și auten-
tice cu care te puteai mândri, 
nu surogatul de care aveam 
parte la Chișinău. După 1989 
am trăit același sentiment de 
mândrie națională citindu-i pe 
Cioran, Eliade, Ionesco. Astăzi 
mi se întâmplă când deschid 
un volum de Liiceanu, Pleșu și 
atâția alții.”

Nichita Danilov, Iași: 
„În țară se fură 
ca în codru”

„Parcă Mihail Evgrafovici 
Saltîkov-Șcedrin spunea – și 
asta în urmă cu 150 de ani – că 
acolo unde se vorbește foarte 
mult despre patrie, popor etc., 
acolo unde răsar ca din pământ 
tot felul de patrioți de modă 
mai nouă sau mai veche, să 
știți că acolo, în spatele acestor 
vorbe mari rostite cu emfază, 
oamenii politici fac fel de fel de 
matrapazlâcuri, iar în țară se 
fură ca în codru. Nu știu dacă 
Șcedrin a spus chiar aceste 
cuvinte, însă fraza sa conține un 
adevăr valabil pentru orice timp 
și orice loc. 

În ceea ce privește la noi, în 
România, cuvântul patrie pare 
să fi dispărut din uz. Dar asta 
nu înseamnă că în România nu 
se fură ca în codru.

Se fură și încă cum, de la cel 
mai înalt la cel mai jos nivel. Ba 
mai mult decât atât, tot pentru 
binele patriei, unul dintre iluș-
trii noștri președinți – Traian 
Băsescu, parcă, fie-i pomenit 
numele în veci  – a lansat în 
spațiul public ideea că, pentru 
siguranța ei, România ar trebui 
să cedeze o parte din suverani-
tatea sa. Și suveranitatea a fost 
cedată. Cel puțin asta-i impre-
sia mea. Iar în spatele acestei 
cedări s-au petrecut furturi și 
fapte de neimaginat.

În fine, acum legat de între-
barea pe care am primit-o de la 
Irina Nechit pentru „Gazeta de 
Chișinău”. 

„Demonii” de Dostoievski. 
Când am recitit anul trecut 
acest roman m-a apucat pur 
și simplu groaza. Mi-am dat 
seama că trăim într-o lume 
infernală, de unde Dumnezeu 
a plecat de mult, și că acum, în 
locul său, colcăie fel de fel de 
demoni, care militează pentru 
binele general al omenirii, dar 
de fapt o duc la pierzanie. În 
„Demonii”, marasmul, mizeria 
și impostura ating cote maxime, 
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Natalia Barbu: „Acasă e 
acolo unde e familia mea, 
unde sunt copiii mei”

Natalia Barbu a revenit, după aproape doi 
ani, în Republica Moldova pentru a-și 
revedea admiratorii. Artista a cântat 
în cadrul concertului ,,Lăutarii Altfel”, 

care a avut loc duminică, 21 noiembrie, la Palatul 
Național ,,Nicolae Sulac”. Cu emoții sincere, ca 
de fiecare dată, Natalia a interpretat trei melodii: 
,,Mama”, ,,Dar-ar naiba-n tine, dragoste” și ,,Flori 
de liliac”. Publicul de la Chișinău a cântat cu ea la 
unison și a aplaudat-o frenetic, semn că tuturor 
le-a fost dor de vocea și de prezența ei.

iar răul devine omniprezent. 
Recitind „Demonii”, văzând 

și colcăiala din jur și făcând 
și o scurtă trecere în revistă a 
evenimentelor ce s-au derulat 
pe scena noastră politică după 
cedarea „acelei părți” (definită 
drept nesemnificativă de mulți 
politicieni, din suveranitatea 
țării), nu ai cum să nu devii 
patriot.”  

Dorina Khalil-Butucioc 
„Traducerile cărților
românești 
în alte limbi 
sunt foarte
importante”

„De când am învățat limba 
germană până la nivelul în care 
să pot savura lectura cărților, 
mi-am propus un proiect teme-
rar și ambițios: să (re)citesc în 
germană romanele scriitorilor 
cu Premiu Nobel pentru Lite-
ratură. După fiecare carte citită 
de pe lista mea, regret că nu e 
(încă) a unui autor român. Dar 
mă liniștește și mă bucură fap-
tul că vreo câțiva reprezentanți 
notorii ai literaturii române de 
pe ambele maluri ale Prutului 
stau deja pe lista de așteptare. 
De aceea, de fiecare dată când 
aud, văd sau citesc despre o 
traducere a unei cărți românești 
într-o limbă străină, speranța 
că vom avea un scriitor român 
cu Premiul Nobel crește expo-
nențial ca și gradul de mândrie 
de a-i fi conațională.”

Aurelia Borzin, 
Regensburg, Germania: 
„Am o reticență 
în a folosi cuvântul 
„patriotism”

„Am o reticență în a folosi 
cuvinte de genul „patriotism”, 
„sentimente patriotice”, și de 
a vorbi despre ele, deoarece au 
fost uzate de oameni care nu 
pot sau nu vor să facă diferența 
dintre patriotism și naționalism 
sau șovinism. Dar, recunosc, 
am sentimente de mândrie 
latentă în legătură cu naționa-
litatea mea. Ultima dată când 
au ieșit la iveală? Când am 
intrat într-o librărie (mai mult 
din reflex, încă nu am ajuns să 
citesc literatură în limba ger-
mană) și printre sute de titluri, 
ochii plimbându-se pe cotoare, 
pe imagini și coperte, se opresc 
la un moment dat și citesc: 
„Der Sommer, als Mutter grüne 
Augen hatte”, Tatiana Țîbu-
leac. Un autor din RM care s-a 
alăturat altor autori din alte țări 
și limbi, un autor cu o identitate 
europeană.”

Pagină realizată 
de Irina Nechit

,,Chișinăul e al meu, e acasă... 
publicul de acasă. Când se uită 
la mine, simt dragostea… ca de 
la ai tăi, nu poți să o mai găsești 
nicăieri, asta e doar acasă”, ne-a 
spus Natalia.

S-a făcut iubită atât în Repu-
blica Moldova, cât și în România. 
Deși e stabilită la București, revine 
de fiecare dată cu drag în locul de 
unde a pornit. Natalia se simte 
acasă acolo unde îi este sufle-
tul, iar sufletul îi sunt copiii ei. 
,,Sunt acasă și acolo, și aici. Acasă 
e acolo unde e familia mea, unde 
sunt copiii mei”, ne-a mărturisit  
interpreta. 

În vara lui 2020, într-un inter-
viu acordat GAZETEI de Chișinău, 
Natalia Barbu ne-a spus că este un 
om fericit și ne-a dat o definiție 
a sentimentului: ,,Fericirea e un 
cocktail din toate culorile și gustu-
rile pe care trebuie să-l găsești în 
tine acum, nu mâine și nici peste 
cinci minute. Acum, aici, pentru 
că fericirea nu e după colț, e ceea 
ce simți tu cu chakra mântuirii. 
Care îți dă o stare de bine cu tine, 
cu viața ta, cu recunoștința către 
Dumnezeu și smerenie. Fericirea 
e acum și aici!”.

Iar acum, artista se declară mai 
fericită și mai împlinită ca nici-
odată. Și acest fapt se datorează 
familiei sale, în special fiicei. Na-
talia a adus-o pe lume pe fiica ei, 
Vera, la data de 10 august.

,,Copiii sunt bine! Fetița creș-
te, are trei luni și un pic. Este o 
minune. N-am crezut vreodată că 

încă pot să mai primesc atâta iu-
bire și fericire. Efectiv nu pot să-ți 
descriu. E fericire! N-am știut că 
există și mai mult de atât. Eu am 
o fetiță și-i atât de senină, toată 
ziua zâmbește, e atât de pozitivă, 
de echilibrată, și e atât de lumi-
noasă!”, ne-a împărtășit Natalia.

În 2021, Natalia Barbu a lansat 
albumul ,,La Capătul Cerului” în 
care se regăsesc unsprezece melo-
dii, printre care ,,Nu sau Da”, ,,O 
mie de Cuvinte” ,,Iubește-mă azi”. 
Am întrebat-o pe Natalia despre 
planurile profesionale, iar aceasta 
a menționat că își dorește să sus-
țină un concert solo: ,,Mi-aș dori 
foarte mult un concert mare, sym-
pho pop… la asta lucrez. Concert 
cu piesele din albumul meu nou, 
cu piese mai vechi. Am peste zece 
piese deja orchestrate simfonic, 
dar îmi mai trebuie tot cam atât 
pentru un concert mare. Mi-aș 
dori să-l organizez la Palatul Na-
țional, cu o orchestră simfonică, 
cu band. Se va face, vedem când, 
poate anul viitor, mai avem de 
lucru”.

Până să ajungă oamenii să o 
asculte la concertul solo, Natalia 
își dorește ca toți cei care o admi-
ră să fie sănătoși, să nu-și piardă 
lumina lăuntrică și să fie fericiți.

,,Noi suntem ființe spirituale, 
cu experiență terestră, și nu in-
vers. Ne-am născut ființe libere 
și fericite, nu trebuie să uităm. 
Fiecare dintre noi merită să fie 
fericit și să aibă parte de tot ce este 
mai frumos”, a conchis cântăreața.

În interviul la care am făcut re-
ferire mai sus, Natalia s-a autoca-
racterizat ca fiind o ființă firavă, 
de o sensibilitate mare, uneori. 
În același timp, la momentul po-
trivit, când e nevoie, are multă 
putere, și-i gata să răstoarne chiar 
și munții.     

Talentată, sinceră, dezinvoltă 
și cu o voce inconfundabilă, așa 
au cunoscut-o la începuturi cei 

care-i fredonează piesele, așa o 
știu și astăzi. O prezență mereu 
așteptată cu drag și o Artistă în 
adevăratul sens al cuvântului 
este Natalia Barbu, cea care ne-a 
vorbit cu suflet despre familia ei, 
despre planurile de viitor, cea pe 
care o vedeți pe prima pagină a 
GAZETEI.

Octavian GRAUR
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

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

Prezentul articol este o continuare a 
celor din numerele 39-43 ale „Gazetei 
de Chișinău” (din 22 și 29 octombrie, 
5, 12 și, respectiv, 19 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.

Scurtă descriere 
a orăşelelor 
RSS Moldoveneşti

 
Orășele

1. Râșcani – orășel, județul 
Bălți

Târgușorul Râșcani are o po-
pulație de 11.670 de locuitori. Pe 
teritoriul localității este instalată 
o stație electrică, două tipografii, 
un cinematograf, trei instituții 
medicale, două farmacii, lucrează 
o moară și o oloiniță.

În târgușorul Râșcani se pla-
nifică centrul raional al raionului 
Râșcani. Conform documentelor 
recensământului populației din 
1930, Râșcani este atestat ca târ-
gușor.

2. Criuleni – orășel, jude-
țul Orhei

Orășelul Criuleni are o popu-
lație de 2.352 de locuitori. Este 
situat la o distanță de 44 km de 
Chișinău, cu care este legat prin-
tr-o șosea. În orășel sunt două 
fabrici de spirt (prelucrarea al-
coolului – Al.M.), cinci cuptoare 
de ars țiglă: fost centru de plasă.

Orășelul Criuleni este planifi-
cat să fie centru raional.

Potrivit documentelor, Criuleni 
este înregistrat ca orășel.

3. Kotovskoe/Ganceștî/ 
(Hânceşti – Al.M.) – orășel, 
județul Chișinău

Orășelul Hâncești are o po-
pulație de 7.454 de locuitori. În 
orășel sunt trei școli primare la 
care lucrează 13 învățători. Acti-
vează un spital de stat pentru 35 
de paturi, doi medici, o moașă și 
două farmacii.

În orășelul Kotovskoe se pro-
iectează centrul raionului Ko-
tovsk. Potrivit recensământului 
populației din 1930, Kotovsk este 
considerat târgușor.

4. Telenești – orășel, ju-
dețul Orhei

Orășelul Telenești are o popu-
lație de 4.219 de locuitori, este 
un centru comercial și este fost 

centru de plasă, are un conac bo-
ieresc, o fabrică pentru prelucra-
rea alcoolului cu un efectiv de 17 
muncitori și slujbași, două mori la 
care lucrează 36 de oameni.

Orășelul Telenești se proiectea-
ză să fie centrul raional Telenești.

Potrivit materialelor, Telenești 
este considerat orășel.

5. Taraclia – orășel, jude-
țul Cahul

Orășelul Taraclia numără o 
populație de 9.427 de locuitori. 
În orășel este sector medical. 
În Taraclia se proiectează să fie 
centrul raional Taraclia. Potrivit 
materialelor, Taraclia este orășel.

6. Lipcani – orășel, județul 
Soroca

Târgușorul Lipcani este un 
centru comercial. Numărul de 
gospodării – 1.218, cu o populație 
de 5.726 de locuitori.

Târgușorul Lipcani se planifică 
să fie centrul raionului Lipcani. 

Potrivit materialelor, Lipcani 
este târgușor.

7. Briceni – orășel, județul 
Soroca

Orășelul Briceni are 1.317 de 
gospodării, cu o populație de 
5.638 de locuitori.

În orășel se proiectează ampla-
sarea centrului raional Briceni. 

Potrivit materialelor, Briceni 
este târgușor.

8. Edineț – orășel, județul 
Bălți

Orășelul Edineț are o popu-
lație de 13.846 de locuitori, este 
situat la o distanță de 18 km de 
calea ferată și de stație. În orășel 
funcționează o stație electrică și 
o fabrică de cherestea, o fabrică 
de săpun, o stație telefonică și 
telegraf, un cinematograf, trei 
instituții medicale și o baie.

Potrivit îndrumătorului pri-
vind recensământului populației 
din 1930, Edineț este considerat 
orășel.

Şef de secție – I. Afanasiev 

Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS

Cu privire la stabilirea 
hotarelor între Republica 
Sovietică Socialistă Ucrai-
neană şi Republica Sovietică

Socialistă Moldovenească
A aproba recomandările Prezi-

diului Sovietului Suprem al Repu-
blicii Sovietice Socialiste Ucrai-
nene și ale Prezidiului Sovietului 
Suprem al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești privind 

stabilirea hotarelor între Republi-
ca Sovietică Socialistă Ucraineană 
și Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească (de la vest la est):

- de la râul Prut hotarul va 
fi trasat pe teritoriul județului 
Hotin printre localitățile Mă-
măliga și Criva, astfel încât lo-
calitatea Mămăliga va rămâne 
în componența RSS Ucrainene 
(dacă „eliberatorii” ar fi știut că 
mămăliga este o mâncare veche 
românească, ar fi înțeles că o lo-
calitate atât de românească nu 
se potrivește pe harta Ucrainei, 
cum nu se potrivește numele de 
Mușatov Stepan Bogdanovici lui 
Ştefan cel Mare și Sfânt – Al.M.), 
iar localitatea Criva în compo-
nența RSS Moldovenești;

- apoi hotarul va fi direcționat 
spre localitatea Lipcani și Chișla 
Zamjieva, păstrând localitatea 
Lipcani în componența RSS Mol-
dovenești, iar localitatea Chișla 
Zamjieva în componența RSS 
Ucrainene; 

- înconjurând localitatea Chiș-
la Zamjieva, hotarul va fi tra-
sat printre localitățile Zelena 

și Medveja, păstrând Zelena în 
componența RSS Ucrainene, și 
Medveja – în componența RSS 
Moldovenești, apoi hotarul va 
fi trasat spre localitatea Larga, 
păstrând-o în componența RSS 
Moldovenești;

- hotarul va împărți apoi lo-
calitățile Pavlovca și Cotiujeni 
de o parte și Lucăceni, de altă 
parte, păstrând ultima localitate 
în componența RSS Ucrainene, 
iar Pavlovca și Cotiujeni în com-
ponența RSS Moldovenești;

- urmează apoi hotarul printre 
localitățile Rosoșani și Grimăncă-
uți, păstrând localitatea Rosoșani 
în componența RSS Ucrainene, 
iar Grimăncăuți – în RSS Mol-
dovenească, și apoi spre locali-
tatea Bolboca (toponimicul din 
document – Al.M.) și Mendicovițî, 
păstrând Bolboca în componența 
RSS Moldovenești, iar localitatea 
Mendicovițî – în componența RSS 
Ucrainene;

- mai departe granița trece 
printre localitățile Gvozdovțî și 
Clocușna, păstrând Gvozdovțî în 
componența URSS Ucrainene, iar 
Clocușna – în RSS Moldoveneas-
că, apoi spre localitatea Secureni, 
păstrând-o în componența RSS 
Ucrainene;

- apoi, pe hotarul județului 

Hotin până la râul Nistru, după 
existenta frontieră a regiunii 
Vinița, RSS Ucraineană, până 
la granița raionului Camenca a 
RSS Moldovenești;

- apoi pe granița raionului Ca-
menca, RSS Moldovenească, până 
la intersecția cu râul Vilișanca, 
apoi spre localitatea Nijneaia Slo-
boda, păstrând-o în componența 
RSS Ucrainene;

- apoi spre localitățile Chisâr-
neac și Bolgan, păstrându-le în 
componența RSS Ucrainene, apoi 
pe granița aceluiași raion Ca-
menca în direcția spre localitatea 
Alexeevca, păstrând-o în compo-
nența RSS Ucrainene; 

- apoi pe granița raionului 
Râbnița, RSS Moldovenească, 
până la localitatea Vasilievca, 
păstrând-o în componența RSS 
Moldovenești, apoi granița co-
tește spre nord, spre localitatea 
Kotovțî, păstrând-o în compo-
nența RSS Ucrainene;

- apoi printre localitățile Crutîi 
și Ploti (ortografia documentu-
lui – Al.M.), păstrând localitatea 
Crutîe în componența RSS Ucrai-

nene, iar localitatea Ploti – în 
componența RSS Moldovenești;

- apoi spre localitățile: Moi-
naia, Semionovca, Burștenî, 
Timcov, Domnița și Colbasnoe, 
păstrând – Moinaia, Semionovca, 
Timcov și Domnița în componen-
ța RSS Ucrainene, iar Burștenî și 
Colbasnoe – în RSS Moldovenești;

- apoi spre localitatea Climen-
tievo, păstrând-o în componența 
RSS Ucrainene, și apoi spre loca-
litățile: Crugleachi, Stanislavca 
și Semca, păstrându-le în com-
ponența RSS Ucrainene;

- apoi după actuala graniță a 
raioanelor Râbnița și Dubăsari 
a RSS Moldovenești până la lo-
calitatea Nesterovo, păstrând-o 
în componența RSS Ucrainene, și 
apoi spre localitatea Novaia Ma-
lovata (ortografia documentului 
– Al.M.), păstrând-o în compo-
nența RSS Moldovenești;

- apoi spre localitatea Burca, 
păstrând-o în componența RSS 
Ucrainene, apoi spre existenta 
graniță a raionului Grigoriopol 
până la localitatea Novo-Alexan-
drovca, păstrând-o în componen-
ța RSS Ucrainene;

- apoi spre localitățile Savva 
și Novîe Butorî, păstrându-le în 
componența RSS Ucrainene, mai 
departe pe granița actuală a ra-

ionului Tiraspol până la locali-
tățile Ploscoie, Slaveano-Serbca, 
Oleg și Grebenichi, păstrându-le 
în componența RSS Ucrainene;

- apoi pe granița raionului 
Tiraspol până la localitatea 
Miloliubovca, păstrând-o pe 
ea și localitățile Novo-Crasnoe, 
Ivano-Buzinovca, Stepanovca, 
Pavlovca, Cuciurgan, Trudugoloc 
și Ivano-Nicolaevca – în compo-
nența RSS Ucrainene;

- apoi pe granița actuală a ra-
ioanelor Tiraspol și Slobodzeia a 
RSS Moldovenești până la râul 
Nistru, apoi după râul Nistru 
până la localitatea Palanca, păs-
trând-o pe ultima în componența 
RSS Moldovenești;

- apoi spre localitatea Han 
Chișlo, păstrând-o în componența 
RSS Ucrainene, și apoi spre loca-
litatea Caplană (ortografia docu-
mentului – Al.M.), păstrând-o în 
componența RSS Moldovenești;

- apoi spre localitatea Suinduc 
(Djalar), păstrând-o în compo-
nența RSS Ucrainene, apoi spre 
localitățile Stepanovca și Volon-
tirovca, care au rămas în compo-
nența RSS Moldovenești;

- apoi printre localitățile Co-
pciac și Alexandrovca, lăsând 
Copciac în componența RSS Mol-
dovenești, iar Alexandrovca, în 
componența RSS Ucrainene; 

- apoi spre localitatea Monzîri, 
păstrând-o în componența RSS 
Ucrainene, apoi spre localitatea 
Sturzeni, păstrând-o pe ultima în 
componența RSS Moldovenești;

- apoi frontiera trece pe râul 
Ciaga până la localitatea Că-
prioara, păstrând-o pe ultima 
în componența RSS Moldovenești, 
apoi spre localitatea Petrovca 
(Ciaga), păstrând-o în compo-
nența RSS Ucrainene;

- apoi spre localitatea Troițcoe 
(Troița – Al.M.), lăsând-o în com-
ponența RSS Moldovenești, mai 
departe spre localitățile: Petrești, 
Curudjica, Sabaneevca (ortogra-
fia documentului – Al.M.) și Co-
lăceni, păstrându-le pe toate în 
componența RSS Ucrainene;

- apoi pe granița actuală a ju-
dețului Acherman (Cetatea-Al-
bă – Al.M.) până la punctul de 
joncțiune a granițelor județelor 
Acherman, Bender (Tighina – 
Al.M.) și Cahul;

- apoi spre localitățile: Tara-
clia, Tatar-Copceac, păstrându-le 
în componența RSS Moldove-
nești, apoi spre localitatea Cubei, 
păstrând-o în componența RSS 
Ucrainene;

- mai departe, pe granița exis-
tentă a județului Izmail, până la 
granița plasei Reni;

- apoi spre localitățile: Cu-
za-Vodă (Hadji-Abdul), Etulia, 
Cismichioi și Giurgiulești, păs-
trându-le în componența RSS 
Moldovenești, și mai departe 
frontiera ajunge până la râul 
Prut.

Preşedintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS,                                        
M. Kalinin

Secretarul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS,                                        
A. Gorkin 

Moscova, Kremlin,

4 noiembrie 1940

s. Lipcani, Briceni, Conacul Rosetti Roznovan, Monument de arhitectură de categorie 
națională, datat cu sec. XIX
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Spitalul Nr. 2 din imediata 
apropiere a luat numele vechii 
catedrale românești. Mă întrebam 
de ce în Basarabia cele mai multe 
biserici au ca patroni spirituali, 
după Maica Domnului, pe Sfinții 
Arhangheli? Poate din dorința ca 
cel care l-a pus la punct pe Satan, 
Arhanghelul Mihail, conducătorul 
oștilor cerești, să-l apere pe ba-
sarabeanul de la margine de țară 
de dușmanii văzuți și nevăzuți, de 
năvălirea altor neamuri asupra 
noastră...

Dar acum despre oameni și 
cărți. Oamenii învățați știau că 
odată cu catedrala a dispărut, pe 
timpul lui Hrușciov, și clădirea de 
alături – vestitul Muzeu al Societă-
ții Istorico-Arheologice Bisericești 
din Basarabia. Peste el călcați când 
vă îndreptați spre spitalul Nr. 2 pe 
stradela Arhanghel Mihail.

Grigorie Dascălul și Ion 
Vasilenco – peste Prutul 
exilat la Chișinău

La 1829, în timpul unei ocu-
pații rusești a principatelor, sub 
pretextul războaielor ruso-turce, 
mitropolitul de la București, Gri-
gorie Miculescu, numit și Dascălul 
pentru opera sa cărturărească, se 
opune ordinelor unui general rus, 
Mirkovici, de a întreține armata 
ocupantă cu ultimul grăunte al 
ţăranului român, după un an de se-
cetă. Imediat l-au izolat în provincia 
Basarabia, deja anexată Imperiului 
Țarist, obligându-l să se întreţină 
pe cheltuiala sa. Exilul său de trei 
ani la Chișinău a însemnat o cola-
borare fructuoasă cu ierarhul locu-
lui, Dimitrie Sulima. A fost invitat, 
probabil de nenumărate ori, în casa 
peste care călcăm acum, construită 
în 1794, care fusese locuită după 
1812 de Mitropolitul Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni. 

Dimitrie Sulima îi permitea 
ierarhului cărturar să slujească în 
vechea catedrală, să participe la 
sfințirea locului pentru cea nouă și, 
mai mult – să aducă de peste Prut 
cărţi româneşti, prin vama Sculeni. 
Arhiva Națională a RM păstrează 
documente despre acest exil care 
ne onorează. Și totuși doar lui A. 
S. Pușkin, exilat aici cu vreo câțiva 
ani înainte și care a disprețuit pe 
localnici, i s-au dedicat muzee, la 
Chişinău și Dolna (unde n-a stat 
decât două luni), precum și nume 
de străzi sau teatre etc. Am scris de 
multe ori în presă și m-am adre-
sat la primărie cu propunerea ca 
actuala stradă pietonală, pe unde 
a călcat deseori Sf. Ierarh Grigo-
rie Dascălul, să-i poarte numele. 
Nicio atitudine, niciun răspuns: 
era român. 

În 1962, cercetătorul ştiinţific 
de la Academie, Ion Vasilenco, 
publica în Cultura Moldovei un 
articol despre transformarea acelei 
case, fost muzeu bisericesc, în de-
pozit, apoi în restaurant. Autorită-
țile și-au amintit cu acest prilej că, 
întrucât clădirea era de pe timpul 
românilor, iar autorul articolului 
era născut la Paşcanii de peste 
Prut, trebuie luate măsuri pentru 
lichidare. Mulți nu ştiu prin câte 
pătimiri a trecut istoricul literar 
Ion Vasilenco, cel care propusese 
ca în acea clădire să se înființeze 
un muzeu al istoriei Literaturii 
Române. L-au distrus medicii 
psihiatri, după principii de soli-
daritate nocivă (cu partidul unic); 
solidaritate formidabil descrisă de 
Mircea Ciobanu în numărul trecut 
al acestui ziar. 

Apoi, la câteva zeci de pași de 
vechea catedrală și de muzeu, 
distruse amândouă, s-a înălțat 
grupul statuar al tineretului re-
voluționar, numit și Monumen-
tul Eroilor Comsomoliști, opera 
lui Lazăr Dubinovski, care stă în 
picioare şi azi, după ce niște inte-
lectuali pe care nu-i înțeleg s-au 
opus demolării ei în 2010. Tot ce 
este românesc, tot ce amintește 
de creștinism e stârpit sistematic 
– numai simbolurile comuniste 
nu sunt demolate. Amenajarea 
actuală a bulevardului Grigore 
Vieru nu presupune și clintirea 
din loc a monumentului de lân-
gă hotelul Turist, mai înalt decât 

Fiți atenți 
pe unde călcați!
În apropierea teatrului Eugen Ionescu, pe 

locul unde a fost vechea catedrală a orașului, 
un șantier arheologic ne îndeamnă  să fim 
atenți pe unde călcăm. Este adevărat că și 

până acum numele stradelei, Arhanghelul Mihail, 
păstrat în amintirea hramului acelei catedrale, 
trebuia să ne facă atenți, căci peste un monument 
istoric s-a turnat asfalt de Moldova și a fost 
marcat un loc pentru depozitarea gunoiului. Și 
la Constantinopol (Istanbul) am văzut biserici 
creștine îngropate sau înecate. 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Nina NEGRU

fosta catedrală: Ce sus te-au pus, 
ce sus te-au pus! 

Din istoria Societății 
Istorico-Arheologice 
Bisericești

Exact 120 de ani în urmă, la 
28 noiembrie 1901, Ioan Halippa, 
ajutor de inspector în Comisia Ști-
ințifică a Arhivelor din Basarabia, 
obținea acordul episcopului Iacov 
Piatnițki de a înființa această soci-
etate științifică. La 4 aprilie 1904, 
are loc inaugurarea societății, la 
care au participat circa 50 de mem-
bri fondatori. Printre obiectivele 
ei: studierea istoriei creștinismului 
în limitele Basarabiei, din cele mai 
vechi timpuri și editarea unei cărți 
cu caracter informativ despre isto-
ria eparhiei; în plus, I. Halippa a 
expus doleanța de a aborda istoria 
creștinismului în limitele Daciei, 
în baza izvoarelor românești. 

Persoanele cu activitate științifi-
că prezentau la ședințele societății 
referate, publicate ulterior în edi-
țiile anuale ale societății. Într-un 
depozit de rarități, administrat de 
Vasile Kurdinovski, se acumulau 
cărțile și manuscrisele vechi de 
prin biserici de mir și mănăstiri. 
În statut era prevăzută și forma-
rea bibliotecii și arhivei, al căror 
supraveghetor a devenit A. M. Par-
homovici. În 1906, Ioan Halippa 
părăsește societatea, rămânând 
ieromonahul Gurie să învioreze 
activitatea de adunare și sistema-
tizare a materialului.

Din 1909 până în 1939, revis-
ta Societății Istorico-Arheologice 
Bisericești publică 24 de volume 
extrem de valoroase despre istoria 
și cultura românilor. Preotul Paul 
Mihail, parohul vechii catedrale și 
responsabil de muzeul bisericesc 
înainte de ocupația sovietică, scria 
în Jurnalul său din 1940-1944 
despre felul în care a avut grijă de 
aceste valori patrimoniale pentru 
evacuarea lor în teritoriul (încă) 
neocupat din țară. 

Ştefan Ciobanu scria în 1925 
despre acest muzeu Istorico-Ar-
heologic Bisericesc, că ar fi adu-
nat „o colecție prețioasă de cărți 

AgroTV vine cu 
un mesaj de 
felicitare de Ziua 
Agricultorului

Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare 
nu e neapărat un prilej festiv, ci un motiv de a face bilanțul unui 
an de muncă.

De obicei, autoritățile sunt cele care adună laurii, când, de fapt, 
agricultorii și cei din industria prelucrătoare asigură securitatea 
alimentară a țării. Cu atât mai mult cu cât ei sunt printre cei mai 
serioși contribuabili la bugetul de stat.

Nu doar astăzi, dar în fiecare zi să fiți optimiști și să aveți speranța 
că puteți reuși în businessul agricol, chiar și în Republica Moldova.

AGRO TV Moldova a fost și rămâne un susținător sincer și 
credibil al agricultorilor.

www.agrotv.md
https://www.facebook.com/agrotvmoldova
+373 (68) 200844

vechi, icoane, obiecte bisericești 
interesante pentru istoria artei 
moldovenești”. Într-adevăr, în 
perioada 1904-1924, Societatea 
Istorico-Arheologică Bisericească 
adunase 1739 de manuscise și cărți 
vechi din secolele XVI-XIX, care 
au supraviețuit după ce arhiereul 
Pavel Lebedev, în secolul al XIX-
lea, făcuse focul în sobele eparhiale 
cu cărți vechi românești. 

Casa eparhială cea nouă, con-
struită cu ocazia centenarului 
răpirii Basarabiei (şi aruncată în 
aer de sovetici în 1941), a păstrat 
totuși câte ceva. Colecția din 1925 
a muzeului se putea compara cu 
cea a bibliotecii de la mănăstirea 
Noul-Neamț, inclusă în Catalogul 
general al manuscriselor mol-
dovenești păstrate în URSS (sec. 
XIV-XIX) – descrisă de Valentina 
Ovcinnicova-Pelin în 1989 – dar 
și cu vestita Battyaneum din Alba 
Iulia, care conține și 571 de incu-
nabule printre cele 24 de mii de 
cărți din secolele XV-XVIII.

Ca să fie tacâmul complet, nu 
pot să uit cum m-am speriat prin 
1985, când, la Biblioteca Saltî-
kov-Șcedrin din Leningrad (azi 
una din Bibliotecile Naționale ale 
rușilor) am tras sertarul cu fișe la 
cartea veche: cele mai vechi tipă-

rituri românești – prima, de la 
1508, precum și celelalte – acolo 
erau, dar cum ajunseseră? Poate 
făcuseră parte din Tezaurul Ro-
mâniei? Și germanii și-au pierdut 
multe cărți în Rusia, dar le-au re-
cuperat recent, fiindcă pun preț 
pe ele.

Iarăși vreau să-mi amintesc, și 
nu doar pentru mine, de replica 
dată de ieromonahul Savatie Baș-
tovoi unui studiu al subsemnatei 
cu privire la înstrăinarea unor va-
lori patrimoniale din mănăstirea 
Neamț la Noul-Neamț, pe Nistru, 
în sec. al XIX-lea. Uitând, întâm-
plător, despre soarta colecției de 
la Noul-Neamț după al Doilea 
Război Mondial, dar și de cea a 
valorilor patrimoniale din Tezaurul 
Românesc rămas la ruși, părintele 
Savatie trata ca pe o înstrăinare 
evacuarea în România, în timpul 
celui de al Doilea Război, a unor 
icoane din Basarabia. Și întrucât 
părintele ne tot repeta că în se-
colul al XIX-lea icoana făcătoare 
de minuni de la Neamț nu a fost, 
totuși, adusă în Basarabia (spre a 
fi salvată, nu-i așa?), îndrăznesc să 
întreb: cum a ajuns unica icoană 
făcătoare de minuni a Basarabi-
ei – cea de la Hârbovăț – într-o 
biserică din Kiev?

P
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Legătura dintre fibrele alimentare 
și depresie explicată parțial prin 
interacțiunile dintre creier și intestin

Fibrele alimentare sunt reco-
mandate ca parte a unei alimen-
tații sănătoase. Acest lucru se 
datorează proprietăților acestora 
de a reduce riscul de apariție a 
diabetului, a patologiilor cardi-
ace și a câtorva tipuri de cancer. 
Acest studiu nou evidențiază un 
nou posibil avantaj al consumu-
lui de fibre: scăderea riscului de 
apariție a depresiei în perioada 
de premenopauză.

Depresia este o problemă de 
sănătate frecventă care, pe lângă 
faptul că afectează abilitatea unei 
persoane de a-și îndeplini sarci-
nile zilnice, poate conduce până 
la suicid. Este estimat faptul că 
la nivel global există aproximativ 
264 de milioane de persoane ce 
suferă de această boală, iar numă-
rul este în creștere. Patologia este 
mai frecventă în rândul femeilor 

și există câteva teorii ce explică 
acest lucru. Schimbările ce apar în 
sistemul hormonal au fost legate 
de apariția depresiei.

Consecințele serioase ale aces-
tei patologii și prevalența crescu-
tă a acesteia au fost principalele 
motive pentru care s-au efectuat 
numeroase studii ce au avut sco-
pul de a evalua opțiunile terape-
utice, altele decât medicamentele 
antidepresive. Schimbările stilului 
de viață, incluzând modificarea 
dietei, creșterea activității fizi-
ce și meditația pot reduce riscul 
de apariție a depresiei. În acest 
studiu, la care au luat parte peste 
5800 de femei de vârste variate, 
cercetătorii au investigat relația 
dintre aportul de fibre alimentare 
și riscul de apariție a depresiei 
în funcție de vârstă și statusul 
hormonal.

Un studiu nou indică faptul că aportul 
crescut de fibre alimentare este corelat 
cu un risc redus de apariție a depresiei 
în cazul femeilor în perioada de 

premenopauză.

Studiile anterioare au demon-
strat beneficiile aportului de fi-
bre pentru sănătatea psihică, dar 
acesta este primul studiu care cla-
sifică această legătură în funcție 
de perioada de premenopauză/ 
postmenopauză. Acesta include, 
de asemenea, o gamă mai largă de 
vârste, precum și femei ce au me-

nopauză indusă natural respectiv 
chirurgical.

Studiul a confirmat faptul că exis-
tă o corelație inversă între aportul 
de fibre alimentare și apariția de-
presiei în cazul femeilor în perioada 
de premenopauză, fără sa existe o 
diferență semnificativă în perioada 
de postmenopauză. Studiul a suge-

Oamenii de știință de la Universitatea 
de Stat din Michigan au evaluat cât de 
eficientă a fost cofeina în contracararea 
efectelor negative ale privării de somn 
asupra cunoașterii. Deși oamenii se pot 
simți ca și cum ar putea combate privarea 
de somn cu cofeina, performanța lor în 
sarcini de nivel superior probabil va fi în 
continuare afectată, demonstrează studiul.

Somnul insuficient este omniprezent 
în Statele Unite, o problemă care s-a 
intensificat în timpul pandemiei. Lipsa 
constantă de somn adecvat nu numai că 
afectează cunoașterea și modifică starea 
de spirit, dar poate afecta în cele din urmă 
imunitatea. „Cofeina crește energia, redu-
ce somnolența și chiar poate îmbunătăți 
starea de spirit, dar nu înlocuiește o noap-
te adecvată de somn”, a declarat autorul 
studiului, Kimberly Fenn. „Acesta este 
unul dintre motivele pentru care privarea 
de somn poate fi extrem de periculoasă”.

În cadrul studiilor, mai mult de 275 de 
participanți au fost rugați să finalizeze 
o sarcină simplă de atenție, precum și 

o sarcină mai dificilă, care a necesitat 
finalizarea sarcinilor într-o ordine 
specifică, fără a sări peste anumiți pași 
și fără a repeta pașii. Conform concluziilor 
studiului, cofeina a avut un efect redus 
asupra performanței în efectuarea unor 
sarcini complexe. „Am constatat că lipsa 
de somn a afectat performanța pentru 
ambele tipuri de sarcini și că adminis-
trarea cofeinei i-a ajutat pe oameni să 
realizeze cu succes sarcina mai ușoară. 
Cu toate acestea, a avut un efect redus 
asupra performanței sarcinii mai dificile”, 
a spus Fenn.

„Dacă am fi constatat că cofeina a redus 
semnificativ erorile procedurale în condiții 
de privare a somnului, acest lucru ar fi 
putut avea implicații largi pentru indivizii 
care trebuie să efectueze proceduri esenți-
ale cu somn insuficient, cum ar fi chirurgii, 
piloții și ofițerii de poliție”, a spus Fenn. 
„În schimb, descoperirile noastre subli-
niază importanța prioritizării somnului”.

romedic.ro

Comportamentul 
dependenței de tutun 
poate fi declanșat de 
tristețe, mai degrabă 
decât de dezgust sau 
alte emoții negative, 
conform unor studii 
recente.

Cercetătorii de la 
Universitatea Har-
vard au analizat rolul 
pe care emoțiile îl au 
în comportamentul 
adictiv al fumători-
lor, descoperind că 
tristețea crește ade-
sea pofta oamenilor 
de a fuma, fiind unul 
dintre cei mai impor-
tanți factori declanșatori ai dependenței 
de tutun.

Studiul oamenilor de știință de la Har-
vard, publicat în revista științifică Procee-
dings of the National Academy of Sciences 
folosește datele obținute în urma sondării a 
mii de fumători, pe perioada a aproximativ 
douăzeci de ani, dar și date obținute în 
urma testelor de laborator. Cercetătorii 
au utilizat tehnici specifice și distincte de 
testare, rezultatele fiind asemănătoare în 
cadrul fiecărei acțiuni întreprinse. Sonda-
jele de opinie, experimentele de cauzalitate 
și studiile experimentale au demonstrat că 
tristețea îi face pe fumători să devină mai 
nerăbdători să fumeze.

„Înțelepciunea convențională în dome-
niu a fost aceea că orice tip de sentimente 
negative, fie că este furie, dezgust, stres, 
tristețe, frică sau rușine, ar face persoa-
nele mai susceptibile să utilizeze un drog 
adictiv. Lucrările noastre sugerează că 
realitatea este mult mai nuanțată decât 
ideea de „a te simți rău, a fuma mai mult”. 

Mai exact, descoperim că tristețea pare a 
fi un declanșator deosebit de puternic al 
consumului de substanțe dependente”, a 
declarat Charles A. Dorison, unul dintre 
autorii studiului.

Dependența de tutun reprezintă una 
dintre principalele probleme de sănătate 
globală, atât din punct de vedere me-
dical, cât și economic. Anual, aproape 
jumătate de milion de oameni își pierd 
viața din cauza afecțiunilor pulmonare, 
în timp ce sume importante de bani sunt 
investite pentru acordarea de asistență 
medicală. În multe țări dezvoltate din 
punct de vedere economic, inclusiv în 
Statele Unite ale Americii, consumul 
de tutun este principala cauză de de-
ces prevenibil. În ciuda numeroaselor 
campanii derulate împotriva tutunu-
lui de organizațiile de sănătate, lupta 
cu epidemia fumatului este departe de 
rezolvare, pronosticul pe termen lung 
nefiind unul favorabil.

romedic.ro

rat faptul că depleția de estrogen ce 
apare la menopauză este un factor 
important ce poate explica de ce 
creșterea aportului de fibre nu este 
suficientă pentru a preveni apariția 
sau pentru a combate depresia în 
postmenopauză. S-a demonstrat 
faptul că estrogenul este implicat 
în echilibrul microbiomului intes-
tinal. Legătura dintre aportul de 
fibre și apariția depresiei poate fi 
parțial explicată prin interacțiu-
nile intestin-creier. Mai există, de 
asemenea, o teorie conform căreia 
modificările ce apar în compoziția 
microbiomului intestinal pot afecta 
neurotransmisia. Fibrele alimentare 
îmbunătățesc cantitatea și calitatea 
florei intestinale.

Dr. Stephanie Faubion, di-
rector medical al NAMS, afirmă 
faptul că „Niciodată nu a fost mai 
actuală afirmația că suntem ceea 
ce mâncăm, având în vedere faptul 
că alimentația joacă un rol atât 
de important în statusul micro-
biomului intestinal, iar acesta 
din urmă influențează starea de 
sănătate, respectiv boală.

romedic.ro

Cofeina nu poate fi 
utilizată pentru a combate 
efectele orelor de nesomn

Tristețea sporește 
șansele de a fuma
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Sheriff va 
evolua în 
Europa League

Sheriff a fost învinsă pe 24 
noiembrie a.c. la Tiraspol de re-
dutabila rivală Real Madrid, în 
etapa a 5-a din cadrul grupelor 
UEFA Champions League, scor 
0-3. Șahtior Donețk a cedat cu 0-2 
în celălalt meci al grupei contra 
echipei Inter Milano, astfel campi-
oana Moldovei asigurându-și locul 
3 în clasamentul final, cu o etapă 
înainte de încheierea competiției. 
Acest rezultat le-a permis „viespi-
lor” să acceadă în faza optimilor 
de finală din cadrul Ligii Euro-
pei, manșele viitoare urmând să 
se desfășoare în zilele de 17 și 24 
februarie ale anului viitor. Disci-
polii lui Iuri Vernydub își vor afla 
adversara pe 13 decembrie, când 
va avea loc tragerea la sorți de la 
Nyon (Elveția). 

Ploaie de 
medalii pentru 
Moldova 
la Europenele 
de kiokushin

Atleta Inna Veliksar a cucerit 
medalia de bronz la seniori în ca-
drul Campionatelor Europene de 
karate kiokushinkai, cel mai dur 
gen de artă marțială orientală, 
cu procedee de contact. Ediția a 
34-a a turneului a fost găzduită 
de orașul Katowice (Polonia), 
întrunind 650 de sportivi din 26 
de țări. O altă conațională de-a 
noastră, Anastasia Josan, a de-
venit campioană europeană prin-
tre juniori, iar Andrei Casian și 
Nichita Egorov s-au învrednicit 
de titluri de vicecampioni conti-
nentali. Compatriotul nostru Emil 
Roșca a intrat în posesia medaliei 
de bronz, urcând pe treapta a treia 
a podiumului de premiere.

Stadionul 
din Nisporeni 
a fost 
reconstruit

Stadionul cu o capacitate de 
șase mii de locuri a fost inaugu-
rat în cadrul Centrului de Tineret 
și Sport din Nisporeni. Lucrările 
de reconstrucție au demarat în 
anul 2017, în prezent stadionul 
corespunzând tuturor standarde-
lor UEFA, forul european suprem 
în domeniul fotbalului. Reamena-
jarea Arenei, îngrijirea gazonului 
natural și instalarea nocturnei 
s-au realizat cu aportul Federației 
Moldovenești de Fotbal, care va 
asigura și instalarea unor fotolii 
individuale în tribune. Valoarea 
proiectului este de peste 80 de mii 
de lei, mijloace oferite de Fondul 
Național pentru Dezvoltare Re-
gională și de autoritățile publice 
locale. 

În meciul său inaugural la acest 
turneu, conaționalul nostru s-a 
confruntat cu francezul Constant 
Lestienne (29 de ani), nr.202 în 
clasamentul mondial. Partida s-a 
dovedit a fi una încrâncenată, 
sportivul moldovean impunân-
du-se în trei seturi, scor 6-2, 4-6, 
6-2. Faza optimilor de finală l-a 
scos în fața tenismanului nos-
tru pe reprezentantul Ucrainei, 
Gheorghi Kravcenko (21 de ani), 
nr.397 ATP. În primul set lupta 
s-a derulat de la egal la egal, Albot 
fiind mai bun la tie-break: 7-2. 
Setul secund a decurs sub semnul 
unor răsturnări spectaculoase de 
situație, atletul din R. Moldova 
reușind să întoarcă rezultatul de la 
2-4 la 6-4, scor final 7-6 (7-2), 6-4.

Spirite încinse

În sferturi, sportivul nostru a 
avut de înfruntat rezistența ex-

perimentatului spaniol Feliciano 
Lopez (40 de ani), cap de serie 
nr.1. Acesta din urmă ocupă în 
prezent locul 104 în topul mondi-
al, cea mai bună a sa clasare fiind 
poziția a 12-a (2015). Reamintim 
că Radu Albot a deținut locul 39 
în această ierarhie. Primul set el 
și l-a adjudecat cu 6-3, obținând o 
proporție de-a dreptul uluitoare la 
cel de-al doilea serviciu: 100%! De 
asemenea, l-a depășit pe favoritul 
competiției și la eficiența servi-

ciului de bază: 77% vs. 57%. În al 
doilea set fiecare și-a adjudecat 
propria servă, soarta partidei ho-
tărându-se la tie-break: La scorul 
de 1-1, tenismanul din Chișinău 
reușește să câștige un punct la 
serviciul spaniolului și avansează 
lejer până la 6-3, obținând astfel 
trei mingi de meci. Grație unui 
serviciu extrem de puternic (20 
de ași contra la 4 realizați de Radu 
Albot pe parcursul partidei), Fe-
liciano Lopez recuperează două 
puncte, încingând la maximum 
spiritele în tribune și pe terenul 
de joc. Până la urmă, chișinăuia-
nul ia punctul la propria servă și 
câștigă meciul cu 6-3, 7-6 (7-5). 

În ziua următoare avu loc du-
elul din semifinale, disputat în 
compania altui ucrainean, Serghei 
Stahovsky (35 de ani), nr.233 ATP 
(locul 31 fiind cea mai bună a lui 
clasare). Deși s-a impus lejer în 
primul set (6-2), cel de-al doilea se 
dovedi a fi extrem de dificil pentru 
atletul moldovean. La scorul de 
4-4 el a fost foarte aproape de a 
realiza breakul, însă ucraineanul a 
rezistat exemplar. Iar la tie-break 
Albot începu prin câștigarea punc-
tului la serva oponentului, după 
care cedă în ambele sale servicii 
(1-2), pierzând astfel inițiativa 
și odată cu ea și setul: 6-7 (3-7). 
De remarcat că sportivul nostru 
a demonstrat în partea secundă 

un joc de-a dreptul magistral la 
fileu, stârnind aplauze furtunoase 
în tribune. Ghemul doi din setul 
trei se dovedi hotărâtor din punct 
de vedere psihologic în economia 
partidei, el durând tocmai 15 mi-
nute și fiind trecut în contul lui 
Radu (2-0 prin break). De men-
ționat că ambii jucători pe par-
cursul acestui segment de joc au 
schimbat vorbe de duh, creând 
pe teren și în tribune o atmosferă 
degajată, de o bunăvoință mai rar 

Radu Albot a câștigat turneul 
Challenger de la Pau

Iulian BOGATU

Tenismanul Radu Albot (32 de ani) a 
cucerit trofeul principal al turneului 
Terega Open Pau-Pyrenees (Franța), 
de seria Challenger tour, desfășurat în 

perioada 15-21 noiembrie curent. Fiind desemnat 
cap de serie 7, sportivul nostru a evitat etapa 
calificărilor, intrând direct în concursul de bază.

întâlnită în asemenea situații. Pe 
final, compatriotul nostru s-a im-
pus cu 6-2, 6-7 (3-7), 6-1, meciul 
desfășurându-se tocmai 2 ore și 
24 de minute.

Prestație inteligentă

În finală, tenismanul moldo-
vean a dat piept cu cehul Jiri Le-
hecka (20 de ani), nr.159 ATP. 
În debutul întâlnirii, fiecare își 
câștigă propriul serviciu. Apoi 
Radu reuși să realizeze breakul, 
adjudecându-și primul ghem pe 
serva adversarului, când la mingea 
decisivă îl prinse pe picior greșit, 
trimițând un forehand (lovitură 
de dreapta) de-a lungul liniei, pe 
direcția opusă mișcării sportivului 
din Cehia (2-1). Încet-încet, jocul 

dobândi un caracter inventiv și 
variat. Radu tot mai des încearcă 
să-l forțeze să iasă pe oponent la 
fileu, mărindu-și avantajul până 
la 3-1. Lui Lehecka nu-i iese deloc 
primul serviciu (cu un procentaj 
de 40 la sută), Albot reușind să-l 
poarte prin colțuri și să lobeze 
decisiv: 6-2 după mai puțin de 
jumătate de oră de joc.

Al doilea set se dovedi mult 
mai încrâncenat, duelul desfă-
șurându-se punct în punct, cu 

un Jiri Lehecka extrem de moti-
vat și mult mai sigur. El reușeș-
te să-și regleze și jocul la fileu, 
adeseori preluând inițiativa cu 
stopuri bine plasate, aducătoare 
de puncte. Primul serviciu îi iese 
tot mai bine, el izbutind câțiva 
ași și trecând mereu în avantaj: 
2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5. De remar-
cat că atletul nostru nu-l slăbea 
nicio clipă în cursa de urmărire, 
iar egalarea pentru 4-4 și 5-5 a 
făcut-o câștigând ghemurile la 
zero. Lupta devine tot mai strân-
să, cu avansări frecvente la fileu 
ale ambilor jucători. La scorul 
de 5-5, un as și o ieșire eficien-
tă în față au înclinat balanța în 
favoarea cehului, el fiind astfel 
foarte aproape de a egala scorul la 
seturi. În această situație, Albot 
a dat dovadă nu doar de caracter, 
calm și măiestrie tehnică, ci și de 
o prestație plină de inteligență, 
făcându-l pe adversarul mult mai 
tânăr să alerge după mingi bine 
plasate, în mod consecutiv, în col-
țuri diferite ale terenului: 6-6 și 
tie-breakul urma să facă deliciul 
spectatorilor, care au umplut are-
na până la refuz, debarasându-se 
de măști și ignorând frica de co-
ronavirus.

Până la scorul de 2-1 pentru Al-
bot, fiecare și-a câștigat propriul 
serviciu, apoi tenismanul nostru 
reușește breakul: 3-1. Adversarul 
îi răspunde cu aceeași monedă, 
egalând la 3, grație unui joc în 
viteză, cu ruperi frecvente de ritm. 
La 4-3 pentru Radu, rivalul său 
începe să arate semne vădite de 
nervozitate, dând cu racheta de 
teren. Până la urmă, cehul câștigă 
două puncte pe propriul serviciu 
(4-5), prin greșelile neforțate ale 
sportivului nostru. Apoi chișină-
uianul și-a fructificat ambele ser-
vicii, obținând astfel o minge de 
meci, pe care o și valorifică din 
prima, scor final 6-2, 7-6 (7-5), 
după 1 oră și 25 de minute de joc.

Evoluția la turneul din Franța, 
cu un fond total de premii de 88 
520 de euro, i-a adus lui Radu Al-
bot un cec în valoare de 12 250 de 
euro și 100 de puncte în palmares, 
permițându-i să urce de pe locul 
137 cu 12 trepte în clasamentul 
ATP.
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
26.11 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
27.11 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
28.11; 12.12 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
30.11 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
02.12 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
26.11 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
27.11 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
28.11 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schimitt, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
26.11 „Casa” după Maxim Gorkiy, ora 18.30.
27.11 „Prințesa de cartier” de Andrei Ivanov, ora 18.30.
28.11 „Doctor de femei” Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
27.11 „Evgheni Oneghin”, operă în trei acte, de P.I. Ceaikovski, ora 

17.00.

Teatrul „Luceafărul”
27 – 28.11 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.
 

Teatrul Geneza Art
27.11 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
28.11 „Toc”, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
28.11 „Câinii cu colaci în coadă” de Gh. Calamanciuc, ora 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
27.11 Ziua Teatrului „Guguță” – „Lebedele sălbatice” după H. Ch. 

Andersen, ora 11.00. Intrare liberă.
28.11 „Tronca-Ponca, vâj!” de A. Plăcintă, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Sala cu Orgă
04.12 Muzica secolului XX – „Concertino” prezintă o selecție de 

lucrări reprezentative ale muzicii secolului XX. Fii inteligent și vino 
la concert!!!, ora 18.00.

Sala cu Orgă 
27.11 Piano Duo – Duetul pianiștilor Anatol Lapicus – Iurie Mahovici 

prezintă creații simfonice de P. Ceaikovski, în transcriere pentru două 
piane, în memoria profesoarei Ludmila Vaverco, ora 18.00.

30.11 Corul Național de Cameră: Concert a cappella cu cicluri corale 
de K. Szymanowski, B. Bartók, I. Iachimciuc, dirijor – Ilona Stepan, 
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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Dacă îți dorești un altfel 
de start în ceea ce privește 
cariera, este important ca, 
odată cu noua oportunitate 
de care ai parte, și atitudi-
nea ta să fie una diferită. 
Ești mereu pregătit ca cei 
din jur să nu răspundă așa 
cum îți dorești inițiativelor 
pe care le ai, dar asta nu 
înseamnă că aceste contex-
te nu te scot din starea de 
confort.

Deși ești o fire suspi-
cioasă, înveți să trăiești cu 
ideile preconcepute care îți 
traversează constant min-
tea. A te elibera de anumite 
emoții negative a devenit 
imperios necesar pentru a 
fi bine cu tine. Atunci când 
alegerile pe care le faci vor-
besc despre ceea ce este în 
sufletul tău, și schimbarea 
care survine este sustena-
bilă și reală.

Acțiunile pe care le între-
prinzi în această perioadă 
sunt dictate de ceea ce sim-
ți. Îndemnul celor din jur 
de a face doar lucruri care 
te împlinesc ți se pare doar 
un clișeu. Pentru modul în 
care tu vezi viața, o astfel 
de abordare este complet 
neaccesibilă. Săptămâna 
aceasta va fi destul de di-
ficilă în raport cu relațiile 
profesionale.

Nu vorbești prea des des-
pre ceea ce simți, dar te aș-
tepți ca cei apropiați să știe 
ceea ce simți. Este nedrept 
să ai o astfel de așteptare. 
Ideile pe care le ai par a fi 
sustenabile pentru schim-
bările care au loc la birou. 
Trebuie să preiei inițiativa. 
Indiferent de contexte, nu 
trebuie să adopți o atitudine 
radicală.

Venus pulsează destul 
de mult în casa sănătății. 
Aceasta va fi prioritatea ta 
în perioada care urmează. 
Atunci când trebuie să aduci 
schimbări radicale propriei 
vieți, este nevoie de deter-
minare și consecvență. Lași 
deoparte intrigile și te con-
centrezi doar pe lucrurile 
care aduc un aport impor-
tant stării tale de bine.

Zilele noii săptămâni te 
vor face să resimți din plin 
efectul haosului din jurul 
tău. Capacitatea de a folosi 
sarcasmul pentru a ascunde 
tot felul de frustrări sau ne-
ajunsuri pare că se întoarce 
împotriva ta. Ești tot mai 
dezamăgit de lucrurile care 
se întâmplă în jurul tău. Te 
îndepărtezi de persoanele 
care nu îți satisfac aștep-
tările.

Nu ai crezut niciodată 
în ideea de schimbare ab-
solută, dar viața pare că îți 
cere cu insistență să faci 
unele „retușuri”, mai ales 
atunci când vine vorba de 
echilibrul emoțional. Deși 
știi că ai suportul anumitor 
persoane, pentru tine este 
esențială validarea unei 
anumite persoane. Și nu o 
primești. Și asta te dezamă-
gește peste măsură.

Fără să îți dai seama 
exact de implicațiile pe care 
le are asupra echilibrului 
tău interior, ești pus față 
în față cu unele reușite 
profesionale pe care ți le 
doreai foarte mult. Îți în-
drepți atenția către propria 
persoană. Devii conștient 
că deții resursele pentru a 
materializa orice gând ne-
bunesc care îți traversează 
mintea.

Familia este ca un fel de 
catalizator pentru starea ta 
armonioasă deoarece mereu 
îți oferă susținere necon-
diționată. Atunci când faci 
lucruri pentru cei din jur, 
este vorba despre emoții pe 
care le transpui în acțiuni. 
Îți place ceea ce faci din 
punct de vedere profesional 
și asta se vede în starea de 
împlinire pe care o resimți.

Ești pregătit întotdeauna 
pentru lucruri imprevizi-
bile. La birou, în această 
săptămână agitată, reușești 
totuși să găsești inspirația 
de care ai nevoie pentru a 
finaliza un proiect impor-
tant pentru tine. Mergi până 
dincolo de propriile limite 
atunci când visurile tale se 
află la mijloc. Cariera este 
cea mai importantă con-
stantă din viața ta.

Lucrurile capătă un nou 
sens pentru tine datorită re-
ușitelor de care ai parte. Te 
simți revigorat din punct de 
vedere psihic. Încrederea în 
sine pare să fie la cote ma-
xime în această perioadă. 
Este momentul potrivit să 
te încrezi în propria intuiție 
și să faci demersurile ce îți 
vor garanta reușita.

Ai nevoie ca cei din jur să 
își dea seama cât de intense 
sunt bătăliile pe care le duci 
în raport cu propriul sine. 
Mai mult ca niciodată vrei 
să îți expui vulnerabilități-
le tocmai pentru ca cei din 
jur să îți „panseze” rănile. 
Dar se pare că acest adevăr 
este ceva de care tu nu ești 
conștient  cu adevărat. Te 
ascunzi în spatele unei măști 
meticulos construite.

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

Aventura

Aveau cinci ani trăiți împreună 
și o viață de familie plină de iubi-
re, când Gelu a plecat în Spania. 
Copii nu aveau. Peste jumătate de 
an, a plecat și ea. Ajunsă la Ma-
drid, femeia a descoperit repede 
latura plăcută a noului său stil de 
viață. Lucra bonă într-o familie 
bogată, avea grijă de doi copii. 
Era o îndeletnicire care îi făcea 
plăcere pentru că iubea nespus 
de mult copiii. 

Dacă soțul lucra fără zile de 

odihnă, ea era liberă sâmbăta și 
duminica. În aceste zile mergea 
prin împrejurimile Madridului, 
supraveghind copii ale căror gu-
vernante erau plecate, ori dere-
ticând prin casele lor. Ușurința 
cu care intra în vorbă cu oameni 
străini a făcut-o într-o zi să intre 
în contact cu un albanez. Și-au dat 
unul altuia numerele de telefon 
și, în sâmbăta următoare, s-au 
întâlnit la o cafea. 

La început a fost un flirt, urmat 
de un sărut și de o strângere de 
mână. Iar după o săptămână al-
banezul i-a propus o „slujbă” mai 
bănoasă pentru zilele de odihnă 
– să-i fie amantă. A acceptat cu 
gândul că așa vor aduna mai re-
pede bani pentru un apartament 
în Chișinău. 

Perfect conștientă de ceea ce 
face, fără să-i pese de demnitatea 
familiei, Marina se simțea ademe-
nită de bucuria și nebunia unei 
aventuri. Duminică, l-a urmat pe 

Cu mintea ușoară, departe de țară, 
și-a făcut viața amară (I)

albanez într-un local cu mobilă 
veche, cu camere mari, cu niște 
coridoare lungi, împodobite cu 
oglinzi și candelabre. După ușa 
de la capătul coridorului o aștepta 
un pat mare în mijlocul încăpe-
rii. Acolo a început  povestea lor 
amoroasă. 

În fiecare sâmbătă și duminică, 
el o aștepta cu șoapte de dragoste 
și îmbrățișări pătimașe. Seara, 
fericită și relaxată, împăcată cu 
viața ei de la Madrid se întorcea 
cu bani buni la soț. Acesta, bucu-
ros de câștig, îi săruta mâinile și 
picioarele, fără pic de bănuială.

„Nu mă omorî, te rog...”

Așa au trecut multe sâmbete 
și multe duminici. Și, cum vă po-
vesteam, Marina intra cu ușurință 
în vorbă cu străinii. Era fascinată 
de poveștile despre viața lor. Se 
interesa de țara de origine, cum își 
petrec vacanțele, zilele de odihnă 

etc. Într-o duminică, când tocmai 
se ducea la randevu cu amantul, 
s-a întâlnit cu un arab. Au tot vor-
bit despre una, despre alta, iar 
când au ajuns în fața localului 
unde era așteptată, s-au așezat pe 
o bancă pentru a asculta povestea 
până la capăt. 

Arabul o trata cu o atenție spe-
cială atunci când îi vorbea. De la 
geam o urmărea celălalt. După 
ce au terminat discuția, Marina, 
frumoasă ca un trandafir și veselă 
ca ziua cea bună, a intrat în localul 
misterios. Nu știa și nici nu bănuia 
ce-o așteaptă. Când s-a repezit 
să-i sară în gât iubitului așa cum 
o făcea de fiecare dată, acesta se 
aplecă cu priviri de nebun, scoa-
se din sertarul noptierei un cuțit, 
cu stânga o înșfăcă de păr, iar cu 
dreapta prinse a-i juca cuțitul pe 
dinainte. 

„Nu mă omorî, te rog, cu ce ți-
am greșit? Lasă-mă să trăiesc!”, îl 
implora cu lacrimi Marina. „Am 

Nina NECULCE

Marina credea în căsătorie. Părinții 
ei au divorțat când avea 13 ani, așa 
că știa cât de grea e o asemenea 
încercare. Iată de ce, atunci când 

Dumnezeu i l-a scos în cale pe Gelu, i-a jurat 
că-i va fi credincioasă până la sfârșitul vieții. 
La rândul său, Gelu a jurat că numai cu ea, 
numai alături de ea va face tot binele. Pe 
măsura trecerii timpului cei doi se apropiau 
tot mai mult, ajutându-se unul pe celălalt 
atât în probleme importante, cât și în cele de 
însemnătate mai mică. FO
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să-ți scot ochii să nu mai vezi alți 
bărbați!”, striga cu furie albane-
zul, îndreptând lama cuțitului 
spre gât și zgâriind-o ușor. Apoi 
i-a înfipt cu furie cuțitul în umăr, 
provocându-i o rană adâncă. Și 
după ce i-a mai făcut o rană și la 
picior, o izbi cât colo pe podele. 

Femeia scoase un răcnet de 
durere și se prăbuși la pământ 
fără cunoștință. Când și-a revenit, 
doamna ce-i pansa rănile i-a zis: 
„Vezi să nu spui niciun cuvânt la 
poliție, că o să fie rău de tine!”. 
I-a dat bani de taxi și a rugat-o să 
nu se mai arate pe acolo. 

Pielea rea și răpănoasă 
ori o bate, ori o lasă

Cuprinsă de spaimă și de dure-
re, Marina a plecat la verișoara ei, 
medic de profesie, care locuia în 
acel cartier. Aceasta a oprit-o la 
dânsa pentru câteva zile și a îngri-
jit-o cum a putut mai bine. Soțului 
i-au spus că au tăbărât asupra ei 
niște hoți, care i-au luat banii și 
care au amenințat-o să nu facă 
vreo declarație la poliție, că o să 
fie rău de ea. 

Soțul a crezut-o, a jelit-o și, 
strângând-o în brațe, i-a spus să 
nu se mai ducă sâmbăta și dumi-
nica la câștig, ci mai bine să stea 
acasă și să se odihnească. Zis și 
făcut. Dar este o vorbă, pielea rea 
și răpănoasă, ori o bate, ori o lasă. 
Poftele pentru bărbați  străini nu 
o lăsau în pace...

(va urma)



20

Săptămânal independentVineri / 26 noiembrie / 2021

Misterul anulat

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

E p i g r a m e

Proverbială
Intrat în pom, un mic Matiz,
(Un accident de n-am cuvinte)
Șoferul trece prin parbriz
Deci, viața merge înainte!

Pușca și cureaua lată
Soața mea înfierbântată,
Mi-amintește uneori:
Ce bărbat ai fost o… dată!
(Sau de cel mult două ori)

Greierele (definiție)
Un cântăreț în frac funebru,
Cu papion și cu joben,
Ce l-a făcut poet celebru 
Pe-un oarecare... La Fontaine.

Eu, capul familiei
Printre multele stihii,
Greu lovit sunt de năpastă:
Am o groază de copii...
Și o groază de nevastă.

Soției, de ziua ei
În cinstea unei lungi iubiri,
Ți-am cumpărat în dar, iubito,
Garoafe, dalii, trandafiri...
Dar cu cartofii am sfeclit-o.

Uneia, la a doua tinerețe
Rimeluri, gene false, alifii,
Cu păr vopsit, strident fardată,
Nostalgic se întreabă: Unde-or fi
...oglinzile de altădată?

Fetele de pe bulevard
Fetele din preajma mea
Niciodată nu-mi dau pace:
Unii n-au ce îmbrăca...
Ele n-au ce să dezbrace.

Norocul mirelui
Avu o soartă norocoasă 
Băiatul, la însurătoare:
Era bogată și frumoasă...
Și-aproape,-aproape fată mare.

Moda 
Ce-i moda? - gândul meu 

irumpe
Și-mi dau părerea de calic:
E-un set de haine foarte scumpe,
În jurul unui ombilic.

Declarația candidatului 
turmentat
Șansele îmi sunt frumoase
Căci am stat pe la cabine
Însă după cum miroase…
Cred că m-am votat pe mine!

Români așezați
În Țara plină de orgolii,
Tot omul este așezat:
La Parlament în trei fotolii
Iar la spital... doar doi în pat

Duel Tarlapan – Bunduri

Lui Efim Tarlapan, 
la volumul
„Raiul n-are rușine”
Criticul – un om de bine,
Îi şoptise în tremolo:
Dacă-n Rai nu e rușine,
Publică-ţi volumu-acolo !

Nae Bunduri
***

Poantele din Paradis,
Dragul meu amic, Bunduri
Seamănă cu tot ce-ai scris:
Nu-s nici buni, nu-s nici duri..

Efim Tarlapan
***

 Versuri simple şi caduce,
Azi, văzând la autori,
Bănuiesc ce vor aduce…
„Tarlap…anii” viitori.

             Nae Bunduri
***

Nu mai fă, te rog, reclamă
La cuvinte trunchiate;
Calamburu-n epigramă
E ca Bulă-n… Emirate!

Efim Tarlapan
 ***

Am în tine un confrate
Care, chit că-i om de seamă,
Nu-i nici Bulă-n Emirate…
Nici nabab în epigramă.

Nae Bunduri
***

În epigrama de pe-aici,
Cu aștri şi cu licurici,
Pân-la nabab, o, mult mai am! –
Acuma-s doar… Omar Khayyam. 

Efim Tarlapan
***

Ești un sclipitor ca neam
Şi ţi-o spun acum, pe față:
Semeni cu Omar Khayyam
…la mustață.
Nae Bunduri

***.
Eurovizionând
Niște gay cu haru-n lioarbă,
M-am convins, în primul rând,
Că şi Muzele au barbă…

 Efim Tarlapan
***

Dreptatea este oarbă
Dar spune-un adevăr:
Când muza are barbă,
Umoru-i tras de păr!

Nae Bunduri
***

Fii satirist de seamă,
Ia răul în răspăr,
Că trăgători de păr
Sunt mulți în epigramă!...

Efim Tarlapan
***

Se spune că s-au depistat
În cercul nostru cel sublim,
Un fir de păr la Cincinat.
Şi-o poantă bună la Efim …

Nae Bunduri
***

Cincinat conține-ntr-un
Firicel de păr, băiete,
Ironii şi spirit bun
Cât nu are altu-n... plete!

         Efim Tarlapan

- În viață nu ştiu nimic precis, 
dar de asta sunt sigur.

- Semnale sonore emit pompi-
erii, salvările şi mașinile cu miri 
şi nuntași. Toate anunță situații 
cu urmări grave.

- Sinceritate: Nu sunt suficient 
de deștept, ca să-mi dau seama 
cât sunt de prost.

- Dezinvolturii prostului, prefer 
inhibiția deșteptului.

- La intrarea în Rai, cheia este 
la Sf. Petru. În Iad intrarea e li-
beră.

- Un simplu cetățean când 
greșește e trimis la pușcărie. Un 
ministru când greșește este trimis 
acasă. Facem schimb?

- Prostul, când nu are ce face, 
îşi dă jos ţiglele de pe casă, le nu-
mără să vadă dacă sunt toate şi 
le pune la loc.

- De zece ani iau zilnic câte o 
pastilă pentru memorie. Azi am 
uitat dacă am luat-o sau nu.

- Amicul are o meserie de tot 
rahatul. Lucrează la fabrica de 
„Hârtie igienică” atelierul probe 
şi încercări.

- În folclor se spune că iarna 
omoară microbii, dar în clădirea 
Parlamentului tot anul e vară.

Z i c e r i  c u  b ă t a i e  l u n g ă

I n  m e m o r i a m  – 
E f i m  Ta r l a p a n 

 Scurtissime 

Nicolae BUNDURI
Născut la 3 decembrie 1951 la 

Homorod-Braşov-România.
Studii – Universitatea Braşov, 

Facultatea TCM.
Membru UER.

Abecedarul
Tratatul despre alfabet,
Parcurs la vârstă infantilă;
E-o carte care-ncet, încet,
Devine tot mai inutilă.

Ambulanța
Microbuz cu girofar
Şi pe ușă cu o cruce;
La bolnav apare, dar,
Nu se ştie unde-l duce!

Apa
Chiar şi-n ropotul furtunii,
Apa-n viziunea mea,
E-un lichid pe care unii...
Nu au după ce să-l bea.

Berea – declarată aliment
Deși am fost un dependent,
Bețiilor le-am dat uitare:
De când e berea aliment,
Mi-e gândul numai la... „mâncare”.

Capul
I-am găsit şi un defect
Însă nu fac tevatură:
Capul, cred c-ar fi perfect...
Dacă n-ar avea şi gură!

Circul de Stat
Circul – studiind momentul – 
E-un spectacol vasăzică,
Pentru care Parlamentul
E-o clădire foarte mică.

Chirurgul
Domnul doctor, din rutină,
Respectând perfect tipicul,
Are-o mână foarte fină...
Nici nu simți când „saltă” plicul.

Ficatul
Organ luat ades în lănci,
Ce uneori ne dă frisoane;
Când termini ratele la bănci,
Îl vinzi la banca de organe.

Fotoliul
Apărător precum e scutul,
Suport de pantaloni sau rochii,
Pe care unii pun şezutul
...iar alții ochii.

Geriatrul
Ca cel mai bun dintre umani,
E medicul ce te ajută,
Să fii la şaptezeci de ani,
Mai viguros ca la o sută.

Haina
Haina e - vă dau de ştire -
La femei, cu tot prinosul,
Singura descoperire,
Ce acoperă frumosul.

Icoana
Pictură c-un pios însemn,
Pe sticlă, pe carton sau lemn;
Eu mă închin la ea, umil,
Când e pe sticla de un chil.

D e f i n i ț i i  e p i g r a m a t i c e

Te întreb pe tine – umbră,
Când vei înghiţi lumina 
Într-o lume-atât de sumbră?
Când pe strada mea vei trece?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… ca un berbece. 

Te întreb pe tine – verde,
Când va dispărea pădurea
Şi coroana şi-o va pierde?
Când se va usca frunzișul?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun de-a cur… mezișul.

Te întreb pe tine – apă,
Când vei inunda deșertul
Unde piatra, noaptea crapă?
Când vei fi o apă vie?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… cu ironie.

Te întreb pe tine – noapte,
Când va dispărea prostia
Din acele minți necoapte?
Sau şi tu ești cam nebună?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… lătrând la lună.

Te întreb pe tine – Mare,
Când va dispărea albastrul
Cu sclipirile stelare?
Când vei fi doar amintire?
Dar mai am o întrebare

P o e z i e  s a t i r i c o - u m o r i s t i c ă

Te întreb… 

Şi iar
***

şi iar e iarnă dragi confrați
şi iar sunt lipsuri în ogradă
şi nu mai plouă cu cârnați
şi nu mai ninge cu zăpadă

***
şi iar suntem agonizați
şi iarăși unii fac bravadă

şi iar e iarnă dragi confrați
şi iar sunt lipsuri în ogradă

***
şi iar am devenit argați
şi iarăși domnii fac paradă
şi iar suntem îndatoraţi
şi iar va fi în ţară pradă

***
şi iar e iarnă dragi confrați.

R o n d e l

Şi-am s-o pun… spre nemurire.

Te întreb pe tine – vară,
Când ne vei tăia căldura?
Când vei fi de nori murdară
Şi-om visa la curcubeie?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… doar ca idee.

Te întreb pe tine – NIMENI,
Când va dispărea mândria
Unor falnici ipochimeni
Sau a primului intrus?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… cu curu-n sus.

Te întreb pe tine, moarte,
Când va dispărea durerea
Tu vei fi în altă parte?
Sau vei fi la cimitir?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… dar hai sictir.

Te întreb pe tine, Ană,
Dacă te mai strânge zidul
În poziția de stană?
Sau dansezi prin cer, tango?
Dar mai am o întrebare
Şi-am s-o pun… doar la mișto.

Te întreb pe tine, ţară:
Când vor dispărea păduchii
Lați şi mari din cale-afară? 
Când înfundă pușcăria?
Şi mai am o întrebare…
Unde este România?

- Cea mai lungă autostradă va 
face legătura între București şi 
Sofia. Sofia e verișoară-mea din 
Voluntari.

- Bulă, după ce a plâns o oră 
la mormântul soacrei, s-a hotărât 
să-şi retragă plângerea.

- Discuție între doamne:- Ce 
faci dragă, ești văduvă?- Da, sunt 
văduvă, dar tu? - Eu încă nu!

- Dacă toată lumea ar face în-
totdeauna totul doar inteligent, 
bine şi frumos, nu am mai avea 
termen de comparație. De-asta e 
nevoie şi de proști. 

- Efemerida, către ţestoasa cu 
casa în spinare: după cum arăți, 
dac-o mai duci 50 de ani!

- Un cascador era să moară de 
vreo zece ori în scene periculoase, 
dar, spre norocul lui, a murit o 
singură dată.

- Trei hoți mi-au călcat casa. 
Când au ajuns în camera soacrei 
care s-a ridicat din pat, toți trei 
au leșinat.

- Transporturile pot fi salvate 
de locomotivele cu abur. Cea mai 
ieftină energie oferită de guvern 
fiind abureala.

- În ritmul actual de dezvoltare, 
România are trecutul asigurat.

În fiecare seară când intru în 
pat lângă soție, o îmbrăţişez şi... 
şi... şi... îi fur telecomanda.



21

Vineri / 26 noiembrie / 2021social-politic      de atitudine

Luni, 29 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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Câștigă România!
00.40 Gala umorului
02.20 Referendum
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și timpul
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Pictorul de la curte
19.20 Vorbește corect!
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Film: O familie împotriva legii
00.25 Frontul de acasă
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Tezaur folcloric
04.45 Sport
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Case și design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 fără prejudecati
09.30 Film: Un cățel detectiv
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Film: Bernie, un delfin special
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Lumina palidă a durerii
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului

10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 Dor de voi
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 Musafirul
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.25 Respiro
16.30 Marca frumuseții
16.50 Respiro
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Artizanii Gustului
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17

17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Vanturile, Valurile
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă 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 Вид сверху лучше
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Вид сверху лучше
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 Film: DRUMUL SPRE IUBIRE
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 101
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 807
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 4
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 810
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 102
21.00 Film: ULTIMA ȘANSĂ
23.15 Spune-mi adevărul
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 30 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate

14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Documentar: Sf. Andrei
15.25 Drumul tatei
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: Cum s-a facut 1 
decembrie
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Vedeta populară
02.00 Documentar: Cum s-a facut 1 
decembrie
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 Imn Madrigal

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fan/Fun urban
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.45 Discover România
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Tezaur folcloric

14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Triunghiul morții. Partea I
22.45 Dosar România
23.50 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 7
00.50 Telejurnal Știri
01.50 Film: Triunghiul morţii. Partea I
03.15 Tezaur folcloric
04.35 Vorbeşte corect!
04.40 Meteo
04.45 Sport
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 DocumentarSfântul Andrei
09.30 Film: În mijlocul sălbăticiei
11.00 Câştigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Film: Bernie, un delfin special 2
15.15 Documentar: 360°-GEO
16.10 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Arșiță și colb 130’
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping
06.55 Imn Madrigal

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Dimensiunea diplomatică
10.10 Cântec, dor și omenie
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
11.40 Poezii
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 Portrete în timp
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film: Nici o vorbă

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism

18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Regele hotilor
00.00 Știrile Pro TV
00.45 O seară perfectă
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
05.00 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Artizanii Gustului
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Fii sănătos
04.15 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Крысиные бега
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Крысиные бега
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 102

10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 808
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 5
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 811
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 103
21.00 Film: ASCENSORUL UCIGAȘ
23.15 Film: ULTIMA ȘANSĂ
01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 1 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
07.55 Imn Paula Seling
08.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Imn Nicolae Furdui Iancu

10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României
12.30 Documentar: Arhitectura României 
Mari
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Noi suntem români
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Concert ICR
23.30 Câștigă România!
00.20 Noi suntem români
01.00 Drag de România mea!
02.40 Documentar: Arhitectura României 
Mari
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Să fii român de 10
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României
10.50 Aniversarea Zilei Naționale a 
României Parada București
12.30 Frontul de acasă De 1 Decembrie
12.55 Dosar România
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
15.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României Parada albă Iulia
15.55 Imn - Paula Seling
16.10 Noi suntem români
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Triunghiul morții. Partea 
a doua
22.50 Să fii român de 10
22.55 Imn - Paula Seling
23.00 Cum s-a făcut 1 Decembrie?
00.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 8
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Film: Triunghiul morții. Partea 
a doua
03.30 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 7
04.25 Frontul de acasă
04.49 Sport
05.05 Cum s-a făcut 1 Decembrie?
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Iași, capitală de război
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Arhitectura României 
Mari
09.30 Film: Prieteni fără grai
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Documentar: România neîm-
blânzită
15.15 Documentar: Arhitectura României 
Mari
15.40 Imn - Paula Seling
15.50 FillerSecolul 22
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16.00 SerialDoctor Quinn
16.50 Imn - Furdui Iancu
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Atenție, nu ne supărați!
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Atenție, nu ne supărați!
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial 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 și păcat
14.25 Cântec, dor și omenie
14.30 Purtătorii de cultură
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
16.05 C. Brâncuși - 145 de ani. Concert
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
18.45 Chișinău: ieri și azi
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Pur și simplu!
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Naoki Hanzawa

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 O seară perfectă
10.15 Teleshoping
10.30 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 Zi de bine, România!
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
20.45 SuperStar România
23.00 Film Asasin American
01.00 Știrile Pro TV
01.30 Film Mai tantalau, mai gogoman

03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Gurkas VS Everest
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile 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 Свадебный переполох

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Убойный футбол
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Свадебный переполох
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 103
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 5
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 809
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 6
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 812
20.00 Film: RAMBO IV
21.45 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
23.45 Film: ASCENSORUL UCIGAȘ
02.00 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 2 decembrie

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 Eu pot!
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dăruiește Românie!
01.30 La un pas de România
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Pictorul de la curte
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Români care au schimbat lumea
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Live sală
18.05 Handbal feminin Națională F U20
19.40 2 x 65
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Anchetele comisarului Antonescu 
Frații
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 9
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 8
02.50 Nocturne
03.40 #secreteleplantelor
04.05 Tema zilei
04.55 Meteo
05.00 România 9
05.55 Profesioniștii…

TVR 2

07.10 Documentar: România neîm-
blânzită
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Arca vieții
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Arca vieții
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Artelier
10.50 Chișinău: ieri și azi
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Pur și simplu!
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 F/d
14.30 Tezaur
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe

16.30 Dor de voi
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Zece negri mititei

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 AGRO PROFIT   talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL  Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00 AGRO PROFIT   talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Masked Singer România
22.45 Film A fost o data la Hollywood
00.45 Film Regele hotilor
02.30 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

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 Убойный футбол
07.00 Știrile 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 Кухня в Париже
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Дом у озера
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Кухня в Париже
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 810
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 813
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 102
21.00 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. 2
23.00 Film: RAMBO IV
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 3 decembrie

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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.55 Secolul 22
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Gări de poveste
23.00 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Frontul de acasă
10.30 Vorbește corect!
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Români care au schimbat lumea
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis Comunitatea ucraineni-
lor din Bucuresti
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.10 Serial: Pictorul de la curte
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!

21.00 Tema zilei
22.10 Film: COD 211
23.45 #Creativ
00.15 Fan/Fun urban
00.45 Meteo
00.50 Telejurnal Știri
01.50 Serial: Cele două fețe ale crimei, 
ep. 9
02.45 Film: COD 211
04.10 Tema zilei
05.00 Sport
05.20 Meteo
05.25 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case și design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!

11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.40 Distracțiile lui Cazacu
04.10 Pescar hoinar
04.40 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360°-GEO
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Respiro
14.30 Dor de voi
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 F/d
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Serial Apel rece

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment

P R O G R A M E  T V
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18:00:00 Program AGRO TV România    
18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00   VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00  VERDE-N OCHI   talk show
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Film Justitie pe cont propriu
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 O seară perfectă
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

20.35 fără pasaport
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Asia’s Monarchies
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Начни сначала
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Начни сначала
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 102
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 811
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 814
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 103
21.00 Film: UMBLÂND PRINTRE 
MORMINTE
23.15 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 4 decembrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 #secreteleplantelor
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Lumea azi
15.00 Vedeta populară
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Triunghiul morţii
00.30 Lumea azi
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Triunghiul morţii
03.30 Cap Compas
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi balonaş ep. 1 şi 2
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Pofticioşi, la cratiţă!
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
15.30 Film: Lumea lui Po
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Pentru Patrie. Partea a doua
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Meteo
02.00 Film: Pentru Patrie. Partea a doua
03.40 Sport
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
11.55 2 x 65
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
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: Casanova
22.10 Serial: Chip de înger
00.15 Distracțiile lui Cazacu
00.45 Drag de România mea!
02.35 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.50 Serial: Chip de înger
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)

09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul okko
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Valentin Golomoz și orchestra 
Folclor
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 F/d
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Cîntece din folclor
15.00 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Capcana pentru hoți
23.15 Știrile (rus.)
23.35 Știri externe

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ

10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00   VERDE-N OCHI   talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 Teleshopping
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Film Hotel Transilvania 3: Monstri 
în vacanta
14.00 Film Mirajul dansului 3
15.45 Gusturile se discuță
17.00 Masked Singer România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Profu’de spionaj
23.00 Film Faceti jocurile!
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Hotel Transilvania 3: Monstri 
în vacanta
04.15 Film Mirajul dansului 3

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Masked Singer Romania
13.00 Știrile Pro TV
13.05 ApropoTv
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed

02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 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 Artizanii Gustului
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 A doua viaţa
03.30 Film
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Готовим с серфингистами
10.30 Iubește viața
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 Ну что, приехали?
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Зов волка
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Падение ангела
01.30 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Ну что, приехали?

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 812
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 813
16.30 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. 2
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 815
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: UMBLÂND PRINTRE 
MORMINTE
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 5 decembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua de idoli
17.55 2 x 65
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
00.30 Frontul de acasă
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.30 Distractiile lui Cazacu
04.00 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 și delicatețuri
15.30 Film: Cele patru diamante Nu QR
17.10 Exclusiv în România
17.55 2 x 65
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Loteria de vaccinare
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Anchetele comisarului Antonescu
02.00 Film: Lumea lui Po
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
11.00 Destine ca-n filme
11.55 2 x 65
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Gustul şi Culoarea fericirii
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Vânătoarea de vulpi
22.10 Film: Cvartet 101’
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Gustul și Culoarea fericirii
02.05 Ora de Știri
02.55 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.30 F/d
11.40 Abraziv
12.00 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 La vatra jocului
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
23.15 Știrile (rus.)
23.35 Film Turnul de control
15.00 F/d

AgroTV

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

02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 Gusturile se discuță
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Angry Birds - Filmul
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 În Profunzime
15.30 Teleshopping
16.00 Film Jaf… la turnul mare
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Marele Zid
00.00 Film fără retineri
02.00 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Angry Birds - Filmul
04.30 Film Jaf… la turnul mare

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 fără Pasaport
08.30 In lumea surprizelor
09.00 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 Tombola Carpet Outlet
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Inelul de Foc
22.30 Artizanii Gustului
23.00 Patrula
00.00 A doua viaţa
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 Кольцо дракона

12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очистков
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Х/ф 2012
01.20 Sinteza
02.00 Х/ф Кольцо дракона

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: McLINTOCK!
13.00 Start show România
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 816
20.00 Film: POATE FI SORA TA!
22.45 Film: McLINTOCK!
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

Săpam grădina mea de-aici
Copiii când erau prea mici,
Și-acum, la ani sexagenari,
O sap tot eu că sunt prea mari!... Gheorghe BÂLICI

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

Cazul bizar al femeii care 
s-a căsătorit cu ea însăși

Modelul Cris 
Galera s-a căsă-
torit cu ea însăși 
într-o ceremonie 
oficiată în luna 
septembrie, dar 
acum a anunțat că 
divorțează, pentru 
că s-a îndrăgostit 
de altcineva.

Brazilianca a 
spus că s-a săturat 
să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea 
și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne... ea.

Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost „dezamăgită” că nu a avut 
un mire și că a mers singură la altar. Dar fericirea a durat doar 90 de 
zile, iar acum vrea să divorțeze, potrivit presei tabloide.

Cris, din Sao Paulo, a cunoscut „pe cineva special” și este îndră-
gostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane 
până la sfârșitul zilelor.

„Am fost fericită cât a durat”, a spus ea. „Am început să cred în 
dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”.

În luna septembrie ea spunea: „Am ajuns într-un punct în care m-am 
maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă.

Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama 
că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, 
am decis să mă căsătoresc cu mine”.

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.

digi24.ro

O femeie a ars bancnote în valoare 
de circa 3000 de euro de teama 
că ar putea contracta COVID-19

Venezuela a stabilit sâmbătă 
recordul mondial Guinness pen-
tru „cea mai mare orchestră din 
lume”, după ce mii de muzicieni 
venezueleni au interpretat Marșul 
slav al lui Ceaikovski, transmite 
AFP.

Mii de muzicieni au fost reuniți 
în cadrul programului public ve-
nezuelean denumit „El Sistema” 
(Sistemul), fondat în 1975 pentru 
a face educația muzicală accesibilă 
miilor de copii din clasele sociale 
inferioare.

Gustavo Dudamel, directorul 
muzical al Operei din Paris și al 
Filarmonicii din Los Angeles, este 
unul din cei mai cunoscuți absol-
venți ai săi.

„Confirm că această inițiati-
vă a fost un succes, felicitări”, a 
declarat persoana însărcinată cu 
anunțarea verdictului în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la se-
diul „El Sistema”. „Sunteți, oficial, 
incredibili”, a adăugat el.

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

tat piesa muzicală de 12 minute 
în fața juriului Guiness World 
Records.

Juriul a fost alcătuit din 260 
de examinatori ai firmei de con-
sultanță KPMG, însărcinați cu 
verificarea respectării anumitor 
reguli de către muzicieni, prin-
tre care interzicerea utilizării în 
comun a instrumentelor muzicale 
și cerința de a interpreta timp de 
cel puțin cinci minute.

Agerpres

O femeie în vârstă de 74 
de ani din Israel, care se te-
mea că ar putea contracta 
COVID-19 de pe bani, a pus 
mai multe bancnote într-un 
vas cu înălbitor pe care l-a 
introdus în cuptorul cu mi-
crounde, a declarat joi Banca 
Națională, informează DPA. 
Bancnotele, în valoare de 
aproape 2.900 de euro, au 
luat foc.

Prin această procedură, 
femeia, care este administrator de proprietate, a 
vrut să dezinfecteze banii primiți de la chiriașii săi, a 
explicat ea într-o scrisoare trimisă băncii. „Mă simt 
foarte vinovată pentru că nu sunt banii mei, iar eu 
sunt un cetățean onest, care nu a distrus niciodată 
bani”, a precizat ea în scrisoare.

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

Angajații băncii au exami-
nat bancnotele și, după ce au 
constatat că acestea erau rea-
le, au decis să le înlocuiască.

Amir Spernovich de la De-
partamentul pentru numerar 
al băncii a explicat că „banc-
notele din Israel conțin fila-
mente de fier care pot lua foc 
în cuptorul cu microunde”.

Potrivit experților în do-
meniul sanitar, probabilita-
tea de a contracta coronavi-

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că in-
stituția financiară înlocuiește în fiecare an mii de 
bancnote deteriorate. „Însă, până în prezent, nu am 
avut un caz în care bancnotele să fie gătite”, a spus el. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


