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Unde-i lege 
nu-i tocmeală?

Cu legile se întâmplă lucruri 
ciudate. Le elaborează, apro-
bă (și le aplică) majoritatea. 
Dar cel mai des le invocă și cel 
mai des se apără cu ele mino-
ritatea, opoziția. Până la un 
punct, lucrurile sunt explica-
bile. Majoritatea, atunci când 
respectă punctual legea, o face, 
de regulă, discret. Mai apoi, 
având, cum se spune, cuțitul și 
paharul, majoritatea își croiește 
drumul propriu fără multă jenă: 
fie respectând (uneori, pe mu-
chie) legea, fie ocolind-o fără 
multe emoții. Fie modificând-o, 
uneori dintr-o necesitate de 
moment. În fine, ignorând-o. 

10  

S o c i e t a t e

Mircea V. CIOBANU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

9°

LUNI

13/12/2021

Vânt 7 m/s

 97%

MARȚI

7°

MIERCURI

3°

VINERI

3°

SÂMBĂTĂ

5°

DUMINICĂ

3°

JOI

4°

Ce trebuie să știți despre 
asigurarea medicală – 
beneficii și servicii medicale 

A - p o l i t i c e

(93)

Prețul poliței medicale pentru 2022 rămâne la 
nivelul ultimilor ani: va costa 4056 de lei pentru 
persoanele care se asigură în mod individual, iar 
cele care o cumpără până la 31 martie vor beneficia 
de reduceri de 50%, 60% și 75%. Prima de asigurare 
medicală obligatorie în formă procentuală din 
salariu, pentru cei angajați, rămâne de 9% din 
salariul brut, conform informațiilor prezentate 
de Compania Națională de Asigurări în Medicină 
(CNAM). 
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Alegerile de la Bălți, 
în coadă de pește

Cu toate că și-au anunțat 
retragerea din cursa electorală 
pentru funcția de primar al mu-
nicipiului Bălți, nici candidatul 
PAS, Boris Marcoci, nici cel al 
Blocului electoral al Comuniști-
lor și Socialiștilor (BeCS), Ale-
xandr Nesterovschi, care s-au 
clasat în primul tur pe locurile 
trei și, respectiv, patru, la o 
diferență de numai două voturi, 
nu au depus încă o cerere ofi-
cială la Consiliul Electoral de 
Circumscripție Bălți. Anunțul 
a fost făcut de vicepreședintele 
CEC, Pavel Postică. Pe de altă 
parte, viceprimarul în exercițiu 
al municipiului Bălți, candida-
tul independent Nicolai Grigo-
rișin, se declară decis să conti-
nue lupta electorală cu oricine 
îi va fi concurent, după ce turul 
doi al scrutinului, care urma să 
se desfășoare pe 5 decembrie, 
a fost suspendat, ca urmare a 
eliminării deputatei Partidului 
„Șor”, Marina Tauber, din com-
petiție. La rândul lor, mai mulți 
politicieni și experți au sugerat 
că, în aceste condiții, cea mai 
indicată soluție ar fi anularea 
alegerilor la Bălți și organizarea 
unui scrutin local nou.

CEC a decis luni, 6 decem-
brie, ca cel de-al doilea tur al 
alegerilor la Bălți să se desfă-
șoare pe 19 decembrie. Ast-
fel, după eliminarea Marinei 

Tauber pentru folosirea unor 
fonduri financiare nedeclarate, 
în final urmau să se confrunte 
independentul Nicolai Grigo-
rișin și candidatul PAS, Boris 
Marcoci.

La numai câteva ore după 
aceasta, însă, PAS a anunțat re-
tragerea lui Marcoci din cursa 
electorală, „pentru a evita orice 
speculații”.

Și candidatul BeCS, Alexan-
dr Nesterovschi, a declarat că 
va boicota campania pentru 
Primăria municipiului Bălți, 
pentru că „Onoarea politică 
este mai importantă decât 
victoria în alegeri”, a precizat 
Nesterovschi.

În aceste condiții, singurul 
candidat cu șanse reale de a de-
veni primar în cel de-al doilea 
oraș ca mărime al R. Moldova 
rămâne independentul Nicolai 
Grigorișin care în primul tur a 
fost depășit de Marina Tauber 
cu aproape 20% din opțiunile 
alegătorilor. „Mergem în turul 
doi. Nu știu cine e concurentul 
meu oficial. Sunt gata de turul 
doi. Până politicienii își joacă 
jocurile, noi ne rezolvăm pro-
bleme orașului. Așa că eu îmi 
voi continua treaba”, a declarat 
el. 

Dacă Marcoci și Nestero-
vschi își vor oficializa decizia 
de a se retrage din turul doi, cu 

cel mult șapte zile înainte de 
desfășurarea acestuia, Gri-
gorișin ar urma să concureze 
cu reprezentantul partidului 
„Patrioții Moldovei”, Nicolae 
Chirilciuc, care a acumulat în 
primul tur, pe 21 noiembrie, 
doar 416 voturi, clasându-se pe 
locul cinci.

Analistul politic Ion Tăbârță 
sugerează că ar fi mai indicată 
organizarea din nou a alegerilor 
locale. 

Liderul interimar al Plat-
formei DA, Dinu Plângău, 
militează pentru scoaterea 
Partidului „Șor” în afara legii. 
„Este inadmisibil ca un partid 
a cărui finanțare este neclară 
să se victimizeze în halul ăsta. 
Vă reamintesc că unii lideri ai 
acestui grup sunt acuzați de 
furtul miliardului și uzurparea 
puterii în stat”, argumentează 
politicianul. 

Pe de altă parte, vicepre-
ședintele CEC, Pavel Postică, 
consideră că introducerea în 
buletinele de vot a opțiunii „îm-
potriva tuturor” ar putea fi o 
soluție pentru situația specifică 
de la Bălți. Potrivit lui Postică, 
în cazul în care cei mai mulți 
alegători ar prefera opțiunea 
„împotriva tuturor”, alegerile ar 
putea fi reluate de la zero.

Valeriu CAȚER

Concurs pentru 
cei mai harnici 
poștași

În cadrul campaniei de abonare pentru anul 2022, „Ga-
zeta de Chișinău” anunță  organizarea unui concurs pentru 
poștași și responsabilii de abonare din cadrul Centrelor 
de poștă. 

Concursul va fi organizat în funcție de amplasarea ge-
ografică a Centrului de poștă/Oficiului poștal în care este 
angajat poștașul/responsabilul: Zona Nord (raioanele 
Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Soroca, Drochia, Râș-
cani, Florești, Bălți, Sângerei, Telenești, Rezina, Șoldă-
nești), Zona Centru (raioanele Orhei, Călărași, Ungheni, 
Nisporeni, Hâncești, Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, 
Anenii Noi) și Zona Sud (raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă, 
Cimișlia, Comrat, Leova, Cantemir, Cahul, Ceadâr-Lunga, 
Taraclia). Astfel, participanții vor concura doar cu colegii 
lor din zona corespunzătoare.

În urma concursului, separat pentru fiecare zonă, Centrele 
de poștă (o persoană responsabilă de abonare din Centrul 
de poștă), care vor realiza un rezultat mediu – de minim 5 
abonamente (de 6 și 12 luni, orice indice) la ziarul „Gazeta 
de Chișinău” pentru anul 2022 per oficiu poștal din subor-
dine, vor beneficia de un premiu bănesc garantat în mărime 
de 2000 de lei. Primele trei centre, care vor înregistra cel 
mai bun rezultat mediu pe republică, suplimentar vor fi 
premiate cu câte 3000 de lei fiecare.  

De asemenea, separat pentru fiecare zonă, redacția va 
oferi premii bănești poștașilor care vor perfecta cele mai 
multe abonamente (nu mai puțin de 10 abonamente de 6 și 
12 luni, orice indice) la ziarul „Gazeta de Chișinău” pentru 
anul 2022: locul I – 4000 de lei; locul II – 3000 de lei; locul 
III – 2000 de lei.   

Persoanele interesate să participe la concurs vor completa 
un formular pe care îl vor expedia până la data de 31 ianu-
arie 2022 la adresa redacției „Gazeta de Chișinău”: mun. 
Chișinău, str. Mihai Viteazul 2a, of. 23, MD 2004, pe poșta 
electronică a publicației: gazetadechisinau@gmail.com 
sau la numărul de telefon al redacției: 069307730 (Viber 
sau WhatsApp).

Redacția
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Zona gri a lui Krasnoselski

„Noi avem două tipuri de propagandă. Este vorba de propa-
ganda de import, și ea vine din Rusia. Trebuie să recunoaștem 
așa cum este. Și ei știu că noi știm, și ei sunt de acord cu noi, 
chiar dacă nu o recunosc public. Și avem propagandă locală. 
Mizez foarte mult – și cred că ei mă aud – pe noua componență 

a Consiliului Audiovizualului. Noi și colegii o să ascultăm atent 
ce trebuie și cât trebuie să investim, în ce trebuie să investim, 
ca să consolidăm forțele acestui Consiliu al Audiovizualului.”

Igor Grosu, președintele Parlamentului, 
ziarulnational.md
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„Oameni buni, teritoriul din stânga Nistrului 
nu este un teritoriu privat ori privatizat. Acest 
teritoriu nu aparține unui grup de persoane 
sau unei persoane. Acest teritoriu trebuie să fie 
monitorizat, să poată fi vizitat liber de jurnaliști, 
avocați și apărători ai drepturilor omului”, 
este mesajul lansat de Ion Manole, directorul 
Promo LEX în cadrul conferinței de prezentare 
a unui nou raport care reflectă situația gravă 
legată de încălcarea drepturilor omului în stânga 
Nistrului, pe parcursul anului 2021. 

Unul din fenomenele grave care 
contribuie la agravarea situației, 
potrivit raportorilor, este impu-
nitatea – cei care comit atentate 
la viața, securitatea, libertatea de 
mișcare și de exprimare a oameni-
lor știu că nu vor fi pedepsiți. Iar 
victimele, știind că nu li se va face 
dreptate, ajung la concluzia că nu 
are rost să depună eforturi să-și 
apere drepturile. „Această situație 
rămâne foarte gravă. Impunitatea 
trebuie combătută atât la nivel 
național, cât și internațional”, a 
spus directorul Promo-LEX.

Impunitatea – la ea acasă 
în „rmn”

Un caz relevant în acest sens 
este cel al răpirii lui Adrian Glijin. 
Vera Glijin, mama deținutului, a 
reiterat că deja de un an și două 
luni luptă să-și vadă fiul răpit la 
7 octombrie 2020 de un grup de 
persoane mascate de pe un câmp 
din preajma localității Camenca, 
din Zona de Securitate. 

Amintim că Adrian, care este 
de profesie silvicultor, dar a mun-
cit timp de mai mulți ani sudor în 
Cehia, în acea zi păștea vacile. A 
fost luat în ciubote și într-un tri-
cou de pe câmp și de atunci mama, 
soția și cei trei copii ai săi nu știu 
nimic despre el. Au fost informați 
că e în custodia autorităților de 
la Tiraspol și că a fost închis în 
izolatorul nr. 3 fiind acuzat de 
„trădare de patrie”.

Vera Glijin a prezentat o scri-
soare pe care i-a trimis-o fiului în 
care îl informa că familia nu-l uită 
și că întreprinde acțiuni pentru a-l 
elibera. „Toate scrisorile mi-au 
fost întoarse fără să mai ajungă la 
Adrian. În același timp, cei de la 
Tiraspol nu permit să ne luăm un 

avocat din dreapta Nistrului ca să 
ne apere drepturile, iar avocatul 
pe care ni l-au oferit spune că nu 
știe nimic despre feciorul meu. 
Mai nou, el spune că e carantină 
și nu i se permite să-l vadă”. 

Vera Glijin a depus două sesi-
zări la Biroul politici de reintegra-
re și a avut o întâlnire cu angajații 
biroului, dar fără vreun rezultat. 
„M-am adresat la Procuratura 
pentru Combaterea Crimei Or-
ganizate și Cauze Speciale (PC-
COCS), deoarece ei au fost acei 
care ne-au contactat și ne-au spus 
că au deschis un dosar. Nu știm și 
nici nu am mai fost informați cum 
a evoluat acel dosar”, afirmă Vera 
Glijin. Mama deținutului spune 
că își dorește un singur lucru: ca 
acesta să fie vizitat de un medic 
pentru că știe că sănătatea i s-a în-
răutățit. Anterior, într-un interviu 
pentru „Gazeta de Chișinău”, ea 
ne-a spus că avocatul din oficiu i-a 
informat în această vară că Adrian 
stă singur într-o celulă, este slăbit 
și are probleme cardiace. Familia 
își face griji pentru sănătatea lui 
psihică și mai știe că stă în condiții 
insalubre în acel izolator. 

„Mă adresez din nou către 
doamna Maia Sandu, președintele 
Republicii Moldova, către noua 
Comisie parlamentară pentru con-
trolul procesului de reintegrare, 
către autoritățile statului care 
au obligația de a ne apăra, să mă 
ajute să-mi văd fiul, să i se acorde 
asistența medicală necesară și să 
fim ajutați să-l eliberăm”, a spus 
cu lacrimi în ochi Vera Glijin.

Avocatul Promo-LEX, Vadim 
Vieru, a declarat anterior că 
Adrian este deținut politic. Ad-
ministrația nerecunoscută de la 
Tiraspol îl folosește ca monedă 
de schimb pe un alt dosar al unui 
milițian care a torturat cetățeni 
ai RM și care actualmente se află 
în detenție, condamnat prin sen-
tință definitivă. Avocatul spune 
că a fost expediată o plângere la 
CtEDO.

Directorul Promo-LEX, Ion 
Manole, a menționat că situația 
în care a ajuns această familie 
trebuie să ne mobilizeze pe fie-
care dintre noi ca să acționăm. 
„Sperăm că eforturile familiei, 

care sunt foarte mari, vor da re-
zultatele așteptate”, a spus el.

Condițiile din închisori, 
un afront la adresa demni-
tății umane

Raportul Promo-LEX mai rele-
vă că dreptul la libertate și viața 
persoanei au fost grav afectate 
în 2021. Locurile de detenție din 
stânga Nistrului rămân în con-
tinuare supraaglomerate, iar pe 
timp de pandemie în unele din 
ele au izbucnit focare de Covid. 
În lipsa unei asistențe medicale 
calificate, aceste locuri sunt trans-
formate în adevărate afronturi la 
adresa demnității umane. 

1743 de persoane sunt private 
de libertate, iar 418, printre care 
și Adrian Glijin, sunt în arest 
preventiv. Rata de încarcerare 
raportată la numărul de popula-
ție, depășește media europeană 
de patru ori. 

„Cazul lui Adrian Glijin este cel 
mai reprezentativ în acest sens. În 
octombrie am inițiat o campanie 
în cadrul căreia am solicitat să 
aibă acces avocații, familia, să ni 
se ofere informații despre acest 
caz. A trecut mai bine de o lună 
și nu am obținut niciun detaliu, 
nicio informație despre el”, aten-
ționează autorii raportului.

CUC e ineficientă, 
Biroul de reintegrare 
e fără șef

În pofida tuturor eforturilor 
depuse de juriștii Promo-LEX și 
alte organizații, situația dreptu-
rilor omului din regiunea trans-
nistreană rămâne una din prin-
cipalele probleme și restanțe ale 
autorităților constituționale. 

Experții accentuează că au-
toritățile trebuie să intervină și 
să se implice eficient. Nu sunt 
suficiente doar comunicatele și 
declarațiile, aceasta e misiunea 
serviciilor de presă și a jurnaliști-
lor. Autorităților le revine obliga-
ția de a găsi soluții și de a acționa.

„Reacțiile Biroului pentru in-
tegrare și ale altor structuri le 
considerăm necesare, dar sunt 
ineficiente și insuficiente. Totoda-
tă, mai bine de o lună nu avem pe 
cineva în funcția de viceministru 
de reintegrare, situație care, la 
fel, are un impact negativ asupra 
situației din Zona de Securitate. O 
altă concluzie: activitatea Comi-
siei Unificate de Control rămâne 
lacunară. Nu vedem rostul acestei 
structuri. O instituție care timp de 
30 de ani nu a înregistrat absolut 
nici un rezultat pozitiv pentru lo-
cuitorii din Zona de Securitate. De 
calitatea acestei structuri depin-
de însă mult situația drepturilor 
omului, ori chiar Glijin a fost răpit 
din Zona de Securitate”, mai re-
levă Ion Manole.

Și avocatul Pavel Cazacu, unul 
din autorii raportului, a menționat 
că e bine că Președinția a solicitat 
în 2021 în cadrul Adunării gene-
rale a Națiunilor Unite retragerea 
armatei ruse și distrugerea mu-
nițiilor de la Cobasna și că Par-
lamentul a creat o nouă comisie 
responsabilă de situația din regi-
unea transnistreană. Cât privește 
Guvernul, lipsa unui viceminis-
tru de reintegrare și activitatea 
ineficientă a CUC, structură care 
nu poate aborda un caz dacă nu 
există consensul părților – situa-
ția rămâne în ceață. Reieșind din 
această situație CtEDO rămâne a 
fi instituția cea mai importantă cu 
impact asupra drepturilor omului 

din regiune. 
În 2021 CEDO a emis 12 ho-

tărâri. Tot în 2021 Comitetul de 
Miniștri al Consiliului Europei 
care monitorizează cum sunt ori 
nu sunt respectate hotărârile 
CEDO, a pronunțat două decizii 
pe cazul Catan, care se referă 
la elevii școlilor cu predare în 
limba română din stânga Nistru-
lui. Consiliul de Miniștri încă o 
dată a somat Rusia să identifice 
un plan de executare a acestor 
hotărâri. Or Federația Rusă este 
cea care continuă să susțină mi-
litar, politic și economic această 
zonă.

Tinerii, captivi 
ai structurilor 
paramilitare

Raportul reflectă și încălcările 
drepturilor omului din așa nu-
mita armată a „rmn”. În 2021 au 
fost observate mai multe decese 
în structurile paramilitare de la 
Tiraspol care nu s-au soldat cu 
anchete eficiente. Tinerii rămân 
în continuare captivi ai acestor 
structuri. 

A crescut și numărul de așa 
numite posturi de grăniceri care 
împiedică libera deplasare a oa-
menilor în Zona de Securitate. 
Un caz relevant e cel al lui Iurie 
Coțofan din satul Corjova, care 
deși locuiește în stânga Nistru-
lui, într-o localitate subordonată 
Chișinăului, are interdicția emisă 
de Tiraspol, de a păși în stânga 
Nistrului. Situația lui, la fel, ră-
mâne nerezolvată.

Libertatea de exprimare – 
„incitare la extremism”

Mai nou, locuitorilor din regiu-
ne le este grav  încălcată libertatea 
de exprimare și libertatea de în-
trunire Discursurile sunt calificate 
ca infracțiuni: oamenii sunt încar-
cerați pentru „insultarea liderului 
de la Tiraspol”, pentru „negarea 
misiunii de pacificare” sau pen-
tru pretinse fapte de „incitare la 
extremism”.

Avocații Promo-LEX reiterează 
în context că nu au acces în aceas-
tă regiune din 2015. Iar acest te-
ritoriu trebuie să fie monitorizat, 
să poată fi vizitat liber de juriști, 
avocați, jurnaliști și apărători ai 
drepturilor omului. „De la distan-
ță, situația se vede potrivit acestui 
document, dar mult mai impor-
tant e să fim acolo, și nu doar noi, 
ci și alți apărători pentru a preveni 
producerea altor cazuri grave.”

Raportul Promo-LEX va fi 
transmis autorităților, iar autorii 
au conchis că vor cere rezultate și 
acțiuni, nu se vor mulțumi doar 
cu declarații și comunicate.

2021, an marcat de îngrădirea libertății omului în Zona de Securitate, 
a îngrădirii dreptului la întruniri și exprimare

Svetlana COROBCEANU
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Cu gadgeturi și 
internet în clase și cu 
veceul în fundul curții

În era digitalizării, când fiecare școală 
dispune de tehnologii moderne, conexiune la 
internet, sute de elevi sunt nevoiți să meargă 
la veceul din curte. Acest fapt este atestat 

în majoritatea satelor din R. Moldova. Condițiile 
din veceuri nu corespund nici normelor sanitare, 
nici celor de securitate, acestea reprezintă un 
spațiu insalubru, cu miros îngrozitor, cu o gaură/ 
câteva găuri în podea, fără separeuri, fără apă 
pentru sanitație, fără instalații sanitare oricât de 
primitive, fără încălzire, de multe ori fără uși sau 
cu uși care abia se țin. 

Bugetul instituțiilor de în-
vățământ și al APL-urilor este 
insuficient pentru construcția 
grupurilor sanitare în interi-
or, care să corespundă tuturor 
normelor. La 01 iulie 2020, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 453, 
a fost aprobat Regulamentul cu 
privire la organizarea procedurii 
de implementare a proiectelor 
de renovare/construcție a blo-
curilor sanitare în instituțiile de 
învățământ primar, gimnazial și 
liceal, din ele s-au realizat doar 
în câteva.

La sfârșitul lunii noiembrie 
anul curent, comisia protecție 
socială, sănătate și familie și-a 
asumat crearea unui grup de 
lucru, cu reprezentanți din toate 
entitățile vizate de subiect, care 
să cerceteze situația și să propu-
nă soluții.

351 de școli au toaletele 
în afara clădirii instituției 

De fapt, toate instituțiile de 
învățământ din Republica Mol-
dova sunt conectate la internet, 
folosesc diferite gadgeturi pen-
tru a studia la ore, însă și în anul 
2021 sute de elevi sunt nevoiți 
să meargă la veceul din curtea 
instituției. Conform datelor Mi-
nisterului Educației, Culturii și 
Cercetării (SIME 2020), 351 de 
școli (30,9%) dispun de toalete 
în afara clădirii instituției și ne-
cesită îmbunătățirea condițiilor 
igieno-sanitare. 

Raportul Respectarea Drep-
tului Copilului la sănătate în 
instituțiile de învățământ 2021, 
efectuat de către Avocatul Popo-
rului pentru Drepturile Copi-
lului, arată că și în municipiul 
Chișinău din 178 de instituții 
de învățământ, patru folosesc 

veceul din curte. 
În raionul Fălești, din 34 de 

instituții, 14 dispun de gru-
puri sanitare în interior, 20 în 
exterior. La Rezina, din 29 de 
instituții de învățământ, 19 au 
grupuri sanitare în interior, 10 – 
în exterior.

„Nu se poate vorbi despre 
un sistem educațional perfor-
mant atunci când un copil vine 
la școală, face lecții la o tablă 
interactivă, învață după un 
curriculum bun, dar merge la 
toaletă afară”, susține Iulia Na-
zaria, coordonatoare de proiect 
Amnesty International Moldova.

Veceuri în interior la care 
elevii nu au acces

Din 1239 de instituții de 
învățământ, 1044 au grupuri 
sanitare anexate sau integrate 
în clădirea de bază a școlii. Dar 
numai 879 respectă cerințele 
OMS, menționează Galina Rusu, 
secretar de stat la Ministerul 
Educației și Cercetării.

Directorul adjunct la ANSP, 
Vasile Guștiuc, susține că în 
2021 în instituțiile de învăță-
mânt din Republica Moldova se 
aplică norme sanitare adoptate 
în 2006 și că este necesară ac-
tualizarea cadrului legal, ținând 
cont de cerințele OMS.

Avocatul Poporului pentru 
Drepturile Copilului, Maia Bă-
nărescu, menționează în raport 
că chiar mulți dintre elevi nu au 
acces la grupurile sanitare din 
interiorul instituției, chiar dacă 
acestea sunt funcționale. Datele 
se conțin într-un sondaj efectuat 
de către instituția ombudsmanu-
lui în 2021. 

În cadrul Chestionarului 
propus copiilor, majoritatea 
elevilor participanți, 1499 (81%), 
au indicat faptul că grupurile sa-
nitare sunt amplasate în clădirea 
instituției de învățământ. 176 
de elevi afirmă că grupul sanitar 
din școala lor se află în afara ei, 
în curte, iar pentru 111 elevi este 
restricționat accesul către gru-
purile sanitare, întrucât acestea 
nu sunt accesibile pentru ei. 

O treime – 653 de elevi, au 
spus că nu au nimic din cele 

necesare pentru respectarea re-
gulilor sanitare – nici hârtie igi-
enică, nici săpun, nemaivorbind 
de uscător electric. La sondaj 
au participat în mare parte elevi 
din orașe.

Amnesty International Mol-
dova a efectuat de asemenea 
un sondaj în rândul elevilor. 
Conform acestuia, 38% din 
elevi au spus că merg la toaleta 
școlii doar atunci când nu pot 
să se abțină sau au o urgență, 
2,6% din respondenți nu merg 
niciodată. Majoritatea, 60%, au 
spus că nu merg la toaleta de la 
școală pentru că nu este hârtie 
igienică. 

O altă bună parte au invocat 
că miroase urât sau că toaleta 
este murdară și este frig. De 
asemenea, 74% din elevi au spus 
că profesorii au toaletă separată 
unde elevii nu au acces. 87% din 
respondenți au spus că toaletele 
nu sunt adaptate pentru copiii 
cu nevoi speciale. La sondaj au 
participat 343 de elevi.

Se încalcă grav, 
zeci de ani, drepturile 
copiilor la sănătate  

Datele acumulate în Raportul 
Respectarea Dreptului Copilu-
lui la sănătate în instituțiile de 
învățământ 2021, arătă că starea 
de lucruri în ceea ce privește 
grupurile sanitare în școală este 
gravă. Eforturile depuse sunt 
insuficiente, iar analiza practicii 
și experiența acumulată arătă 
că există tendința de a transfera 
efortul de construcție a grupuri-
lor sanitare adecvate normelor 
pe umerii administrației școlii, 
ceea ce nu este corect. 

O bună parte din școlile din 
mediul rural are un număr mic 
de elevi, deci, în condițiile finan-
țării în funcție de numărul de 
elevi, nu există posibilitatea ca 

administrația școlii să rezolve de 
sine stătător problema sanitați-
ei, precum și bugetele adminis-
trațiilor publice locale în multe 
cazuri nu vor putea acoperi aces-
te cheltuieli. 

În condițiile când o treime 
din școlile din R. Moldova au 
toaletele afară și aceste toalete 
nu corespund categoric nor-
melor sanitare, în multe cazuri 
prezintă pericol real pentru 
sănătatea și chiar viața copiilor, 
și acesta este un tablou general 
pentru localitățile rurale și nu 
constituie o excepție-două de la 
normă, statul trebuie să depună 
eforturi prin activități concrete 
pentru a rezolva această pro-
blemă. 

Îmbunătățirea condițiilor 
de igienă și sanitație în 
instituțiile de învățământ 
general – un obiectiv 
imediat în proiectul 
Planului de acțiuni 
ale Guvernului pentru 
anii 2021-2022?

La sfârșitul lunii noiembrie, 
în cadrul Comisiei protecție 
socială, sănătate și familie a 
fost discutată problema grupu-
rilor sanitare din școlile din R. 
Moldova.

Astfel, Galina Rusu, secretar 
de stat la Ministerul Educației 
și Cercetării, a precizat că, din 
1239 de instituții de învățământ, 
1044 au grupuri sanitare ane-
xate sau integrate în clădirea 
de bază a școlii. Dar numai 879 
respectă cerințele OMS. 1180 
de instituții au doar sistem de 
aprovizionare cu apă rece. Veceu 
în exterior au 195 de instituții. 

Președintele Comisiei protec-
ție socială, sănătate și familie, 
Dan Perciun, a remarcat că 
problema condițiilor sanitare 
conforme în școli este una com-

plicată, iar rezolvarea acesteia 
necesită o viziune strategică. De 
asemenea, deputatul a menți-
onat că autoritățile publice ur-
mează să-și consolideze efortu-
rile pentru a identifica soluțiile 
tehnice ce ar permite asigurarea 
cu apă și canalizare a școlilor, în 
special a celor din mediul rural.

În cadrul ședinței s-a hotărât 
să fie creat un grup de lucru, cu 
experți de la Ministerul Sănătă-
ții, Ministerul Educației, Mi-
nisterul Finanțelor, Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, OMS.

Autoritățile au menționat că 
îmbunătățirea condițiilor de 
igienă și sanitație în instituțiile 
de învățământ general prin con-
strucția și repararea grupurilor 
sanitare se regăsește ca obiectiv 
imediat în proiectul Planului de 
acțiuni ale Guvernului pentru 
anii 2021-2022.

Carolina CHIRILESCU
Amnesty

International 
Moldova a efectuat 

de asemenea un 
sondaj în rândul 

elevilor. Conform 
acestuia, 38% din 

elevi au spus că 
merg la toaleta școlii 
doar atunci când nu 
pot să se abțină sau 
au o urgență, 2,6% 

din respondenți 
nu merg niciodată. 
Majoritatea, 60%, 

au spus că nu merg 
la toaleta de la 

școală pentru că nu 
este hârtie igienică. 
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Dacă în primăvara anului 2021 cumpărai 
cu 100 de lei un kilogram de carne de 
porc (65 de lei), un pachet de unt (27), 
și o pâine 6,50 lei, după criza energetică 

și scumpirea produselor alimentare, cu aceeași 
sumă cumperi un kilogram de carne (85-90 de 
lei) și o pâine (5-9 lei). Deoarece în Republica 
Moldova nu toate salariile cresc după cum 
anunță Ministerul Economiei, unele categorii de 
salarizați, de pături sociale, odată cu avalanșa 
scumpirilor, din săraci vor deveni și mai săraci. 
Solicitat de „Gazeta de Chișinău”, expertul 
economic Viorel Gârbu susține că de vină se fac 
autoritățile care nu reacționează în niciun fel la 
ceea ce se întâmplă în viața economică. 

„Mă uit la prețuri și plâng, dar 
când mă gândesc la facturi, sin-
cer, nici nu știu încotro s-o apuc. 
Trăim la sat, avem o găină în ju-
rul casei, dar tot mergem la ma-
gazin, la piață după cumpărături. 
Sticla de lapte în toamnă era 15 
lei, acum e 20 de lei, kilogramul 
de smântână îl cumpăram cu 35 
de lei, acum e 50 de lei, totul s-a 
scumpit. Eu nu lucrez, îngrijesc 
trei copii, doar soțul ce mai câști-
gă pe la construcții, dar nu mereu 
este de lucru”, ne spune Natalia 
Buzuleac din Balatina, raionul 
Glodeni.

„Mă uit la prețuri și plâng”

Ana Ciobanu este educatoare la 
o grădiniță din Chișinău și educă 
singură un copil Femeia spune că, 
pe lângă gazdă, trebuie să achite 
facturile, care vor fi mai mari în 
decembrie, în plus, zilnic, trebuie 
să procure de mâncare, iar pro-
dusele s-au scumpit. 

„Cu salariul pe care îl am acum 
chiar nu mă voi descurca, pâinea, 
produsele lactate, legumele, chiar 
și produsele chimice, s-au scumpit 
destul de mult, unele cu 10-15 lei 
mai mult. Cu 100 de lei nu prea 
ai ce cumpăra”, ne spune femeia.

La începutul lunii decembrie, 
indicele global al prețurilor la pro-
dusele alimentare și-a continuat 
creșterea, pentru a patra lună 
consecutiv, stimulat de o cerere 
puternică pentru grâu și produse 
lactate, a anunțat pe 2 decembrie 
Organizația Națiunilor Unite pen-
tru Alimentație și Agricultură. 

Prețurile la produsele 
alimentare la nivel mondial 
sunt în continuă creștere

Potrivit datelor transmise de 
AFP, în luna noiembrie 2021, 
acest indice a crescut cu 1,2% com-
parativ cu luna octombrie, până 
la 134,4 puncte, cel mai ridicat 
nivel înregistrat după luna iunie 
2011. FAO subliniază că acest 
indice continuă să se apropie de 
recordul absolut de 137,6 punc-
te, înregistrat în luna februarie 

2011. Laptele praf, untul și pâinea 
sunt în mare parte responsabile 
de creșterea globală înregistrată 
în luna noiembrie, ca urmare a 

cererii puternice la nivel mondial 
și a cotațiilor ridicate la materiile 
prime agricole, în frunte cu grâul.

La noi, prețurile 
la alimente au crescut în luna 
octombrie cu 8,81%

Biroul Național de Statistică 
informează că prețurile medii 
de consum în luna octombrie 
2021, comparativ cu luna octom-
brie 2020, au crescut cu 8,81%, 
inclusiv la produse alimentare, 
cu 12,73%.

Prețurile medii de consum în 
luna octombrie 2021 față de luna 
septembrie 2021 au crescut cu 
2,12%. În luna octombrie 2021, 
față de luna septembrie 2021, au 
crescut prețurile la următoare-
le produse alimentare: legume 
– cu 21,8% (în special: tomate – 
cu 66,7%, castraveți – cu 54,8%, 
ardei grași, vinete, dovlecei proas-
peți – cu 19,0%, usturoi – cu 

Scumpirile îi fac pe 
săraci și mai săraci

5,5%), cartofi – cu 16,4%, pepeni 
verzi și galbeni – cu 13,7%, cio-
colată, bomboane de ciocolată și 
alte produse din cacao – cu 13,3%, 
bomboane, caramele, bezele, hal-
va – cu 8,6%, nuci – cu 8,1%, fă-
ină de porumb – cu 4,5%, ouă de 
găină – cu 4,3%, unt – cu 3,7%, 
crupe – cu 3,3%, lapte și produse 
lactate – cu 3,2% (în special: lapte 
integral și lapte semidegresat – cu 
4,7% și, respectiv, cu 3,8%, brânză 
de vaci – cu 3,9%, smântână și 
frișcă – cu 3,4%, produse din lapte 
acru – cu 2,3%, cașcaval și brânză 
de oi – cu 1,9%, iaurt – cu 1,5%).

Și salariul mediu a crescut 
semnificativ, cu 13, 6%, 
și constituie 9175,7 de lei

Biroul Național de Statistică 
informează că, în trimestrul III 

2021, câștigul salarial mediu lu-
nar nominal brut la unitățile din 
sectorul real cu 4 și mai mulți sa-
lariați și în toate instituțiile buge-
tare a constituit 9175,7 lei, fiind 
în creștere cu 13,6% față de tri-
mestrul III 2020 și cu 1,5% față 
de trimestrul II 2021.

Cele mai mari valori ale câști-
gului salarial mediu lunar în tri-
mestrul III 2021 s-au înregistrat 
în activitățile:

 informații și comunicații – 
21703,6 lei;

 activități financiare și de asi-
gurări – 16684,9 lei;

 producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 
– 14689,4 lei.

Cele mai mici valori ale câști-
gului salarial mediu lunar s-au 
înregistrat în:

 activități de cazare și alimen-
tație publică – 5706,4 lei;

 agricultură, silvicultură și 

pescuit – 6126,0 lei;
 artă, activități de recreere și 

de agrement – 6169,1 lei.

Scumpirile și lipsa 
de reacție din partea 
autorităților vor afecta 
și mai grav societatea

Expertul economic Viorel Gâ-
rbu a declarat pentru „Gazeta de 
Chișinău” că, în timp ce valul de 
scumpiri lovește Republica Mol-
dova, autoritățile nu reacționează 
deloc. În ceea ce privește salariza-
rea, ne spune că indicatorii pe care 
îi vedem la statistică fac referire 
la economie și se referă la ramuri 
diferite. 

„Creșterea salariului este di-
ferită, sunt niște ramuri unde 
creșterea este mai mare, în al-
tele este mai mică, și sunt ramuri 

unde nivelul salarizării scade. În 
termeni generali, acest lucru este 
bun fiindcă, în condiții de piață, 
duce la realocarea resurselor pe 
domenii prioritare și asta este 
esențial până la urmă. Totuși, 
atestăm faptul că nivelul prețu-
rilor crește destul de rapid, și cel 
mai grav lucru este lipsa de reac-
ții din partea autorităților care 
nu propun soluții pentru mediul 
de afaceri, ba din contra, creează 

impedimente”, spune expertul.
Gârbu ne atrage atenția la 

politica monetară a Băncii Na-
ționale, care face să se scumpeas-
că creditele în condițiile în care 
Guvernul nu vine cu nicio reacție, 
iar acest lucru va frâna crește-
rea economică, va afecta crearea 
locurilor de muncă și creșterea 
nivelului salarizării în domeniul 
privat. Acest lucru este destul de 
grav, menționează economistul.

„Vedem o anumită reacție a 
autorităților pentru bugetari și 
pentru păturile social vulnerabi-
le, pentru persoanele care sunt 
susținute din contul veniturilor 
asigurărilor sociale de stat, aici 
este o anumită reacție. Dar totuși 
nu este suficient. 

Dacă e să facem o analiză, o 
retrospectivă a evoluției în do-
meniul salarizării, atestăm că 
salariile cresc mai rapid decât 
inflația. Este o consecință a exo-
dului, angajatorii nu găsesc lu-
crători și atunci se înregistrează 
o creștere mai rapidă. Avem o 
economie deschisă, avem prețuri 
în creștere, dar salariile sunt 
aceleași și acest lucru stimulea-
ză creșterea economică. Dacă ne 
uităm însă strict pe durata aces-
tui an, constatăm că creșterea 
salarizării este mai mică decât 
creșterea economică”, remarcă 
Viorel Gârbu.

„Noi de facto avem 
o politică monetară agresivă”

Gârbu spune că, momentan, 
trebuie să ne așteptăm la și mai 
rău în ceea ce privește scumpirile. 

„Noi de facto avem o politică 
monetară agresivă, observăm 
creșterea cotațiilor leului față de 
principalele valute de referință. 
Aceste lucruri sunt promovate de 
Bancă Națională pentru a reduce 
un pic inflația, dar ele lovesc în 
exportatori și în cei care produc 
pe piața internă. Din acest mo-
tiv, mulți producători autohtoni 
falimentează. Este o politică cu 
două tăișuri. Banca Națională nu 
se îngrijește de cealaltă fațetă. 
Ministerul Economiei doarme, 
autoritățile dorm, și acest lucru 
– în termen mediu și lung – va 
afecta și mai mult societatea”, 
punctează economistul.

Carolina CHIRILESCU

Cel mai grav lucru e lipsa totală de reacție din partea autorităților

Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, în corespundere cu preve-
derile art. 108 CPC, solicită prezentarea cet. Stețco Radu, născut la 
01.04.1981, domiciliat în or. Șoldănești, str. Păcii 30/35, pentru data 
de 07 februarie 2022, ora 16:00, în ședință de judecată, în calitate 
de pârât, pentru examinarea cauzei civile nr.2-511/2021 intentată de 
către avocatul Teodor Cașu în interesele Organizației de Creditare 
Nebancară „Fagura Marketplace” Societate cu Răspundere Limitată 
privind încasarea datoriei contractuale și a cheltuielilor de judecată.

Prezența pârâtului este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa acestuia.

Judecător – Nicolae Chirilov 

C i t a ţ i e  p u b l i c ă
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Ion CHIȘLEA 

Cum favorizează 
BNM consumul 
mărfurilor de import

Miercuri, Banca Națională a Moldovei 
a publicat raportul privind  Activele 
oficiale de rezervă ale Republicii 
Moldova, din care aflăm că acestea 

s-au redus cu 266,88 milioane de dolari pe 
parcursul lunii noiembrie coborând la 3,78 
miliarde de dolari după ce la sfârșitul lui 
octombrie atingeau un maxim istoric de 4,048 
miliarde de dolari.

E C O N O M I E

Micșorarea s-a produs în speci-
al din cauza intervențiilor nete ale 
Băncii Naționale pe piața valutară 
internă sub formă de vânzări de 
valută. Pentru a suplini oferta de 
valută în condițiile când cea exis-
tentă pe piață nu făcea față cererii, 
BNM a scos din rezervele oficiale 
spre vânzare 237,13 milioane de 
dolari. 

Pe lângă intervențiile pe piață, 
rezervele s-au mai diminuat și din 
cauza deprecierii cursurilor de 
schimb ale valutelor componente 
ale rezervelor valutare în raport 
cu dolarul american. Diferența de 
curs a provocat o scădere de 38,53 
milioane de dolari a rezervelor. 

De asemenea, din contul rezer-
vei oficiale au fost achitați bani 
pentru plățile către Ministerul 
Finanțelor – 9,31 milioane de 
dolari, și pentru plățile aferente 
serviciului datoriei publice exter-
ne a Republicii Moldova au fost 
alocate 9,28 milioane de dolari.

Totuși, cauza principală a re-
ducerii rezervelor oficiale ține de 
cererea sporită de valută din luna 
trecută.

Și aceasta s-a datorat într-o 
mare parte solicitării de urgență 
a furnizorului rusesc de gaze Ga-
zprom la adresa companiei sale 
fiice Moldovagaz de a-i achita în 
regim de urgență datoria în va-
loare de peste 74 de milioane de 
dolari.

Aceasta se formase în urma ma-
jorării în luna octombrie a prețu-
lui de furnizare a gazului de către 
Gazprom până la 790 de dolari 
pentru mia de metri cubi, pe când 
tarifele aplicate consumatorilor 
corespundeau prețului de 148,61 
dolari pentru o mie de metri cubi. 
În plus, Gazprom a mai solicitat, 
în corespundere cu acordul sem-
nat la finele lui octombrie de către 
vicepremierul Andrei Spânu, și 
avansul pentru 50% consumate 
în luna noiembrie.

Guvernul a transferat la soli-
citarea Moldovagaz suma cerută, 
așa cum aceasta invoca insufici-

ență de mijloace. Banii au fost 
primiți în lei și convertiți în do-
lari. La fel și suma necesară pen-
tru achitarea celorlalte 50% din 
consumul lunii noiembrie a fost 
convertită în dolari.  

Pe 20 noiembrie, Moldovagaz 
a primit notificare de la compania 
sa mamă, Gazprom, să achite în 
termen de 48 de ore o datorie de 
74,28 milioane de dolari pentru 
consumul pentru luna octombrie 
și un avans de 50% din consumul 
pentru noiembrie. 

În total, Moldovagaz a achizi-
ționat pentru noiembrie 187 de 
milioane de metri cubi de gaze la 
prețul de 450 de dolari pentru o 

mie de metri cubi, inclusiv avansul 
alocat de Guvern. În total, potrivit 
unor calcule sumare, furnizorul de 
gaze a cumpărat circa 123 de mili-
oane de dolari, contribuind astfel 
la sporirea cererii și forțând BNM 
să intervină pe piața valutară și 
să scoată bani din rezerva de stat.

Banca Națională a acționat 
perfect în conformitate cu regu-
lamentele și legislația de care se 
conduce, intervenind pe piață. 
Potrivit unei explicații, pe care 
o găsim pe pagina web a institu-
ției, activele oficiale de rezervă 
sau rezervele internaționale bru-
te reprezintă activele disponibile 
în orice moment și controlate de 
către BNM în scopul finanțării di-
recte a dezechilibrului balanței de 
plăți, pentru reglarea indirectă a 
dezechilibrului balanței de plăți 
prin efectuarea intervențiilor pe 
piața valutară în scopul realiză-
rii politicii monetare și valutare 

ale Băncii Naționale a Moldovei, 
precum și în alte scopuri.

În cazul nostru, este vorba 
despre o intervenție în vederea 
realizării politicii valutare, care, 
potrivit acțiunilor BNM, este în-
dreptată spre menținerea unui leu 
tare în raport cu valutele de refe-
rință. Cât este de corectă această 
politică a BNM în cazul în care 
puterea de cumpărare a leului pe 
interior scade vertiginos în urma 
unei inflații galopante în acest an? 

La sfârșitul lunii octombrie, 
inflația era de 8,81%, iar pentru 
luna noiembrie am putea avea 
o inflație din două cifre, ținând 
cont de majorarea tarifelor la gaz, 
precum și de scumpirile în lanț ce 
derivă de aici. Comunicatul Birou-
lui Național de Statistică referitor 
la evoluția prețurilor de consum, 
adică a inflației urmează, să fie 
publicat chiar pe 10 decembrie, 
adică în ziua apariției număru-
lui „Gazetei de Chișinău”, unde 
este publicat acest articol, dar aș-
teptările sunt destul de sumbre. 
Doctorul în economie Sveatoslav 
Mihalache este de părere că infla-

ția la finele lunii noiembrie se va 
plasa în jurul cotației de 11%, iar 
cea de la finele lui decembrie, care 
va arăta și mărimea inflației pen-
tru anul 2021, va fi de circa 14%. 

Prin urmare, în anul 2021 pu-
terea de cumpărare a leului se va 
reduce cu 14%. Altfel spus, cu ace-
eași sumă de lei vom putea procu-
ra un volum de produse și servicii 
cu 14% mai mic decât la începutul 
anului. Dacă facem o mică paran-
teză aici, este de remarcat în acest 
context că, în corespundere cu le-
gislația referitoare la indexarea 
pensiilor, la 1 aprilie 2022 toate 
pensiile vor fi majorate cu 14% 
pentru a menține puterea de cum-
părare a pensionarilor, aceasta 
fiind de fapt menirea indexării.  

Dacă revenim la politica valu-
tară a BNM de menținere a unui 
leu puternic în raport cu valutele 
de referință, aceasta are atât be-
neficiari, cât și perdanți. 

În primul rând, la cea de-a 
doua categorie se raportează ex-
portatorii moldoveni. În condițiile 
când pe piața internă mărfurile și 
serviciile se scumpesc, este firesc 
să se scumpească și costurile pen-
tru materiile prime și serviciile 
la care apelează companiile mol-
dovenești. Costurile produselor 
astfel cresc, însă când mărfurile 
sunt exportate și pentru ele se 
încasează o valută, convertind-o 
în lei, exportatorii obțin aceeași 
sumă ca și la începutul anului. 
Pentru a face față cheltuielilor 
curente, ei ar trebui să majoreze 
prețul de export însă, în acest caz, 
ar pierde din competitivitate. 

De cealaltă parte, sunt favo-
rizați importatorii. Deși puterea 
de cumpărare a leului scade, cu 
aceeași sumă de lei ca și la în-
ceputul anului ei pot procura tot 
atâta valută, nefiind afectați de 
inflația internă. 

Printre perdanți se numără și 
cei ce primesc transferuri de la 
rude și apropiați de peste hotare, 
așa-numitele remitențe, care în 
acest an posibil să ajungă la 1,7 mi-

liarde de dolari. Cu aceleași sume 
primite în valută, convertite în lei, 
moldovenii vor putea cumpăra mai 
puține produse și servicii. 

Mai este în pierdere și statul, 
or volumul taxelor vamale, apli-
cate importurilor, este mai mic la 
convertirea în lei când leul este 
ținut puternic. 

Da, statul mai are și de câști-
gat atunci când cumpără valută, 
pe care trebuie s-o ramburseze 
pentru împrumuturile străine. 

Deci, de pe urma leului puter-
nic unii câștigă, iar alții pierd. 
Însă cel mai afectat este, totuși, 
businessul autohton, care, pentru 
a-și extinde afacerile, în condițiile 
unei piețe mici interne, trebuie 
să-și scoată mărfurile la export. 

Politica valutară a BNM nu favo-
rizează acest proces ci, din contra, 
îl subminează. Este, dacă vreți, o  
politică de favorizare a consumului. 
A consumului mărfurilor de import.  

Curtea de 
Conturi va audita 
întreprinderile 
din domeniul 
gazelor naturale

În premieră, Curtea de Conturi 
(CC) va efectua un audit public 
extern în domeniul gazelor natu-
rale. Parlamentul a votat în prima 
lectură un proiect de lege în acest 
sens. Potrivit Parlamentului, mi-
siunea de audit va fi realizată cu 
derogare de la prevederile Legii 
privind organizarea și funcțio-
narea Curții de Conturi și Legii 
privind societățile pe acțiuni, 
astfel ca să permită desfășurarea 
auditului CC la întreprinderile 
din domeniu, indiferent de tipul 
de proprietate, de forma juridică 
sau de cota deținută de stat în 
capitalul acestora.

Bașcanul 
Găgăuziei, 
nemulțumită 
de Bugetul de stat 
pentru 2022

Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, 
a cerut alocarea suplimentară a 
surselor financiare pentru gră-
dinițe, școli și spitale, în contex-
tul scumpirii gazului natural, a 
agentului termic și a alimentelor. 
Guvernatoarea Găgăuziei a men-
ționat miercuri la ședința Guver-
nului că instituțiile menționate 
nu au capacitatea să plătească 
facturile după creșterea prețurilor 
din ultimele două luni. La rândul 
său, ministrul Finanțelor, Du-
mitru Budeanschi, a anunțat că 
resursele financiare vor fi redis-
tribuite anul viitor, deoarece anul 
acesta nu există buget suplimen-
tar pentru acoperirea cheltuielilor 
majorate.

Comisia 
Europeană 
va decide dacă 
gazele și energia 
nucleară sunt 
„verzi”

Comisia Europeană ar putea 
dezvălui în data de 22 decembrie 
planul său cu privire la includerea 
sau neincluderea gazelor naturale 
și a proiectelor din domeniul 
energiei nucleare pe lista inves-
tițiilor „verzi”, susțin sursele 
citate de Bloomberg. Însă acest 
verdict mult așteptat creează 
disensiuni în rândul celor 27 
de state membre, dar și al unor 
investitori, în condițiile în 
care o parte dorește includerea 
gazelor și a energiei nucleare pe 
lista investițiilor durabile, iar 
cealaltă parte susține că energia 
nucleară și combustibilii fosili 
nu au ce căuta pe acea listă.



7

Vineri / 10 decembrie / 2021social-politic      de atitudine

- Stimate Domnule Cibotaru, 
care este atitudinea actualei 
guvernări față de ideea de a 
încheia un acord de apărare 
mutuală între Republica Mol-
dova și România?
Cuvântul „acord” și, în general, no-

țiunea juridică „acord” este, în acest 
context, o expresie peiorativă. Aș pune 
accentul pe alte lucruri – necesitatea 
asigurării cetățeanului Republicii Mol-
dova și a statului Republica Moldova. 

Statutul de neutralitate al Republi-
cii Moldova nu oferă aceste garanții 
din cauza că este compromis prin sta-
ționarea trupelor Federației Ruse în 
stânga Nistrului și prin existența în 
același spațiu a unor formațiuni pa-
ramilitare necontrolate de autoritățile 
constituționale, dar comparabile după 
capabilitate cu Armata Națională.  

În cazul unor situații extraordinare, 
de război sau de altă natură, Republica 
Moldova nu poate să facă față unor 
asemenea situații. În consecință, apare 
ideea cum ar putea Republicii Moldova 
să asigure apărarea cetățenilor săi? 
Cum ar putea să își apere statul? 

La NATO? Nu cred că noi putem 
adera la NATO. Situația din 2014 a 
demonstrat că articolul 5 al Alianței 
Nord-Atlantice nu se referă la statele 
partenere. S-a spus clar, cu subiect și 
predicat, cum obișnuiesc să vorbească 
oamenii politici, că statele membre 
NATO nu pot să intervină militar pen-
tru a apăra Republica Moldova. 

Apărarea este o prerogativă ex-
clusivă a Republicii Moldova ca stat 
autodeclarat neutru, fără confirmarea 
acestui statut de o anumită entitate 
internațională sau de un stat.

- În aceste zile, se vorbește 
la nivel internațional despre 
un eventual atac al Federației 
Ruse împotriva Ucrainei...
Pentru mine, ideea unui acord de 

apărare reciprocă dintre Republica 
Moldova și România a apărut în 2014, 
nu este o inițiativă recentă. 

În 2014, riscurile pentru Republica 
Moldova să fie atrasă în evenimentele 
din Ucraina erau foarte mari. Au fost 
mai multe acțiuni întreprinse în Trans-
nistria, și nu pur și simplu prezența 
trupelor rusești.

Au fost mișcări de trupe, a fost in-
tensificată pregătirea trupelor respec-
tive, au fost aduși aproximativ 1.000 
de mercenari din Grupul Wagner. Prin 
urmare, în Transnistria erau 1.200 
de soldați ai Federației Ruse, vreo 
6.000 de militari ai așa-zisei „arma-
te transnistrene” și 1.000 de soldați 
Wagner. Acest grup de mercenari a 
fost adus în stânga Nistrului pentru 
acțiuni speciale. 

- Ați întreprins ceva acțiuni în 
acest sens în timpul mandatu-
lui Dvs. la Ministerul Apărării?
În 2015, când am devenit ministru 

al Apărării, am decis să aplic această 
idee. 

Calea cea mai ușoară și mai sigură 
pentru a garanta apărarea Republicii 
Moldova în cazul unei agresiuni din 
afară este consolidarea capabilităților 
Armatei Naționale prin cooperarea 
cu România și Partenerii Strategici 
– SUA și NATO. 

Au fost întreprinse mai multe ac-
țiuni în acest sens. SUA au înzecit 
sprijinul lor pentru sporirea capabi-
lităților Armatei Naționale a Republicii 
Moldova. 

În 2015, am încheiat cu NATO ini-
țiativa de consolidare a capabilităților, 
în timp ce României i-am propus ideea 
construirii unui batalion moldo-român 
comun pentru pregătirea trupelor.

Pentru prima dată, am studiat 
această posibilitate în 1995, la Stras-
bourg, unde am vizitat o brigadă ger-
mano-franceză. Am vizitat mai multe 
unități de acest gen create în special în 
contextul consolidării capabilităților 
comune de apărare. Propunerea mea 
este firească, întârziată și extrem de 
necesară.  

- Prin ce se deosebește ideea 
Dvs. de acordul dintre Azer-
baidjan și Turcia?
În cazul acordului moldo-român, 

pilonii sunt Constituția Republicii 
Moldova, legislația, Carta ONU – lu-
cruri fundamentale. Riscurile apar și 
dispar. Mâine, Federația Rusă decla-
ră: „Să ne scuzați, ne-am jucat puțin 
de-a Zarnița. Noi retragem trupele 
din Transnistria”. 

Asta nu înseamnă că trebuie să dis-
pară ideea de consolidare a acestei 
capacități de apărare. Eu nu vreau 
să discut despre această idee în două 
contexte conjuncturale: mediul de se-
curitate, care este foarte fluctuant, și 
prezența trupelor ruse în Transnistria. 
Acest acord nu urmărește eliberarea 
Transnistriei...

Propunerea mea are la bază un lu-
cru fundamental – procesul de integra-
re a Republicii Moldova cu România 
în context european. 

- Dvs. ați menționat mai sus că 
autoritățile române au avut o 
atitudine pozitivă față de ideea 
Dvs. în perioada mandatului 
Dvs. la Ministerul Apărării...
Am avut atunci întâlniri cu omo-

logul meu, domnul Mircea Dușa, am 
făcut o conferință de presă în cadrul 
căreia am reiterat această intenție a 
noastră de a dezvolta ideea de consti-

tuire a unui batalion moldo-român.     
 Am stabilit cu domnul Dușa să ela-

borăm un statut al acestui batalion. 
Am stabilit cum ar trebui să funcțio-
neze acesta și trebuia să îl punem în 
plan legislativ. Trebuia să venim cu un 
proiect de protocol și să îl propunem 
părții române. 

- Și ce s-a întâmplat mai de-
parte?           
Lucrul a fost înghețat. Guvernările 

ulterioare au luat însă toate măsurile 
ca să blocheze această inițiativă. 

Întrebați-l pe domnul Anatol Șala-
ru, el a fost succesorul meu la Minis-
terul Apărării.

- Ce prevăd totuși actualele 
acorduri de apărare semna-
te între Republica Moldova și 
România? 
Eu am fost printre cei care au 

elaborat primul acord de colaborare 
standard dintre Ministerul Apărării 
al Republicii Moldova și al României 
semnat la 26 iulie 1997. 

Între Republica Moldova și Româ-
nia au fost semnate până în prezent 
circa 20 de documente juridice în do-
meniul apărării și securității.

Cadrul juridic actual nu prevede 
ajutorul reciproc în domeniul apărării. 
În ideea pe care am lansat-o eu, cu-
vântul-cheie este „apărarea comună”. 

Eu nu vreau să discut despre acest 
subiect doar sub aspectul apărării Re-
publicii Moldova. În cazul de față, Re-
publica Moldova trebuie să își asume 
responsabilitatea de a apăra România 
în cazul unui atac. 

Formarea unui batalion moldo-ro-
mân este o necesitate imperioasă. Mai 
mult decât atât, este nevoie de forma-
rea unei flotile militare, în Delta Du-
nării, a unei unități aviatice comune. 
Republica Moldova are nevoie de așa 
ceva, mă refer aici la baze de reparații 
ale tehnicii auto, inclusiv la formarea 
unei brigăzi comune moldo-române 
de infanterie. Vreau să subliniez că 
această idee nu este îndreptată îm-
potriva vreunei țări.   

Interviu realizat 
de Ilie Gulca  

P O L I T I C Ă

„România nu poate să 
intervină militar pentru 
a apăra Republica Moldova”

Interviu cu fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, 
Viorel Cibotaru

Fostul ministru al Apărării, Viorel Cibotaru, a 
relansat ideea privind încheierea unui acord 
de apărare mutuală între Republica Moldova și 
România. El subliniază într-un interviu pentru 

„Gazeta de Chișinău” că, în prezent, Republica Moldova 
nu poate să facă față unei agresiuni din afară, iar 
România nu poate să acorde niciun sprijin militar din 
cauza că nu există niciun cadru juridic în acest sens.  

Ucraina: Joe Biden 
amenință Rusia cu sancțiuni 
pe care nu le-a mai văzut

Președinte-
le american a 
anunțat mier-
curi sancțiuni 
e c o n o m i c e 
foarte dure 
contra Mos-
covei și a re-
afirmat că in-
tenționează să 
trimită arme 
la Kiev. După întrevederea recentă de două ore cu Putin, 
Joe Biden și-a ridicat tonul în cadrul unei conferințe 
susținute la Casa Albă pe 8 decembrie, scrie lemonde.
fr. „Eu am fost foarte clar, dacă el va invada Ucraina”, 
vor fi „consecințe economice pe care nu le-a mai vă-
zut”, a declarat el jurnaliștilor. Președintele american, 
pentru moment, a spus că nu intenționează să trimită 
trupe în Ucraina.

Comisia Europeană cere 
vaccinarea cu doza a treia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
a avertizat joi asupra intensificării rapide a pandemiei 
COVID-19 în Europa și răspândirii variantei Omicron 
a coronavirusului, motive pentru care le-a cerut cetă-
țenilor să se vaccineze și cu doza a treia pentru a frâna 
spitalizările, relatează agenția EFE, citată de agerpres.
ro. „Trei doze sunt cele necesare acum. Și este abso-
lut important ca cei mai mulți oameni nu doar să se 
vaccineze, ci să se vaccineze cu cele trei doze pentru 
a se proteja și a-i proteja pe cei din jur”, a spus șefa 
executivului comunitar.

Putin i-a trimis lui Merkel 
un mesaj de adio, tutuind-o

Președintele rus Vladimir Putin i-a trimis joi un mesaj 
de rămas bun fostului cancelar german Angela Merkel 
cu ocazia plecării de la conducerea guvernului german, 
în care i-a mulțumit pentru „atâția ani de cooperare 
fructuoasă”, a informat Kremlinul într-un comunicat, 
citat de EFE, potrivit agepres.ro. Putin a subliniat „con-
tribuția semnificativă” a Angelei Merkel la „dezvoltarea 
relațiilor ruso-germane” și „disponibilitatea ei pentru 
un dialog în baza respectului reciproc”, adresându-i-se 
neprotocolar la per tu, notează publicația independentă 
Meduza.io.

Donbas: Parisul și Berlinul 
doresc o reuniune cu Rusia

Franța și Germania intenționează să caute în continua-
re o soluție la criza ucraineană și speră să organizeze „cât 
mai curând posibil” o reuniune cu Rusia în așa-numitul 
format Normandia, transmite joi AFP, scrie agerpres.ro. 
„Salutăm discuția dintre președinții rus și american”, a 
declarat ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian 
la finalul unei întâlniri cu noua sa omoloagă germană, 
Annalena Baerbock, subliniind necesitatea „păstrării 
canalelor de dialog pentru a încerca angajarea într-o 
detensionare”.

SUA clasează lupta contra 
corupției drept un subiect 
de securitate națională

„Corupția este un cancer în corpul societăților, o 
boală care consumă încrederea publică și capacita-
tea guvernelor să obțină rezultate pentru cetățenii 
lor.” Astfel începe un comunicat al Casei Albe, publicat 
pe 6 decembrie, potrivit washingtonpost.com, pen-
tru a prezenta un document inedit: „Prima strategie 
americană destinată luptei împotriva corupției” – un 
efort doctrinar și organizațional important, reclamat 
de mult timp de experți în evaziune fiscală și circuite 
de îmbogățire ilicită. 

I.G.

M a p a m o n d
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Unde-i lege 
nu-i tocmeală?

A - p o l i t i c e

Mai apoi, având, cum se spu-
ne, cuțitul și paharul, majorita-
tea își croiește drumul propriu 
fără multă jenă: fie respectând 
(uneori, pe muchie) legea, fie 
ocolind-o fără multe emoții. Fie 
modificând-o, uneori dintr-o 
necesitate de moment. În fine, 
ignorând-o. 

În epocile totalitare, 
de exemplu, nu legea era 
preocuparea majoră a estab-
lishmentului, ci înaltele scopuri 
sacre și directivele autorității 
supreme (în socialism, de exem-
plu, acestea erau indicațiile 
plenarelor de partid). În susți-
nerea tezelor din alineatul an-
terior, vă amintesc că opozanții 
regimului sovietic (disidenții) 
invocau nu atât legile absolute 
ale democrației și conviețuirii 
umane, ci... constituția sovie-
tică, pe care o neglijau auto-
ritățile și, mai ales, organele 
represive. Iar din epoca „totali-
tarismului local” îmi amintesc 
formula unui jurist care analiza 
guvernarea lui Vladimir Voro-
nin (el avea o majoritate consti-
tuțională). La întrebarea dacă 
liderul comunist (președinte 
al RM) încalcă legea, juristul a 
explicat printr-un arabesc juri-
dic-lingvistic pur moldovenesc: 
nu, Voronin nu încalcă legea; el 
pur și simplu nu o aplică.

Totul ține de interpretare și 
aplicare. Trimiterea la lege e de 
fiecare dată absolută și cate-
gorică: Unde-i lege, nu-i toc-
meală. Dar aplicarea ei demon-
strează că dreptatea e o valoare 
negociabilă: tocmai de aceea în 
toată lumea legile se aplică în 
urma judecății. În acest sens, 
hotărârile instanțelor în privin-
ța Marinei Tauber sunt tocmai 
aplicări ale legii (care, în alte 
cazuri, au ignorat corupția 
electoratului, inclusiv cheltuie-
lile nedeclarate/ nejustificate). 
Paralela cu cazul Năstase e 
forțată rău: acolo s-au căutat 
(cu contribuția activă a socia-
liștilor) motive, aici ele stau la 
suprafață. Mai mult: partidul 
din care face parte deputata în-
calcă legea în acest sens într-un 
mod absolut sfidător. Cu mari 
pericole pentru viitor.

Adevărata întrebare e aici: 
care va fi impactul acestei 
aventuri? Cum va reacționa 
electoratul din Bălți și cum vor 
reacționa, pe viitor, alegătorii 
din RM? Or, cu toate deosebi-
rile – enorme! – dintre Marina 
Tauber și Andrei Năstase, în 

Unii cred că marea provocare a 
acestei lumi este încălzirea globa-
lă. Alții se tem de China. Ceilalți 
își inventează un milion de alte 
spaime și motive de îngrijorare. 
Mie însă mi se pare că problema 
numărul unu este birocrația. 

Birocrația are sensul ei precis 
și restrâns, de dicționar: „Inter-
pretare și aplicare a legilor, a 
dispozițiilor, a regulamentelor 
etc. numai în litera lor, fără pre-

ocuparea de a le înțelege spiritul; funcționarism“. Dar sensul se lăr-
gește în ultima vreme, întrucât prin acest termen putem desemna un 
fenomen încă greu de definit și totuși cât se poate de real, palpabil. 
Vorba e că „birocrația“ s-a generalizat. Spiritul birocratic a ieșit din 
cabinetele și ghișeele funcționarilor și a infestat gândirea, atitudinile 
și comportamentul social. 

Observăm, bunăoară, că nu mai putem face nimic fără o „planifi-
care“, fără o analiză și estimare prealabilă a riscurilor, beneficiilor și 
dezavantajelor, fără o raportare preventivă a intențiilor și dorințelor 
noastre la tot felul de reguli, norme, algoritmi. Nu mai putem cumpăra 
un produs dacă nu-i cunoaștem valorile nutriționale, dacă nu citim 
vreo sută de recenzii ale altor consumatori și dacă nu știm care sunt 
recomandările agențiilor competente și ale experților în domeniu. 
Mersul la magazin a devenit mai curând o inspecție decât shopping; cu 
ochi critici și bănuitori scrutăm ofertele comerciale și recomandările 
de viață și ne prefacem că ne descurcăm mai bine tocmai în acelea 
care se contrazic mai rău; pe copii îi educăm după scheme și reguli 
standardizate, a căror rațiune și eficiență nu o pricepem nici noi, nici 
cei care le elaborează.

Se birocratizează totul, inclusiv domenii ca învățământul și me-
dicina. Dar nu scapă nici artele și nici literatura, altădată reședința 
privilegiată a spiritelor libere de convenții: nu prosperă oare cursurile 
de „creative writing“, de exemplu, la care se învață formula de succes 
pentru scrierea unui roman? Aceeași pentru toți? Și nu seamănă oare, 
după asta, mai toate cărțile noi cu niște procese-verbale desfășurate?

Dacă nu ai codificat corect o boală potrivit sistemului DRG, CNAM 
îți taie din finanțare. Pacientul a fost tratat de diabet sau de cangrenă? 
Chirurgul va zice că de cangrenă, pentru că, amputând membrul ne-
crozat, el nu tratează diabetul, ci urmările acestuia. Comisia CNAM, 
alcătuită din cei care știu bine codurile, mai puțin chirurgia, va zice 
însă „diabet“, iar spitalul nu va primi bani pentru „caz tratat de can-
grenă“, în limbaj funcționăresc.

Școala, de asemenea, s-a transformat dintr-o instituție de în-
vățământ într-o fabrică de fițuici și rapoarte. Schema lecției arată 
mai curând ca protocolul unei adunări de la primărie. Manualele 
sunt gândite și ele mai degrabă ca niște seturi de instrucțiuni pen-
tru desfășurarea cât mai rapidă și mai confuză a orelor, decât ca 
portițe în universul cunoașterii. Totul e cuantificat, de la medii la 
„competențe“, nu mai e loc de imaginație, libertate, bun-simț și, de 
ce nu, subiectivitate.

În general, bunul-simț e străin organismului birocratic, care nu-l 
tolerează. Vioristei Alexandra Conunova i s-a confiscat un Guadag-
nini la vamă. E adevărat, nimeni nu e mai presus de lege și interpreta 
moldoveană trebuia să țină cont de niște formalități. Și totuși, o doză 
minimă de bun-simț i-ar fi ajutat pe vameși, iar mai apoi pe unii 
funcționari de la minister să iasă discret și delicat din încurcătură. O 
amendă usturătoare pentru neglijență ar fi fost mult mai binevenită 
decât privarea renumitei artiste de instrumentul ei de lucru.

Ca să nu credem că birocratizarea conduce lent, dar sigur, spre 
faliment administrativ doar țări ca RM, să aruncăm o privire la „nea-
muri mai bune“ și să vedem cum se „gestionează“ (încă un cuvânt 
în absența căruia birocratul nici nu ar ști cum să iasă dimineața din 
casă), de exemplu, în UE, noua amenințare la sănătatea publică, și 
anume varianta „omicron“ a covidului. [Apropo, uzul popular nu a 
creat cuvinte pentru noile boli, ci a rămas la termenii de laborator: 
„COVID-19“, „delta“, „omicron“ etc., ceea ce, iarăși, denotă preferința 
lumii de azi pentru un fel formalizat de a gândi.] Noile prevederi nu 
recomandă – „a nu recomanda“ înseamnă, în păsăreasca birocraților, 
„a interzice“ – intrarea pe teritoriul UE fără test PCR a cetățenilor 
UE vaccinați, dacă aceștia… vin dintr-o țară din afara UE! Dacă vin 
dintr-o țară UE, se presupune automat că nu prezintă niciun pericol 
pentru ceilalți – încă o aberație pe care ar fi bine să o lăsăm pe seama 
unui Rabelais. De unde un Rabelais însă, dacă așa ceva nu se învață 
la atelierele de „scriere creativă“?

Birocrația a fost întotdeauna țintă a ironiei și subiect al satirei. 
Între timp, gluma s-a îngroșat, iar scenariul după care evoluăm pare 
să se inspire, concomitent, din Castelul lui Kafka și din Rinocerii lui 
Ionesco. Pericolul cel mare al birocratizării nu este atât dezumanizarea, 
așa cum o vedeau cei doi scriitori moderni, cât pierderea contactului 
cu realitatea propriu-zisă. Iar realitatea are o caracteristică pe care 
deseori o uităm: odată neglijată, ea se răzbună.

Cu rinocerii 
la castel

privința lor legea a fost aplicată 
cu gând să-i penalizeze pe ei, 
dar în esență a fost desconside-
rată opinia alegătorilor. Iar de 
faptul cum vor reacționa aceștia 
din urmă va depinde și viitorul 
contur politic al RM.

Tocmai spre asta voiam să 
aduc vorba: spre viitor. Dacă 
singura grijă a politicienilor ar 
fi să respecte cu strictețe legea 
și să placă majorității, nicio 
reformă nu ar fi fost posibilă. 
Respectând, formal, legea, azi 
am mai fi trăit încă în epoca 
stagnării „socialismului dez-
voltat”, în cea mai mare și mai 
izolată țară din lume și, ca să 
închidem acolada, nu am fi fost 
deloc interesați de ce spune 
legea și de cât de punctual și 
corect se aplică. Am fi știut că 
alții sunt cei care decid cine să 
„candideze”, de fapt, cine să 
fie numit primar, deputat sau 
președinte.

Astfel încât legile mai tre-
buie tocmite. Nu atât ca să-i 
împace pe toți, cât să pună la 
punct impostura și tupeul. Or 
asta înseamnă schimbarea: 
eliminarea din joc a celor care 
își impun propriile reguli, iar 
prin coruperea alegătorului – 
compromițând orice exercițiu 
democratic. Adevărat, vina este 
și a alegătorului nostru, unul 
foarte specific. Dar pentru a 
schimba lucrurile, se cer miș-
cări hotărâte. Care ar asigura 
funcționarea de facto a proce-
sului democratic. 

Înțeleg că toată lumea din 
opoziție caută orice motiv pen-
tru a critica guvernarea. Pute-
rea nici măcar nu trebuie să se 
supere pe acest motiv. Pe de 
altă parte, atunci când legea se 
încalcă, trebuie să protestăm cu 
toții, indiferent cine pierde sau 
câștigă din asta. Dar este oare 
cazul Tauber motiv de protest 
și solidarizare în jurul ei? Cât 

de sinceră e plângerea de mila 
ei, de vreme ce nu am auzit 
aceleași revolte atunci când 
Plahotniuc și-a șters picioarele 
de buletinele de vot ale chișină-
uienilor? Or tocmai de atunci 
se atesta cel mai evident acest 
fenomen al statului capturat... 
de justiție. În acest sens, dicto-
nul latin „Pereat mundus, fiat 
justitia!” îți dădea fiori.

Ce ar fi de făcut? În ultimă 
instanță, trebuie să acceptăm 
deciziile judiciare chiar și 
atunci când nu ne convin. 
Pentru că CEC, cu toate riscu-
rile, și-a asumat pentru prima 
dată funcția de purificare a 
câmpului electoral, de vreme ce 
toți ceilalți sunt(em) reticenți. 
Iată de ce trebuie să acceptăm 
deciziile chiar și atunci când 
credem că legea a fost aplicată 
părtinitor, selectiv și abuziv. Iar 
judecata nu e un blând proce-
deu psihoterapeutic, ci inter-
venție chirurgicală, dureroasă 
și cu consecințe imprevizibile. 
Cam asta avea în vedere zicala 
„Unde-i lege, nu-i tocmeală”. 
Un fel de traducere românească 
a lui „Dura lex, sed lex”. 

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Cu legile se întâmplă lucruri ciudate. 
Le elaborează, aprobă (și le aplică) 
majoritatea. Dar cel mai des le invocă și 
cel mai des se apără cu ele minoritatea, 

opoziția. Până la un punct, lucrurile sunt 
explicabile. Majoritatea, atunci când respectă 
punctual legea, o face, de regulă, discret. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Dar este  

oare cazul Tauber 
motiv de protest și 

solidarizare în jurul 
ei? Cât de sinceră e 
plângerea de mila 
ei, de vreme ce nu 
am auzit aceleași 

revolte atunci când 
Plahotniuc și-a 

șters picioarele de 
buletinele de vot ale 

chișinăuienilor?
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Știți ce mă miră foarte tare? 
Faptul că în pachetul companii-
lor de cabluri TV din R. Moldo-
va e prezentă, cu excepția TVR 
și PRO TV, în formule puternic 
trunchiate doar România TV, 
care mai mult dezinformează 
decât informează... Și știți ce 
mă mai miră? Faptul că în pro-
gramele școlare după mai mult 
de trei decenii nu se studiază 

literatura română. Constat că generația mea citea mai multă 
literatură română, cărată cu sacii de la librăria „Drujba” din 
Moscova decât ar fi putut citi tinerii de astăzi... Concluzia vine 
după ce am aflat de la o copilă, eminentă, proaspăt absolventă 
de liceu, ulterior studentă la umanitare în București, că nu citise 
nimic de Marin Preda. Și nici de alți scriitori contemporani. Eu 
am sperat că facem pași spre apropiere, sincronizare, dar văd că 
m-am înșelat... O fac doar persoane pe cont propriu, nici de cum 
programatic... de sus.

Eminentă care 
nu citise nimic 
de Marin Preda

Am nevoie de vioara mea

Dragi prieteni, sunt un om 
discret, care nu caută atenție 
nemeritată. Situația mă obligă 
să dau alarma. Sunt în conti-
nuare fără instrumentul meu 
de lucru, care a fost arestat pe 
aeroportul din Chișinău. Și nu 
mai știu când va înceta acest 
abuz comis de procuror. Vă rog 
să mă ajutați să atrag atenția 
publicului asupra acestei ne-
dreptăți.  

Cunoaștem cu toții care 
este situația actuală în justiția 
moldovenească. Azi cariera și 

viața mea sunt afectate, mâine 
oricine din voi se poate pomeni 
într-o situație similară. Nu vă 
imaginați cum e când te sim-
ți neputincioasă, chiar și cu 
avocați și susținere din partea 
multor oameni, să oprești un 
abuz comis din neprofesiona-
lism și analfabetism. 

Vă rog mult, semnați petiția 
și distribuiți ca să afle și alții.

Nu uitați să validați semnă-
tura prin mail. 

Mulțumesc!
***

M-am uitat în oglindă astăzi 
și, în ciuda tristeții pe care o 
simt cu privire la vioara mea Gu-
adagnini arestată și toată absur-
ditatea acestei situații, am văzut 
și o persoană care este extrem 
de recunoscătoare pentru acest 
test de viață. Mi-a arătat cine 
îmi sunt prieteni și câți sunt ei. 
Mă simt norocoasă că pot conta 
pe atâția oameni din viața mea și 
sunt peste tot în lume.

Vă mulțumesc că mi-ați 
semnat petiția. Cel puțin câteva 
medii locale din Moldova l-au 
considerat un subiect de știre 
bună.

Gata cu veștile bune pentru 
astăzi alături de cei peste 700 
de artiști și prieteni care și-au 
arătat sprijinul față de mine 
semnând petiția.

Mulțumesc frumos! 
Astăzi un expert invitat din 

România mi-a examinat din 
nou vioara. Este a patra exper-
tiză deja și mă întreb cât îi va 
lua procurorului să înțeleagă că 
nu mai există motive pentru a 
continua această comedie foarte 
proastă.

Vă rog, dacă nu ați semnat 
încă petiția, faceți-o acum și 
distribuiți-o prietenilor voștri. 
Am nevoie de vioara mea și 
vreau să închei acest episod 
trist din viața mea.

https://www.petitieonline.
com/freeguadagnini

MREAJA REȚELELOR

De două zile încercăm să 
apostilăm actele la Ministerul 
Justiției, însă fără succes. 

Stăm în rând viu de la ora 2 
noaptea, în frig și ploaie, dar 

Sperăm ca Ministerul Justiției 
să vină cu o soluție 
în favoarea cetățenilor

nimănui nu îi pasă. Au venit 
oamenii acasă de peste hotare 
special pentru a depune dosarul 
pentru redobândirea cetățeniei 
române și mare este probabili-
tatea să nu reușească să strângă 
actele. Au făcut programările 
din septembrie pentru a depune 
în decembrie, dar birocrația s-a 
dovedit a fi mai puternică decât 
ei. 

Din data de 6 decembrie 2021 
nu este posibil să depui dosarul 
pentru redobândirea cetățeni-
ei române dacă actele nu sunt 
apostilate. 

Pe lângă faptul că toate 
actele trebuia legalizate nota-
rial, acuma s-a mai introdus 
și apostila, sunt niște costuri 
exagerate pentru pregătirea 
unui dosar. 

Menționam că am transmis 
solicitare pentru programare 
online, dar nu am primit nici 
un răspuns.

Sperăm din tot sufletul ca 
Ministerul Justiției să revină cu 
o soluție în favoarea cetățenilor. 
E strigător la cer să nu dormi 
două nopți pentru a prinde rân-
dul și totuși fără succes.

Principala problemă legată 
de majorările salariilor pentru 
judecătorii Curții Constituțio-
nale este că am aflat despre asta 
post-factum și nu ex-ante. Încă o 
lecție despre importanța comu-
nicării, consultărilor și analizelor 
de impact, care sper să fie luate 
în considerație de guvernare pe 
viitor. În rest, judecătorii, la fel ca 
și alți factori de decizie de nivel 
înalt, inclusiv miniștrii, prim-mi-

nistrul sau președintele, trebuie remunerați pe măsură (în caz 
contrar, deciziile vor fi luate de altcineva). 

Principala problemă 
e că am aflat-o
post-factum

Nistor LAZĂR

Adrian LUPUȘOR

Alexandra CONUNOVA

Eugenia GUZUN

Cu o populație comparabilă 
cu cea a României (23 de mi-
lioane de persoane), Taiwanul 
are un PIB nominal de 760 de 
miliarde de dolari (a 21-a cea 
mai mare economie a lumii, 
de trei ori cât noi) și un PIB în 
cifre comparabile de 1.400 mi-
liarde de dolari (a 19-a cea mai 
mare economie a lumii, tot de 
trei ori cât noi). Exporturile 
taiwaneze ajung la 245 de 
miliarde de dolari, cu 50% mai 
mult decât PIB-ul României.

Gigantica armată și in-
dustrie americane depind de 
procesoarele taiwaneze într-o 
măsură incredibil de mare: 
TSMC produce atât procesoa-
rele pentru F-35, cât și cele 
pentru produsele Apple (iPho-
ne 12, MacBook Air și MacBo-

Cum a ajuns omenirea 
să depindă de o țară care nu prea 
există pe hartă

ok Pro).
Dar, în egală măsură, și 

China depinde de importurile 
de cip-uri din Taiwan: atunci 
când TSMC a oprit livrările 
către Huawei, aceștia au oprit 
producția la Kirin 9000, cel 
mai avansat produs al lor. 
Și dacă taiwanezii vor opri 
definitiv exportul de cip-uri 
către Huawei, aceștia vor fi 
în pericol de a nu mai putea 
produce telefoane celulare 
5G. Pentru că Taiwanul este 
cu o generație mai avansat: 
de exemplu, dacă prima firmă 
chinezească, SMIC (Semicon-
ductor Manufacturing Interna-
tional Corporation), lucrează 
acum la un cip cu tranzistori 
de 7 nanometri, TSMC deja 
este în faza finală cu producția 
de procesoare cu tranzistori de 
3 nanometri.

Competiția tehnologică din-
tre SUA și China s-a transfor-
mat într-o luptă pentru resur-
sele de inteligență taiwaneze: 
în vreme ce americanii presea-
ză TSMC să fabrice cip-uri în 
America, chinezii angajează 
anual câte 100 de ingineri 
pensionari de la același TSMC.

Ei bine, ironia sorții este 
că țara de care depinde cel 
mai mult dezvoltarea digitală 
a omenirii este nerecunoscu-
tă de către aproape întreaga 
lume. Acum exact 50 de ani, 
după reconcilierea sino-ame-
ricană, pe 25 octombrie 1971, 
ONU a alungat Republica Chi-
na (Taiwanul) și a primit ofici-
al Republica Populară Chineză 
(China continentală). Rezolu-
ția 2758 (numită „de admitere 
a Pekingului”) a generat un 
lung șir de recunoașteri ale 
Republicii Populare și de nere-
cunoaștere a Taiwanului.

România face și ea ce știe 
mai bine și se conformează 
unei linii directoare pe care 
n-o înțelege: deși pare extrem 
de belicoasă față de marele ali-
at de altădată – China Popula-
ră –, diplomația noastră con-
tinuă să ignore total existența 
Taiwanului. Situația începe să 
devină chiar jenantă pentru 
campionii anti-chinezismului 
de la București: singurele state 
membre UE care nu au per-
mis deschiderea unor misiuni 
taiwaneze au rămas România 
și Bulgaria.

Petrișor PEIU

Judecătorilor de la Curtea 
Constituțională li s-a ridicat sala-
riul. Ei vor primi de acum încolo 
80.000 lei lunar. 

Adică 
- de 20 de ori mai mult de-

cât un artist angajat la Teatrele 
Naționale;

- de 15 ori mai mult decât un 
profesor care ne învață copiii la 
școlile de stat;

- de 10 ori mai mult decât me-
dicii de familie, de care apropo foarte des depinde viața noastră.

Așa cum am fost, așa și vom rămâne, un popor bolnav, fără cul-
tură și fără educație.

Vom rămâne 
cum am fost – bolnavi, 
fără cultură 
și fără educație

Ion ANDRONACHE 

Premierul Republicii Moldova 
e în vizită la București. Se cântă 
două imnuri. Apoi se vorbește 
aceeași limbă. Mi se rupe inima. 
Cea mai mare crimă a idioților 
pe care i-am tot ales în această 
perioadă de la revoluție încoace 
e că nu au făcut România mai 
atractivă pentru Basarabia și că în 
continuare bucata asta de țară stă 
agățată aiurea pe hartă, în bătaia 
vântului rusesc. Să nu-mi ziceți 

mie nea Viorel dacă în ritmul ăsta nu va veni în curând la București 
și premierul Botoșanilor.

Se cântă două imnuri 
la București

Viorel ILIȘOI
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Ce trebuie să știți despre 
asigurarea medicală – 
beneficii și servicii medicale 

Prețul poliței medicale pentru 2022 
rămâne la nivelul ultimilor ani: va costa 
4056 de lei pentru persoanele care se 
asigură în mod individual, iar cele care 

o cumpără până la 31 martie vor beneficia de 
reduceri de 50%, 60% și 75%. Prima de asigurare 
medicală obligatorie în formă procentuală din 
salariu, pentru cei angajați, rămâne de 9% din 
salariul brut, conform informațiilor prezentate 
de Compania Națională de Asigurări în Medicină 
(CNAM). 

Cetățenii care dispun de asi-
gurare medicală, plătită în pro-
cente din salariu, cumpărată cu 
reducere în primele trei luni ale 
anului sau oricând la prețul de-
plin, trebuie să știe că au dreptul 
la un pachet garantat de servicii 
medicale plătite de stat din fon-
durile obligatorii de asistență 
medicală.

Informațiile despre toate servi-
ciile medicale garantate de stat și  
medicamentele compensate inte-
gral sau parțial sunt deseori greu 
de înțeles pentru nespecialiști. 
Cel mai indicat e să vă adresați 
la medicul de familie care e veriga 
de legătură dintre pacient și sis-
temul de sănătate din Republica 
Moldova. Pentru a accesa gratuit 
serviciile acoperite de asigurarea 
medicală obligatorie este necesar 
să fiți asigurați medical și să vă 
înregistrați la un medic de familie 
în raza unde aveți domiciliul. 

Tipurile de asistență 
medicală pentru asigurați 
și neasigurați

Asistența medicală urgentă 
pre-spitalicească este setul de 
servicii medicale acordate pa-
cientului în stare gravă, la locul 
accidentului sau îmbolnăvirii, în 
timpul transportării, la necesitate, 
până la transmiterea lui în insti-

tuția medico-sanitară. Potrivit 
CNAM, asistența medicală urgentă 
pre-spitalicească este acordată tu-
turor persoanelor, inclusiv celor 
neasigurate. 

„Asistența Medicală Primară 
(AMP) reprezintă activitățile de 
profilaxie, de depistare precoce a 
maladiilor, de consultanță în scop 
curativ și de suport, acordate de 
medicul de familie. AMP este ga-
rantată pentru toată populația R. 
Moldova, indiferent de statutul 
persoanei (asigurată sau neasi-
gurată).

Asistența Medicală Specializa-
tă de Ambulatoriu (AMSA) sunt 
serviciile medicale, inclusiv sto-
matologice, acordate de medicul 
specialist de profil în tratamentul 
curativ care nu necesită spitaliza-
re. Serviciile AMSA sunt accesibi-
le fără plată numai persoanelor 
asigurate, iar în cazul maladiilor 
social-condiționate cu impact ma-
jor asupra sănătății publice – și 
persoanelor neasigurate.

Asistența Medicală Spitaliceas-
că (AMS) este acordată atunci 
când toate posibilitățile asistenței 
medicale în condiții de ambula-
toriu au fost epuizate ori starea 
sănătății necesită a fi suprave-
gheată în condiții de spital. AMS 
este accesibilă fără plată numai 
persoanelor asigurate, iar în cazul 
maladiilor social-condiționate cu 
impact major asupra sănătății pu-
blice – și persoanelor neasigura-
te”, scrie CNAM în răspunsurile la 
solicitarea de informații expediată 
de GAZETA de Chișinău.

Lista maladiilor social-condi-
ționate cu impact major asupra 
sănătății publice include tuber-
culoza; psihozele; afecțiunile on-
cologice și hematologice maligne 
confirmate; hepatita virală acută 
A, botulismul, meningitele și me-

ningoencefalitele virale, bacterie-
ne și parazitare, gripa pandemică, 
varicela, rujeola etc.

Asigurații mai au dreptul la ser-
vicii medicale de înaltă performan-
ță, adică servicii de diagnostic și 
tratament costisitoare, efectuate la 
aparataj medical modern, cu ran-
dament sporit. Îngrijirile medicale 
comunitare și la domiciliu la fel in-
tră în pachetul garantat de servicii 
medicale. Acestea se acordă per-
soanelor asigurate, care suferă de 
maladii cronice în stadiu avansat 
și/sau după intervenții chirurgicale 
mari, care prezintă un anumit ni-
vel de dependență și o capacitate 
limitată de a se deplasa la o insti-
tuție medico-sanitară. CNAM mai 
precizează că „îngrijirile medicale 
la domiciliu sunt acordate gratuit 
doar persoanelor asigurate”.

Noi servicii medicale 
decontate pe asigurarea 
de sănătate

În februarie 2020, Programul 
unic al asigurării obligatorii de 
asistență medicală (AOAM) a fost 
completat cu investigații ce contri-
buie la îmbunătățirea procesului 
de diagnosticare a bolilor oncolo-
gice și la asigurarea pacienților cu 
tratament specific. 

„Este vorba despre testele imu-

nohistochimice, servicii de inves-
tigare și examinare molecular-ge-
netice, trepanbiopsia tumorilor 
plămânilor și pleurei radiologic 
ghidate, a glandei mamare și 
prostatei, mamografia digitală 
cu trepanbiopsie stereotaxică, 
tomosinteza, investigații ce țin de 
medicina nucleară. Printre noile 
servicii se mai numără și tomo-
grafia computerizată (PET-CT) – o 
metodă de imagistică medicală de 
ultimă generație, care constituie 
modalitatea cea mai modernă de 
diagnostic al maladiilor oncolo-
gice”, susțin reprezentații CNAM. 

Totodată, CNAM menționează 
că „lista serviciilor medicale de 
înaltă performanță a fost comple-
tată cu investigații citomorfolo-
gice, necesare pentru realizarea 
activităților de screening, care vor 
permite depistarea stărilor pre-
canceroase și inițierea precoce a 
tratamentului. O altă noutate se 
referă la faptul că din fondurile 
AOAM sunt acoperite cheltuieli-
le de transport public suburban 
și interurban (tur-retur) pentru 
pacienții care efectuează servicii 
de chimioterapie în condiții de 
ambulatoriu (staționar de zi).

Programul unic al AOAM mai 
prevede și acoperirea din fondurile 
AOAM a cheltuielilor destinate 
protezelor oculare. Iar începând 
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cu 2020, CNAM contractează și 
unele servicii de intervenție în ca-
zul copiilor cu tulburări de spectru 
autist.

Medicul de familie, 
personajul cheie în drumul 
spre clinica privată

Moldovenii se pot trata, pe baza 
poliței de asigurare, și în instituții 
medicale private. CNAM încheie 
anual cu prestatorii de servicii me-
dicale și farmaceutice (publici și 
privați), contracte de acordare a 
asistenței medicale și de eliberare 
a medicamentelor compensate din 
fondurile asigurărilor obligatorii 
de asistență medicală (AOAM).

„În sistemul AOAM, toate chel-
tuielile ce vizează acordarea asis-
tenței medicale pentru persoanele 
asigurate în instituțiile medico-sa-
nitare contractate sunt acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii 
de asistență medicală, pentru toa-
te persoanele, fără deosebire de 
rasă, naționalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, aparte-
nență politică, avere sau de origine 
socială”, zice CNAM. 

Potrivit CNAM, pentru a bene-
ficia de servicii medicale acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii 
de asistență medicală, persoana 
trebuie să se adreseze la medicul 
de familie, care are obligația de a 
acorda asistența medicală primară 
și, după caz, de a organiza acce-
sul la celelalte tipuri de asistență 
și servicii medicale prevăzute de 
Programul unic AOAM. Suplimen-
tar, cheltuielile pentru serviciile 
medicale prestate în afara spec-
trului stabilit în Programul unic 
AOAM sunt achitate de pacient în 
casa instituției medico-sanitare, 
după informarea acestuia de către 
medicul de familie/specialist des-
pre posibilitatea de a beneficia de 
servicii medicale gratuite.

Cabinetul de miniștri a votat în ședința 
de astăzi pentru desființarea sistemului 
de înștiințare și transmisiuni în caz de 
pericol sau de apariție a situațiilor excep-
ționale în Republica Moldova. 

Necesitatea abrogării Regulamentului 
reiese din faptul că sistemul de anunța-
re a situațiilor de urgență este învechit, 
datând din anii 80 ai secolului trecut, și a 
fost conceput pentru a înștiința populația 

în caz de riscuri ce au caracter militar și 
atacuri aeriene. Totodată, întreținerea 
tehnică și organizatorică a sistemului pre-
supune cheltuieli anuale mari din bugetul 
statului. De exemplu, pentru anul curent, 
suma se ridică la circa 635 de mii de lei. 
Din cele 800 de sirene instalate pe teri-
toriul republicii, în prezent doar 127 mai 
sunt funcționale.

Ministerul Afacerilor Interne își propu-

ne crearea unui sistem modern de înști-
ințare și avertizare a populației, care să 
ofere un grad înalt de siguranță și perfor-
manță. În prezent, instituția este la etapa 
de identificare a soluțiilor tehnice, admi-
nistrative și financiare. Noul sistem va 
include și canalele digitale de comunicare, 
care vor putea înștiința populația în mod 
operativ și eficient.

radiochisinau.md

Sistemul de înștiințare și avertizare a populației va fi modernizat
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Generații și Gen: 15% dintre 
moldoveni vor să emigreze

Mai mult de jumătate din po-
pulație consideră că numărul ideal 
de copii în familie este de cel pu-
țin trei, în timp ce în realitate au 
mai puțin de doi, iar 15% dintre 
moldoveni intenționează să se 
mute în următorii trei ani într-o 
altă țară. Majoritatea celor care 
doresc să emigreze sunt tineri, cu 
vârsta de 15-34 de ani, din mediul 
urban. Jumătate dintre aceștia au 
studii superioare. Printre cei ce 
vor să plece, cei mai mulți sunt 
locuitori ai mun. Chișinău (26%) 
comparativ cu celelalte regiuni, 
unde ponderea este de 12-14%. 

Bărbații au intenția să emigreze 
în următorii trei ani în măsură 
mai mare decât femeile, propor-
ția fiind de 18,8% și respectiv 
12,4%. La grupele de vârstă 15-
19 ani și 20-24 de ani, proporția 
populației care intenționează să 
emigreze în următorii trei ani este 
în jurul valorii de o treime, iar 
la următoarele două categorii de 
vârstă (25-29 și 30-34 de ani) – 
în jurul valorii de un sfert. Deși 
în intervalul de vârstă 35-44 de 
ani se înregistrează în acest sens 
o tendință de reducere, oricum 
se atestă valori înalte: de 15-17%. 
După 45 de ani, ponderea celor 
cu astfel de intenție se reduce 
sub 9%. 

Totodată, GGS arată că numai 
5% dintre moldoveni simt că au 
reușit să atingă un echilibru între 
viața de familie și cea profesiona-
lă. Cele mai epuizate sunt femeile 
(70%), care în proporție de peste 
80 la sută sunt responsabile de 
pregătirea meselor, în special în 
familiile cu copii. Unul din cinci 

moldoveni au avut stări de singu-
rătate în ultimul timp, iar acest 
sentiment se acutizează odată 
cu vârsta, în special în rândul 
femeilor. 

Familie, venituri 
și echilibru

Studiul GGS mai arată că 
relațiile dintre generații sunt 
trainice în Republica Moldova. 
Absoluta majoritate consideră că 
părinții trebuie ajutați financiar 
de către copii, iar dacă părinții 
nu se pot îngriji singuri, copi-
ii ar trebui să-i ia să locuiască 
împreună cu ei. Peste 66% din 
populație se declară satisfăcute 
de propria viață.  Persoanele cu 
studii superioare și cu venituri 
mai mari sunt mai mulțumite de 
viața lor, pe când cele cu salarii 
mai mici și fără studii se declară 
mai nefericite.

La capitolul relații personale 
și familie, 80% dintre moldoveni 
consideră că, odată încheiată, că-
sătoria trebuie să fie pe viață, iar 
atitudinea față de divorț e destul 
de liberală. Aproape șapte din zece 
persoane consideră că e normal 
ca partenerii care nu se înțeleg 
bine să divorțeze, chiar dacă au 
copii. În același timp, toate cuplu-
rile trec prin neînțelegeri, printre 
motivele de bază fiind treburile 
casnice și banii.

„Republica Moldova nu este 
singura țară din regiune care se 
confruntă cu schimbări în structu-
ra populației. Dar în timp ce mulți 
percep schimbările demografice 
drept o criză, în realitate ele con-

stituie o oportunitate. Oamenii 
trăiesc mai mult, iar femeile, tine-
rii au mai multe opțiuni de alegere 
pentru viața lor. Politicile bazate 
pe dovezi, în baza studiului GGS, 
trebuie să răspundă nevoilor reale 
ale oamenilor și să-i ajute să-și 
realizeze deopotrivă aspirațiile 
reproductive și cele profesionale, 
oferind condiții mai bune de viață 
tuturor, în spiritul egalității și al 
incluziunii”, a remarcat Nigina 
Abaszada, Reprezentanta Rezi-
dentă UNFPA Moldova.

„Studiul Generații și Gen ne 
oferă datele necesare care ne vor 
ghida în transformarea provocă-
rilor demografice într-o oportuni-
tate pentru Republica Moldova”, 
a declarat Marcel Spatari, Minis-
trul Muncii și Protecției Sociale, 
la lansarea GGS.

Toate cuplurile trec prin ne-
înțelegeri: 78,5% din totalul po-
pulației au avut neînțelegeri cu 
partenerul în ultimele 12 luni. 

Numărul ideal de copii în familie 
e considerat ca fiind de 2,7 copii, 
aceasta fiind media pe republică. 
În sudul R. Moldova, numărul ide-
al de copii per familie e mai înalt. 
Chișinăul și nordul se evidențiază 
cu un indicator mai scăzut.

Cea mai mare parte a populației 
anticipează că veniturile sale nu se 
vor modifica în următorii trei ani: 
41% dintre respondenți. Totuși, 
o bună parte din populație este 
optimistă: 40,2% se așteaptă la 
îmbunătățirea situației financia-
re pentru următorii ani. Cei mai 
optimiști sunt tinerii: 67,4% din 
cei cu vârsta între 15-19 ani, și 
respectiv 63,9%, 55,1% și 51,4% 
din cei cu vârsta între 20-24 de 
ani, 25-29 de ani și 30-34 de ani. 

Accesul și utilizarea 
Internetului 

Pe de altă parte, 69,1% dintre 
cei chestionați au afirmat că locu-

ințele lor au conexiune la rețeaua 
fixă de internet. Proporția locuin-
țelor din mediul urban sub acest 
aspect este mai mare cu 12% decât 
a celor din rural, fiind de 76,7% și, 
respectiv, de 64,7%.  Aproape  2/3  
din  totalul  populației  (73,7%)  
utilizează  internetul.  

Internetul este utilizat mai 
mult de oamenii din orașe decât 
de cei de la sate, fiind de 84,7% 
și, respectiv, 67,4%. Ponderea 
femeilor care utilizează internetul 
este cu 2,1% mai mare decât cea a 
bărbaților, acestea reprezentând 
74,7% și 72,6%. În intervalul de 
vârstă 15-34 de ani, populația 
care utilizează internetul depă-
șește 90%. În mun. Chișinău cei 
care utilizează internetul repre-
zintă aproape 90%, iar în celelalte 
trei regiuni (sud, centru, nord) 
procentul variază între 67% și 
71%. 

Natalia MUNTEANU

În Republica Moldova, 12% dintre femei 
și unul din zece bărbați au declarat că au 
probleme de concepere a unui copil, în 
special populația din orașe și din municipiul 

Chișinău, 16% au dificultăți în conceperea celui 
de-al doilea copil, iar cauza infertilității nu 
a fost identificată la jumătate din cei care au 
probleme de concepere, arată Studiul „Generații 
și Gen” (GGS), lansat, pe 8 decembrie, de UNFPA 
Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale. 

Construcția Complexului Hidroenergetic 
Nistrean a dus la scăderea numărului specii-
lor de fitoplancton în Nistru de la 334 în anii 
1971–1975 la 225 în 1990–2009. Din cauza 
modificării regimului termic și hidrologic 
al apelor Nistrului, s-a redus numărul de 
specii cu o rezistență scăzută la oscilațiile de 
temperatură și tot mai frecvent se întâlnesc 
alge specifice pentru apele reci. Râul Nistru 
se înnămolește, își pierde capacitatea de 
auto-epurare și se transformă în lac. 

Constatările se conțin în „Studiul im-
pactului social și de mediu al Complexului 
Hidroenergetic Dnestrovsk” — „Impactul 
CHN asupra hidro-biodiversității”. Studiul 
a fost comandat de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD 
Moldova) și elaborat de un grup de experți 
independenți, la solicitarea Ministerului 
Mediului, cu sprijinul financiar al Suediei.

Apariția Complexului Hidroenerge-
tic Nistrean a dus la înnămolirea râului 
Nistru. A apărut crinul de baltă Butomus 
umbellatus care formează pe alocuri de-
sișuri extinse, în special pe aria Nistrului 
de Mijloc. Această plantă preferă anume 
solurile mâloase. 

Au apărut bancuri și insule de mâl, iar în 
lacul de acumulare Dubăsari nivelul apelor 
s-a micșorat. Depozitele de mâl pe alocuri 
acoperă aproape în totalitate sectoarele de 
coastă și, parțial, albia principală a râului.

După construcția hidrotehnică s-a pro-
dus o restructurare considerabilă a com-
ponenței taxonomice a zooplanctonului 
(reducerea numărului de specii reofile sau 
care preferă apele curgătoare, și creșterea 
celor limnofile, care preferă apele stătă-
toare), s-au micșorat efectivul numeric și 
biomasa acestuia. 

Către anul 2018, dezvoltarea cantitativă 
a zooplanctonului în Nistrul de Mijloc s-a 
diminuat și constituia 2200 de exemplare 
pe metru cub comparativ cu 16100 mii de 
exemplare pe metru cub în anii 2000–2002 
și 212400 de exemplare pe metru cub — în 
anii 1950. Fauna de adâncime a râului a 
fost afectată de construcția și exploatarea 
CHN, astfel s-a atestat scăderea producti-
vității principalelor grupe de hidrobionți 
(organisme acvatice), care sunt hrană de 
bază pentru pești: a zooplanctonului — de 
4,6–7,3 ori, a zoobentosului (organisme 
care trăiesc pe fundul lacului) de 5–6 ori. 

Nistrul a pierdut o cantitate însemnată 
de pește care viețuia în albia sa, din cauza 
dării în exploatare a Complexului Hidro-
energetic Nistrean. Pe sectorul mijlociu al 
Nistrului au dispărut 19 de specii, iar în 
cel de jos  — 15 specii de pești. S-a redus 

efectivul numeric a 44 de specii de pești, 
inclusiv al speciilor cu valoare piscicolă, și a 
crescut ponderea speciilor de pești cu ciclu 
scurt și de mică valoare, de dimensiuni mici. 

O altă cauză a micșorării rezervelor de 
pește în Nistrul de Mijloc este condiționa-
tă de caracterul exploatării Complexului 
Hidroenergetic Nistrean, cu utilizarea în 
timpul funcționării doar a apelor adânci, 
cu mult mai reci decât cele de suprafață. 

Un studiu comandat de PNUD Moldova 
dezvăluie o serie de probleme cu impact de 
mediu major pentru Republica Moldova, 
în ceea ce privește planurile energetice ale 
Ucrainei pe fluviul Nistru prin dezvolta-
rea Complexului Hidroenergetic Nistrean 
(CHN) de la Novodnestrovsk de la granița 
cu R. Moldova. 

N. M. 

Complexul Hidroenergetic Nistrean al Ucrainei afectează grav Nistrul  
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„Îmi venea să plâng de bucurie 
când mi-am văzut prima carte”

Interviu cu Tatiana Grosu, 22 de ani, poetă

Teatrul Național „Mihai Eminescu”, 
aplaudat la Budapesta

C R O N I C Ă

Scenă din spectacolul „Dosarele Siberiei”, Teatrul Național 
„Mihai Eminescu” din Chișinău

Sala Teatrului Național din Budapesta a fost 
arhiplină în seara de 8 decembrie 2021, când pe 
scenă au jucat actorii Teatrului Național „Mihai 
Eminescu” din Chișinău. Publicul a aplaudat în pi-
cioare spectacolul „Dosarele Siberiei”, o producție 
de referință a Naționalului „M. Eminescu” (TNME) 
de la Chișinău. „Dosarele Siberiei” e un specta-
col-document, realizat după memoriile Ecaterinei 
Chele, Margaretei Cemârtan-Spânu și ale lui Ion 
Moraru, în regia lui Petru Hadârcă.

Evenimentul este prilejuit de celebrarea celor 30 
de ani de la proclamarea independenței Republicii 
Moldova și a 100 de ani de la fondarea Teatrului 
Național din Chișinău (actualmente Teatrul 
Național „Mihai Eminescu”), încununând seria 
manifestărilor ce au avut loc sub dublul patronaj – 
al Președintelui  Republicii Moldova, Maia Sandu, 
și al Președintelui României, Klaus Iohannis.

Turneul TNME la Budapesta a avut loc în cadrul 
unui acord de colaborare între Teatrele Naționale 
de la Chișinău și Budapesta. În cadrul aceluiași 

acord, pe 6 martie 2022, Teatrul Național din 
Budapesta va prezenta  spectacolul „Coafeza”, 
la Chișinău, pentru celebrarea a 30 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice dintre Ungaria și 
Republica Moldova.

I. N.

– Dragă Tatiana Grosu, 
crezi că există profesia de 
poet? 
Nu știu dacă pot să-i spun 

profesie (cel puțin în momentul 
de față). Eu am început să scriu 
poezie dintr-o mare tristețe, încă 
de când eram copil, apoi scrisul 
versurilor s-a transformat în-
tr-un hobby, o fac și până acum 
din plăcere. E drept că scrisul m-a 
ajutat foarte mult chiar și acum, 
la facultate, dar nu m-am gândit 
niciodată să fac o profesie din asta. 
E destul de greu să trăiești doar 
din scris, mai ai nevoie și de o altă 
activitate pentru a te întreține. 
Deși îmi amintesc de ziua în care 
pentru prima dată primisem un 
onorariu pentru o poezie. M-am 
gândit că mi-ar plăcea să fac asta 
de acum înainte, dar încă nu am 
reușit. Totuși, cred că profesia de 
scriitor există, deoarece scrisul ne-
cesită studiu, multă teorie și apoi 
exerciții, experimente, practică. 

– Tu ce profesie ai?
Eu sunt profesoară și am o legă-

tură directă cu literatura și cele-ale 
scrisului. Am avut mare noroc. Mă 
ajută foarte mult cursurile de la 
Facultatea de Litere, profit de tot 
ce studiem aici. 

– Înainte de facultate ai 
studiat la Centrul de Ex-
celență în Viticultură și 
Vinificație. Ce relație există 
între poezie și vinificație?
La acest Centru specializat în 

vinificație și viticultură eu am stu-
diat turismul. Pot spune că acolo 
mi-am petrecut cei mai frumoși 
ani de studenție. Acum urmez fa-
cultatea la Universitatea de Stat 
din Moldova, dar din păcate, viață 
studențească este una de la distan-
ță. Mă rog, e o experiență și asta. 

Sunt convinsă că există o le-

gătură între un vin bun și poezie. 
Așa cum un vin bun trece printr-o 
serie de procese până a ajunge pe 
rafturile magazinelor, așa și poe-
zia trece printr-o multitudine de 
transformări. Există textul brut pe 
care îl scrii din prima, iar apoi faci 
modificări peste modificări, până 
se șlefuiește și rămâi satisfăcut de 
rezultat. Nu ți-e rușine să citești 
ce ai scris. 

– Poezia pentru tine este 
o ocupație principală sau 
auxiliară?
Rolul poeziei în viața mea se 

modifică în funcție de starea mea 
fizică și psiho-emoțională. Există 
perioade când scriu foarte mult, 
am multe idei și  știu cum să le 
aranjez într-un text. Iar apoi pur și 
simplu sunt epuizată și nu mai pot 
să scot nici un cuvânt din mine. 
Înainte eram foarte stresată de 
aceste schimbări, iar apoi am învă-
țat să trăiesc cu ele și să le accept 
așa cum vin. Acum mai încerc să 
scriu și proză, și îmi place ce iese. 
Când scriu mai puțin, citesc mai 
mult, și invers. 

– De curând a apărut car-
tea ta de poeme „Ce vedem 
noi când ne uităm unul la 
altul”, la editura Casa de 
Pariuri Literare din Bucu-
rești. Cât de surprinzător 
pentru tine e propriul 
debut? 
Nici acum nu am realizat de-

finitiv că acest lucru s-a întâm-
plat. Cu mai mulți ani în urmă, 
îmi doream foarte mult să scriu 
o carte și să o public, eram entu-
ziasmată de această idee. Nu știu 
de ce, dar eram convinsă că nu-
maidecât aceasta se va întâmpla. 
Apoi am avut niște perioade de 
nesiguranță, însă, până la urmă, 
am adunat manuscrisul. El conține 

poeme scrise timp de un an (de 
când începuse pandemia și eram 
în izolare), dar sunt și niște poeme 
mai recente. Într-o zi, am înșirat 
manuscrisul pe podea în toată 
camera și așa am ales textele, le-
am aranjat într-o anumită struc-
tură, era un fel de puzzle. Când 
am primit răspunsul afirmativ de 
la editură, îmi venea să plâng de 
bucurie, iar când am luat cartea 
mea în mână, am zis: „Da, este 
exact așa cum mi-am dorit-o!”.

– Cine ți-a sugerat titlul? 
Eu am ales titlul. Dintre toate 

opțiunile, acesta mi s-a părut cel 
mai sugestiv. Motivul pentru care 
l-am ales este că el poate avea o 
dublă sau chiar triplă interpreta-
re, iar mie îmi place acest lucru 
în texte. 

– Multe poeme din cartea 

ta de debut sunt despre 
dragoste. Cât dramatism 
conține dragostea? 
La mine dragostea conține mult 

dramatism încă din copilărie, iar 
eu în adolescență am interpretat-o 
greșit. M-am gândit să scriu și 
despre asta. Acum, de fapt, îmi 
dau seama că lucrurile stau mult 
mai simplu, iar ca să scăpăm de 
sentimentele apăsătoare care ne 
macină, ar trebui să ne uităm unul 
la altul și să ne vorbim. 

– Cine dintre poeți a scris 
cel mai frumos despre dra-
goste? 
Eu cred că toți au scris despre 

dragoste în felul lor, așa cum au 
simțit-o/ trăit-o. Pe mine m-au 
marcat poemele semnate de Ma-
riana Marin, Ingeborg Bachmann, 
Anne Sexton, Emily Dickinson (la 
sigur, sunt și alți autori de care nu-
mi amintesc acum). Mie îmi place 
să mă gândesc că dragostea este o 
portocală, iar când spun asta, îmi 
amintesc de Emil Brumaru, poe-
ziile căruia îmi plac foarte mult.

– Ce rol are Atelierul lui 
Dumitru Crudu în scrisul 
tău? 
Am avut noroc de Atelierul lui 

Dumitru Crudu, este cel mai im-
portant lucru care mi s-a întâm-
plat pe plan literar. Țin minte că 
atunci când am citit primul poem 
la Atelier, am fost criticată. M-am 
întristat, firește. Nu am mai venit 
vreo lună la Atelier, dar la un mo-
ment dat am realizat că ceea ce 
scrisesem până atunci, era doar 
influența literaturii școlare. Nu 
cunoșteam ce se scrie acum, ce 
scriitori există în prezent, cum 
se petrec evenimentele literare, 
cum se publică cărțile, care sunt 
formulele poetice moderne. Ate-
lierul a fost temelia adevărată a 
ceea ce scriu eu acum. Așteptam 
sâmbetele, ca să vin la Atelier și 
să scriu. Doar așa am putut să 
învăț să scriu poezie, prin mult 
exercițiu. Până atunci nu redactam 

nici un text, îmi era foarte greu să 
renunț la ceea ce scrisesem. To-
tuși, am reușit să trec și peste asta, 
iar acesta a fost unul dintre cele 
mai importante lucruri din viața 
mea. La Atelier am văzut și alți 
scriitori români, datorită cărora 
m-am legat și mai mult de scris 
și de poezie în special.   

– Unde ai lansat cartea de 
debut? 
Prima lansare a avut loc în me-

diul on-line, unde ne-am întâlnit 
cu Victoria Tatarin care, de aseme-
nea, a debutat la Casa de Pariuri 
Literare anul acesta, și i-am avut 
ca invitați pe Mina Decu și Andrei 
Mocuța. A doua lansare a avut loc 
la Cartego, la Chișinău, de data 
aceasta pe viu. Au vorbit Nicolae 
Popa și Oxana Gherman, cărora le 
sunt foarte recunoscătoare.  

– Vor mai fi lansări? 
Urmează să mai facem o lansare 

în orășelul meu natal, Vadul lui 
Vodă, la Biblioteca Orășenească 
de aici, pe data de 14 decembrie. 

– Ce fel de cititori îți do-
rești? 
Nu are importanță de care. Pot 

fi cei mai diferiți cititori. Chiar și 
cei care nu au citit niciodată o 
carte cap-coadă, au dreptul să ci-
tească poezie. Dacă li s-ar nimeri 
la îndemână cartea mea, nu am 
decât să mă bucur.

– Câți ani ai? Cum te vezi 
peste zece ani?
Acum am 22 de ani (dar am să 

vă mărturisesc că deseori uit câți 
ani am, nu sunt sigură dacă am 
21 sau 22). La 32 de ani vreau să 
mă văd fericită, iar pe lângă asta, 
să mai și scriu. Atât cât am să pot.

– Visezi un raft plin cu căr-
țile tale? 
Nu m-am gândit niciodată la 

asta, probabil din cauza că până 
acum visam la prima mea carte. 
Trebuie să-mi revăd visele.

– Ce citești acum? 
Acum citesc literatură moder-

nă, de curând l-am descoperit pe 
Andre Gide cu „Prometeu rău în-
lănțuit” și mi-a plăcut. Mă atrag 
situațiile absurde, pentru că aici 
poți răsturna întâmplările cum 
îți dorești. Iar după Gide am re-
citit „Procesul”. L-am descoperit 
pe H.H. Munro cu istoriile sale 
scurte.

– Ce gânduri ai înainte de 
Crăciun? 
În primul rând, să trec de exa-

mene că am vreo șapte, iar în al 
doilea rând, să fim cu toții sănă-
toși și să nu se stingă lumina din 
sufletele noastre.

– Mulțumesc pentru in-
terviu!

Interviu
de Irina Nechit
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I N V E S T I Ț I I

„BauTex Composites” 
deschide calea pentru 
alți investitori străini

Compania 
germană 
BauTex-
Stoffe 

investește peste 18 
milioane de dolari 
în construcția unei 
fabrici pentru 
producția de țesături 
și produse din fibră 
de sticlă. În acest 
sens, pe 2 decembrie 
2021, compania 
„BauTex Composites”, creată de un investitor din 
Republica Moldova, a semnat un acord cu Zona 
Economică Liberă „Bălți”, subzona Strășeni, și a 
devenit rezident al acesteia. Peste șapte ani, până 
în 2028, compania va avea peste 300 de angajați, 
iar volumul de producție va fi de aproximativ 80 
de milioane de dolari.

Întreprinderea va fi ampla-
sată pe o suprafață de 14 mii de 
metri pătrați în Strășeni. Pentru 
construcția și dotarea uzinei cu 
echipamente moderne vor fi in-
vestite, în anul următor, aproxi-
mativ 18 milioane de dolari SUA. 
Se preconizează că în 2022 vor fi 
create 100 de noi locuri de muncă 
în cadrul întreprinderii, iar vân-
zările vor ajunge la aproape 10 
milioane de dolari în primul an 
de activitate.

După cum s-a remarcat la ce-
remonia de semnare a Acordului 
de rezidență, datorită dezvoltării 
active a industriei construcțiilor, 
materialele de construcție sunt 
supuse unor cerințe de calitate 
ridicate. Produsele fabricate de 
„BauTex Group” sunt cele mai 
atractive în comparație cu cele ale 

concurenților datorită utilizării 
standardelor de calitate germane 
și cerințelor ridicate de control al 
calității în producție, precum și 
disponibilității depline a docu-
mentației tehnice necesare.

Cererea de produse ale com-
paniei este în continuă creștere. 
Prin urmare, planul de afaceri 
prezentat de „BauTex Composi-
tes” prevede o creștere anuală a 
numărului de angajați și a volu-
melor de producție. 

Compania actualizează în 
mod constant tehnologia 
produselor fabricate

Achim Lutter, reprezentant al 
„BauTex Composites”, a spus că 
„„Grupul BauTex” este interesat 
de dezvoltarea afacerii, de extin-

Despre BauTex Group 
(www.bautex-stoffe.de):

 BauTex-Stoffe este o marcă de textile contractuale 
din 1964. Compania produce o gamă extinsă de 
produse ignifuge, care include o gamă largă de 

țesături de protecție, țesături decorative ignifuge, 
țesături de tapițerie și țesături pentru draperii. 
Cea mai mare întreprindere a grupului BauTex-

Stoffe din afara Germaniei a fost înființată în Rusia 
în anul 2000, pe site-ul BauTex GmbH din Gus-

Khrustalny. Aproximativ 800 de persoane lucrează 
pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați, iar 

cifra de afaceri anuală se ridică la 60 de milioane 
de dolari americani. O altă companie BauTex 

Sp.z.o.o. a fost înființată în 2011 în Polonia. Are 50 
de angajați pe o suprafață de producție de 6.000 
de metri pătrați și o cifră de afaceri anuală de 12 

milioane de dolari. 
La fabrica din Moldova, BauTex Composites 
intenționează să producă în șase domenii: • 

Țesătură de sticlă Ortex – un material de armare de 
calitate germană, utilizat în producția de produse 
din fibră de sticlă în diverse industrii (construcții 
navale, auto, aviație, construcții, sport). Țesătura 

complexă este o combinație unică de două sau 
mai multe straturi de materiale diferite, cusute cu 
fire de poliester. Țesătura compozită este utilizată 

pe scară largă în producția de furtunuri pentru 
igienizarea conductelor. • Polifane – discuri 

abrazive pentru bolțari. • Aquapanel – plasă de 
sticlă de armare pentru producția de plăci de 

ciment. • Armătură compozită – tije nemetalice 
din fibră de sticlă. • Zona de reciclare – realizarea 

de baze din fibră de sticlă pentru producție în 
conformitate cu direcțiile planificate, precum și 

pentru vânzări. 

Despre Zona Economică Liberă 
Bălți (ZELB) (www.zelb.md):

 Zona Economică Liberă „Bălți” a fost înființată în 
martie 2010. În cei 11 ani de activitate, în zonă au fost 
înregistrați 78 de rezidenți, cu investiții totale de peste 

222 de milioane USD. În această perioadă au fost create 
11600 de locuri de muncă, cu un salariu mediu de 9600 
de lei. Volumul producției industriale este în prezent de 
6,9 miliarde de lei pe an, iar vânzările totale se ridică la 
7,1 miliarde de lei pe an. ZELB are 19 subzone, dintre 

care trei în Bălți și restul în întreaga țară. 

derea gamei de produse fabricate, 
de creșterea volumului de pro-
ducție, precum și de promovarea 
activă a produsului pe piețele eu-
ropene și americane. În acest scop 
compania actualizează în mod 
constant tehnologia produselor 
fabricate, precum și investițiile 
active în noi echipamente de înal-
tă tehnologie.

În prezent, industria fibrelor 
de sticlă și a produselor din sticlă 
crește intensiv. „BauTex” are o 
poziție stabilă de lider pe piața 
produselor din fibră de sticlă, 
având exporturi inclusiv în Eu-
ropa, China și SUA. 

Compania „BauTex Compo-
sites”, înființată în R. Moldova, 
va fi a treia companie a grupului 
nostru din afara Germaniei, dar a 
doua în ceea ce privește mărimea, 
numărul de angajați și volumul de 
producție. Ne așteptăm ca planul 
de afaceri pe șapte ani să fie nu 
numai implementat în termenul 
stabilit, ci și extins ulterior.

În acest scop, în cadrul ZEL 
„Bălți” au fost create toate con-
dițiile necesare, care, suntem 
încrezători, vor continua să se 
îmbunătățească pentru dezvol-
tarea industriei din țară». 

Marin Ciobanu: 
„„BauTex-Stoffe” este un 
partener al unor mărci 
mondiale renumite 
pe piețele externe”

Marin Ciobanu, administrator 
Bălți: „Această investiție este de 
două ori unică pentru Moldova. În 
primul rând, o astfel de producție 
de țesături de înaltă tehnologie 
și de produse din fibră de sticlă 
nu a mai existat niciodată în țara 
noastră. Iar acest lucru lărgește 
gama de bunuri produse în țară. 
În al doilea rând, și acest lucru 
este foarte important, compania 
„BauTex-Stoffe” este un partener 
al unor mărci mondiale renumite 
pe piețele externe, unele dintre 
acestea fiind de mulți ani rezi-
dente ale ZEL „Bălți”. Acest lucru 
înseamnă că o parte din produsele 
fabricate de „BauTex Composites” 
vor fi livrate rezidenților noștri, 
reducând cel puțin costurile logis-
tice pentru participanții la acest 

lanț de producție. Astfel, devenind 
rezident al Zonei Economice Libe-
re „Bălți”, „BauTex Composites” 
a deschis calea pentru alți inves-
titori străini, care cooperează cu 
companiile noastre rezidente în 

străinătate, să ia în considerare 
deschiderea unor facilități de 
producție în Republica Moldova. 

Marcela MUNTEANU

P
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Cum erau mituiți lucrătorii din comisariate

Am mai scris despre miile de aventurieri, 
rătăciți, desfrânați, borfași și bețivani 
aduși din Rusia și Ucraina în Basarabia 
de către ocupanții sovietici mai întâi 

în 1940, apoi în 1944. Infracțiunile și crimele 
săvârșite de aceștia nici azi nu au fost pedepsite... 
Despre comportamentul unui funcționar venit 
pe turela tancului este vorba în Hotărârea CR 
Târnova al PC(b) din RSSM privind excluderea 
din partid a lui Perekidailov C.M.1

STRICT SECRET
„Perekidailov Chiril Mihailo-

vici – anul nașterii 1914, membru 
al PC(b) al URSS din anul 1940, 
biletul de partid nr., ucrainean, 
funcționar, studii primare. În mo-
mentul deschiderii dosarului lu-
cra șef adjunct al secției raionale 
Târnova a NKVD-ului. În prezent 
lucrează împuternicit operativ al 
secției județene Soroca al secției 
NKVD.

S-a stabilit: Perekidailov C.M., 
activând în raionul Târnova, se 
dedica sistematic bețiilor și s-a 
compromis ca comunist. La 10 oc-
tombrie 1944, și-a permis o beție 
și un comportament huliganic în 
apartamentul lui Grigorievscaia. 
În timpul scandalului, ghimnas-
tiorca (un fel de cămașă din stofă 
groasă, pe care o purtau soldații 
și ofițerii sovietici – Al. M.) în 
care se afla și biletul de partid a 
fost aruncată în stradă. A doua 
zi, participanții la beție i-au în-
mânat lui Perekidailov ghimnas-
tiorca și biletul de partid. La 29 
octombrie 1944, a participat la 
o altă beție. În stare de ebrietate 
și scandal i s-au furat biletul de 
partid și alte documente. Biletul 
de partid n-a fost găsit...”

Ocupanții erau plini de impor-
tanță, cu aere de superioritate față 
de populația băștinașă, cu un com-
portament obraznic și violent, 
lacomi și hrăpăreți, care dădeau 
interesului personal și burții pro-
prii importanță republicană. Cu 
cât funcția era mai înaltă, cu atât 
posibilitățile de îmbogățire fără 
muncă erau mai sigure, iar riscul 
de a fi pedepsit era nul. 

Documentele selectate, traduse 
din limba rusă de autorul acestor 
rânduri și incluse în prezentul ma-
terial sunt documente redactate 
de instituții sovietice autoritare, 
adică cu o credibilitate de sută la 
sută.

La începutul anului 1944, situ-
ația de pe frontul de est se schim-
base în favoarea URSS, lucru care 
a devenit posibil datorită victoriei 
rușilor de la Stalingrad. Deja în 
primăvară câteva raioane din nor-
dul Basarabiei au fost reocupate 
de oștirile sovietice. 

Comportamentul ocupanților 
este previzibil în toate perioade-
le istorice, care se caracterizează 

prin batjocură și violență față de 
băștinași, lipsa fricii că vor fi pe-
depsiți pentru faptele săvârșite. 
Mai pe scurt – învingătorii nu 
sunt judecați!

Iată un document cutremură-
tor ce exprimă imaginea adevă-
rată a stăpânului sovietic venit 
în Basarabia pentru a ne aduce 
„eliberarea stalinistă”:

STRICT SECRET
Șefului secției militare a CC al 

PC(B) al Moldovei, tov. Fonariov
CERTIFICAT
În urma verificării faptelor 

descrise în nota informativă a 
secretarului CR al PC(b)M din 
Târnova de tov. Korolkov, din 27 
decembrie 1945, despre abuzul 
de putere, corupția și demorali-
zarea ofițerilor Comisariatului 
militar raional, Vă informăm 
următoarele:

Șeful secției nr.1, locotenent 
superior tov. Goncearov, folo-
sindu-se de funcția deținută, ne-
legitim, elibera certificate fictive 
și livrete militare false dezerto-
rilor de pe front și din industria 
militară cu nota „nu este apt de 
serviciul militar”, atribuindu-le 
diferite articole și boli, potri-
vit cărora, aceștia nu puteau fi 
mobilizați și își continuau liniștit 
traiul în gospodăriile lor. Pentru 
documentele eliberate, de regulă, 
tov. Goncearov lua de la cetățenii 
dezertori mită în bani și produse 
alimentare, participa la banchete 
și nunți organizate de dezertori 
și de cei ce se eschivau de la ser-
viciul militar, aflați în evidența 
Comisariatului militar raional 
Târnova. 

Pentru acest scop, tov. Gon-
cearov avea câțiva oameni în 
anturajul său care se ocupau de 
transmiterea mitei la domiciliu. 
De exemplu: tov. Goncearov, prin 
intermediul cetățenei Cogan Ha-
ica, a eliberat un certificat fals 
dezertorului Tcaci Trofim Gri-
gorievici, pentru care Cogan a 
primit de la Tcaci 2000 de ruble, 
din care 1000 de ruble Cogan le-a 
transmis lui Goncearov. În felul 
acesta, prin cetățeana Cogan, au 
fost transmise documente de la 
scoaterea din evidență militară 
a dezertorilor Zisman, Volico, 
ultimul a dat mită în valoare de 
1000 de ruble, din care Cogan a 
transmis 600 de ruble lui Gon-
cearov, Bliuma Moha a dat 1400 
de ruble, din care lui Goncearov 
i s-au transmis 850 de ruble. În 
discuție cu cetățeana Cogan toate 
faptele au fost confirmate de ea, 
mai mult decât atât, ea a recunos-
cut că lua mită de la persoanele 
nominalizate și i-o transmitea 
lui Goncearov; acest lucru avea 
loc în cabinetul tov. Goncearov 
sau, uneori, acasă, în prezența 

soției sale. Cea mai mare parte a 
banilor primiți era transmisă lui 
Goncearov, restul și-l atribuia sie.

Goncearov le-a eliberat și altor 
cetățeni (Cușari Grigori Ălievici, 
Gherco, Ţemerman ș.a.) certi-
ficate privind eliberarea de la 
serviciul militar și de la lucrul 
în industria militară.

În afară de aceasta, Gon-
cearov participa activ la nunți, 
care trebuie considerate ca mită, 
dar în altă formă. De exemplu, 
în satul Târnova la cetățeanul 
Coun, numele căruia Goncearov 
nu-l cunoștea, la invitația fratelui 
Coun Ivan Efimovici, a participat 
la petrecerea în armată a premi-
litarului Colesnic Vasile, în sa-
tul Codrenii Noi a participat la 
nuntă și la multe alte petreceri și 
nunți. Participarea lui Goncearov 
la nunți este legată de dezertori 
și persoane care se eschivau de 
la serviciul militar. 

Tov. Goncearov în activitatea 
sa criminală avea în anturajul 
său oameni care îi transmiteau 
mita și îl invitau la petreceri și 
nunți. 

Aceștia primeau de la Gon-
cearov documentele corespun-

zătoare, pe care acesta le elibera 
cu mare plăcere. Din discuțiile 
cu tov. Goncearov, în prezența 
reprezentantului secției politice 
a comisariatului militar republi-
can, maiorul Teslea, și a șefului 
secției militare a comitetului ju-
dețean Soroca al PC(b)M, tov. 
Ciurban, la 22 ianuarie 1946 tov. 
Goncearov, a recunoscut parți-
al activitatea sa criminală, care 
constă în eliberarea documen-
telor false celor dezertați de pe 
front, dezertorilor din industria 
militară și celor care se eschivau 
de la serviciul militar, pentru 
care lua mită în bani și produ-
se. Tov. Goncearov a prezentat o 
notă informativă la acest subiect.

E necesar de menționat că 
tov. Goncearov, în calitate de 
comunist și ofițer, n-a recunos-
cut activitatea sa antipartinică și 
antistatală, încercând să ascundă 
multe fapte care au avut loc, ce 
necesită să fie verificate de orga-
nele de anchetă ale procuraturii 
militare.

Un alt fapt este comporta-
mentul amoral al șefului secției 
2, fiind totodată și secretar al or-
ganizației de partid a Comisari-
atului militar raional, căpitanul 
tov. Hantimirov, care lucrează în 

Comisariatul militar raional Târ-
nova încă de la formare. Pe tot 
parcursul acestei perioade, tov. 
Hantimirov era antrenat în beții 
sistematice, făcându-i companie 
lui Goncearov. Deseori participa 
la tot felul de petreceri și nunți 
împreună cu Goncearov, iar prin 
diferite minciuni silea femeile și 
fetele să aibă cu el relații intime. 
Aflat în stare de ebrietate, a pro-
vocat de trei ori certuri violente 
cu bătăi ale ortacilor și folosirea 
pistolului din dotare; ultimul caz 
a avut loc în apartamentul lui 
Goncearov, când Hantimirov, 
beat, a tras de câteva ori din 
pistol.

Tov. Hantimirov, cu minciuni 
și promisiuni de tot felul, forța 
femeile să concubineze cu el și, 
prin escrocherii, extorca mijloace 
pentru petreceri și beții; de exem-
plu, Hantimirov a concubinat cu 
fosta lucrătoare a comisariatului 
militar, cetățeana Lalezinova, 
care era contabilă. Într-un ter-
men foarte scurt, ea a cheltuit cu 
el 4000 de ruble, tot ea a cumpă-
rat cizme de iuft și le-a dăruit lui 
Hantimirov.

Hantimirov la rândul său i-a 

promis că se va căsători cu ea, 
dar, când s-a aflat că Lalezinova 
a cheltuit mijloacele statului, a 
fost eliberată de la comisariatul 
militar, el a refuzat să-și onore-
ze promisiunea și s-a căsătorit 
cu alta.

Despre comportamentul amo-
ral al lui Hantimirov pot fi aduse 
mai multe exemple. Tov. Hanti-
mirov, fiind secretar al organiza-
ției de partid a comisariatului 
militar, n-a luat nici o măsură 
partinică pentru a-i influența pe 
comuniști și pe ceilalți lucrători 
care se ocupau cu bețiile și luau 
mită de la dezertori și cei care se 
eschivau de la serviciul militar, 
iar tov. Goncearov și Hantimirov, 
din contra, ascundeau toate ca-
zurile criminale și prin această 
activitate au devenit complici.

În discuție cu tov. Hantimirov 
în prezența reprezentantului Co-
misariatului Militar Republican, 
tov. Teslea, și a șefului secției mi-
litare a Comitetului Județean al 
PC(b)M, tov. Ciurbanov, Hanti-
mirov a recunoscut toate faptele 
expuse mai sus.

 Consider că tovarășii Gon-
cearov și Hantimirov, prin com-
portamentul lor manifestat prin 
beții sistematice, uneori cu scan-

daluri și folosirea armelor din do-
tare, luare de mită și depravare, 
subminează autoritatea ofițerului 
sovietic în ochii populației locale 
și încrederea față de instituția 
militară, cum este voenkomatul 
(comisariatul militar – Al.M.), și 
prin aceasta toarnă apă la moara 
dușmanilor puterii sovietice.

Tovarășii Goncearov și Han-
timirov, ca membri al partidu-
lui bolșevic, au pătat imaginea 
comunistului și responsabilita-
tea în fața partidului. Din acest 
motiv Goncearov și Hantimirov 
nu merită să poarte înaltul titlu 
de comunist și trebuie pedepsiți 
aspru până la excluderea din 
rândurile partidului.

E necesar să menționăm ati-
tudinea neserioasă a comisarului 
militar republican, tov. Korsun, în 
cercetarea faptelor despre încălca-
rea legislației revoluționare și ac-
tivitatea criminală a subalternilor 
față de populația locală. De exem-
plu, după ce au parvenit semnale 
din raionul Târnova despre acti-
vitatea criminală a lui Goncearov 
și altor lucrători ai comisariatului 
militar, în raion a sosit tov. Kor-
sun, șeful secției cadre a Comisa-
riatului Militar Republican, tov. 
Kușnarev, și procurorul militar. 
Procurorul raionului Târnova, tov. 
Șevcenco, a transmis procurorului 
militar toate materialele anchetei 
prealabile și certificatele false, eli-
berate de Goncearov dezertorilor. 
Despre această transmitere a fost 
informat tov. Korsun. Se părea că 
erau destule mărturii pentru con-
tinuarea anchetei și pedepsirea 
celor vinovați. Dar tov. Korsun nu 
a găsit de cuviință să discute cu 
lucrătorii comisariatului militar, 
inclusiv cu tov. Doncenco, care a 
semnalat despre activitatea cri-
minală a lui Goncearov, cu atât 
mai mult cu cât nu a vorbit nici 
cu Goncearov.

În consecință, tov. Korsun 
a venit la comisariatul militar 
Târnova, unde numai s-a ară-
tat, promițând să revină, dar a 
plecat la Chișinău și nimeni nu 
l-a mai văzut. Până azi nu se cu-
noaște locul aflării materialelor 
transmise procurorului militar 
și ce măsuri anume au fost luate 
privind activitatea criminală a 
lui Goncearov. 

Din discuțiile cu tov. Teslea 
am aflat că procurorul militar 
a transmis un certificat Comisari-
atului Militar Republican în care 
se menționează că faptele activi-
tății criminale a lui Goncearov nu 
s-au adeverit și astfel tov. Korsun 
s-a liniștit. Toate acestea vorbesc 
despre faptul că tov. Korsun se 
străduie să nu scoată gunoiul din 
casă și protejează persoanele ce 
trebuie alungate de la serviciu și 
din rândurile PC(b), iar acestea 
continuă să lucreze și să se des-
compună politic și moral.

Consider necesar ca despre 
activitatea tov. Korsun să comu-
nic secției politice din districtul 
militar Odesa, pentru a lua mă-
suri administrative față de tov. 
Korsun.

Instructor secția militară a CC 
PC(b) M (semnat) Polejaev2

1 AOSPRM,F.51, inv. 3,d. 22 , f. 207.
2 AOSPRM, F. 51, inv. 4, d. 432, f. 6-8.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

„Văd soluționarea problemelor 
stringente ale civilizației prin prisma 
cercetărilor științifice profunde”  

P R I V I R E A

- Stimate Domnule 
academician Ion Tighi-
neanu, la invitația Orga-
nizației Națiunilor Unite, 
între 31 octombrie și 12 
noiembrie curent, peste 
120 de lideri de stat și 
reprezentanți ai guverne-
lor din 197 de țări au dis-
cutat la Glasgow, în ca-
drul Conferinței COP26, 
problemele legate de 
schimbările climatice 
și măsurile ce se impun 
pentru a fi întreprinse la 
scară globală. Vă rog să 
elucidați succint istoria 
forurilor COP.
Prima conferință COP a 

avut loc cu peste 30 de ani 
în urmă, între 28 martie și 7 
aprilie 1995, la Berlin, Germa-
nia. Liderii mondiali de la acea 
vreme s-au întâlnit, la inițiativa 
ONU, pentru a aborda pro-
blema schimbărilor climatice. 
În urma discuțiilor purtate a 
fost semnată o convenție care 
prevedea angajarea țărilor lumii 
în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră. De atunci, în 
fiecare an, cu excepția anului 
pandemic 2020, reprezentanții 
țărilor (numite „Părți”, Con-
ferința Părților – COP) și-au 
dat întâlnire pentru a pune în 
discuție dinamica schimbărilor 
climatice și provocările genera-
te de ele. Voi menționa că orga-
nizarea conferințelor COP a fost 
inițiată la semnalele date de 
cercetătorii științifici. La 16 iu-
lie 1992, peste 1700 de savanți 
independenți, inclusiv majo-
ritatea laureaților Premiului 
Nobel la momentul respectiv, 
s-au adresat cu un avertisment 
către civilizație, cerând omeni-
rii să schimbe radical atitudinea 
față de natură pentru a evita în 
viitor „o vastă catastrofă uma-
nitară”. În opinia exprimată de 
personalități proeminente ale 
lumii, lipsa măsurilor adecvate 
împinge ecosistemele Pământu-
lui dincolo de capacitățile lor de 
a susține viața pe planetă.  

- Luând în considerare 
perioada de un sfert de 
secol de discuții și reco-
mandări, putem afirma 
astăzi că forurile COP 
precedente au avut un 
impact pozitiv asupra 
dinamicii schimbărilor 
climatice la scară globa-
lă?  
În acest sfert de secol, toată 

lumea a conștientizat perico-
lul schimbărilor climatice, iar 
unele conferințe COP rămân 
în istorie prin deciziile relativ 
îndrăznețe. În acest context, se 
evidențiază COP21, în cadrul 
căruia a fost negociat Acordul 
Climatic de la Paris, aprobat 
de 196 de părți la 12 decembrie 

2015. Acordul reprezintă un 
tratat internațional obligato-
riu din punct de vedere juridic 
privind schimbările climatice 
și reglementează măsurile de 
reducere a emisiilor de carbon 
începând cu anul 2020. Acordul 
de la Paris oferă și un cadru 
pentru sprijin financiar, tehnic 
și de consolidare a capacități-
lor în țările slab dezvoltate. În 
conformitate cu cerințele Acor-
dului, Uniunea Europeană, de 
exemplu, s-a angajat să reducă, 
până în 2030, emisiile de gaze 
cu efect de seră cu cel puțin 
55% față de nivelurile din 1990, 
prezentând strategia pe termen 
lung de reducere a lor. 

Merită să fie menționată și 
Conferința COP3 (1-10 decem-
brie 1997) în cadrul căreia a fost 
semnat Protocolul de la Kyoto 
care a stabilit pentru țările 
industrializate angajamente 
ferme de reducere a emisiilor de 
carbon pentru anii 2008-2012.

Totuși măsurile întreprinse, 
în opinia experților în dome-
niu, nu pot asigura o încetinire 
semnificativă a procesului de 
încălzire globală, de aceea în 
decembrie 2017 peste 15 mii de 
savanți din 184 de țări au venit 
cu o nouă adresare, „Avertis-
mentul oamenilor de știință 
către umanitate”, în care și-au 
exprimat marea îngrijorare 
în contextul schimbărilor de 
mediu depistate în ultimele 
decenii.

- Așteptările comunită-
ții internaționale de la 
Conferința COP26 au fost 
mari. S-au adeverit ele? 
Care sunt principalele 
realizări ale Summitului 
de la Glasgow?
În mare parte, așteptările 

comunității internaționale s-au 
adeverit. Țările participan-
te la Conferința COP26 de la 
Glasgow au aprobat un acord 
pentru intensificarea luptei 
împotriva încălzirii globale, 
așa-numitul „Pact climatic de 
la Glasgow” care a) prevede 
limitarea încălzirii globale la 1,5 
grade Celsius peste nivelurile 
preindustriale pentru a evita 
cele mai grave efecte ale schim-
bărilor climatice; b) include un 
apel pentru reducerea treptată a 
„subvențiilor ineficiente pentru 
combustibili fosili”; c) solicită 
părților până la sfârșitul anului 
2022 să „revizuiască și să-și 
consolideze” obiectivele pentru 
2030 de reducere a emisiilor; 
îndeamnă țările dezvoltate să-și 
majoreze semnificativ (cel puțin 
să-și dubleze) sprijinul colectiv 
de finanțare pentru climă cu 
scopul de a ajuta statele în curs 
de dezvoltare să se adapteze la 
schimbările climatice. 

Au fost semnate mai multe 

angajamente pentru protecția 
mediului: declarația privind 
stoparea defrișărilor de păduri 
până în 2030; acordul privind 
reducerea emisiilor globale de 
metan cu 30% până în 2030; 
angajamentul pentru înceta-
rea finanțării în străinătate a 
proiectelor de infrastructură pe 
bază de combustibili fosili ș.a. 
Cu timpul, pot deveni proverbi-
ale cuvintele Premierului Marii 
Britanii, Boris Johnson: „Sum-
mitul de la Glasgow va marca 
începutul sfârșitului încălzirii 
globale”.

- Totuși nu putem trece 
cu vederea faptul că unii 
participanți la COP26 au 
rămas dezamăgiți de re-
zultate. Ați putea comen-
ta cauzele decepției?
Mai mulți participanți au 

rămas dezamăgiți de reformu-
lările din „Pactul climatic de la 
Glasgow” realizate pe ultima 
sută de metri. Spre exemplu, 
înainte de adoptarea textului 
final, reprezentanții unor țări 
au solicitat o modificare în text 
conform căreia să fie prevăzută 
o „reducere treptată” a utiliză-
rii cărbunelui în loc de „eli-
minarea treptată” a energiei 
provenite din cărbune. La acest 
subiect este foarte expresivă 
afirmația comisarului european 
pentru climă, Frans Timmer-
mans, la care a făcut referire 
„Washington Post”: „Bogăția 
europeană a fost construită pe 
baza cărbunelui, dar în viitor, 
dacă nu se vor adopta măsuri 

eficiente de eliminare a acestu-
ia, moartea va fi generată tot de 
cărbune”. 

Mai multe aspecte legate 
de rezultatele Summitului de 
la Glasgow vor fi discutate în 
cadrul conferinței organizate de 
Academia de Științe a Mol-
dovei la 13 decembrie curent 
cu participarea profesorului 
Rattan Lal din SUA, Laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace 
(2007) și al Premiului Mondial 
pentru Alimentație (2020), a 
reprezentanților Ministerului 
Mediului, Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare și 
ai mediului academic. 

- Dumneavoastră ați 
semnat, în numele Pre-
zidiului AȘM, Declarația 
consilierilor științifici 
internaționali, publicată 
înainte de COP26, și ați 
participat online la un 
eveniment de dezbateri, 
organizat de Sir Patrick 
Vallance, Consilier 
științific al Guvernului 
Regatului Unit. Care este 
opinia Dvs. personală 
referitor la rezultatele 
COP26 și care sunt per-
spectivele unui răspuns 
adecvat din partea ci-
vilizației la provocările 
generate de schimbările 
climatice?
Dacă lupta cu coronaviru-

sul de tip nou SARS-CoV-2 se 
asociază cu al treilea război 
mondial, atunci al patrulea 
război mondial ar putea fi 

atribuit luptei cu efectele grave 
ale schimbărilor climatice. În 
esență, conflictul generat de 
încălzirea globală oglindește 
mentalitatea îngustă și rezulta-
tele activității nocive a omului 
afectat de egocentrism, incapa-
citatea lui de a trăi în armonie 
cu mediul înconjurător, acest 
beteșug al lui homo sapiens 
devenind tot mai accentuat cu 
scurgerea timpului. 

Cred că anume activitatea 
nesăbuită a omului a dus la 
poluarea mediului, reducerea 
volumului de apă potabilă, 
pierderea pădurilor, distrugerea 
biodiversității etc., iar ieșirea 
din acest impas o văd în abor-
darea și soluționarea proble-
melor stringente ale civilizației 
prin prisma cercetărilor științi-
fice profunde. Este îmbucurător 
faptul că, după cum a men-
ționat și Sir Patrick Vallance 
în scrisoarea sa de mulțumire 
adresată consilierilor științifici 
internaționali, dintre toate con-
ferințele COP organizate până 
acum, COP26 a fost cea mai 
axată pe știință. Rămân încre-
zător că actualele confruntări cu 
provocările Secolului XXI vor 
fi câștigate de omenire în baza 
implementării celor mai per-
formante realizări ale științei și 
tehnologiei, iar chemarea noas-
tră este de a stima și a susține 
savanții care prin ingeniozitate 
și sacrificiu ne oferă posibilități 
de a evita catastrofele umane. 

Interviu realizat 
de Victoria CERNEA

Interviu cu academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei
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Am sinuzită? 
Sinuzita reprezintă infecția ca-

vităților ce conțin aer din structu-
ra oaselor craniului. În cadrul in-
flamării sinusurilor, mucusul fluid 
(prezent în mod normal într-un 
strat subțire la nivelul pereților 
acestor cavități) devine dens și 
aderent și nu mai poate drena în 
cavitatea nazală, acumulându-se 
și cauzând durere.

Principalele simptome posibile 
ale sinuzitei sunt:

durere facială;
presiune facială;
nas înfundat;
secreții nazale abundente;
scurgerea secrețiilor nazale 

pe peretele posterior al faringe-
lui (înghițirea secrețiilor nazale);

durere în gât;
tuse;
respirație urât mirositoare;
durere de cap. 
Pentru diagnosticul sinuzitei 

sunt necesare cel puțin două din-
tre următoarele simptome: dure-
re sau presiune facială, congestie 
nazală (nas înfundat), scurgere 
nazală sau retrogradă a secrețiilor, 
hipomie sau anosmie (diminuare 
a sensibilității mirosului sau pier-
derea totală a mirosului). Prezen-
ța izolată a durerii sau presiunii 
faciale acute (nou instalate), fără 
alte simptome nazale, sugerează 
existența unei alte patologii, di-
agnosticul de sinuzită fiind mai 
puțin probabil.

În ceea ce privește examenul 
clinic, aplicarea presiunii cu aju-
torul degetelor asupra sinusurilor 
faciale provoacă durere în cazul 
sinuzitei.

Sinuzita acută este caracte-
rizată de prezența simptomelor 
pentru cel mult 12 săptămâni, în 
timp ce persistența acestora peste 
această durată definește sinuzita 
cronică.

Întrucât sinusurile se înve-
cinează cu structuri importante 
precum creierul sau ochii, infecția 
se poate extinde la nivelul aces-

tora și pacientul poate prezenta 
complicații precum:

simptome severe, precum dure-
re de cap severă sau durere facială 
severă;

ameliorare urmată de agrava-
rea simptomatologiei;

persistența simptomelor pen-
tru mai mult de 10 zile;

febră ce durează mai mult de 
3-4 zile sau temperatură înaltă, 
indiferent de durată;

alterarea stării de conștiență;
apariția rigidității la nivelul 

mușchilor gâtului;
umflarea frunții, obrajilor sau 

cerului gurii;
înroșirea unui ochi și durere 

la nivelul acestuia;
afectarea vederii;
respirație, înghițire sau vorbire 

cu dificultate.
Acestea reprezintă simptome 

de alarmă și situații care impun 
necesitatea unui consult medical 
de urgență. De asemenea, persoa-
nele cu deficiențe imune și copiii 
cu vârste mai mici de 3 luni sau 
care prezintă febră 38° sau mai 
mare trebuie să se prezinte la me-
dic pentru evaluare și tratament 
adecvate încă de la apariția pri-
melor simptome.

romedic.ro

Fumătorii și utilizatorii produselor din 
tutun de tipul heat-not-burn (HNB) 
prezintă niveluri mai mici de anticorpi 
IgG împotriva proteinei spike a virusului 

SARS-CoV-2 după vaccinare, constată un studiu 
recent. De asemenea, titrurile de anticorpi 
au scăzut în mod constant la persoanele care 
consumau alcool, chiar și în cantități moderate.

Alimentele procesate, „comode”, sunt 
caracterizate de excese: de calorii, zaha-
ruri, sodiu și grăsimi saturate industriale, 
în comparație cu cele preparate în casă. 
Cu toate acestea ele rămân o alternativă 
confortabilă, foarte populară, deoarece în 
aparență reduc timpul dedicat gătitului, 
energia investită și nu presupun deținerea 
unor cunoștințe elaborate pentru prepa-
rarea hranei.

Dezavantajele produselor preambalate 
asupra statusului nutrițional, în special al 
copiilor, au condus la nevoia de a identifica 
factorii implicați în decizia părinților de a 
le achiziționa.

Deși 57% dintre adulții chestionați au 
identificat economia de timp drept motiv 
principal pentru achiziția semiprepara-
telor congelate, adevărul este unul mult 
mai complex. 

Au fost analizate dimensiunile sociale 
ale deciziei de cumpărare a alimentelor 

„comode” din comerț și au fost observate 
următoarele:

49% dintre părinți le achiziționau de-
oarece semipreparatele sunt preferatele 
familiei;

33% au ales alimentele preambalate de-
oarece copiii le puteau pregăti și consuma 

cu ușurință singuri;
27% preferă astfel de produse deoarece 

au un preț accesibil;
22% aleg să cumpere produse preamba-

late deoarece nu știu ce altceva să gătească;
11% dintre părinții implicați în studiu 

achiziționează semipreparate deoarece 

sunt singurele alimente acceptate de toți 
membrii familiei.

Rezultatele studiului au fost publicate în 
Journal of Nutrition Education and Beha-
viour și constituie un semnal de alarmă cu 
privire la alimentația copiilor și a viitorilor 
adulți, deoarece educația nutrițională și 
obiceiurile alimentare sănătoase se deprind 
de la vârste fragede și sunt dificil de corectat 
odată cu înaintarea în vârstă.

Consumul de alimente semiprepara-
te, preambalate, congelate, este puternic 
asociat cu un aport insuficient de fructe 
și legume, disponibilitatea crescută a ali-
mentelor hipercalorice cu valoare nutri-
țională inferioară, deficite de achiziție a 
deprinderilor pentru gătit și planificarea 
eficientă a meselor în rândul părinților, 
dar și al copiilor care pot perpetua aceste 
neajunsuri în perioada adultă.

romedic.ro

Rezultatele studiului demon-
strează că fumatul produselor din 
tutun și consumul de alcool pot 
afecta răspunsul imunologic la 
vaccinarea COVID-19.

Numeroase studii demonstrea-
ză un grad ridicat de variabilitate 
inter-individuală a nivelurilor de 
anticorpi induse de vaccin. Deși 
mai mulți factori pot contribui la 
eterogenitate, este esențial să se 
delimiteze factorii modificabili 
care afectează imunogenitatea 
post-vaccin. Cercetările epidemi-
ologice privind relația dintre fumat, 
consumul de alcool și titrurile de 
anticorpi după vaccinarea împo-
triva virusului SARS-CoV-2 au fost 

contradictorii. De asemenea, nu au 
existat date care să asocieze răs-
punsul anticorpilor post-vaccin la 
utilizarea tutunului de tip heat-not-
burn, care nu arde, care a câștigat 
popularitate pe piața globală.

Un nou studiu, disponibil în-
tr-o versiune preliminară pe ser-
verul MedRxiv, a analizat relația 
dintre fumat (inclusiv consumul 
de tutun HNB) și consumul de al-
cool cu   titrurile de anticorpi (Ig) G 
împotriva proteinei spike SARS-
CoV-2 la personalul instituțiilor 
naționale de cercetare medicală 
din Japonia care a primit două 
doze de vaccin BioNTech, Pfizer.

În cadrul studiului au fost 

Semne și simptome ce susțin 
diagnosticul

De ce cumpără părinții semipreparate 
pentru hrana copiilor

Tutunul și alcoolul 
pot reduce nivelul de 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 
după vaccinare

incluși peste 5.700 de lucrători, 
dintre care puțin peste 5.000 
au raportat că au primit două 
doze de vaccin Pfizer-BioNTech. 
Participanții au fost împărțiți 
în cinci categorii, în funcție de 
relația lor cu tutunul. În plus, 
a fost evaluat consumul mediu 
zilnic de alcool.

Rezultatele cercetărilor au ară-
tat că fumătorii actuali, indiferent 
de tipul de tutun preferat, au ară-
tat titruri de anticorpi mai mici 
în comparație cu cei care nu au 
fumat niciodată. Fumătorii zilnici 
de țigări care consumau 11 sau mai 
multe țigări pe zi au avut o redu-
cere mai mare a titrurilor de IgG 
decât cei care consumau mai puțin 
de 11 țigări pe zi. Pe de altă parte, 
persoanele care au consumat alco-
ol săptămânal au prezentat titruri 
de anticorpi considerabil mai mici 
decât cei care consumau băuturi 
nealcoolice. Mai mult, titrurile 
de anticorpi IgG spike au scăzut 
constant pe măsură ce consumul 
de alcool a crescut.

romedic.ro
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Sheriff 
a remizat 
în deplasare 
cu Șahtar

Sheriff Tiraspol și-a încheiat 
parcursul în grupele Ligii Campi-
onilor pe Stadionul „Olimpiyskiy” 
din Kiev, unde a remizat cu Șahtar 
Donețk, scor 1-1, acest rezultat 
aducându-i aproape un milion 
de euro. „Minerii” au înscris în 
minutul 42 prin Fernando, replica 
„viespilor” venind în prelungiri 
(90+3), prin golul mijlocașului 
din Macedonia de Nord, Boban 
Nikolov. El a finalizat o centrare, 
marcând din marginea careului 
mic. Cu 7 puncte acumulate, echi-
pa antrenată de Yuri Vernydub s-a 
clasat pe locul 3, calificându-se 
astfel în șaisprezecimile Ligii 
Europei.

Boxerii din 
Grimăncăuți, 
magistrali 
la Memorialul 
din Dnipro

Trei discipoli ai Școlii Sporti-
ve Specializate din Grimăncăuți, 
Briceni, s-au învrednicit de me-
dalii la Turneul internațional din 
or. Dnipro (Ucraina), consacrat 
memoriei lui Dmitro Merkulov. 
Competiția s-a desfășurat la 2 
decembrie a.c., având genericul 
„Primul printre egali”. Pugiliștii 
pregătiți de Antrenorul Emerit al 
Republicii Moldova, Petru Caduc, 
au impresionat prin pregătire fi-
zică și tehnico-tactică de excep-
ție. Dumitru Coșciug (80 kg) în 
finală l-a învins prin KO pe re-
prezentantul gazdelor, Oleksandr 
Denhub, Andrei Zaplitnîi (92 kg) 
a cucerit distincția de argint, iar 
Vlad Gavriliuc (75 kg) a urcat pe 
treapta a treia a podiumului de 
premiere. 

Iana 
Semichina 
a câștigat 
trofeul 
Rafa Nadal 
Academy

Tenismena Iana Semichina 
și-a adjudecat trofeul principal, 
în proba de dublu, în cadrul turne-
ului Rafa Nadal Academy Tennis 
Europe U-14, desfășurat în peri-
oada 28 noiembrie – 5 decembrie 
a.c. la Manacor (ins. Mallorca, 
Spania). Compatrioata noastră 
a făcut pereche cu reprezentanta 
României, Alexia Ioana Tatu, fete-
le pornind din postura de capi de 
serie nr. 3. Ele au câștigat patru 
meciuri, impunându-se în finală 
cu un categoric 6-0, 6-3 contra 
favoritelor principale, Carla Giam-
belli (Italia)/Polina Kuharenko 
(Belarus).  

Astăzi veți avea ocazia să vă 
familiarizați cu epopeea consti-
tuirii acestei lupte orientale pe 
tărâmul moldav într-o perioa-
dă când artele marțiale au fost 
interzise pe întregul teritoriu 
al URSS (1983-1988) și imediat 
după aceea...

Experiența ilegalității

Activează de-o viață în dome-
niul taekwondo-ului. Mai întâi ca 
sportiv, apoi ca antrenor și mana-
ger. A avut o contribuție esențială 
în afirmarea acestei discipline pe 
pământ moldovenesc. Astfel, ve-
nind în 1985 la timona Catedrei 
militare a Institutului Politehnic 
din Chișinău, Valentin Conev 
– căci despre el este vorba –  a 
promovat activ latura sportivă a 
artei taekwondo printre tineri și a 
susținut dezvoltarea acesteia. Asta 
într-o perioadă de grea încercare 
când artele marțiale se aflau în 
ilegalitate, când „Sala de sport” 
a taekwondo-ului moldovenesc 
era aciuată într-un cabinet de te-
rapie fizică a Spitalului nr. 3 din 
Chișinău.   

În anul 1986, Valentin Conev 
își asumă, cu riscuri deosebit 
de mari, rolul de președinte al 
Federației moldovenești de tae-
kwondo. Continuă să rămână la 
cârma organizației și în 1988, 
când această probă „iese de prin 
subsoluri”, odată cu intrarea în 
familia disciplinelor olimpice la 
Olimpiada de Vară de la Seul, fiind 
inclusă în program cu statut de 
sport demonstrativ. Rămâne în 
fruntea forului național de profil 
și în 1995, când versiunea olimpi-
că (WT) a Federației este înregis-
trată în R. Moldova. În 2002, se 
retrage din această funcție și este 
desemnat președinte de onoare al 
organizației sportive. 

Confesiuni

„Am împlinit 70 de ani în 
2017. Încă din tinerețe practicam 
box, handbal, atletism. Acest lu-
cru m-a ajutat mult să fiu primul 
și la învățătură, și la pregătirea 
fizică. Sportul și exemplul tatălui 
meu mi-au determinat întreaga 
soartă, mi-au oțelit caracterul 
și mi-au oferit un sprijin de nă-
dejde în viață. Chiar și în pre-
zent, lunea, miercurea și vinerea 

fac exerciții de forță, marțea și 
joia fac box, ca să nu uit tehni-
ca pugilistică, iar sâmbăta merg 
la înot. Efectuez 100 de flotări 
și rezist la două runde de box. 
Numai duminica îmi permit să 
mă relaxez... E un adevărat dar 
al soartei faptul că maratonul 
meu sportiv este încununat de 
o artă atât de minunată precum 
taekwondo-ul. Fiecare etapă a 
călătoriei mele prin viață a fost 
un alt pas spre prezentul pe care 
mi l-am creat”, se confesează Va-
lentin Conev. 

A început să practice tae-
kwondo la Chișinău în 1980, 
împreună cu prietenii Aleksan-
dr Kresin, Valeri Kokirțev, Pa-
vel Levițki, antrenându-se sub 
bagheta fondatorului acestui 
sport în Moldova, studentului 
costarican Jose Manuel Gomes, 
premiant la Campionatul Mon-
dial de taekwondo, deținător al 
celui de-al patrulea DAN.

„Cred că nu există un sport 
mai frumos și plin de farmec 
decât taekwondo-ul. Am emoții 
de nedescris la competiții. Intri 
în sală – lumină, atmosferă de 
sărbătoare, și acești copii, fe-
tițe și băieței, sunt aliniați în 
chimonourile lor albe ca zăpa-

da. Începe lupta – ei se încaieră, 
țipă, înving… Pentru mine nu 
poate fi o plăcere mai mare. De 
atâta frumusețe, simt bucurie și 
o senzație de zbor...

În 1988, am înregistrat Fede-
rația de Taekwondo la Institutul 
Politehnic din Chișinău, unde 
conduceam pe atunci Catedra. 
A fost singura cale posibilă, de-
oarece la Ministerul Sportului 
artele marțiale nici nu figurau. 
Nu aveam pe atunci nimic, nu-
mai câteva broșuri „samizdat” 
(editate clandestin) cu imagini. 
Abia în 1994 a devenit posibil să 
organizăm primul campionat na-
țional în Moldova”, mărturisește 
protagonistul acestor rânduri.

Valentin Conev – patriarhul 
taekwondo-ului moldovenesc 

Iulian BOGATU

Despre originile istorice ale taekwondo-
ului pe plan mondial, precum 
și despre părinții fondatori ai 
acestei arte marțiale pe ale noastre 

meleaguri, subsemnatul a mai scris în numerele 
din 17 aprilie 2020 și 16 iulie 2021 ale Gazetei de 
Chișinău. 

Para-Taekwondo 
și incluziunea

În anul 2014, a fost inițiată, în 
pas cu ultimele cerințe ale timpu-
lui, procedura de înregistrare a 
Asociației Obștești Federația de 

Para-Taekwondo din Republica 
Moldova, cu scopul de a susține 
și promova persoanele cu nece-
sități speciale care practică acest 
gen de sport. Iar în fruntea foru-
lui respectiv a fost ales Valentin 
Conev. Ca urmare a unei munci 
titanice depuse de dumnealui în 
acest post, structura, activitatea 
căreia o gestionează cu multă 
dăruire și dedicație până în pre-
zent, a devenit parte din marea și 
unita familie paralimpică, fiind 
inclusă în Comitetul Internațional 
Paralimpic. În paralel, exercită 
funcția de vicepreședinte al Fe-
derației de Taekwondo WT din 
Republica Moldova.

Grație efoturilor sale neobosi-

te, reușește să obțină dreptul ca 
în anul 2015 primul Campionat 
European de Para-Taekwondo 
să fie găzduit de țara noastră. La 
acest eveniment de anvergură au 
participat atleți din peste 40 de 
țări. De remarcat că disciplina de 
para-taekwondo este inclusă în 
programul mișcării paralimpice 
și, pentru prima dată, în cel al 
Jocurilor Paralimpice, cele de la 
Tokyo 2020.

Însă nu rezultatele sportive 
sunt definitorii în această sfe-
ră. Există domenii în viață unde 
concurența acerbă și mistuitoare 
nu-și are locul. Unde performan-
ța se măsoară nu în numărul de 
kilometri parcurși, cantitatea de 
greutăți ridicate sau prin crono-
metrarea timpului. Unde astfel de 
calități ca omenia, dorința de a co-
munica și spiritul de întrajutorate 
au importanță primordială. Și se 
realizează datorită sportului. În 
cazul nostru, prin para-taekwon-
do. Când opoziția de pe salteaua 
de luptă (dayang) se transformă în 
mijloc de comunicare cu un mediu 
care încetează, prin sport, să mai 
fie ostil celui căruia infirmitatea 
fizică, dobândită sau înnăscută, îi 
aducea până atunci doar frustrări 
și regrete. Mișcarea paralimpică, 
în general, și cea de para-taekwon-
do, în special, sunt acele mijloa-
ce curative chemate să vindece 
astfel de hibe sociale cum sunt 
marginalizarea sau discriminarea, 
și adeseori o fac mai bine decât 
orice inițiativă statală, devenind 
niște remedii naturale, cu o reală 
capacitate de revigorare. 

Atâta timp când de astfel de do-
menii o să se îngrijească persoane 
ca Valentin Conev, putem fi siguri 
că valori precum omenia, dem-
nitatea și bunul-simț nu-și vor 
pierde în niciun caz actualitatea. 
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
11.12 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
12.12 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
14.12 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, 

ora 18.30.
15.12 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
10.12 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
11.12 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
12.12 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
10.12 „Prințesa de cartier” de Andrei Ivanov, ora 18.30.
11.12 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30.
12.12 „Banii, banii sau «borsetka»” de Ray Cooney, ora 18.30.

Teatrul „Luceafărul”
11-12.12 Premieră! „Cincirakvela”, poveste, de Gheorghi Nahuțrișvili, 

regia Ion Jitari, ora 12.00; 15.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
12.12 „Carmen”, operă în patru acte, de Georges Bizet, ora 17.00.
15.12 „Tosca”, operă în trei acte, de Giacomo Puccini, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
11/12.12 „Toc”, ora 19.00.
14/15.12 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
18/19.12 „ZACS”, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
12.12 „Omuleții de zăpadă” de Veronica Boldișor, ora 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
11.12 „Hârzobul” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
12.12 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurențiu Budău, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
14.12 Concert de Crăciun susținut tradițional de Orchestra Națională 

de Cameră, prim-dirijor – Cristian Florea, duetul pianiștilor Vitali 
Gavrouc /Moldova/ și Ada Gorbunova (Rusia), Corul Național de Cameră 
condus de Ilona Stepan, soliste – Anastasia Cușnir, Cristina Goncearova 
(soprane) și Lilia Istratii (mezzo-soprană). În program: W.A. Mozart 
– Uvertura la opera „Lucio Silla”; Dublu Concert de pian nr. 10 în Mi-
bemol major, KV 365 (Cadențele de Leopold Godowsky – în premieră!); 
A. Vivaldi – Gloria, pentru soliști, cor și orchestră, RV 589, ora 18.00.

18.12 Concert de caritate – prezintă Școala de Arte „A.Stârcea”. 
Concert organizat de Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău 
pentru copiii din centrele de plasament și din serviciul APP, ora 14.00.

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 !

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) 

Tare aș vrea să formez 
un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18)

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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Oferi dovezi de afecțiune 
doar în plan social pentru 
că sentimentele tale se simt 
protejate în spatele aces-
tei „copertine”. Compania 
persoanelor de referință te 
ajută să te încrezi în decizi-
ile pe care le iei. Chiar dacă 
acestea presupun riscuri, îți 
pot oferi și lecții de viață. 
Zilele acestea de decembrie 
te aduc mai aproape de pro-
priul sine.

„Recalibrarea” imedi-
ată în raport cu anumite 
sectoare ale vieții va aduce 
destul de mult echilibru 
emoțional. Simți o mare 
ușurare psihică atunci când 
lucrurile iau forma pe care 
ți-o dorești. Indiferent de 
statutul social pe care îl ai, 
crezi în autenticitate. Ai 
tendința să setezi în jurul 
tău mai multe bariere.

Interpretările tale asupra 
evenimentelor din jur nu 
sunt întotdeauna dintre cele 
mai bune. Comunicarea din 
relațiile din viața ta are de 
suferit din cauza asta, iar 
tu o știi. Ești neliniștită 
mereu și ceri foarte multe 
de la cei din jur. Pentru a 
evita disputele, apelează la 
o atitudine diplomată. 

Îți dorești să poți vorbi 
deschis cu o anumită per-
soană, însă ceva te înfrâ-
nează. Chiar dacă îți dorești 
autenticitate în viața ta, îți dai 
seama că nu reușești să faci 
compromisuri în acest sens. 
Propriul confort este mereu 
primordial. Relația cu părinții 
devine tot mai deficitară din 
punct de vedere emoțional 
deoarece și tu, și ei acționați 
prin prisma propriului ego.

Te prefaci foarte bine în 
fața celorlalți. Nu dorești ca 
cei din jur să își dea seama 
de ceea ce trăiești în plan 
personal. Relația pe care o 
ai nu decurge așa cum te 
așteptai. Apar conflicte și 
tensiuni la orice pas. Cu 
fiecare zi care trece, aces-
tea îmbracă o gravitate tot 
mai apăsătoare. Weekendul 
nu aduce vești bune pentru 
tine.

Te adaptezi atât de repede 
contextelor în care te afli astfel 
încât cei din jur sunt uimiți 
de siguranța de sine pe care 
o emani. Ești o personalitate 
puternică și tot ceea ce ți se 
întâmplă are un efect pozitiv 
asupra motivației tale. Din-
totdeauna ai căutat să îți de-
pășești limitele și îți reușește 
acest lucru. A vorbi deschis 
despre ceea ce simți este esen-
țial pentru armonia ta psihică.

Prezența celor dragi în 
viața ta va fi definitorie pen-
tru modul în care vei reuși 
să treci peste această peri-
oadă încărcată emoțional. 
Vei face lucruri pe care le-ai 
negat dintotdeauna. Deși în 
zodia ta, Mercur va ocupa 
cea mai mare parte a tim-
pului o poziție retrogradă, 
siguranța de sine este cea 
care te va ghida.

La nivel energetic nu vei 
simți nimic diferit pe parcur-
sul acestei săptămâni. Rămâi 
la fel de conectat emoțional 
la cei dragi, te ocupi de toate 
proiectele pe care le ai în de-
rulare și reușești chiar și să te 
răsfeți cu tot felul de lucruri. 
Este o perioadă potrivită să 
faci lucruri care au legătură 
cu propriile visuri și proiecte 
personale.

Limitele rigide impuse în 
raport cu anumite aspecte 
își pierd din contur. Starea 
de armonie se instalează în 
viața ta. Chiar dacă îți do-
rești autenticitate, îți dai 
seama că nu reușești să faci 
compromisuri în acest sens. 
Propriul confort este mereu 
primordial și nu vrei să îți 
mai explici comportamen-
tul în fața nimănui.

Mercur se află într-o pe-
rioadă de ascensiune ener-
getică. Toată agitația de la 
acest nivel se va resimți 
în plan emoțional. O să îți 
stabilești cu atenție priori-
tățile profesionale. De cele 
mai multe ori, obiectivele 
tale sunt destul de dificil 
de atins, dar nimic nu te 
oprește din a acționa cum 
îți dorești.

Dă-ți voie să trăiești ceea 
ce meriți! Nu te lăsa influ-
ențat de experiențele nefas-
te din trecut. Dacă totuși te 
simți nesigur cu privire la 
modul în care trebuie să ac-
ționezi, cel mai probabil ai 
nevoie de o pauză de la toa-
tă agitația din jur. Repausul 
îți va oferi noi perspective 
asupra multor aspecte ale 
propriei vieți.

Este important pentru sta-
rea ta emoțională ca tot ceea 
ce gândești să fie expus într-o 
manieră cât mai autentică. 
Având în sfera energetică pla-
netele Saturn și Jupiter, zilele 
următoare vor fi caracterizate 
de aventură și riscuri. În plan 
profesional, este posibil să fii 
mult prea grăbit în inițiative 
și să faci lucrurile într-o ma-
nieră dezorganizată.

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

Drumul spre școală trecea pe 
lângă malul unui pârăiaș, străjuit 
de iarbă și copaci. În fiecare zi, 
și iarnă și vară, timp de zece ani 
când mergeau surorile pe acolo, 
Tamara nu se mai sătura să pri-
vească peisajul încântător. De 
fiecare dată exclama bucuroasă: 
„Ce frumusețe! Ce mult îți mul-
țumesc, Doamne, că mi-ai dăruit 
această zi!”.

Tamara avea ochiul 
veșniciei

Ileana, însă nu putea înțelege 
ce fel de frumusețe vede soră-sa 
într-un pârâu cu niște copaci pe 

mal, așa cum nu înțelegea și alte 
stări de spirit ale Tamarei. La în-
vățătură aveau ambele rezultate 
bune. Atât doar că Ileana trebuia 
să tocească, Tamara însă, ageră 
la minte, cum vă spuneam, lua 
note bune fără prea mult efort. 
Prindea din zbor materia expusă 
de profesori. 

Colegii o admirau, profesorii 
o respectau. Avea Tamara, dacă  
ați priceput, și ochiul veșniciei. 
Însușise foarte de timpuriu pa-
saje întregi din Biblie, mergea pe 
ascuns la Biserică în satul vecin, 
căci erau vremurile sovietice și 
mersul la biserică era interzis. 
Și cum ajungea acolo, se furișa 
într-un colț de strană ca s-o vadă 
numai Dumnezeu și cânta în cor 
cu cântărețele. După sfânta slujbă 
îi plăcea să stea de vorbă cu pre-
otul, să-i recite foarte expresiv 
poeziile creștine pe care acesta i 
le dădea să le învețe...

Au trecut anii și fetelor le-a 
venit vremea să-și continue stu-
diile la facultate. Au ales Institutul 
Pedagogic din Bălți (azi Universi-

Copii deștepți și-o fericită mamă, 
ce i-a adus pe lume din „pomană” (I)

tatea Pedagogică „Alecu Russo”) 
pentru că era mai aproape de 
casă. Tamara a susținut admite-
rea la filologie, Ileana – la fizică 
și matematică. Învățau bine. În 
jurul Ilenei roiau băieții ca albi-
nele în jurul florilor, cerșindu-i 
dragostea. 

Iar Tamara, cu nuanțele ei 
blânde de pe chip și cu umorul 
fin cu care o înzestrase Dumne-
zeu, lega doar simple prietenii cu 
băieții și nimic mai mult. Către 
sfârșitul studiilor Ileana se căsăto-
ri cu un tânăr foarte simpatic din 
Chișinău cu care se cunoscuse la o 
nuntă. După absolvire a plecat la 
el la Chișinău. Tamara s-a întors 
în școala natală nemăritată. 

Dar acest lucru n-o deranja. 
Absorbită de meserie, cu multă 
dragoste și pasiune, îi învăța pe 
elevi să trăiască frumosul. Era 

începutul anilor 90 și îi purta pe 
la toate evenimentele legate de 
redeșteptarea noastră națională, 
organizate la Chișinău. Făcea cu ei 
spectacole extraordinare în școală 
și în sat, îi ducea la Biserică ca 
să înțeleagă că întreaga omeni-
re a încăput într-o lacrimă a lui 
Hristos din care a înflorit Floarea 
Creștină a Mântuirii...

Cu sora se întâlneau numai pe 
la ocazii anumite și atunci când 
venea la părinți. Altceva era că 
între ea și cumnatul Victor se 
țesea o legătură de taină pe care 
nu și-o putea explica. La orice 
sărbătoare, când se așezau în ju-
rul mesei, Tamara nu mai putea 
termina vorba cu el. Gândurile 
lor se intersectau foarte inteligent 
într-un singur punct – perceperea 
Divinului din afară cu Divinul din 
noi. După aceste discuții inima Ta-

Nina NECULCE

Două fete creșteau în casa soților 
Silvestru dintr-un sat din fostul județ 
Bălți – o Ileană și o Tamară. Ileana, 
preafrumoasă, venită parcă din basmele 

cu prințese și zâne. Tamara, mai slutișoară la chip, 
dar ageră foc și pe deasupra Dumnezeu a mai 
împodobit-o și cu o bonomie cuceritoare. Și pentru 
că fetele veniseră pe lume la un an una după alta 
și erau nedespărțite, părinții le-au dat la școală pe 
amândouă odată... 
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marei devenea și mai plină, și mai 
bucuroasă de frumusețea vieții.

Căsătoria

Împlinise deja 28 de ani și 
Tamara continua să rămână în 
așteptarea iubirii adevărate. Și 
deși demult era pregătită s-o în-
tâlnească, iubirea întârzia. Dar 
iată că, într-o zi, vine un fost co-
leg de școală să-i ceară mâna. Se 
întorsese flăcăul în sat după ce 
cutreierase Rusia. Avea exterio-
rul frumos, dar intuiția îi spunea 
Tamarei că de Nicolae nu ar putea 
să se îndrăgostească niciodată. 

Însă, pentru că nu avea de ales, 
a acceptat căsătoria. Au pășit în 
viața de familie ca niște vechi cu-
noscuți, cu voie bună și înțelegere. 
Și gândurile lor parcă mergeau pe 
aceeași lungime de undă. Doar 
atunci când soția aducea vorba de 
Biserică, Nicolae sărea ca fript. Nu 
era el de vină că îl ura pe Dum-
nezeu, de vină erau părinții lui 
comuniști (tatăl său fusese secre-
tar de partid), care îi otrăviseră 
sufletul cu ideologia roșie și în loc 
de grâu curat, metaforic vorbind, 
i-au semănat în suflet neghină. 

Azi așa, mâine așa, cel rău care 
nu doarme l-a atras spre patima 
paharului. Iar de aici nimeni nu l-a 
putut scoate la mal. Tamara, ca ori-
ce femeie, dorea să devină mamă. 
Să nască un copil de la un alcoolic 
– exclus! Și atunci, ce-i veni în cap 
după mai multe nopți de rugăciune?  

(va urma)



20

Săptămânal independentVineri / 10 decembrie / 2021

Misterul anulat

A G R I C O L A

Cum alegem păsările care 
vor fi productive și iarna

Este evident, că preferință se va 
acorda păsărilor celor mai produc-
tive, celor mai sănătoase și celor 
care fac cele mai multe ouă. Dar 
despre cum să le selectăm vom 
discuta în continuare. 

Selectăm păsările pentru 
iernat în funcție de vârstă

Principiul de bază care se referă 
atât la găini, cât și la toate păsările 
domestice este vârsta acestora. 

Nu se recomandă să se intro-
ducă în iarnă păsări mai tinere de 
patru luni de zile. În acest scop 
se va efectua o planificare a re-
producerii efectivului astfel încât 
ultimii pui sau boboci din sezon 
să iasă din ou până la sfârșitul 
verii. În acest caz ei vor reuși să 
capete un penaj suficient pentru 
a se confrunta cu temperaturile 
scăzute. 

De asemenea, nu se țin păsări-
le prea bătrâne (mai mari de trei 
ani). Se consideră că producti-
vitatea lor este cu aproximativ 
20% mai mică în comparație cu 
cele tinere. Excepție fac gâștele, 
producția de ouă a cărora crește 
până în anul șase de exploatare. 

Vârsta optimă o au orătăniile 
ieșite din ou primăvara. În cele 
trei anotimpuri înainte de iarnă 
ele reușesc să treacă etapele cuve-
nite de năpârlire, se acoperă cu un 
strat bogat de pene, sistemul imun 
al organismului este suficient de 
dezvoltat și destul de frecvent 
acestea deja fac ouă. 

Către toamnă vârsta tineretului 
este de 4,5-5 luni la găinile de ouă 
și bibilici și 5,5-6 luni la găinile 
de carne, gâște și rațe.

Greutatea corporală la această 
vârstă este în medie de 1,4 kg la 
găinile de ouă, 1,7-1,9 la cocoși; 
2,6 kg la găinile de carne, 3,8 kg 
la cocoși; 5,3-5,5 kg la curci, 9 kg 
la curcani; 2,3-2,7 kg la rațe; 4-5 
kg la gâște și 6-7 kg la gânsaci. 

Alegem păsările după 
exterior

Aprecierea se face preferabil „la 
ochi”, pentru a nu stresa păsările 
cu manipulări excesive. Masculii 
trebuie să aibă corpul destul de 
masiv, cu caractere sexuale evi-
dențiate și exterior tipice rasei. 

O pasăre tânără valoroasă pre-
zintă corp adânc, lung și lat, ușor 

Permacultura sau „agricultura perma-
nentă” este un sistem de cultură în care se 
imită ecosistemele naturale. Astfel încât să 
nu epuizeze sau să polueze mediul înconju-
rător și să fie viabil în timp cu intervenția 
minimă a omului.

Permacultura folosește principii 100% 
naturale și are la bază grija față de pământ, 
față de oameni și limitarea consumării re-
surselor.

La baza permaculturii 
stau următoarele principii:

Imitarea ecosistemelor naturale;
Cooperarea în loc de luptă;
Efort minim – rezultat maxim;
Transformarea obstacolelor în ajutoare;
Sol protejat de plante, fără arătură adân-

că și plivire constantă;
Plantații mixte în loc de monoculturi;
Protecția biologică a plantelor (alte 

plante, păsări, insecte prădătoare) în lo-
cul pesticidelor;

Utilizarea reliefului 
existent și a formelor 
naturale;

Utilizarea speciilor 
și soiurilor autohtone 
rezistente;

Planificarea eficientă și utilizarea sur-
selor de energie regenerabilă.

Cum se aplică principiile 
permaculturii în grădini 
mici și mari

Pentru a crea o grădină permaculturală 
durabilă pentru început trebuie analizate 
minuțios condițiile terenului:

direcția de mișcare a soarelui;
direcția vântului;
cum se topește zăpada și cum se scurge 

apa pluvială pe teren;
plantele care cresc în mod natural.
În natură nu există linii drepte, sol gol 

și monoculturi. De aceea, în permacultură 
nu se regăsesc parcele simetrice, cultivate 
cu plante din aceeași specie.

Aici legumele cresc intercalate cu flori, 
iar buruienile nu sunt dușmani, ci plante 
care protejează solul.

Din punct de vedere vizual, permacultura 

are propriile caracteristici recunoscute, 
de exemplu, vetrele înalte, vetre spiralate 
(mai sunt numite „melc” din plante), un 
mic rezervor cu apă.

Acestea permit diversificarea condițiilor 
pe un teren mic pentru plante cu diferite 
cerințe ecologice.

Vetrele spiralate cu ierburi imită mode-
lele din natură, economisesc spațiu prin 
curbare și creează nișe diferite. Baza vetrei 
și partea nordică, fiind umedă și umbrită, 
poate fi plantată cu mărar, tarhon, usturoi, 
coriandru și mentă.

Vârful spiralei și partea sudică sunt 
potrivite pentru plantele care tolerează 
insuficiența de apă și preferă locurile înso-
rite: salvia, cimbrul, rozmarinul, levănțica, 
sovârful.

Plantele cooperează

În permacultură un principiu important 
nu este concurența, ci cooperarea.

Una dintre cele mai cunoscute asocieri 
este trioul porumb-fasole-dovleac. Porum-
bul oferă susținere pentru fasolea agăță-
toare, aceasta, la rândul ei, fixează azotul 
din atmosferă în sol, iar dovleacul menține 
solul umed reducând evaporarea apei.

O altă asociere este cea între plantele 
cu rădăcini superficiale (ceapă, usturoi) 
și plantele cu rădăcini adânci (roșii, ardei, 
morcov, țelină, pătrunjel). Acestea ocupă 
zone diferite ale solului fără să-și consume 
unele altora substanțele nutritive.

Plantele sensibile la razele puternice ale 
soarelui (salata, castraveții) pot beneficia 
de umbra unor plante de talie mai mare 
(porumb, floarea-soarelui).

Prezența unui rezervor cu apă

Un alt principiu important este că fiecare 
element are multe funcții, iar fiecare func-
ție este susținută de mai multe elemente.

De exemplu, un mic rezervor de apă 
stabilizează temperatura, furnizează apă 
și diversifică microclimatul.

Apa atrage păsări și insecte, care mă-
nâncă dăunătorii din grădină, dar și crește 
varietatea plantelor, astfel încât dăunătorii 
să nu le distrugă pe toate.

Cu cât biodiversitatea este mai bogată, 
cu atât grădina permaculturală este mai 
stabilă. Acesta fiind scopul permaculturii 
– de a crea un ecosistem echilibrat care să 
funcționeze fără intervenția umană.

agrobiznes.md

Permacultura – 
agricultura 
în armonie cu natura

Înainte de perioada rece este o întrebare 
firească, așa cum temperaturile scăzute pot 
influența semnificativ atât sănătatea, cât și 
productivitatea moțatelor, iar în consecință 

și rentabilitatea economică. 

înclinat înapoi, cap de mărime 
medie, spate lat și drept, picioare 
poziționate larg unul față de altul, 
cioc puțin curbat. 

Volumul abdomenului și con-
sistența acestuia (trebuie să fie 
moale la palpat). Acesta este un 
indice că organele reproductive 
și digestive sunt bine dezvoltate.

Creasta trebuie să fie mare, co-
lorată roz-roșu aprins, caldă la 
atingere. La găinile cu producție 
mică creasta este palidă, zbârcită 
și rece.

Cocoșii se aleg bine dezvoltați, 
cu penaj neted, lucios și dens. 
Pieptul trebuie să fie masiv, creas-
ta mare și intens colorată și coada 
bine crescută.

Pigmentația gălbuie pe mucoa-
se, cioc și membre indică produc-

tivitatea găinii. Cu cât este mai 
intens ouatul, cu atât mai rapid 
dispare colorația. Pigmentul se 
reduce mai întâi în jurul cloacei, 
apoi în irisul ochiului și în final în 
cioc și picioare. Din acest motiv, 
toamna acestea sunt mai palide 
la găinile ouătoare bune. 

Depunerea de grăsime este un 
indice al productivității scăzute. 

Ochii trebuie să fie mobili, se-
nini și bulbucați.

La gâște se urmărește penajul, 
care trebuie să fie neted, integru; 
aripile se încrucișează simetric 
în regiunea cozii, iar aceasta din 
urmă este ținută orizontal. Nu se 
țin indivizii cu coada zburlită sau 
îndreptată în sus. Pentru a alege 
gânsacul, urmăriți care cel mai des 
este preferatul femelelor. 

Câte femele 
pot fi atribuite 
unui mascul

Majoritatea păsărilor sunt in-
divizi sociali, cu o grupare anume 
și cu ierarhie socială distinctă. De 
organizarea grupului depinde și 
comportamentul și bunăstarea 
acestora. 

De regulă, păsările singure 
se structurează în dominante și 
subordonate. Cea mai mare parte 
a speciilor de păsări domestice 
prezintă structura patriarhală. 
În acest mod, masculul este do-
minant și un anumit număr de 
femele i se supune. Este important 
să cunoaștem câte femele pot fi 
atribuite masculului în funcție 
de specie: 

găini: un cocoș la 8-12 găini;
rațe: un rățoi la 5-6 femele;
curci: un curcan la 10 femele;
bibilici: un mascul la 4 femele;
gâște: un mascul la 2-4 gâște.
La respectarea acestor norme 

se va asigura o atmosferă sănă-
toasă între membrii cârdului și 
se vor evita conflictele nedorite.

Oricât de bune ar fi păsările 
selectate, este important să se res-
pecte toate normele de îngrijire, 
igienă și alimentație. 

În așa mod vă veți putea bucu-
ra de producție bună chiar și în 
condiții severe de iarnă.

agrobiznes.md
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Luni, 13 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 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
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și timpul
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
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: Prințesa Ja-Myung

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: Dincolo de iluzie
00.25 Frontul de acasă
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Dincolo de iluzie
05.00 Vorbește corect!
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 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 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!
21.00 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: Semnul șarpelui
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie!
06.55 Bună dimineața
07.00 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 V. Golomoz și orchestra Mugurel

11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 Artelier
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Sommersby
01.25 Bună dimineața
03.10 Vector european
03.40 Poezii
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  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   Stiri,  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 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 
    
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 Film O lupta personala
00.00 Film Mosul cel gras
02.00 Știrile Pro TV
02.40 La Măruță
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
23.15 Ce spun românii
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 The Sea chef
02.00 Ora de Ras
03.00 Vanturile, Valurile
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Корея с Джоном Тородом
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 Спеши любить

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X cu cătălin goria
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 Спеши любить
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: DRAGOSTEA TATĂLUI
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 105
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 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 821
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 10
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 824
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 106
21.00 Film: ANDROIDUL
23.00 Spune-mi adevărul
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 14 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 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 Cap Compas
15.30 Cooltura
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
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 Destine ca-n filme
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 15: CSM Bucuresti-CSM Focsani
01.35 Cap Compas
02.00 Tema zilei
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #Creativ
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
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: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Aurul, revoluția 
și bandiții
00.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 1
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Aurul, revoluția 
și bandiții
03.40 Adevăruri despre trecut
04.05 Tema zilei
04.55 Vorbește corect!
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case și design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 15
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 Iarna amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: LUISA SANFELICE-Italia, 
Franța, 2004 144’
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 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 Chișinău: ieri și azi
09.45 Vector european
10.15 Portrete în timp. V. Ciobanu
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
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 Program muzical
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Concert Orchestra al Orchestrei 
Filarmonicii din Viena
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  STIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    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 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 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 Film Legenda lui Hercule
23.15 Film Kickboxer: Chemarea 
razbunarii
01.15 Știrile Pro TV
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

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
23.15 Ce spun românii
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 Artizanii Gustului
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Se cauta un milionar
22.00 Dora Show

23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 The Sea chef
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 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 Без тормозов
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 Без тормозов
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. 106
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. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 822
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 11
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 825
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 107
21.00 Film: NEW YORK MELODY
23.15 Film: ANDROIDUL
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 15 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 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
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 Gări de poveste
00.00 Drag de România mea!
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal 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: Prințesa Ja-Myung
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 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor 
Etapa 12
19.35 2 x 65
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.44 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 2
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 1
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.50 Sport
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case și design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar
18.00 Ora de Știri
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18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Copilul furtunii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Copilul furtunii
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
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 Program muzical
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
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Naoki Hanzawa
00.30 La noi în sat
01.15 Bună dimineața
03.00 Erudit cafe
03.40 Chișinău: ieri și azi
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  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 STIRI     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 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
20:30:00   SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
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 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     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 Teleshopping
10.30 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 Film Uraganul
23.00 Film Prețul razbunarii
01.00 Știrile Pro TV
01.30 Lecții de viața

02.30 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

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
22.15 Lecții de viața
23.00 I likeIT
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 fără Pasaport
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 La Frati nu se pun hotare
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 La Frati nu se pun hotare
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
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 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Коко до Шанель
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X cu cătălin goria
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Девять ярдов 2
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы c Михаилом сиркели
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Коко до Шанель
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. 107
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. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 823
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 12
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 826
20.00 Film: TOMIRIS - PRINȚESA 
RĂZBOINICĂ
22.45 Film: RAIDUL
01.00 Film: NEW YORK MELODY
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 16 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 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 Cap Compas
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
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
10.30 Vorbește corect!
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Anchetele comisarului Antonescu
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 3
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 2
02.45 Nocturne
03.35 Vorbește corect!
03.55 Tema zilei
04.45 Sport
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Documentar
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
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 TelejurnalSport 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 Documentar
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Triumful spiritului
22.45 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 Iarna amintirilor
03.35 Documentar: 360°-GEO
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 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 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub același cer
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.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Revizie tehnică
18.15 Serial Iubire și păcat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 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 STIRI     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 STIRI   Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 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 Film Noua vieti
23.00 Film Pacatul cosmic
01.00 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 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
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 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 The Sea chef
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 Девять ярдов 2
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы c Михаилом сиркели
09.00 Новости
09.30 Investigatie cutia neagră plus
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Однажды преступив закон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Изо всех сил
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X cu cătălin goria
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Однажды преступив закон
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 824
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 13
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 827
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 106
21.00 Film: PRIMUL AN DE CĂSNICIE
23.00 Film: TOMIRIS - PRINȚESA 
RĂZBOINICĂ
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 17 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
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
17.55 Secolul 22
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 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
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
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: Arctic
00.00 #Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Tut: destinul unui fărăon, 
ep. 3
02.45 Film: Arctic

04.20 Tema zilei
05.10 Sport
05.30 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar
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 TelejurnalSport 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 Documentar
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 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Program muzical
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Program muzical
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Apel rece
00.20 Art-club (rus.)
00.50 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Bună seara!
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    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 Program AGRO TV România    
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00   PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
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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 STIRI     Program Informativ   
22:30:00  PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

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 Maleficent
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 In Carou
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 The Sea chef

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 Investigatie cutia neagră plus
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Волшебная страна
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X cu cătălin goria
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 Муз/ф Волшебная страна
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. 106
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 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 825
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 14
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 828
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 107
21.00 Film: JOC MORTAL
23.30 Film: RAIDUL
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 18 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 Pofticioși, la Cratiță!
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
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Pintea
00.45 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Pintea
03.45 Lumea azi
04.10 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop și balonaș, ep. 5 și 6
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Pofticioși, la cratiță!
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Leul din Teba
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: Iancu Jianu, haiducul
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Meteo
02.00 Film: Iancu Jianu, haiducul
03.40 Sport
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația 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 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: O fată de milioane
22.25 Serial: Legături de sânge
00.15 Distracțiile lui Cazacu
00.45 Drag de România mea!
02.35 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.45 Film: O fată de milioane
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
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
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d

14.10 Program muzical
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
21.20 Film Jurații
23.30 Știrile (rus.)
23.50 Știri externe
00.15 Zapovednik
00.30 Concert în Europa
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 La noi în sat
03.35 Poezii
03.50 Știri externe
04.15 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00  STIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00   PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  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 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 Teleshopping
08.15 O seară perfectă
09.15 Teleshopping
09.30 Film Sub soarele noptii
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Gusturile se discuță
13.45 Film Ghinionistul
15.45 SuperStar România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV   
Chișinău
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Internul
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Ghinionistul
04.15 Film Sub soarele noptii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Pe bune?!
12.15 Lecții de viața
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 Las Fierbinți
21.45 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 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 Las Fierbinți
04.45 Pariu cu viața
05.30 Arena    
bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Удачная рыбалка
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 In Carou
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 Jurnalul săptămânii
23.00 Reality
00.00 A doua viața
03.30 Planetarium
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X cu cătălin goria
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого океана
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 Суперстар
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Железная хватка
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Рок-н-рольщик
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X
04.00 Х/ф Суперстар

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. 826
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 827
16.30 Film: PRIMUL AN DE CĂSNICIE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 829
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: JOC MORTAL
02.15 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 19 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
00.35 Portret în memoriam Constantin 
Rautchi
01.10 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.35 Portret în memoriam Constantin 
Rautchi
04.10 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Cei doi gladiatori
17.10 Exclusiv în România
17.55 2 x 65
18.00 Dosar România
19.00 România veritabilă
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: Leul din Teba
03.30 Sport
03.50 Mteo
03.55 Universul credintei
05.35 In gradina Danei
06.05 Ai luat plasă! sez. 1

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.04 Film: Drumul oaselor
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: Trandafirul galben
22.10 Film: Louis Van Beethoven
00.20 MotorVlog
00.50 Film: Drumul oaselor
02.50 România… în bucate
03.20 Serial: Legături de sânge
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
11.40 Abraziv
12.00 Știință și inovații
12.30 F/d
12.50 Program muzical
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Program muzical
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
19.50 Film Nuntă la palat
21.00 Știrile
21.20 Cantecele prutului. Concert
23.45 Știrile (rus.)
00.05 Film Cu sau fără bărbați
02.00 Zapovednik
02.15 Bună dimineața
04.00 Știință și inovații
04.30 Program muzical
04.35 Chișinău: ieri și azi
04.45 Concert în Europa
05.15 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI

13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program 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   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 

22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  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 isănătate
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.05 Film Tot inainte
13.13 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 În Profunzime
15.45 Teleshopping
16.00 Film Eu și printul 3: luna de miere
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Întâlnire exploziva
00.00 Film Greu de ucis 3: Razbunare 
infernala
02.00 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Mame bune și nebune 2
04.30 Film Tot inainte

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 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
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 Lecții de viața
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 The Great Northern Cookbook
12.00 Dora Show
14.00 fără Pasaport
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Teleshopping
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Se caută un milionar
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Șase
23.00 Patrula
00.00 A doua viața
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.20 Х/ф Вулкан страстей
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Дневник памяти
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Х/ф Особое мнение
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 Х/ф Вулкан страстей
04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: SAM WHISKEY
13.00 Start show România
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 830
20.00 Film: MAGIA IUBIRII PREMIERĂ 
PE ȚARĂ
23.00 Film: SAM WHISKEY
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Moș Nicolae, pe nou și pe vechi

De-mparte moșu-n drumul său
Noroc și minte la români,
Cu sacul gol, la Chișinău
Ajunge-n două săptămâni... Gheorghe BÂLICI

„Gala Generozității” este 
un proiect „de suflet” 
pentru Valentina Naforniță 

Doi hipopotami testați 
pozitiv cu COVID-19 
la grădina zoologică 
din Antwerp 

Hipopotamii Imani, 
în vârstă de 14 ani, și 
Hermien, în vârstă de 
41 de ani, nu prezintă 
niciun simptom în afară 
de curgerea nasului, dar 
grădina zoologică a spus 
că perechea a fost plasată 
în carantină ca măsură de 
precauție.

„Din cunoștințele mele, 
aceasta este prima dată 
când virusul este detectat la această specie. La nivel mondial, acest virus 
a fost semnalat în principal la maimuțe mari și feline”, a declarat medicul 
veterinar al grădinii zoologice, Francis Vercammen, scriu Reuters și BBC.

Animalele de companie, inclusiv pisicile, câinii și dihorii, s-au in-
fectat în urma contactului cu proprietarii lor, în timp ce în grădinile 
zoologice au fost relatate cazuri la animale precum pisici mari, vidre, 
primate și hiene.

Boala s-a răspândit și în fermele de nurci și la animale sălbatice, 
cum ar fi căprioarele.

La începutul acestei săptămâni, Canada a confirmat, de asemenea, 
că trei cazuri de Covid au fost descoperite la căprioare sălbatice – pri-
mul astfel de caz în fauna sălbatică a țării. Dar din cauză că testele 
sunt limitate nimeni nu știe cât de răspândit este Coronavirus printre 
animalele sălbatice.

g4media.ro

Ateneul, noua victimă 
a „graffiti tag-urilor”

Valentina Naforniță a revenit 
acasă. La sfârșitul săptămânii 
trecute, soprana a susținut un 
concert alături de colegii săi: Ru-
sanda Panfili, Marcel Lazăr și Lilia 
Istrati. Din puținul timp de care 
dispunea a reușit să acorde câteva 
minute „Gazetei de Chișinău”.

  Evenimentul la care participă 
al optulea an consecutiv – „Gala 
Generozității”, este unul „de su-
flet” pentru ea. Fiind patroana 
organizației „Copil, Comunitate, 
Familie Moldova” (CCF Moldova), 
susține scopul caritabil, de sprijin 

familial, pentru copiii vulnerabili. 
„Pentru mine Gala înseamnă 

copii, Moldova, amintirile din co-
pilărie, deoarece, muncind pentru 
ei, te regăsești în unele situații: 
atunci când vorbești, când te 
întâlnești cu ei, îi vezi zâmbind, 
bucurându-se. Cred că este un 
eveniment la care nu aș putea să 
renunț. O dată pe an trebuie să o 
fac”, ne spune soprana.

Din 2011, Valentina face parte 
din trupa Operei de Stat din Viena, 
interpretând pe parcursul anilor 
mai multe roluri pe cele mai mari 

Organizația non-gu-
vernamentală ARCEN, 
care elaborează proiecte 
și programe de conservare 
a memoriei Bucureștiului, 
semnalează că a crescut 
îngrijorător numărul „gra-
ffiti tag-urilor” pe clădirile 
istorice din Capitală, cea 
mai nouă „victimă” fiind 
chiar Ateneul Român.

„Ne îngrijorează feno-
menul „graffiti tag-urilor” 
de pe fațadele clădirilor 
istorice din București. O nouă victimă: Ateneul Ro-
mân, monument istoric de valoare națională înscris 

în patrimoniul universal 
UNESCO. Lipsa acțiunii 
atrage după sine și mai 
multe tag-uri”, spun re-
prezentanții ARCEN în-
tr-un mesaj pe Facebook.

Aceștia fac apel la bu-
cureșteni să sesizeze or-
ganizația dacă văd „clădiri 
mutilate”.

„Am putea face împre-
ună un inventar. E nevo-
ie de un regulament ferm 
care să oprească mutilarea 

orașului”, mai spune ARCEN. 
digi24.ro
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scene lirice europene. 
Soprana afirmă că este modestă 

și autentică, așa cum a putut fi 
văzută pe 3 decembrie pe scena 
Sălii cu Orgă în cadrul concertului 
anual de caritate. „Autenticitatea 
te face mai deosebit și mai inte-
resant pentru toți, chiar și eu mă 
simt mai bine așa. Nu a fost un 
spectacol, a fost un concert, re-
spectiv, am putut să mă manifest 
altfel și oamenii să mă vadă așa 
cum sunt eu.” 

În luna noiembrie curent, la 
Opéra Royal, Château de Ver-
sailles, a susținut un „Maraton 
Mozart” (cu „Nunta lui Figaro” – 
v.c.), o perioadă încărcată, susține 
ea pe Instagram. De altfel, chiar 
Valentina afirmă cu o grație de-
zarmantă: „Mozart e compozitorul 
meu preferat”.

Știe că are prieteni, oameni la 
care poate apela, iar acest lucru 
a fost important. De asemenea, 
familia mereu o susține: „Dacă 
nu ar fi mama și sora mea, nu știu 
cum aș putea să continui”.

Valentina Naforniță este so-
prană lirică, renumită în special 
pentru interpretarea operelor lui 
Mozart și a repertoriului bel-canto. 

Victoria CERNEA
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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
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