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S-au 
elbasit…

Kazahstanul și-a consumat 
cele 15 minute de glorie săptă-
mâna trecută. Ceea ce a început 
ca o răscoală, declanșată de 
creșterea prețurilor la gaze, a 
luat, peste noapte, chipul unei 
lovituri de palat. Sau de iurtă, 
căci știm deja că lupta s-a dus 
între „junii“ clanului „șapîraș-
tî“, condus de Elbasî, adică 
de Nursultan Nazarbaev, și 
Kasîm-Jomart Tokaev, actualul 
președinte al țării, provenit din 
clanul „kușik“, o rudă săracă 
din același „juz superior“ (una 
dintre cele trei uniuni ale tribu-
rilor kazahe) din care face parte 
și „liderul nației“. 

Adrian CIUBOTARU
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Copii lăsați 
în voia sorții
Au dat foc locuinței 
în care se afla tatăl lor
Trei băieți cu vârste de 11-13 ani, dintre 
care doi frați, au blocat ușa magherniței 
unde se afla tatăl lor invalid (42 de ani) 
și au incendiat cocioaba, dând foc la un 
braț de vreascuri. Motivele nu se cunosc. 
Oamenii din sat spun că minorii nu sunt 
la primele abateri de la lege. Bărbatul 
a fost salvat de la incendiu de către un 
vecin, iar cei trei minori sunt cercetați 
penal în stare de libertate.
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Zi că nu!
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Vocea Lidiei alina casele 
reci ale moldovenilor 

În ultimul an de viață, Lidia a avut două mari 
dorințe rămase nerealizate. În primul rând, spera 
să-și recapete vederea. Cea de a doua era să-și 
publice poveștile scrise după anul 2011, când i-a 
apărut volumul Povești adevărate. Cu părere 
de rău, ambele visuri au rămas nerealizate. Mi-
am zis că cel de al doilea îmi stă în puteri de a-l 
transforma în realitate. Am adunat peste vreo 
sută de texte, mai mult de trei sute de pagini. În 
vacanța de Crăciun am început să le redactez.

 Ce să vă spun? Cât timp am fost împreună 
nu prea ne citeam creațiile. Acum descopăr că 
soția mea a fost o mare scriitoare. Nu știu cum 
făcea, dar aceste povești sunt adevărate romane 
în miniatură. Numai cât fac titlurile și frazele de 
încheiere! Nu cred că poate s-o întreacă cineva. 

M-am gândit, cum și-ar fi intitulat Lidia car-
tea. Poate ar fi luat titlul uneia dintre povești?! 
Așa am și făcut: Destine în alb și în negru, iată 
titlul unuia dintre texte. Se potrivește de minune 
pentru toate celelalte o sută și ceva. Sper, să vă 
invit la o lansare, în luna martie a acestui an, 
când Lidia ar fi împlinit șaptezeci și cinci.

Gheorghe Bobână

Un an 
fără 
Lidia 
Bobână Am venit în radio cam în același 

timp. Tinere, sfidând unele cutume 
existente la acea vreme în instituție... 
Apăruse moda unor fuste maxi în cli-
nuri diferit colorate. Li se zicea fuste 
finlandeze. Noi două, fără a ne sfătui, 
am fost primele care ne-am prezentat 
în instituție cu astfel de fuste. Primele, 
căci polițistul de la poartă ne-a trimis 
acasă să ne schimbăm ținuta, zisă in-
decentă. Moment comentat câteva zile 
la radio și televiziune. Moment care 
ne-a făcut un fel de vedete. Asta e o 
mică amintire... 

 Lidia a fost o persoană aparte. În 
primul rând, era fiica scriitorului Va-
sile Vasilache – un mare povestitor. 
Lidia i-a moștenit o parte din talent. 
L-a transformat în unul cu specific 
radiofonic. Îi plăcea să întrebe, îi plă-
cea să asculte, îi plăcea să deschidă 
suflete...

A colindat Moldova în lung și în lat, 
cărând în spate acel nenorocit și greu 
reportofon și înregistrând povești din 
viață. Le-a șlefuit cu har scriitoricesc, 
a pus și un procent de fantezie care să 
semene cu realitatea și a venit cu aces-
te povești la microfon. Era, probabil, 

emisiunea cu cea mai mare audiență în 
rândul ascultătorilor, mai ales de la sate. 
Vocea Lidiei era vocea unui înger care 
intra în casele reci ale moldovenilor, în 

aceste case populate de câte o vădu-
vă, o mamă cu copiii împrăștiați prin 
lume, case care miroseau a singurătate 
și profundă tristețe... 

Lidia venea prin emisiunea ei la 
aceste mame și văduve triste să le 
mângâie sufletul. Venea să le spună 
o poveste despre destinul altcuiva. 
Și dintr-odată aceste mame și vă-
duve parcă nu se mai simțeau atât 
de singure pe lume. Aceste mame și 
văduve aflau că în această lume mai 
este cineva care stă de vorbă cu ele 
pe limba tristeții lor...

Mama a citit cartea Lidiei, cu po-
veștile ei cred că de vreo cinci ori... 
a avut cartea Lidiei lângă ea până a 
plecat în ceruri. Poate că acolo, sus, se 
vor întâlni, cine știe. Mama a iubit-o. 
Nu știu dacă am apucat să-i spun asta 
Lidiei. Posibil, am amânat-o pentru 
altă dată. Uite că mai rămân cu un 
regret...

Lidia, dragă... Rămâi în amintirea 
mea fata tânără cu fusta finlandeză 
multicoloră... Așa îmi place să ră-

mâi....
Eugenia Guzun, 

jurnalistă, București 

Polat Jamalov, conducătorul Funda-
ției Diasporei Kazahilor din Moscova, 
a declarat că detașarea în Kazahstan a 
unor trupe ruse de pacificatori pentru a 
înăbuși revoltele reprezintă de fapt un 
act de ocupație a țării sale, scrie ziarul 
rusesc „Novye izvestia”. 

„Judecând după postările din grupu-
rile noastre, decizia de a trimite militari 
în Kazahstan este absolut revoltătoare. 
Oricare ar fi formulele prin care este 
justificată această aventură, esența ei 
este una: e un act de ocupație... Cei care 
au luat decizia nu cunosc deloc menta-
litatea kazahă. Ei au ideile lor privind 
poporul kazah. Istoria kazahilor însă 
este foarte complexă, contradictorie, 
ea a creat o structură mentală aparte. 
Kazahii nu au tolerat niciodată ocupa-
ția”, a spus Jamalov. 

Mai mulți oameni politici și persoane 
publice din Rusia au reacționat imediat 
condamnând vehement aceste decla-
rații ale lui Jamalov, printre aceștia 
numărându-se și deputatul partidului 
Rusia Unită, Biysultan Khamzayev, care 
a depus un apel la Parchetul General să 
îl acuze pe șeful „diasporei kazahilor” 
pentru declarația sa. 

„Cred că Parchetul General al Federa-

ției Ruse trebuie să cerceteze declarația 
lui Jamalov, precum și sursele de finan-
țare a Fundației Diasporei Kazahilor. 
Declarația sa poate fi privită ca o moda-
litate subversivă de a induce oamenii în 
eroare”, a scris Khamzayev pe Facebook. 

Rușii sunt scandalizați de curajoa-
sa declarație a lui Jamalov și pentru 
faptul că mulți kazahi trăiesc în Rusia, 
aceștia reprezentând al zecelea grup 
etnic din FR. Pe lângă cei amintiți, alți 
aproximativ 500.000 de kazahi vin la 

muncă anual în orașele ruse, iar 75-
80.000 de studenți kazahi studiază în 
universitățile din Rusia. Așadar, având 
în vedere numărul mare al kazahilor 
din Rusia, declarația lui Polat Jamalov 
este, fără îndoială, explozivă, o spune 
chiar presa rusă, scrie podul.ro , citând 
aceeași sursă. 

Contactat de jurnaliști ruși, Polat 
Jamalov a refuzat să comenteze decla-
rația sa.

„Gazeta de Chișinău”

Liderul diasporei kazahe din Moscova 
afirmă că rușii i-au ocupat țara

6 ianuarie 2022. Militari în Almaty. Foto: Reuters
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S-a încheiat reuniunea dintre Consiliul 
NATO și Rusia, care a avut loc miercuri, 
12 ianuarie, la Bruxelles, Belgia. Pericolul 
unui conflict armat rămâne real, 

crede NATO care va face tot posibilul pentru 
a-l preveni. Moscova continuă concentrarea 
de trupe la frontiera cu Ucraina, iar NATO 
nu dorește să facă concesii privind anularea 
extinderii Alianței spre est. 

Întâlnirea NATO-Rusia: 
Nimic nou pe frontul de Est 

„În acest moment, există un 
risc real de apariție a unui nou 
conflict armat în Europa, dar 
NATO va face tot posibilul pen-
tru a-l preveni”, a menționat Jens 
Stoltenberg. „Rămânem cu ochii 
deschiși. Am transmis Rusiei 
mesajul că dacă vor folosi forța 
militară vor exista consecințe gra-
ve asupra lor, inclusiv sancțiuni 
economice și sancțiuni politice”, a 
spus secretarul general al NATO. 

„Discuțiile nu au fost simple”, 
a conchis Jens Stoltenberg, după 
întâlnirea reprezentanților celor 
30 de țări membre ale NATO cu 
delegația din Federația Rusă. 
După patru ore de discuții despre 
situația securității în Europa, cu 
accent pe Ucraina, nu există un 
acord, pozițiile inițiale au rămas 
neschimbate. 

„Am propus o nouă serie de 
convorbiri, inclusiv în ceea ce pri-
vește staționarea de către ambele 
părți de rachete în Europa. Partea 

rusă nu era azi avizată să decidă în 
legătură cu continuarea discuții-
lor, dar nici nu a respins viitoarele 
întâlniri”, a declarat secretarul 
general al NATO, Stoltenberg, cu 
referire la dw.com. 

Negociatorul rus Aleksandr 
Grușko a reproșat NATO că nu 
ar fi acceptat ofertele de dezamor-
sare a conflictului înaintate de 
Rusia. „NATO menține tactica de 
izolare a Rusiei din timpul Răz-
boiului Rece. O nouă înrăutățire 
a situației ar putea duce la con-
secințe serioase și imprevizibile 
pentru securitatea europeană”, a 
declarat ministrul adjunct de Ex-
terne rus Grușko după reuniunea 
de la Bruxelles.

NATO nu renunță 
la ideea extinderii

Într-un mesaj pe facebook.
com, Ambasada SUA în Republi-
ca Moldova a scris că „în timpul 
discuțiilor cu omologii ruși, Aliații 
NATO au subliniat că NATO ră-
mâne angajată față de abordarea 
noastră pe două căi de dialog și 
descurajare. Ne vom menține apă-
rarea puternică, rămânând uniți 
pentru a descuraja alte agresiuni, 
în timp ce suntem în continuare 
deschiși către un dialog amplu și 
diplomație semnificativă”. 

Solicitați de GAZETA de Chiși-
nău, analiștii politici Anatol Ță-

Natalia MUNTEANU

ranu și Nicolae Negru au precizat 
că încă e prematur să discutăm 
despre rezultatele negocierilor 
dintre NATO și Rusia, mai ales 
despre faptul cum ar putea afecta 
acestea Republica Moldova. 

„Rezultatele negocierilor sunt 
preliminare pentru că ele pregă-
tesc întâlnirea care va avea loc în-
tre Vladimir Putin și Joe Biden. 
Nu există deocamdată progrese 
esențiale pe dimensiunea apropi-
erii dintre cele două poziții. Ne-
gocierile sunt la faza incipientă. 
Totul e încă înainte. Rămânem 
în așteptare”, consideră Anatol 
Țăranu. 

Va ataca Rusia Ucraina?

La rândul său, Nicolae Negru 
susține că „NATO a rămas pe po-
zițiile sale, nu închide ușa pentru 
statele care vor dori să intre în 
această organizație. Ucraina va 
putea, numai că nu se știe când, 
să intre în NATO dacă vor dori 

cetățenii ucraineni”. În același 
timp, Negru consideră că „Rusia 
a rămas într-un fel cu buzele um-
flate”, deoarece nu i s-a acceptat 
ultimatumul pentru Biden.  

„Deocamdată situația e criti-
că. Rusia a promis folosirea unor 
măsuri tehnico-militare în cazul 
în care se va simți amenințată. 
Dar ea se simte deja amenințată, 
așa zice Putin care i-a pus ultima-
tum lui Biden. Vom vedea ce va 
urma după încă niște negocieri. 
Pe urmă rămânem în așteptare. 
E greu de spus dacă va ataca sau 
nu va ataca Rusia Ucraina! Asta 
e principala întrebare”, conchide 
Nicolae Negru. 

„Dorința Ucrainei de a intra în 
NATO o deranjează foarte mult 
pe Rusia. O înfurie putem să spu-
nem. Îi împiedică planurile de re-
facere a Uniunii Sovietice. Putin 
deplânge destrămarea URSS. Pro-
babil, e legat și de dorința lui de 
a rămâne președintele Federației 
Ruse, pentru că în 2024 expiră 

mandatul său. Sunt mai multe 
enigme și nu putem spune cum 
vor evolua lucrurile. Evident că 
situația este foarte periculoasă, 
foarte instabilă, poate exploda 
în orice moment”, spune Negru. 

„Rusia nu are drept de veto” 
privind eventuala aderare a 
Ucrainei la NATO, a spus marți 
ministrul de externe ucrainean 
Dmitro Kuleba, în contextul în 
care Moscova solicită garanții că 
NATO nu se va extinde, transmite 
AFP, citată de Agerpres.

Rusia a început exerciții mili-
tare cu tancuri în apropierea gra-
niței cu Ucraina și cu Belarus, a 
doua zi după negocierile cu SUA 
de la Geneva. Anunțul privind 
aceste exerciții a fost făcut de 
armata rusă după consultările ru-
so-americane privind propunerile 
de securitate făcute de Moscova și 
despre care Kremlinul a declarat 
marți că nu au oferit motive de 
optimism privind o reducere a 
actualelor tensiuni.

100 de instituții de în-
vățământ au fost dotate 
cu echipamente pentru 
copiii cu cerințe edu-
caționale speciale și cu 
materiale didactice ne-
cesare pentru educația 
incluzivă, care au fost 
achiziționate în cadrul 
Proiectului „Reforma 
Învățământului în Repu-
blica Moldova”, anunță 
Guvernul. 

Centrele de Resurse 
pentru Educația Inclu-
zivă din cadrul acestor instituții de în-
vățământ au fost dotate cu echipamente 
IT (laptopuri, imprimante, proiectoare); 
cărți audio; tastaturi adaptate pentru 
copiii cu deficiențe de văz; softuri edu-
caționale pentru dezvoltarea limbaju-
lui și abilităților de scris-citit;  cuvinte 
și coduri magnetice pentru alcătuirea 
cuvintelor, propozițiilor; pixuri „vor-
bitoare” etc.).

De serviciile celor 100 de Centre de 

Resurse pentru Educația Incluzivă be-
neficiază peste 1700 de copii cu defici-
ențe senzoriale, dificultăți de învățare, 
dislexie, autism, Sindrom Down, defici-
ențe fizice, de comunicare și alte cerințe 
educaționale speciale.

Achiziția a fost realizată de Ministerul 
Educației și Cercetării, cu susținerea 
financiară a Băncii Mondiale, valoarea 
totală a acesteia fiind de circa 19 mili-
oane de lei.

N. M. 

Guvernul a aprobat miercuri, 12 ianua-
rie, cerințele minime pentru îmbunătățirea 
protecției sănătății și securității la locul de 
muncă a angajaților expuși unui potențial 
risc în medii explozive.

Angajatorii vor fi obligați să dețină un 
document sau un set de acte cu privire la 
respectarea cerințelor legate de protecția 
împotriva exploziilor, ce include: modalită-
țile de identificare a pericolelor; evaluarea 
riscurilor; definirea măsurilor specifice care 
urmează să fie luate pentru a proteja sănăta-
tea și securitatea lucrătorilor expuși riscului, 
conform proiectului aprobat de Guvern.

Documentul propune mai multe moda-
lități de înlăturare a riscurilor, inclusiv: 
înlocuirea substanțelor inflamabile sau li-
mitarea concentrației; evitarea surselor care 
pot genera deflagrația mediilor explozive și 
anume divizarea zonelor cu potențial risc de 
explozie, identificarea tipurilor de surse de 
aprindere ș.a.. 

Totodată, prin implementarea proiectului 
propus, se urmărește disciplinarea angaja-
torului prin obligarea de a securiza locurile 
de muncă astfel ca acestea să corespundă 

standardelor și cerințelor internaționale. 
Hotărârea vine să asigure armonizarea 

legislației naționale la prevederile europene 
din domeniul securității și sănătății la lo-
cul de muncă, prin transpunerea Directivei 
1999/92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului European din 16 decembrie 1999, 
conform obligațiilor asumate prin Acordul 
de Asociere RM-UE. Totodată, acesta are 
scopul de a implementa prevederile Legii 
securității și sănătății în muncă.

N. M. 

O sută de instituții de învățământ 
au fost dotate cu echipamente

Se urmărește disciplinarea 
angajatorului
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Scumpirea 
energiei electrice 
este inevitabilă
După majorarea prețului la gaze naturale 

la sfârșitul lunii decembrie 2021 în 
Republica Moldova se așteaptă dublarea 
prețului la energia electrică. Cel 

mai mare distribuitor de energie electrică din 
Republica Moldova, Premier Energy, s-a adresat 
săptămâna trecută cu o solicitare la ANRE de 
majorare a tarifelor la energia electrică pentru 
consumatori. Experții menționează că scumpirea 
energiei electrice este inevitabilă, iar ministrul 
infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei 
Spânu, spune că furnizorii de energie electrică 
pot aștepta modificarea tarifelor până în luna 
martie, pentru a trece de noua achiziție de 
energie electrică.

Săptămâna trecută, distribui-
torul de energie electrică, Premier 
Energy, s-a adresat cu o solici-
tare la Agenția Națională pentru 
Reglementare în Energetică de 
majorare a tarifelor la energia 
electrică pentru consumatorii fi-
nali. Motivul ar fi majorarea de 
către Energocom a prețului ener-
giei livrate în perioada noiembrie 
– decembrie cu 96%, la 2,42 de 
lei kWh și, respectiv, 86% de la 
1 ianuarie 2022, la 2,29 lei kWh 
comparativ cu octombrie 2021. 
O altă cauză pentru care Premier 
Energy solicită majorarea tarifului 
la energia electrică este scumpi-
rea cu 100%, din luna septembrie 
2021, a curentului achiziționat 
din Ucraina.

În prezent, tariful pentru popu-
lație este de 1,51 lei/kWh. Astfel, 
în cazul în care solicitarea Premier 
Energy va fi acceptată de ANRE, 
prețul kWh va ajunge la 2,79 lei, 
începând cu 1 februarie curent.

„Situația e complicată, 
ori rămânem fără gaz, 
ori majorăm tariful 
la energie electrică”

În timp ce prețurile energiei 
electrice în Europa sunt în scăde-
re, pe fondul majorării livrărilor 
de gaze naturale, în R. Moldova 
tariful așteaptă să se dubleze. Si-
tuația este complicată deoarece 
gazul s-a scumpit și din cauza 
asta energia produsă de CET-uri 

și-a dublat prețul, dar tariful la 
energie pentru consumatori nu 
s-a schimbat, spune expertul în 
energetică Sergiu Tofilat. Acesta a 
declarat pentru „Gazeta de Chiși-
nău” că furnizorii de energie (Pre-
mier Energy, FEE Nord) nu se pot 
achita cu CET-urile, iar CET-urile, 
la rândul lor, cu Moldovagaz. 

„Iată ce alegere avem în față: 
ori rămânem fără gaz, ori majo-
răm tariful la energie cu vreo 20%. 
Primăvara în martie vine tende-
rul pe importul de energie. Dacă 
azi plătim 53.5 dolari pe MWh, 
apoi în aprilie ar putea fi dublu. 
Azi prețurile în Ucraina sunt de 
120-140 dolari pe MWh, dar s-ar 
putea să mai scadă când ieșim din 
iarnă”, punctează Tofilat.

Andrei Spânu: „Furnizorii 
de energie electrică 
pot aștepta modificarea 
tarifelor până 
în luna martie”

După vizita la Sankt Pe-
tersburg din noiembrie 2021, vi-
ceprim-ministrul Andrei Spânu a 
declarat că R. Moldova nu se va 
confrunta cu o criză de energie 
electrică. Astăzi, Spânu, ministru 
al infrastructurii și dezvoltării 
regionale, susține că Republica 
Moldova se află în continuare 
într-o situație complicată în 
domeniul energetic, din cauza 
„evoluțiilor necontrolate” de pe 
piața gazelor. Referitor la majo-
rarea prețului la energia electrică 
acesta a declarat marți, 11 ianu-
arie, în cadrul unei conferințe de 
presă, că furnizorii de energie 
electrică pot aștepta modifica-
rea tarifelor până în luna martie, 
pentru a trece de noua achiziție 
de energie electrică. Ministrul 
a mai spus că Guvernul a aflat 
despre solicitarea de majorare a 
tarifului de la ANRE. Acum, este 
în așteptarea hotărârii Agenți-

ei, care urmează să examineze 
demersul furnizorului, iar în 
funcție de aceasta, vor fi decise 
acțiunile ulterioare.

 
Vinovat ar fi Gazprom-ul 
și lipsa de competență 
a negociatorilor în 
gestionarea crizei 
gazelor naturale

Întrebat de „Gazeta de Chi-
șinău” cine se face vinovat de o 
eventuală majorare a tarifului la 
energia electrică, Sergiu Tofilat 
ne-a declarat că „prețul la gaz l-a 
ridicat Gazprom-ul, prin urmare, 
lor le puteți prezenta toate pre-
tențiile”. 

Pe de altă parte, Ștefan Gligor, 
expert în politici publice, îl acuză 
pe directorul Moldovagaz, Vadim 
Ceban, de incompetență, iar pe 
ministrul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, Andrei Spânu, 
și ANRE, de proasta gestionare a 
domeniului.

„Situația este agravată de 
faptul că majorarea tarifelor la 
gaz, operată în luna noiembrie, a 
provocat dublarea prețului ener-
giei produse de CET-uri. Drept 
rezultat, cheltuielile furnizorilor 
de energie s-au majorat cu circa 
20%, pe când tariful final nu a fost 
revizuit. Din această cauză, furni-
zorii de energie acumulează dato-
rii față de CET-uri, care, la rândul 
lor, nu vor putea achita consumul 
de gaze către „Moldovagaz” S.A., 
astfel fiind majorate și mai mult 
datoriile la gaze. În aceste con-
diții, există riscul că Moldovagaz 
nu va încasa suficienți bani și nu 
va dispune de mijloace suficiente 

pentru a achita la timp consumul 
de gaze”, spune Gligor.

Guvernarea dă vina pe 
Moldovagaz, iar Curtea de 
Conturi a demarat auditul 
conformității în domeniul 
gazelor naturale

Cei de la Guvernare dau vina 
pe Moldovagaz, entitate care nu 
ar gestiona corect resursele finan-
ciare. La sfârșitul lunii noiembrie 
2021, președintele Parlamentului, 
Igor Grosu, s-a pronunțat critic 
la adresa acestei entități, men-
ționând că Moldovagaz nu și-a 
onorat angajamentele în luna oc-
tombrie și nu a livrat volumele 
necesare de gaze naturale, astfel 
cauzând pagube enorme.

Pe 24 decembrie 2021, Parla-
mentul a votat proiectul de lege 
prin care Curtea de Conturi va 
verifica modalitatea în care sunt 
gestionați banii la Moldovagaz. 

„În baza acestei legi specia-
le, Curtea de Conturi va efectua 
auditul conformității cheltuielilor 
și investițiilor capitale la între-
prinderile de gaze naturale. Enti-
tățile auditate, indiferent de tipul 
de proprietate și forma organiza-
torico-juridică, indiferent dacă 
statul are participație majoritară 
sau nu în cadrul acestora, vor asi-
gura prezentarea informațiilor, 
datelor și documentelor necesare 
în formatul și termenul solicitat 
de Curtea de Conturi”, susține 
deputatul PAS, Radu Marian.

Astfel, luni, 10 ianuarie, Curtea 
de Conturi a demarat un audit la 
SA „Moldovagaz”, iar aria auditu-
lui cuprinde întreprinderile care 

practică activitate de transporta-
re, distribuire a gazelor naturale, 
precum și alte genuri de activitate, 
al căror fondator este SA „Mol-
dovagaz”, se arată în comunicat.

Noile scumpiri vor lovi din 
nou în cei săraci

Expertul economic, Veaceslav 
Ioniță, menționează că în 2021 
salariul mediu brut pe economie 
a constituit în R. Moldova apro-
ximativ 9200 de lei, în creștere cu 
15,8% sau cu 1300 de lei față de 
anul precedent. Doar că oamenii 
săraci primesc un salariu de 8-9 
ori mai mic decât cei bogați, iar 
scumpirile în lanț lovesc în cei de 
jos, cei cu salarii mizere.

Însă anul trecut Republica Mol-
dova a avut cea mai mare inflație 
din ultimii 18 ani. Astfel, deși sa-
lariile au crescut, efectele pozitive 
nu au fost resimțite de către cetă-
țeni, deoarece creșterea salarială 
a fost absorbită de inflația mare, 
afirmă expertul în politici econo-
mice Veaceslav Ioniță.

În 2021, cele mai bine plătite 
10% dintre salariați sau 60 de mii 
de persoane au avut un salariu 
mediu lunar de 25 de mii de lei, 
cu 4 mii de lei mai mult decât în 
anul 2020. În același timp, 10% 
din cei mai prost plătiți salariați 
sau alți 60 de mii de cetățeni au 
avut un salariu mediu de 2890 
de lei pe lună, în creștere cu 270 
de lei.

„În ultimii zece ani, practic, se 
păstrează proporția. Oamenii să-
raci primesc un salariu de 8-9 ori 
mai mic decât cei bogați”, notează 
expertul în politici economice.

Tariful pentru consumatorii casnici s-ar putea dubla din luna martie

Carolina CHIRILESCU
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Prețul la gaz pentru consumatorii finali 
s-ar putea scumpi de la 11 lei până la 14,7 
lei doar dacă se va menține și în luna 
februarie prețul majorat de achiziție al 

gazului în valoare de 647 de lei. Vestea bună însă 
e că în primele zece zile ale lunii curente prețul 
la bursele europene de gaze au început să scadă. 
Cetățenii Republicii Moldova vor afla cu exactitate 
dacă se va scumpi ori nu tariful la gaz abia după 
data de 20 ianuarie. O precizare în acest sens a 
fost făcută de vicepremierul Andrei Spânu (foto).

„Prețul la gaze în primele zece 
zile ale lunii ianuarie este în scă-
dere, ceea ce presupune că în luna 
februarie vom avea un  preț de 
achiziție mai mic a gazului decât 
îl avem în luna ianuarie. Asta ar 
însemna că s-ar putea să ajun-
gem în luna februarie ca prețul de 
achiziție a gazului pentru RM să 
fie iar de 450-430 de dolari. Cel 
mai corect e să facem declarații 
despre creșterea tarifului după 
20 ianuarie, când va fi aproape 
clar care va fi prețul estimat 
de achiziție a gazului pentru 
februarie. În funcție de asta 
Moldovagaz trebuie să facă cal-
cule și să spună daca devierile din 
luna ianuarie pot fi transmise pe 
o perioadă mai lungă sau e nevoie 
de o creștere a tarifului care poate 
fi un pic mai mare ori mai mic 
în funcție de situația prețului la 
gaze”, a declarat Andrei Spânu.

Precizarea vine după ce distri-
buitorul de gaze „Moldovagaz” a 
anunțat la începutul acestei săp-
tămâni că prețul la care cumpără 
în ianuarie gaze din Rusia este 
de 646 de dolari pentru o mie de 
metri cubi. În luna decembrie, 
gazul de la Gazprom costa cu 
aproape 200 de dolari mai puțin 
și era de 460 de dolari pentru o 
mie de metri cubi. Majorarea se 
datorează creșterii cotațiilor la 
bursele europene de gaze. 

„Actuala guvernare 
nu a moștenit un contract 
pe termen lung”

În urma mai multor critici că 
ar fi negociat cu partea rusă un 
contract păgubos pentru RM, 
Andrei Spânu a ținut să explice 
în cadrul conferinței de presă or-
ganizată marți, că în noiembrie 
prețul de achiziție a gazelor pe 
piața europeană a fost de 1104 do-
lari/ pentru 1000 m3. În același 
timp, RM a achiziționat gazul la 
prețul de 485 de dolari, cu 56% 
mai ieftin.  

În luna decembrie, prețul de 
achiziție pe piața europeană a 

fost de 986 de dolari, iar RM a 
procurat gazul la un preț de 450 
de dolari pentru 1000 m 3. 

Prețul mediu de piață conform 
aceluiași index bursier pentru ia-
nuarie este de 1359 de dolari. RM 
achiziționează gazul la un preț de 
646 de dolari pentru 1000 de m 
3, cu 52% mai ieftin decât prețul 
mediu bursier. 

„Criza gazului în decembrie a 
fost mai mare ca în octombrie. În 
octombrie a fost înregistrat cel 
mai mare preț la burse, de circa 
1800 de dolari. În decembrie, 
când toată lumea se aștepta ca 
prețurile să revină la normalitate, 
prețul a crescut până la 2800 de 
dolari. Timp de două luni RM a 
avut un preț relativ bun, de 11 lei, 
în  noiembrie – 485 de dolari, 
și în decembrie – 450”, a spus 
vicepremierul menționând că 
aceste cifre arată că RM a semnat 
totuși un contract bun de livrare 
a gazelor. 

„Dacă RM ar fi cumpărat gazul 
la prețul de piață, ar fi achitat cu 
6 miliarde de lei mai mult în luni-
le noiembrie – ianuarie, o sumă 
enormă. În condițiile actuale în 
care suntem, în condițiile în care 
am avut o criză și o creștere fără 
precedent a prețurilor la gaz pe 
piețele europene, în care Moldo-
va nu este pregătită să facă față 
unei situații de acest fel pentru 
că nu s-a investit în ultimii 20-30 
de ani în securitatea energetică 
și, trebuie să recunoaștem, în 
condițiile în care nu am avut un 
contract pe termen lung semnat 
între MoldovaGaz și Gazprom 
și am fost nevoiți să negociem, 
nu atunci când prețul la gaz era 
de 100 de dolari, ci când este de 
1200, în acest context, noi avem 
o înțelegere bună”, a mai spus 
vicepremierul.

Cu toate acestea, autoritățile 
recunosc că tarifele la gaze sunt 
extrem de împovărătoare pentru 
cetățeni și economia RM. În ca-
zul în care tarifele se vor majora 
din nou, Guvernul a anunțat că 
va analiza opțiunea de susține-
re suplimentară a populației în 
funcție de evoluția prețului la 
nivel european.

Rusia amenință 
iar cu sistarea gazului

O altă problemă cu care se 
confruntă la momentul actual 
Moldovagaz este deficitul de 25 
de milioane de dolari, avansul 

Anul începe cu o nouă 
criză energetică în RM

pentru gazul achiziționat în luna 
ianuarie, pe care întreprinderea 
trebuie să-l achite conform con-
tractului cu concernul rus Ga-
zprom. Marți, Andrei Spânu a 
declarat că a avut o discuție cu 
șeful Gazprom, Alexei Miller, în 
cadrul căreia a solicitat o amâ-
nare a acestui avans pentru 10 
- 20 de zile.

„Am stabilit cu Alexei Miller 
că vineri, 14 ianuarie, vom avea 
încă o discuție și luni, 17 ianuarie, 
va avea loc ședința Consiliului de 
observatori al Moldovagaz la care 
se va discuta inclusiv acest as-
pect. „Moldovagaz” este o compa-
nie moldo-rusă în care Gazprom 
are acțiuni și noi considerăm că și 
Gazprom împreună cu acționarii 
companiei trebuie să găsească 
soluții pentru depășirea acestei 
situații”, a spus Andei Spânu. 

Miercuri, însă, conducerea 
„Moldovagaz” a informat Comi-
sia pentru Situații Excepționale 
(CSE) că partea rusă nu acceptă 
amânarea datoriei și, ca rezultat, 
există riscul de sistare a livrării 
gazelor naturale.

În consecință, CSE a decis 
ca Moldovagaz să negocieze un 

credit bancar care ar permi-
te achitarea acestui avans. În-
tr-un comunicat al Moldovagaz 
emis în aceeași zi se spune însă 
că întreprinderea se confruntă 
cu dificultăți privind accesarea 
acestui credit de la bănci „din 
cauza datoriei istorice mari față 
de SAP Gazprom”. „Există ris-
cul întreruperii aprovizionării cu 
gaze naturale, iar „Moldovagaz”, 
împreună cu Guvernul, lucrează 
pentru a preveni o astfel de situ-
ație”, a ținut să precizeze într-un 
comunicat Moldovagaz.

Se cer demisii și revizuirea 
contractului cu Gazprom

Mai mulți experți, politicieni, 
dar și partide extraparlamenta-
re au criticat guvernarea pentru 
criza energetică. „Platforma DA” 
a cerut demisia vicepremierului 
Andrei Spânu și revizuirea con-
tractului cu Gazprom vizând li-
vrările de gaze către RM. 

Partidul Liberal a solicitat de-
misia Guvernului Gavrilița. 

Președintele de onoare al so-
cialiștilor, Igor Dodon, a prezis o 
creștere „exorbitantă” a prețuri-

lor și i-a sugerat Maiei Sandu să 
ia legătura cu președintele Rusiei, 
Vladimir Putin.

„Încercările jalnice ale lideri-
lor RM de a transfera responsa-
bilitatea acestui genocid social și 
energetic pe „tendințe globale” 
nu pot fi folosite ca scuză pe fon-
dul prețurilor mai mici la energie 
pentru țări europene precum Ser-
bia, Ungaria, Germania și alte țări 
care au putut ajunge la un acord 
cu Rusia”, a scris pe pagina sa de 
facebook Igor Dodon. El a îndem-
nat conducerea „să nu mai joace 
isteria rusofobă occidentală și să 
solicite urgent negocieri la nivel 
înalt cu partenerii strategici ruși”.

În replică, vicepremierul An-
drei Spânu a menționat că, din 
păcate, actualele autorități nu 
au fost în situația de a moșteni 
un contract pe termen lung de 
la fostele guvernări. „Am și eu o 
întrebare către toți ceilalți: de ce 
nu au negociat atunci când era 
prețul de 100 de dolari pe piață 
un contract pe un termen de 10 
ani? Și atunci veneam ministru 
și îmi căutam de treabă și aveam 
gaz la un preț de 100 de dolari”.

Cât despre solicitarea de a-și 
da demisia, Spânu a declarat că 
„nu este o problemă acest lucru”. 
„Mi-aș dori să avem mai multe 
soluții cum depășim situația de-
cât astfel de declarații pe care le 
consider strict politice. Cred că în 
perioada de criză nu se caută țapi 
ispășitori. Vom depăși situația 
de criză și, dacă va fi cazul, vom 
căuta și sper să-l găsim”, a mai 
spus acesta.

Comisia Situații Excepționale 
a îndemnat instituțiile publice, în 
contextul noii crize energetice, 
să raționalizeze consumul de gaz 
și energie electrică. Totodată, a 
solicitat întreprinderii Moldova-
gaz să inițieze discuții în cadrul 
ședinței Consiliului de Observa-
tori, care va avea loc luni, despre 
posibilitatea extinderii terme-
nului de plată a facturilor până 
la sfârșitul lunii ianuarie 2022. 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale urmează să examineze 
situația și să vină cu propuneri 
de îmbunătățire a sistemului de 
compensații în cazul în care se 
vor scumpi iar tarifele la gaze.

Svetlana COROBCEANU

În conformitate cu art.2762-2764 CPC, se înștiin-
țează pârâtul Zara Andrei, înregistrat la domiciliu 
în mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6/4, ap. 87, și 
pârâtul Zara Alexandr, înregistrat la domiciliu 
în mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 20, ap. 69, 
despre faptul că, în procedura Judecătoriei Chiși-
nău, sediul Centru, se află spre examinare cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă, depusă 
de ÎMGFL nr. 4 din mun. Chișinău în procedura 
falimentului către Zara Andrei și Zara Alexandr cu 
privire la încasarea sumei. Se informează pârâții 
Zara Andrei și Zara Alexandr că, în termen de 30 
de zile de la publicarea avizului, pot să prezinte re-
ferința, precum și copii de pe înscrisurile necesare, 
în cancelaria Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162. Neprezentarea 

în termen a probelor și a referinței nu împiedică 
soluționarea pricinii în baza materialelor din dosar. 

Judecător – Maria Muruianu

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită 
prezența pârâtului Tanasevscaia Victoria, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chișinău, bd. 
Trăian nr. 11, ap. 33, pentru data de 17.03.2022, 
ora 16.30, în ședință de judecată care va avea loc 
în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, 
situată în mun. Chișinău. bd. Ștefan cel Mare, nr. 
162, bir.413, pentru examinarea cererii de chemare 
în judecată depusă de ÎMGFL nr. 4 din mun. Chiși-
nău (în procedură de faliment) către Tanasevscaia 
Victoria cu privire la încasarea datoriei. 

Judecător – Dragoș Crigan

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

Ce ne așteaptă în 2022. 
Inflație mare, creștere 
economică mică

Dacă în anul încheiat de curând în 
Republica Moldova a fost atestată o 
inflație de aproape 14% dar se așteaptă 
și o creștere economică pe potrivă, 

în 2022 inflația ar putea rămâne încă destul de 
înaltă, nu însă și creșterea economică.

E C O N O M I E

Zilele trecute, Banca Mondia-
lă a publicat prognozele privind 
evoluția economiilor lumii în noul 
an, venind cu o revizuire a cifre-
lor pronosticate, inclusiv pentru 
Republica Moldova. Astfel, Banca 
Mondială prognozează o creștere 
economică de 3,9% a Produsului 
Intern Brut al Republicii Moldo-
va, cu 0,6 puncte procentuale mai 
mică decât estimează Guvernul și 
Fondul Monetar Internațional. 

Și asta după ce în primele 
nouă luni ale anului curent, po-
trivit datelor Biroului Național 
de Statistică, a fost înregistrată o 
creștere economică de 10,3 la sută, 
iar pentru întregul an aceasta ar 
putea ajunge și la 13-14 la sută, 
similară cu rata anuală a inflației.

Factorii de creștere 
economică din anul 
trecut nu sunt valabili 
și în anul curent

Anticipațiile pesimiste ale Băn-
cii Mondiale privind economia 
moldovenească au fost prevăzu-
te și de experți, care au consta-
tat anterior că factorii care au 
contribuit la creșterea din 2021 
nu vor mai fi valabili și în 2022. 
Și asta deoarece, în primul rând, 
creșterea de anul trecut a fost, 
mai degrabă, o recuperare după 
recesiunea din 2020, an sufocat 
de blocajele provocate de Pande-
mia de COVID-19. Așa cum anul 
trecut nu s-a mai recurs la astfel 
de blocaje, economiile lumii, dar 
și economia moldovenească și-au 
revenit într-un ritm rapid. Tot-
odată, am avut și un an agricol 
reușit, fapt ce a stimulat și mai 
mult creșterea economică. 

Totuși, așa cum creșterea 
economică rapidă provoacă, de 
regulă, și o inflație pe măsură, 
am avut și scumpirea majorității 
produselor. 

Inflație de 14% în 2021

Astfel, din decembrie 2020 până 
în decembrie 2021, în special  din 
cauza scumpirii alimentelor și a 
resurselor energetice, potrivit Biro-
ului Național de Statistică, prețurile 
au crescut în medie cu 14%. 

Este de menționat că, în cazul 
produselor alimentare, cele mai 
mari scumpiri le-au înregistrat 
alimentele care se produc tradițio-
nal și în Republica Moldova. Spre 
exemplu, cartofii s-au scumpit cu 
51,6%, varza cu 62,4%, ceapa cu 
50,1%, iar uleiul vegetal cu 33,5%. 

În cazul mărfurilor nealimen-
tare, scumpirile s-au referit în 
special la combustibili și carbu-
ranți. Cărbunele de pământ este 
mai scump cu 46,1% față de acum 
un an, gazul ambalat în butelii – 
cu 44,9%, motorina – cu 29,8%, 
benzina – cu 28,8% iar lemnele 
pentru foc – cu 21,1%. 

Și serviciile prestate populației 
s-au scumpit, cel mai mult din ca-
uza creșterii prețurilor la serviciile 
comunal-locative. Gazul din rețea 

a fost, în medie, mai scump cu 
81,7%, încălzirea centralizată – cu 
24,6%, iar apa caldă – cu 11,4%.

Și nu se oprește aici

Banca Națională a Moldovei 
preciza încă în raportul asupra 
inflației din luna noiembrie că 
această tendință se va menține 
în următoarea jumătate de an. 

„Riscurile și incertitudinile vor 
persista și în perioada următoare. 
Acestea sunt legate de majora-
rea prețurilor internaționale la 
resursele energetice și alimen-
tare, diminuarea activității de 
producere, iar la nivel local de o 
serie de factori, cum ar fi condi-
țiile climaterice, evoluția situației 
pandemice și magnitudinea ajus-
tării tarifelor finale”, se spune în 
Raportul BNM.

Potrivit acestuia, rata anuală 
a inflației și inflația de bază vor 
crește rapid până în prima jumă-
tatea a anului viitor, ulterior di-
minuându-se accelerat spre finele 
trimestrului trei. În mare parte, 
evoluția inflației va fi susținută 
și de un impuls fiscal pozitiv în 

anul curent, de revigorarea cererii 
externe și recuperarea economică. 
Astfel, la sfârșitul lui iunie BNM 
așteaptă o inflație de 15,1%, iar 
la sfârșitul anului – de circa 13%. 
Abia în trimestrul trei din 2023, 
rata anuală a inflației ar trebui să 
coboare până la 4,15%. 

Și la nivel global 
alimentele vor continua 
să se scumpească

Și Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație (FAO) anti-
cipează o creștere în continuare 
a prețurilor la alimente. În cel 
mai proaspăt raport al său, deși 
FAO constată o ieftinire în cazul 
majorității alimentelor în luna 
decembrie la nivel global,  nu 
are prognoze la fel de optimiste 
și pentru anul viitor. 

„Dacă, în mod normal, ar fi de 
așteptat ca prețurile ridicate să facă 
loc unei producții mai mari, a ofertei 
mai mari și a reducerii prețurilor, 
costul ridicat al inputurilor, pan-
demia globală în curs și condițiile 

climatice din ce în ce mai incerte 
lasă puțin loc pentru optimism cu 
privire la revenirea la condiții de 
piață mai stabile chiar și în 2022”, 
a menționat Abdolreza Abbassian, 
economist senior în cadrul FAO.

Criza energetică, 
departe de a se fi 
încheiat

Este de remarcat, însă, că ra-
portul din noiembrie a BNM nu 
a anticipat o majorare a prețuri-
lor atât de rapidă. Spre exemplu, 
aceasta anticipa la finele anului 
curent o inflație de doar 9,7%.  
Explozia prețurilor la gaze din 
noiembrie-decembrie, majora-
rea tarifelor pentru consumatorii 
finali și scumpirile în lanț, care ur-
mează, atât în cazul electricității, 
cât și al majorității produselor, ar 
putea majora prognoza cu câteva 
puncte procentuale.  

Anunțarea de către Premier 
Energy, cel mai mare distribuitor 
de energie electrică, a intenției de 
a cere dublarea prețului electrici-
tății vândute consumatorilor este 
o confirmare a acestor așteptări. 

În plus, nu este exclus că și Mol-
dovagaz va cere o nouă majorare 
a tarifelor dacă prețul gazelor la 
bursele internaționale va continua 
să crească. 

Și acest scenariu nu este exclus. 
Deși acum se atestă o oarecare 
diminuare a prețului pe fundalul 
unor importuri masive în Europa a 
gazelor de șist din SUA, acest fapt 
nu ar fi de natură să stăvilească 
prea mult scumpirea gazelor pe 
burse. 

Agenția de știri Bloomberg 
scria acum câteva zile că situația 
de pe piața gazelor nu este nici pe 
departe de a se fi încheiat. „Asis-
tăm de câteva luni la o înrăutățire 
abruptă a situației pe piața gazelor 
naturale, însă condițiile prelimi-
nare pentru aceasta s-au dezvoltat 
de-a lungul anilor. Europa se află 
în mijlocul unei tranziții energe-
tice, închide centrale electrice pe 
cărbune și crește dependența de 
sursele regenerabile. Deși energia 
eoliană și solară sunt mai curate, 
aceste surse sunt volatile, ducând 
la o scădere bruscă a producției de 

energie electrică în Europa anul 
trecut”, scrie Bloomberg. 

Altfel spus, Uniunea Europea-
nă, în eforturile sale de a-și asigu-
ra resurse energetice din surse cât 
mai puțin poluante, a neglijat fap-
tul că acestea depind într-o mare 
măsură de capriciile vremii și nu 
sunt deloc stabile. Drept urmare, 
s-a ajuns la un deficit de energie 
în această iarnă și explozia cererii 
la gaze și, implicit, a prețului pe 
burse. Acum UE încearcă să drea-
gă busuiocul, existând intenția de 
a include în sursele verzi (nepo-
luante) de energie a gazului și a 
energiei nucleare. Acesta este însă 
un proces destul de îndelungat și 
nu se va încheia până la finele se-
zonului rece din acest an. Atunci, 
probabil, va fi depășită și această 
criză energetică prelungită, care 
cutremură Republica Moldova. 

Până se va redresa situația, au-
toritățile de la Chișinău urmează 
însă să întreprindă măsuri pentru 
a nu admite sărăcirea populației, 
acordând subvenții și compensa-
ții. Despre o dezvoltare economică 
sustenabilă în aceste condiții, este 
dificil să vorbim. 

Guvernul alocă 
1,5 miliarde  
de lei pentru 
dezvoltarea locală 
în următorii 
trei ani

46 proiecte de dezvoltare 
regională în valoare de 1,5 
miliarde lei vor fi implemen-
tate în regiunile și localitățile 
Republicii Moldova, în perioada 
2022-2024. Potrivit ministrului 
Infrastructurii și Dezvoltării Re-
gionale, Andrei Spînu, banii vor 
fi destinați pentru creșterea ac-
cesului oamenilor la infrastruc-
tura de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare, moder-
nizarea infrastructurii spațiilor 
publice dar și pentru proiecte 
de dezvoltare economică locală. 
Finanțările sunt repartizate în 
trei categorii: competitivitate 
economică, dezvoltare urbană și 
infrastructură regională. 

Indemnizația 
unică de 16.000 
lei va fi acordată 
medicilor 
și în 2022

Angajații din sistemul medi-
cal de stat, care s-au infectat cu 
COVID-19 în timpul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, vor 
beneficia de indemnizația unică 
de 16 mii de lei şi pe parcursul 
anului 2022. Proiectul propus 
de către Ministerul Sănătății a 
fost votat de Guvern. Cheltuie-
lile pentru realizarea hotărârii 
vor fi asigurate din contul fon-
durilor de urgență ale Guver-
nului, care va intra în vigoare 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
De indemnizația unică de 16 mii 
de lei pentru anii 2020-2021 au 
beneficiat 17.771 de angajați din 
instituțiile medico-sanitare și 
agențiile de profil. 

În SUA rata 
inflației a crescut 
la cel mai înalt 
nivel din ultimii 
39 de ani

Prețurile de consum în SUA 
au continuat să crească în 
decembrie, americanii confrun-
tându-se cu cea mai ridicată 
rată anuală a inflației din 1982, 
în urma majorării costurilor la 
alimente, energie și locuințe, 
sporind așteptările că Rezer-
va Federală a SUA (Fed) va 
începe din martie majorarea 
dobânzilor, transmit Reuters și 
AP. Comparativ cu decembrie 
2020, indicele prețurilor de 
consum a urcat cu 7%, cel mai 
semnificativ avans anual din 
iunie 1982 şi în linie cu estimă-
rile analiștilor.
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Festina lente, Maia!
Prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că Guvernul va avea săptămâna 
viitoare negociator-șef în problema trasnistreană 

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim 
Krasnoselski, a cerut președintei 
Republicii Moldova, Maia Sandu, să se 
revină la masa de negocieri în formatul 

5+2. În același timp, Ministerul Afacerilor 
Externe al Federației Ruse a solicitat autorităților 
de la Chișinău să adopte o abordare constructivă 
și să răspundă pozitiv inițiativei Tiraspolului, 
care a propus de curând reluarea negocierilor în 
formatul 5+2. 

Toate aceste demersuri au fost 
efectuate în perioada în care au-
toritățile de la Chișinău nu au de-
semnat un negociator-șef după 
demisia lui Vladislav Kulminski.

Pe 12 ianuarie, prim-ministra 
Natalia Gavrilița a menționat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că există o candidatură pentru 
funcția de negociator-șef, dar nu a 
putut pe moment, să îi facă public 
numele solicitând un răgaz până 
săptămâna viitoare.    

Circumstanțele demisiei
lui Vladislav Kulminski

Diplomatul Mihai Gribincea 
a scris pe pagina sa de Facebook 
despre faptul că Kremlinul a în-
ceput să manifeste subit o grabă 
în avansarea discuțiilor pe pro-
blematica transnistreană încă 
de la începutul lunii octombrie 
2021 în timpul așa-numitei „crize 
a gazului”. 

Deși oficialii moldoveni au 
negat public faptul că Rusia ar 
fi condiționat semnarea noului 
contract de achiziție a gazului ru-
sesc de chestiuni politice, potrivit 
ambasadorului, surse sigure i-au 
dezvăluit că în timpul rundei de 
negocieri din 7 octombrie 2021, 
șeful adjunct al Administrației 
Președinției Federației Ruse, 
Dmitri Kozak, ar fi prezentat 
delegației moldovenești un nou 
concept/ viziune de reglementare 
a conflictului transnistrean:

- reglementarea conflictului 
în termen de trei luni, pretinsei 
„rmn” oferindu-i-se un „statut 
special”;

- Republica Moldova să sem-
neze cu Rusia un acord prin care 
ar oferi trupelor ruse dislocate în 
Transnistria statutul de „trupe ga-
rant” al statutului special agreat;

- Republica Moldova să per-
mită funcționarea aeroportului 
militar de la Tiraspol;

- Republica Moldova să accepte 
participarea Rusiei în formatul 
UE-Moldova pentru a discuta mo-
dul în care implementarea DSFTA 
afectează relațiile RM-Rusia. 

Un nou plan Kozak

După spusele lui Mihai Gribin-
cea, oficialii moldoveni au luat 
notă de „conceptul” rusesc – un 
nou Memorandum Kozak –, dar 
nu s-au angajat în discuții, sub-
liniind că obiectul discuțiilor lor 
la Moscova era semnarea noului 
contract privind achiziția gazelor 
naturale, și nu dosarul transnis-
trean. 

Mai mult, fostul vicepremier 
pentru Reintegrare, Vladislav Kul-
minski, a fost exclus din delegație 
la următoarele runde de negocieri. 

„Această ignorare a dlui Kul-
minski a și fost una dintre cauzele 
care l-au determinat să demisio-
neze din motive personale”, sus-
ține diplomatul.

Despre același episod, surse 
din mediul diplomatic susțin că 
Vladislav Kulminski și-a asumat 
în fața lui Dmitri Kozak respon-
sabilități pentru care nu avea îm-
puterniciri de la Chișinău. 

Pe 4 noiembrie 2021, vice-
prim-ministrul pentru Reinte-
grare, Vladislav Kulminski, și-a 
anunțat demisia „din motive 
personale”.

„Stimați prieteni, din moti-
ve personale, am depus cererea 
de demisie din funcția de vice-
prim-ministru pe Reintegrare. 
Evenimentele recente din fami-
lie cer prezența mea fizică prac-
tic non-stop, ceea ce nu-mi mai 
permite să mă dedic în continuare 
pe deplin sarcinilor care se cuvin 
funcției deținute. În acest scurt 
timp, am muncit și contribuit la 
asigurarea stabilității pe segmen-
tele de care eram responsabil în 
timpuri deloc ușoare pentru țara 
noastră”, se menționa într-o de-
clarație pentru agenția de presă 
Infotag.

Presiuni pe linia OSCE 

Pe lângă presiunile exercitate 
de Rusia în plan bilateral, Kremli-
nul exercită presiuni asupra Chi-
șinăului să se așeze la masa de 
negocieri cu Tiraspolul și pe linia 
OSCE. 

„Profitând de faptul că la sfâr-
șit de an urma să aibă loc minis-
teriala OSCE de la Stockholm și 
că Suedia, ca orice țară ce deține 
președinția OSCE, dorea să în-
registreze succese, Moscova a 
insistat prin intermediul șefului 
Misiunii OSCE în Moldova și prin 
reprezentantul Președintelui în 
Exercițiu al OSCE, Ambasadorul 
Thomas Mayr-Harting, să forțeze 

o întrunire în format 5+2 până la 
Ministeriala amintită”, continuă 
Gribincea.  

Numai că de data această, re-
levă el, demisia lui Kulminski a 
jucat în favoarea Chișinăului care, 
sub pretextul lipsei negociatoru-
lui-șef, a solicitat amânarea unei 
asemenea reuniuni. 

„Aceasta a nemulțumit Mos-
cova și OSCE, dar au trebuit să 
accepte situația. Cele două s-au 
mulțumit cu o declarație privind 
reglementarea transnistreană 
adoptată la ministeriala de la 
Stockholm, care cheamă la organi-
zarea unei reuniuni în format 5+2 
cât mai curând posibil în 2022.”

De ce vrea Moscova 
soluționarea subită 
a diferendului transnistrean

În opinia lui Mihai Gribincea, 
Moscova se grăbește cu reglemen-
tarea transnistreană din cel puțin 
trei cauze: 

„1. […] Moscova dorește o 
rezolvare a diferendului trans-
nistrean în stil rusesc – adică să 
transnistrizeze întreaga Moldovă, 
care ar rămâne în sfera ei de influ-
ență și cu trupe ruse drept garant 
al statutului agreat de Moldova 
cu separatiștii. 

2. […] Ce dorește Rusia de 
fapt, este ca SUA și NATO să re-
cunoască teritoriul fostei URSS 
drept sfera sa de influență. În 
contextul negocierilor Rusiei cu 
SUA și NATO privind garanțiile 
de securitate solicitate, ce s-au 
desfășurat la Geneva la 12 ianu-
arie, evident că problema aflării 
ilegale a trupelor ruse de ocupație 
pe teritoriul Moldovei a figurat 
pe agendă. 

Șeful diplomației europene, 

Josep Borrell, într-o conversa-
ție cu elDiario.es., cu referire la 
bilateralitatea pe care Kremlinul 
o urmărește cu Casa Albă pentru 
a rezolva crizele europene afla-
te în așteptare, cum ar fi cea a 
Ucrainei, a declarat: «Nu poate 
exista o Ialta 2, poate doar, dacă 
ar fi cazul, un Helsinki 2». Or, un 
Helsinki 2 , care nu ar ține cont 
de principiul acordului țării gazdă 
pentru trupele străine este greu 
de imaginat. 

Strategie sau criză 
de profesioniști 

Să nu uităm că în mare parte 
revitalizarea Tratatului CFE a eșu-
at din cauza faptului că Rusia nu 
și-a retras trupele de ocupație de 
pe teritoriul Republicii Moldova și 
nici nu a reușit să forțeze Republi-
ca Moldova să legalizeze statutul 
acestora. Credem deci că Rusia ar 
dori un progres real sau mimat 
pe dosarul transnistrean care ar 

putea fi invocat ca scuză a menți-
nerii trupelor sale de ocupație pe 
teritoriul R. Moldova, ca să poată 
declara că chestiunea trupelor va 
fi rezolvată în plan bilateral.

3. Rusia realizează că lipsa de 
progres în reglementarea trans-
nistreană a început să joace în de-
trimentul Transnistriei. Situația 
de conflict din Ucraina, intențiile 
Guvernului actual de a conecta 
Republica Moldova la rețeaua de 
distribuție a energiei electrice a 
RO/UE, creșterea numărului ce-
tățenilor moldoveni din stânga 
Nistrului care realizează starea de 
impas în care se află pretinsa rmn 
vor conduce în timp de câțiva ani 
la colapsul republicii separatiste”. 

Expertul în diferendul trans-
nistrean, Ion Leahu, a declarat 
recent în cadrul unui interviu pen-
tru Europa Liberă că șefa statului 
nu ar trebui să se grăbească să dea 
curs invitațiilor liderului separa-
tist de la Tiraspol la relansarea 
negocierilor.  

Solicitat să comenteze reacțiile 
Chișinăului la invitațiile Tiraspo-
lului și Kremlinului privind relu-
area negocierilor, comentatorul 
politic Ion Tăbârță a declarat că 
lipsa unui negociator-șef din par-
tea Tiraspolului reprezintă mai 
curând o criză de profesioniști 
decât o strategie. 

„Chișinăul trebuie mai întâi să 
decidă ce vrea. Kulminski a spus 
că vrea negocieri pentru statutul 
regiunii transnistrene în cadrul 
Republicii Moldova, care nu sunt 
oportune în actualul context geo-
politic. În același timp, autorită-
țile moldovenești au nevoie de un 
negociator profesionist pentru a 
soluționa problemele curente ale 
oamenilor din zona de securitate”, 
a remarcat el. 

Pe lângă 

presiunile 
exercitate 

de Rusia în 
plan bilateral, 

Kremlinul exercită 
presiuni asupra 
Chișinăului să 

se așeze la masa 
de negocieri cu 
Tiraspolul și pe 

linia OSCE. 

Ilie GULCA
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Umbra trecutului 
A - p o l i t i c e

Are familie, își face planuri 
de viitor, inclusiv prin consfin-
țirea unei relații de durată cu 
persoana iubită, cu care decide 
să înregistreze căsătoria. Și 
exact acum, când viața e mai 
împlinită și perspectivele mai 
luminoase, îi vin niște mesaje 
care îi amintesc eroinei – ame-
nințând-o că va ști toată lumea 
– că ea nu este cea drept care 
se prezintă.

Aflăm nu doar de un trecut 
ceva mai înnegurat, ci de o 
radicală schimbare de optică: 
identitatea personajului e falsă. 
E cazul clasic de impostură. 
Personajul își ascunde identita-
tea pentru a tăinui un trecut ce 
nu poate fi divulgat. Un trecut 
rușinos, un trecut nedemn. 

Niciodată nu știi cum va 
reacționa lumea dacă va cu-
noaște adevărul, iar asta ne 
face să ne ascundem trecutul 
(și chiar identitatea), iar cineva 
ne poate amenința oricând cu 
divulgarea trecutului nostru. 
Or, dacă venim dintr-o zonă 
de tristă faimă, nu ne putem 
lăuda cu asta. Născuți cândva 
în URSS și crescuți pe drojdiile 
educației proletare, azi avem 
o altă identitate: nu doar altă 
cetățenie, ci și, adesea, și, une-
ori, un alt nume. Ne înălțăm în 
sferele blânde ale civilizației și 
uităm cu desăvârșire de trecu-
tul arid sau mlăștinos, din care 
am ieșit, înainte să ne crească 
aripi.

Dar trece un timp și lumea 
veche se răzbună. Ea vine să 
ne șantajeze, precum duș-
manii personajului din film. 
Să amenințe cu divulgarea 
adevăratei noastre identități. 
Să ne spună, consecutiv, că 
noi nu avem dreptul la un alt 
mediu de viață, că suntem 
incompatibili cu aerul tare al 
libertății, că nu suntem demni 
să abandonăm țarcul. Vrem să 
ne schimbăm pielea și esența, 
dar ni se amintește mereu de 
trecutul, incompatibil cu noile 
realități, bune doar pentru 
alții. Uneori și conaționalii ne 
amintesc, din aceeași pasă a 
trecutului, că veceurile noastre 
din curte sunt incompatibile cu 
gazonul englezesc și trotuarele 
europene.

Vecinii din estul îndepăr-
tat, în frunte cu Rusia, adună 
furibund ruinele vechiului 
imperiu, sperând să constru-
iască din cărămizile blocului 
demolat un nou zid chinezesc, 
care nu atât să apere inuti-
lul construct, cât să păzească 

Kazahstanul și-a consumat 
cele 15 minute de glorie săptă-
mâna trecută. Ceea ce a început 
ca o răscoală, declanșată de 
creșterea prețurilor la gaze, a 
luat, peste noapte, chipul unei 
lovituri de palat. Sau de iurtă, 
căci știm deja că lupta s-a dus 
între „junii“ clanului „șapîraș-
tî“, condus de Elbasî, adică 
de Nursultan Nazarbaev, și 
Kasîm-Jomart Tokaev, actualul 

președinte al țării, provenit din clanul „kușik“, o rudă săracă din 
același „juz superior“ (una dintre cele trei uniuni ale triburilor 
kazahe) din care face parte și „liderul nației“. Ironia sorții e că toc-
mai „liderul nației“ a ținut să-l facă președinte pe aparent neutrul, 
echidistantul și credinciosul Tokaev în momentul în care s-a retras 
de pe scena politică în 2019!

O versiune ceva mai verificată a evenimentelor ne spune că 
protestatarii au cerut, inițial, pe 3 ianuarie a.c., reducerea prețuri-
lor la gaze. Prețuri nejustificate, din punctul lor de vedere, într-o 
țară producătoare de gaze naturale (dar și petrol, aur, uraniu etc.,) 
care îi îmbogățesc numai pe cei din clanurile conducătoare, nu și 
pe cetățenii de rând, marginalizați și, în multe regiuni, mai să-
raci chiar decât moldovenii, care degrabă nici apă potabilă n-o să 
mai aibă, darămite zăcăminte. Societatea civilă a cerut imediat și 
participarea egală a tuturor clanurilor și „juzurilor“ la viața poli-
tică a țării. Tokaev ar fi înțeles oportunitatea ivită (după doi ani și 
ceva de umilință, era ocazia perfectă de a câștiga simpatia reală, nu 
falsificată la urne, a poporului și de a restrânge puterea clanului 
lui Elbasî) și a făgăduit revenirea la prețurile din 2021, ordonând 
forțelor de ordine să nu tragă în manifestanții din Janaozen. Fără 
a sta mult pe gânduri, nepoții și alte rude din clanul lui Elbasî 
aduc în Almatî grupuri mari de persoane care vandalizează clădiri 
și automobile, se trag focuri de arme, numărul victimelor crește. 
Tokaev le poruncește securiștilor și militarilor să intervină. Ordi-
nele îi sunt ignorate și președintele kazah îl demite pe Samat Abiș 
(nepotul lui Nazarbaev și vicepreședinte al Comitetului Național 
de Securitate, CNS) și pe Karim Masimov, șeful Ministerului Kazah 
al Securității. Apoi vine rândul lui Elbasî, demis din funcția de pre-
ședinte (mai mult formal și onorific, dar totuși președinte) al CNS. 
În cele din urmă, Tokaev apelează la ajutorul OTCS (Organizația 
Tratatului de Securitate Colectivă, sau, pe rusește, ODKB, înființa-
tă în 1992), pentru a înăbuși opoziția din armată, securitate, poli-
ție și a pune capăt dezmățului din Almatî. Motivul invocat pentru 
presă și naivi e „necesitatea imperioasă“ de a combate „grupările 
teroriste“ din țară și din afara ei. Rușii, bielorușii, armenii, tadji-
cii au trimis, împreună, vreo patru mii de militari, dar e aproape 
sigur că fără susținerea trupelor și ofițerilor care i-au rămas loiali 
lui Tokaev, dezastrul ar fi continuat și azi. [Interesantă e și decizia 
Moscovei de a-l susține pe Tokaev în dauna vechiului amic Nursul-
tan Abișevici.] 

Ceea ce, în Kazahstan, a început ca Revoluția română din 1989 
a continuat ca revolta din Chișinău de la 7 aprilie 2009. Finalul 
însă va fi, cel mai probabil, unul specific locului: țap ispășitor va fi 
decretat, în primul rând, Masimov, care nu e rudă cu nimeni, e un 
tehnocrat și deci pionul de sacrificat în acest gambit; Nazarbaev va 
ceda și restul puterii politice care îi mai rămâne în schimbul secu-
rității și, poate, al vieții sale și a numeroaselor lui rude; cu certi-
tudine, vor mai cădea câteva capete ale unor apropiați, dar nu cele 
mai importante – ce nu faci însă ca să rămâi totuși în istorie ca 
Elbasî și nu ca un amărât de martir. Apoi, nici nu prea are rost să o 
faci pe mucenicul într-o țară care, cu sau fără Tokaev în frunte, nu 
are cum să se îndepărteze prea mult de moravurile ei dintotdea-
una – structura tradițională a societății, patriarhală și autarhică, 
alcătuită din clanuri, aderența la valorile islamului, contextul 
geografic și cultural, istoria și datinile locului, toate vor concura la 
respingerea modelului democratic și liberal al dezvoltării. Kazahii 
se vor putea considera fericiți dacă cea mai însemnată achiziție a 
lor după evenimentele din ianuarie 2022 va fi o distribuire ceva 
mai echitabilă a accesului la resurse, a activelor private și a banilor 
publici.

Tragedia kazahă ar trebui să-i pună pe gânduri nu numai pe cei 
care au provocat-o, direct sau indirect, mai ales prin nesimțirea 
cu care au exploatat aproape toată bogăția țării, agonisind averi 
fabuloase și aducându-i pe oameni la sapă de lemn. Ci și pe liderii 
din același ODKB, de exemplu, care se poartă la fel cu „supușii“ 
lor. Lukașenka a gâtuit maniacal revolta din țara lui și puterea i 
se sprijină acum numai pe baionete (cam așa cum au procedat și 
oamenii lui Nazarbaev în 2011, când au reprimat crunt o răscoală a 
muncitorilor din Janaozen). Armenii au un fel de democrație, dar 
numai după ce s-au tras focuri în parlament și lumea s-a burzuluit 
de mai multe ori în stradă. Kazahstanul s-a ales cu o rocadă a pute-
rii după o considerabilă baie de sânge. Intact e, deocamdată, doar 
bizantinismul putinist. Pentru cât timp oare?

S-au elbasit…

țarcul, să nu fugă în lumea 
liberă concitadinii. Belarus, 
Kazahstan, războiul din estul 
Ucrainei sunt dovezile clare 
ale unei resurecții a totalitaris-
mului autoritar de tip sovietic. 
O ofensivă pe toate fronturile, 
amintind populației din aces-
te țări trecutul lor rușinos, 
care trebuie să-i țină grămadă. 
Forțele comune de represiune, 
mai exact unitățile aeropurtate 
(ce ironie să numești desantul 
rus de unități speciale „pa-
cificatori”) sunt puse pentru 
prima dată în acțiune, fără să 
existe nici cea mai mică aluzie 
de invazie externă, mai curând 
ca antrenament și avertizare, 
ca un memento pentru oricine 
va îndrăzni să viseze la schim-
barea pielii și la o viață demnă, 
într-o lume civilizată, departe 
de realitățile sovietice. 

Am urmărit, atât cât am 
putut, procesul intentat „Me-
morialului” rusesc, o organiza-
ție care avea scopul nobil de a 
reabilita numele persoanelor 
persecutate de regimul co-
munist, arestate, deportate, 
încarcerate sau împușcate. 
Comentariile din ajunul pro-
cesului convergeau spre câteva 
erori tehnice, când pe lista ce-
lor reabilitați erau incluse, din 
inerție, persoane care au avut 
antecedente penale sau au fost 
ele însele torționari. Dar aceste 
erori erau insignifiante. Alt-
ceva deranja justiția. Am fost 
de-a dreptul șocat să citesc în 
capetele esențiale de acuzație 
învinuirile procurorilor ruși că, 
prin etalarea crimelor regimu-
lui, activiștii „Memorialului” 
atentau la onoarea statului 
sovietic! Simplu spus, acești 
procurori aveau misiunea să 
reabiliteze statul sovietic, con-
siderând criticile la adresa lui 
drept o crimă!

Literalmente, procurorii ruși 
(de azi!) învinuiau „Memori-
alul”, un centru de apărare a 

drepturilor persoanelor supuse 
represiunilor, de faptul că, 
„în loc să cinstească memoria 
slăvitelor realizări (în original: 
„вместо памяти о славных 
достижениях”), impune pocă-
ința pentru trecutul sovietic” 
(aici nu pot să nu-mi amintesc 
de Pocăința lui Tenghiz Abu-
ladze, celebrul film din epoca 
glasnost’) și „creează imaginea 
falsă a URSS ca stat terorist”. 
Deci ofensa adusă trecutului 
sovietic e grija juraților ruși de 
azi! Numai că Federația Rusă 
însăși (cea din epoca imediat 
post-sovietică) a recunoscut 
acțiunile criminale ale regimu-
lui sovietic drept represiuni 
politice, astfel încât și lichida-
rea „Memorialului” cade sub 
incidența represiunilor acuzate 
de statul rus actual!

Soluția, valabilă pentru 
toate cazurile de șantaj, e să ne 
asumăm trecutul, fără nos-
talgii. Să ni-l asumăm plenar, 
pentru a putea merge înainte. 
Să-l recunoaștem și să-l rene-
găm conștient, nu din inerție 
sau din motivul că așa fac toți.

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Biografia noastră comună seamănă cu 
biografia unui personaj dintr-un film 
polițist. Ultimul din această categorie ni 
l-a arătat Netflix la cumpăna dintre ani, 

dar am mai văzut istorii de acest gen. Personajul 
(și nu e vorba doar de acest mini-serial britanic) își 
aranjează cum poate viața. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Am fost 

de-a dreptul 
șocat să citesc în 
capetele esențiale 

de acuzație 
învinuirile 

procurorilor 
ruși că, prin 

etalarea crimelor 
regimului, 
activiștii 

„Memorialului” 
atentau la 

onoarea statului 
sovietic!

,

(poveste polițistă)
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Dragi prieteni ziariști, de o săptămână 
tot încerc să mă calmez și nu-mi reușeș-
te. Tot urmăresc știrile pe net pentru că 
altă modalitate aici, la Tiraspol, nu am. 
Ceea ce transmite presa e cine și cu cine 
a plecat în vacanța de iarnă. Cine și cu 
cine s-a cuplat etc., etc. Dar pe mine mă 
interesează altă problemă. Acum 5 zile, 
am planificat să plec la control la medic 
în România. Evident că aveam nevoie 
și de testul (PCR). Să fac programare 
online nu am reușit, de aceea am hotărât 
să plec la Chișinău să fac acest test ori 
să fac o programare pentru a doua zi. 
Mare a fost „bucuria” când domnișoarele 
de la recepție m-au anunțat că pot face 

testul îndată. Eu, bucuroasă, le-am dat 
datele, apoi aud ca trebuie să achit suma 
de 975 de lei. Aici bucuria s-a schimbat 
în scârbă. Explic că eu nu am timp liber 
ca să mă pot plimba pe drumuri pe vre-
mea pandemiei, apoi am avut 2 zile la 
dispoziție ca să reușesc să plec pentru a 
face investigațiile la București. Prin inter-
mediul presei, aș vrea să adresez câteva 
întrebări celor care au început „vremurile 
bune” pentru noi, simplii muritori: Sti-
mată Dnă Maia Sandu, Igor Grosu, Dnă 
Natalia Gavriluță, Doamnă Ala Nemeren-
co, stimați DEPUTAȚI? Ce-i cu bătaia asta 
de joc fata de popor? Voi, de ce roadeți 
degeaba pantalonii în parlament, prin 
birouri etc.? Cum și de unde au apărut 
atâtea laboratoare private care jumulesc 
oamenii mai rău decât hoții de miliarde? 
În Moldova aceste teste sunt mai scum-
pe decât în Europa. Dacă eu am nevoie 
să plec la control de 2-3 ori pe lună, de 
unde să iau atâția bani pentru a achita 
testele? Dar în afara de teste, eu personal 
am nevoie de recuperare care este foarte 
costisitoare. Am nevoie de medicamente, 
care la fel costă. Dle Igor Grosu, ați putea 

să rezistați, să suportați bătaia de joc, 
primind un salariu de profesor? Poate ci-
neva să facă o investigație și să ne explice 
cui aparțin aceste laboratoare? De ce noi 
achităm statului impozitele, dar nu avem 
nici o facilitate? La ce mai avem nevoie 
de asigurarea medicală, dacă atunci când 
este nevoie de tratament, salvarea la Ti-
raspol nu ajunge și medicul de familie este 
tocmai la Chișinău? (O mică explicație 
pentru cei care nu cunosc situația mea: 
momentan trec prin oncologie, de aceea 
sunt revoltată până la lacrimi). Am muncit 
peste 40 de ani în școală și până la urmă, 
am ajuns să „culeg roadele”. Cineva zicea 
că „aceste laboratoare au fost deschise 
pentru cei plecați peste hotare”. Aș vrea 
să-i întreb pe cei de la conducere: Știți 
prin câtă umilință și prin câte greutăți 
trec ei pentru a-și câștiga un ban pentru 
existență?

Vă rog mult, stimați ziariști, aju-
tați-mă să primesc un răspuns la aceste 
întrebări. În primul rând, CUI APARȚIN 
SUTELE DE LABORATOARE PRIVATE? 
CINE SE ÎMBOGĂȚEȘTE PE SPATELE 
NOSTRU?

Cui aparțin sutele de laboratoare private?

Raisa SACULȚAN PĂDUREAN

Gheorghe BÂLICI

De râs și 
de plâns

S a l t i m - b a n c

Ce ți-i cu exprimarea asta corectă, dom-
nule, mai ales la moldovenii din stânga Pru-
tului! Greșeală peste greșeală la tot pasul 
sub influența limbii, știți dumneavoastră 
care, a fratelui mai mare, unul care împarte 
dreptatea în toată lumea de nu mai rămâne 
și în țara lui.

Odată cu dreptatea, timp de vreo două 
secole, s-au împărțit și greșelile de limbă, 
sărmanul moldovean „cu limba lată”, cum se 
zice pe la București, mai ales cel fără niciun 
fel de studii, dând în bară cu calchierile, de 
care n-a auzit, dar le folosește pentru a fi 
înțeles. Da, da, pentru că dacă ar vorbi cu 
neologisme, în caz că le-ar cunoaște, ar risca 
să fie luat peste picior, chiar batjocorit uneori.

Cine se descurcă mai bine „cu limba”, când 
se ciocnește cu neștiința, sau poate cu igno-
ranța agresivă, de cele mai multe ori preferă 
să-și caute de treabă, „să nu-și pună mintea”. 
Am fost, deseori, martor al altercațiilor verba-
le între vorbitori mai culți ai limbii române și 
cei care, în mijloacele de transport în comun, 
nu au grijă de „ceea ce le iese din gură”. Biata 
ființă care a încercat vreodată să-i corecteze 
pe cei care își fac un blazon de mândrie din a 
vorbi „aiurea în tramvai”, „pațani” și „coreși”, 
„blatnîe”, „padruște”, moldoveni mancurti-
zați sau rusofoni cât de cât moldovenizați, 
era bucuroasă să scape de aceștia, sărind și 
fugind la prima stație, în cel mai bun caz. În 
foarte rare cazuri însă, hahalerele inculte și 
agramate care își bat joc de „ceea ce avem mai 
sfânt” sunt puse la punct de cei care stau la 
straja legii și a ordinii publice. Din ce cauză 
este doar o întrebare retorică...

Cu toate acestea, cea mai mare parte a 
moldovenilor tinde să cunoască tot mai bine și 
mai bine limba care ne unește într-un neam, 
greșelile de scriere și exprimare fiindu-le, 
oricum, inevitabile. În condiții mai puțin 
nocive, ca să mai facem și puțin haz de ne-
caz, am îndrăznit să corectez pe câte cineva 
când am simțit că nu va fi cu mare supărare 
„lecția”. Iată două întâmplări pe care vi le 
prezint pe scurt:

La Tighina, eram prezent la prima adu-
nare de părinți și învățătoarea m-a întrebat 
cum mi-i familia. Mică, i-am răspuns. Bine, 
domnule Mică, veți face parte din comitetul 
părintesc. Nu am nimic împotrivă, dar familia 
îmi este mică, pentru că e compusă din trei 
membri, unul fiind eleva Bâlici Maria, care 
învață în clasa dumneavoastră. Iar numele 
meu de familie cred că-l cunoașteți deja.

Când s-a întâmplat să fiu odată internat în 
spital, sora de gardă care intrase în schimb, 
de asemenea, m-a întrebat aproape că ru-
sește: „Cum familia?”. „Slavă Domnului”, 
i-am răspuns gândind la faptul că totul e în 
regulă, chiar dacă eu, capul familiei, am ajuns 
la spital. Sora, o tinerică după colegiu, a în-
ceput să caute în lista pacienților numele de 
familie „Slavă Domnului”, iar eu am înțeles 
că în următoarele 24 de ore mi se vor face 
cele mai dureroase injecții.

Ce am pățit, și într-un caz, și în altul, nu 
vă mai povestesc, dar, după ce mai întâi v-am 
întristat, iar mai apoi, sper, v-am mai înve-
selit, vă doresc să aveți familii sănătoase și 
fericite, iar numele de familie să le purtați 
cu răspundere și demnitate.

Unii cred, așa cum cred că totul se 
întâmplă pentru prima dată în Moldova 
de la nașterea lui Hristos încoace, că criza 
energetică e prima și unica.

Nu, dragilor, criza adevărată a fost 
la sfârșitul anilor ‘90 - cu întreruperi 
de livrare de curent și gaze de către 
separatiști, ruși și prietenii lor de 
atunci ucraineni. Datorii acumulate 
de miliarde, tarife neajustate, șantaj, 
sabotaj, incompetență. Tot! Da, eu ca 
ministru și mai apoi ca prim-ministru 
îmi petreceam zile și nopți în anticame-
ra furnizorilor. Mă milogeam la FMI și 
BM să ne dea ceva bănuți ca să achităm 
facturile. Și asta pe fundalul celei mai 

cumplite crize economice regionale și 
globale din ‘98. Dar nu asta a fost baiul, 
tehnic vorbind, ne-am descurcat, am 
inițiat și un șir de reforme în sector, 
„aprinzând lumina” pentru următorii 
ani. Baiul a fost cine m-a susținut în 
acest demers. Surpriză! Vladimir Vo-
ronin, vojakul comuniștilor. A venit la 
mine și mi-a zis: „Ioane, noi suntem 
oponenți, dar trebuie să avem grijă de 
țară”. Și a început să voteze inițiative-
le mele. Cine m-a sabotat vehement? 
„Ai noștri” - Lucinschi cu o parte din 
„rândunele” și, bineînțeles, Roșca cu 
„Fluxul” în buzunar. Iurie și-a pornit 
megafonul, s-a urcat în copac și dăi! 
Manifestații cu asaltul guvernului, pie-
tre, bâte și injurii. Într-un moment de 
cumpănă, când manifestanții rupeau 
ușa guvernului, chiar și cei de la Interne 
au pus-o puțin de măligă. Mă mir cum 
de nu am cedat eu, tare tânăr și tupeist 
am mai fost... 

În timp, eu i-am „întors” datoria lui 
Voronin, susținându-l plenar, dar tem-
porar (din tribune) după embargoul ru-
șilor ca rezultat al respingerii „planului 

Kozak”. Apropo, atunci toți – de stânga, 
de dreapta – l-au susținut pe Voronin. Nu 
s-a cedat nimic rușilor. De ce? Trebuia 
să avem grijă de țară.

Ce e diferit azi? „Ai noștri” sunt gata 
să se suie în copac. Ca să nu dezvolt ide-
ea mai departe de similitudini cu cazul 
Roșca, Maia Sandu a respins în schimbul 
unei reduceri modice la tariful gazului 
un plan „Kozak-2” infinit mai periculos 
ca primul. Și? Ai „noștri” o îndeamnă 
ca ea să meargă la Moscova și să pupe 
mâna rușilor pentru „gaz ieftin”. Aici e 
diferența – „ai noștri” sau poate „ai lor”, 
nu mai știu, propun să „pupăm mâna”! 
„Ai noștri” sunt gata să se suie în co-
paci... „Ai noștri”, dar poate „ai lor”, nu 
mai știu...

Criza gazului va trece, nu și rușinea, 
nu și memoria. Vai de capul vostru, dragi 
moldoveni, dragi „ai noștri”...

Sănătate să aveți!

P.S. Piticul politic Dodon niciodată 
nu s-a putut ridica la nivelul mentorului 
său Voronin. Așa și nu a devenit om de 
stat, ci a rămas bufon la curtea țarului.

O poveste de demult sau Deja vu moldovenesc

Ion STURZA

În ziua de 5 ianuarie este ajunul 
Bobotezei, sau Apă-botează, cum se mai 
spune prin unele locuri din Transilvania. 
În această zi se posteşte, dacă se poate 
chiar post negru, pe care trebuie să-l 
ţină mai ales fetele mari, ca să le dea 
Dumnezeu bărbaţi frumoşi, cuminţi şi 
buni. Tot în această zi umblă preotul 
cu Ajunul sau cu Iordanul, însoţit de 
copii, care strigă „Chiraleisa!”. Acest 
cuvânt vine din formula „Kyrie eleison” 
(Κύριε, έλέησον), care, în limba greacă, 
înseamnă „Doamne miluieşte!”. Fiecare 
gospodină trebuie să aibă pregătit 
pentru preot un fuior de cânepă, frumos, 
care se pune pe cruce. Acest fuior se zice 

că este „barba lui Hristos” sau că din el 
împleteşte Maica Domnului o punte cu 
care te scoate din iad. De când nu se mai 
cultivă cânepă, însă, femeile, pentru a 
păstra obiceiul, dau preotului o papiotă 
de aţă. 

Tot în ajunul Bobotezei se mai făcea 
o turtă de pâine în care se punea păr de 
animale pentru a spori vitele. Această 
turtă se dădea preotului împreună cu 
fuiorul de cânepă. Tot astăzi se mătura 
hornul de funingine pentru a nu se face 
mălură în grâu. Se puneau, de asemenea, 
sub lăicer, cam pe unde avea să se așeze 
preotul, grăunțe, ca să le stea cloștele și 
pețitorii. 

Există și obicieul ca să se fure sau să 
se ceară câte o crenguță de busuioc din 
pămătuful, numit și „fiștoc” sau „mătăuz”, 
cu care botează preotul. Acest busuioc îl 
pun fetele mari sau văduvele sub pernă 
pentru ca, noaptea, să-și viseze ursitul. 
Alții leagă busuiocul cu ață roșie la dege-
tul cel mic al mâinii drepte și-l descântă, 
tot pentru a li se arăta „scrisa” sau „ur-
situl”. Alte fete pun acest busuioc sub 
limbă, seara la culcare, cu același scop. 

Tot pentru a-și visa viitorul soț, fetele mai 
pun pe pragul ușii salba sau mărgelele, 
ca să pășească preotul peste ele, apoi se 
culcă cu ele la gât. Se mai pune afară o 
crenguță de busuioc și, dacă a doua zi o 
află cu promoroacă, se zice că va avea 
noroc peste an. 

Ca și în ajunul Sfântului Andrei sau al 
Anului Nou, fetele se mai duc la grajdul 
vacilor sau la cotețul porcilor și dau cu 
piciorul în animal zicând: „Di, estimp, 
di, la anul” pentru a afla peste cât timp 
se vor mărita. 

Se mai crede că cine va sta treaz toată 
noaptea dinspre Bobotează va vedea cerul 
deschizându-se și va putea cere orice de la 
Dumnezeu. Tot în această noapte se crede 
că vorbesc vitele și se aude toaca în cer. 
Și despre cel ce va auzi tocând în cer, la 
miezul nopții, se crede că Dumnezeu îi va 
îndeplini orice dorință. Dacă în această 
noapte plouă, ninge sau cade chiciură, e 
semn de an mănos.

Mă îndoiesc că veți vedea cerul deschi-
zându-se ori că veți auzi toaca din cer, dar 
să dea Dumnezeu să vi se îndeplinească 
dorințele!

Să dea Dumnezeu să vi se îndeplinească dorințele!

Lucia CIREȘ
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Copii lăsați 
în voia sorții

Incidentul a avut loc în noaptea de 
duminică spre luni, în jurul orei 01:00, în 
localitatea Jevreni, din raionul Criuleni. 

„Copii fără stăpân”

Alexei Racu, conducătorul artistic al 
formațiilor „Țărăncuța” și „Pandurii” 
din Jevreni, Criuleni, ne-a mărturisit 
că, din păcate, nu are ce spune de bine 
despre cei doi minori. Băieții cresc ală-
turi de un alt frate mai mare și două 
surori într-o familie social vulnerabilă, 
cu părinții despărțiți. Copiii cresc fără a 
fi educați, supravegheați și direcționați 
cum ar avea nevoie. „Sunt copii fără 
stăpân”, spune consăteanul lor. Mama 
minorilor l-a părăsit pe tatăl lor, care 
locuiește într-o magherniță, unde este 
o cameră cu o lejancă. Bărbatul este 
invalid și nu se poate deplasa. Mama 
copiilor stă cu aceștia și cu un bărbat în 
altă casă, care nu este a lor. În familie 
se bea mult alcool. 

„Copilașii, dacă nu sunt luați mâi-
ne-poimâine sub supraveghere, vor face 
și mai mari greșeli. Ei au intrat în mai 
multe curți și au făcut bazaconii. La mine 
au intrat de hramul satului (9 octombrie 
2021), de fapt, au venit după vin, după 
ce vecinul a refuzat să le vândă vin din 
cauza că sunt minori. Nu le-am dat nici 
eu vin. Drept răsplată mi-au stricat beciul 
și alte lucruri. Numai să facă ceva rău”, 
ne-a spus Alexei Racu. 

Bărbatul a mers la sectorul de poliție și 
a povestit, a demonstrat cu înregistrările 
video acțiunile minorilor. Nu s-au luat 
măsuri, deoarece polițistul i-a spus că 
băieții sunt minori. 

Potrivit lui, mama copiilor (40 de ani) 
nu este angajată în muncă, dar primește 
suma de șase mii de lei de la stat, pe care-i 
bea după bunul său plac și nu îngrijește 
de copii.

„Ei peste tot unde se duc fac ceva rău. 
S-au dus la casa tatălui lor care stă în-
tr-o cocioabă, singur. Au aprins un braț 
de vreascuri pe lejancă”, ne-a povestit 
bărbatul cele auzite de la consăteni. El 
susține că și asistența socială nu poate 
să le facă nimic, „dacă mama lor zice că 

ei nu o ascultă și că pot s-o bată și pe ea. 
Are frică și ea”, ne-a spus Alexei Racu.

O familie alcoolizată

GAZETA de Chișinău a întrebat-o pe 
Lidia Brânză, medic de familie în Jevreni, 
despre starea sănătății tatălui și a copiilor 
din această familie. 

Potrivit medicului, tatăl copiilor are di-
abet zaharat, formă medie, hipertensiune 
arterială. Acesta refuză totdeauna să facă 
tratament, deoarece face abuz de alcool. 
„Atunci când i s-a propus spitalizarea 

nu a acceptat niciodată. El refuză orice 
ajutor din partea medicului și a asistenței 
sociale”, ne-a comunicat doctorul Brânză.

Cu referire la copii, medicul ne-a spus 
că toți cinci copii – trei băieți și două 
fete, s-au născut la Jevreni, Criuleni. Cel 
mai mare băiat are 15 ani și învață la o 
școală profesională, băieții, de 11 și 13 
ani, sunt elevi la gimnaziul din sat, iar 

fetițele merg la grădiniță. Familia este 
în evidența asistentului social.

„Copiii, de mici, niciodată, nu au fost 
îngrijiți. Totdeauna cu pediculoză, cu 
scabie, nehrăniți la timp. La vizitele per-
manente la domiciliu erau discuții între 
părinți și membrii comisiei multidisci-
plinare. Cu această familie s-a lucrat ani 
la rând. Mama nu a avut grijă de ei. Ea 
lucrează vara cu ziua, iar iarna trăiește 
din indemnizațiile sociale ale copiilor. 
Face abuz de alcool. Totul a fost în za-
dar până acum. S-a ajuns la linia roșie”, 
ne-a explicat cu exemple și argumente, 
medicul de familie, care susține că, dese-
ori, a făcut vizite la domiciliul familiei 
respective.

Potrivit Lidiei Brânză, copiii și familia 
au primit ajutor și asistență din partea 
statului.

„Autoritatea publică locală le-a acor-
dat întotdeauna ajutor și asistență. Noi, 
la Centrul medical, i-am tratat la necesi-
tate. Azi, 12 ianuarie, a avut loc ședința   
Comisiei multidisciplinare unde au fost 
prezenți primarul localității, polițistul de 
sector, directoarea gimnaziului, mama 
copiilor, medicul de familie, asistentul 
social din sat. S-a decis că acești copii 

nu mai pot sta în această familie. Mama 
spune că nu poate face nimic. Noaptea 
fug de acasă. Fură. Miercuri, 12 ianuarie, 
la primăria din sat, în cadrul Comisiei 
multidisciplinare, s-a decis ca mama să 
fie decăzută din drepturile de părinte, 
iar copiii să fie luați din familie. Vor fi 
dați într-o familie parentală”, relatează 
medicul de familie. 

Au dat foc locuinței în care se afla tatăl lor

Victoria POPA

Iurie Topală, unul 
dintre cei mai mari 
jucători pe piața 
transporturilor 
feroviare, a fost reținut 
în Belgia

Fostul director al Întreprinderii de Stat „Ca-
lea Ferată din Moldova” (CFM), Iurie Topală, 
a fost reținut, joi, de ofițerii Interpol în Belgia, 
potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii 
Generale (PG), Mariana Cherpec. Fostul ma-
nager al Căii Ferate este învinuit de abuz în 
serviciu în interesul unui grup criminal orga-
nizat în legătură cu managementul defectuos 
în 2015–2019.

„Iurie Topală a fost reținut de către auto-
ritățile belgiene și urmează să fie extrădat în 
R. Moldova. În privința acestuia a fost emis 
un mandat de arestare, fiind dat în urmărire 
internațională”, a declarat reprezentanta PG.

Potrivit estimărilor preliminare efectuate de 
procurori, prejudiciul cauzat de managementul 
lui Iurie Topală constituie 250 de milioane 
de lei, iar după calculele directorului general 
actual al CFM, Oleg Tofilat, valoarea pierderi-
lor ar putea să depășească 1,2 miliarde de lei.

Conform unei ordonanțe de efectuare a per-
cheziției din 24 mai 2021 semnată de procuro-
rul Stela Barbă, organul de urmărire penală are 
suficiente suspiciuni pentru conturarea unui 
grup criminal organizat condus pe verticală de 
câteva persoane prestabilite din care fac parte 
fostul director Iurie Topală, fostul vicedirector 
Grigore Condurache, omul de afaceri Marcelian 
Pîrlog, Irina Objeleanskaia ș.a.

Anticoruptie.md

Percheziții și rețineri în 
cadrul dosarului penal 
privind presupusa 
deposedare de terenuri 
a Primăriei orașului 
Durlești

Pe 12 ianuarie 2022, procurorii anticorupție 
în comun cu ofițerii CNA au efectuat perche-
ziții la domiciliile a trei persoane suspecte de 
a fi implicate în dosarul privind presupusa 
deposedare de terenuri a Primăriei orașului 
Durlești, informează Procuratura Generală.

În urma perchezițiilor efectuate au fost reți-
nute trei persoane, pe un termen de 72 de ore. 
Acestea sunt bănuite de complicitate în săvâr-
șirea infracțiunii de abuz de serviciu, comisă 
în interesul unui grup criminal organizat (art. 
42 alin.(5) și art. 327 alin.(3) din Codul penal) 
și spălarea banilor săvârșită de un grup crimi-
nal organizat, în proporții deosebit de mari 
(art. 243 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal), 
infracțiuni săvârșite în comun cu funcționari 
publici din cadrul Consiliului și Primăriei or. 
Durlești, mun. Chișinău, soldate cu o presu-
pusă deposedare de terenuri a administrației 
publice locale.

Concretizăm că schema infracțională de 
deposedare a Primăriei orașului Durlești de te-
renuri a fost pusă în aplicare în perioada anilor 
2005-2007. Astfel, urmare a acțiunilor ilegale 
ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului 
și Primăriei orașului Durlești, mun. Chișinău, 
care se presupune că au acționat în cadrul unui 
grup criminal organizat, administrația publică 
locală a orașului Durlești a fost deposedată de 
25 de terenuri, cu suprafața totală de 1,5442 
ha, în valoare de 7 750 751 de lei.

Trei băieți cu vârste de 11-13 ani, dintre care doi frați, 
au blocat ușa magherniței unde se afla tatăl lor 
invalid (42 de ani) și au incendiat cocioaba, dând 
foc la un braț de vreascuri. Motivele nu se cunosc. 

Oamenii din sat spun că minorii nu sunt la primele abateri 
de la lege. Bărbatul a fost salvat de la incendiu de către un 
vecin, iar cei trei minori sunt cercetați penal în stare de 
libertate. Frații cresc într-o familie de cinci copii, cu părinții 
divorțați, unde s-a consumat constant mult alcool. Miercuri, 
12 ianuarie, în cadrul Comisiei multidisciplinare, s-a decis 
ca mama copiilor să fie decăzută din drepturile de părinte, 
iar copiii să fie luați din familie.
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Români în Kazahstan 

Karaganda este regiunea care 
a adăpostit cel mai mare lagăr so-
vietic, dar și casa celei mai mari 
comunități românești din Kazah-
stan. Nikolay Plushkis, liderul 
Asociației Culturale Românești 
„Dacia”, este doar pe jumătate ro-
mân, din mamă româncă și tată 
lituanian.

E motorul care se încăpățânea-
ză să țină vii limba și obiceiurile 
românești, la peste 4.000 de km 
de casă. Spune că nu poți înțe-
lege comunitatea de români din 
Kazahstan dacă nu îi știi istoria.

Când, cum și câți români 
au ajuns în Kazahstan 
în secolul XX

Primii români au ajuns din 
Basarabia în Kazahstan în 1906, 
odată cu reformele premierului 
rus Pyotr Stolypin, care introdu-
ceau dreptul necondiționat de 
proprietate individuală.

Pentru pământurile promise, 
români din Basarabia și Moldova 

și-au pus toată casa în căruțe și au 
mers șase luni. Azi, două sate din 
regiunea Aktiubinsk, Moldovanka 
și Basarabka, sunt acasă pentru 
urmașii lor.

Al doilea val pleacă din Basa-
rabia și Bucovina, după 28 iunie 
1940. Sunt evrei aduși cu forța. În 
1947, ajung români din primul val 
sovietic. 6.000 de „capi de fami-
lie”, potrivit documentelor.

„Ca să știm câți români au fost, 
această cifră trebuie înmulțită 
cu 3-4, că fiecare familie avea în 
medie trei copii”, explică Nikolay 
Plushkis.

În 1949, mai vin peste 7.000 
de „capi de familie” din Bucovi-

na, Sudul Basarabiei, din Stepele 
Bugeacului, Cetatea Albă, Chilia, 
partea din Republica Moldova din 
momentul de față.

Ultimul val vine în 1951, când 
au fost mai puțini, 4.633 de „capi 
de familie”. Lor li s-au adăugat 
7.000 de soldați români, prizoni-
eri din al Doilea Război Mondial.

„Noi toate cifrele astea (ale pri-
zonierilor – n.r.) le-am scos din 
arhivele Kazahstanului. Le-am 
trimis în țară, dar nu știm dacă 
au fost publicate. Eu am luat stu-
denții de la Facultatea de Isto-
rie și i-am pus să scoată fiecare 
familie de unde este – din Cluj, 
Maramureș, unde scrie numărul 
unității, din ce lagăr a fost.”

Din aceștia 7.000, mulți au ră-
mas în Kazahstan și și-au înteme-
iat familii. Acum doi ani a murit 
și ultimul soldat român ajuns 
prizonier. Ion Rusu era născut în 
1920. A ajuns cu armata sovietică 
până la Berlin, dar în 1947 a fost 
deportat pentru că fusese în arma-
ta română. A ajuns în lagărul de 

la Karaganda și, la eliberare, și-a 
întemeiat o familie în Kazahstan.

„Și dintre cei deportați mai 
sunt câțiva, dar puțini, în general 
cei care erau copii atunci”, punc-
tează Nikolay Plushkis. „Nu s-au 
mai întors acasă, că nu mai aveau 
unde.”

Repatrierea 

Din 2010, în baza unei legi pro-
mulgate de președintele Traian 
Băsescu și care permite acordarea 
cetățeniei românilor care au pier-
dut-o abuziv, comunitatea româ-
nească îi ajută pe toți cei care ar 
vrea să beneficieze de ea.

Peste 21 de mii de cetățeni kazahi se declară, 
în 2021, de naționalitate română sau 
moldovenească. Alți 40 de mii au legături 
cu România pe linie maternă, deși poartă 

nume kazahe, rusești sau bieloruse. În ultimele 
decenii, numărul românilor din Kazahstan s-a 
redus constant după ce oficialii de la București au 
permis acordarea cetățeniei celor care au rămas 
abuziv fără ea în perioada comunistă. 

Erau două comunități de 
membri ai organizației religioase 
Martorii lui Iehova și care au fost 
deportați în proporție de 97-98% 
din Basarabia.

„Noi îi ajutăm pe toți cei care 
vor, dar cei în vârstă nu doresc 
asta, le este teamă de ce a fost”, 
afirmă Nikolay Plushkis.

„I-au dus în Siberia și, după 
ce a murit Stalin, după 1953, au 
început să se mute. S-au mutat la 
Almatî, capitala veche, pentru că e 
mai cald acolo. Acolo era o comu-
nitate unde 50-60% erau români. 
Sunt și acum, dar cu vreo șapte 
ani în urmă au început să ceară 
acte să plece din Kazahstan. 60-

Ce a mai rămas din comunitatea deportată în secolul XX 

Sate întregi au fost strămutate în localități din Kazahstan de sovietici. În prezent, aici există patru asociații 
românești și moldovenești ale comunităților naționale

Peste 50 de mii de români au fost deportați în Kazahstan de sovietici, între 1940 și 1951. 
Lor li s-au alăturat 7.000 de soldați români prizonieri

Ultimul val

vine în 1951, când au 
fost mai puțini, 4.633 
de „capi de familie”. 
Lor li s-au adăugat 

7.000 de soldați 
români, prizonieri 

din al Doilea Război 
Mondial.

70 de familii dintre ei au plecat 
în Europa – și în țară, și în alte 
țări, și tot mai avem cereri”, arată 
Nikolay Plushkis.

Oficial, în Kazahstan mai sunt 
înregistrați 117 români, dar sunt 
mulți pe care numele îi dă de gol. 
„Dumitrescu, Popescu, Ionescu pe 
care statul kazah nu i-a întrebat 
ce sunt, veneau din Basarabia, 
i-au trecut ucraineni. Sunt o su-
medenie.”

„Avem și Sârbu. El era în po-
liție. L-am întrebat: tu nu ești 
român, ești cu nume românesc? 
Nu, nu, eu sunt rus! I-am zis: nu, 
măi omule, cu numele tău nu poți 
fi rus! S-a dus la părinți, 1.500 
de kilometri în nord și a aflat. 
Tatăl fusese deportat numai că, 
dacă scria că este român sau mol-
dovean, nu puteam să intru la o 
școală militară.”

În fiecare lună, din 2010 în-
coace, între 15 și 30 de oameni 
au plecat din Kazahstan.

„Am obținut locuri la univer-
sități și colegii din țară ca să îi 
ajute să învețe limba și, practic, nu 
se mai întorc, rămân toți acolo”, 
spune cu regret Nikolay Plushkis. 
Din pandemie, de doi ani, a fost 
stopat fenomenul.

E important, crede el, ca tinerii 
să învețe româna și să se întoarcă, 
mai ales că mai știu româna doar 
cei născuți până în anii 80, cei mai 
tineri – din ce în ce mai puțin.

„Noi avem o școală românească 
în comunitate unde ne străduim 
să învețe să vorbească pentru a da 
limba mai departe. Și, de aceea, 
ne străduim să îi ducem la școli să 
învețe și să se întoarcă să îi învețe 
pe cei de aici să știe limba.”

În fiecare an, la Școala du-
minicală „Mihai Eminescu” din 
Karaganda, 18-20 de copii vin să 
învețe limbă și literatură română, 
civilizație și istorie. Comunitatea 
organizează și participă la tabere 
și festivaluri, atât în România și 
Moldova, cât și în Europa. Au o 
bibliotecă și o colecție de filme 
dăruită de Sergiu Nicolaescu.

„Am umblat toată țara să am 
costume din toate zonele să îi îm-
brăcăm pe toți românește și să fie 
îmbrăcați toți frumos.” Nikolay 

Plushkis spune că e importantă 
identitatea într-o regiune cu zeci 
de naționalități.

În Karaganda a funcționat cel 
mai mare lagăr de muncă forțată 
făcut de sovietici.

„Au fost 2 milioane de depor-
tați. 100.000 au fost împușcați 
de sovietici. În Karaganda, exis-
tă o comunitate, Spark, unde se 
găsește un cimitir al deportați-
lor și unde peste 50 de state au 
monumente – italieni, spanioli, 
români”.

Românii nu s-au implicat 
în protestele din fosta 
capitală Almatî

Liderul comunității românești 
nu vede cu ochi buni protestele 
din ultimele zile. „A fost o acțiune 
de bandiți.”

„A început ca o grevă, că s-au 
ridicat prețurile la gazul lichefiat 
și lumea s-a ridicat, au făcut o co-
misie din partea comitetului, au 
stat de vorbă și au căzut de acord 
să scadă prețul, apoi au apărut 
ăștia care au început să facă jafuri. 
Au atacat capitala veche Almatî, 
au luat și aeroportul, i-au dat foc, 
au fost prinși în aceeași zi, au fost 
împușcați cam 26 de „teroriști” 
din aceștia. Au jefuit magazine și 
mall-uri, iar asta nu are treaba cu 
o grevă civilizată.”

Spune că nu are informații ca 
cineva din comunitatea româneas-
că să fi avut de suferit de pe urma 
evenimentelor din ultimele zile 
din Kazahstan.

Kazahstanul este în centrul 
atenției mondiale după ce con-
fruntări violente au avut loc între 
protestatari și forțele de ordine. 
Autoritățile au anunțat că 26 
de oameni au fost uciși în urma 
confruntărilor și mai multe sute 
răniți.

Numărul real al morților nu 
este cunoscut. Rusia continuă să 
trimită trupe în Kazahstan după ce 
președintele actual al Kazahstanu-
lui a făcut apel la Vladimir Putin 
să ajute la restabilirea ordinii.

Oana Despa,
Europa Liberă România
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„Să-l (re)citim pe Eminescu atent, 
fără patetism, fără idolatrizări”

La întrebările „Gazetei de Chișinău” răspunde Lucia Țurcanu, critic literar, doctor în filologie, 
cercetător științific la Memorialul Ipotești

– Spune-mi, te rog, dragă 
Lucia Țurcanu, cum ți-l 
imaginezi pe Eminescu 
copil? Mergea la săniuș, 
cu uratul, cu capra?
 Nu am într-atât de multă ima-

ginație încât să creez o poveste 
despre copilul Eminescu. Ima-
ginea lui Eminescu e mai curând 
o proiecție livrescă ce rezultă 
din memoriile contemporani-
lor sau din biografiile care s-au 
scris (cele mai multe, e drept, 
cu tentă romanțioasă). Tocmai 
de aceea voi răspunde la această 
întrebare citându-l pe Teodor V. 
Ștefanelli, coleg cu viitorul poet 
la Cernăuți. În Amintiri despre 
Eminescu, acesta face portretul 
unui copil care nu ezita să se im-
plice în activitățile specifice vâr-
stei, făcându-ne să presupunem 
că nici jocurile sau tradițiile de 
iarnă nu-i erau străine: „Îmi aduc 
aminte că într-o vreme se iscase 
mare ceartă între studenți și între 
ucenicii și calfele meseriașilor din 
oraș, fiindcă fiecare partid voia 
să ocupe exclusiv pentru sine te-
renul de joc. Au urmat și bătălii 
serioase, în care însă studenții 
rămaseră învingători, căci erau 
mai mulți la număr și poliția era 
de partea lor. Noi doi, adică eu 
și Eminescu, fiind prea mici, nu 
luam parte activă la aceste lupte, 
dar nici pasivi nu eram, pentru că 
la locuința mea se afla sub stea-
șină un depozit de bețe și nuiele, 
pregătite anume pentru acest 
scop. Când lupta era signalizată, 
eu și Eminescu scoteam armele și, 
trecând cu dânsele numai drumul, 
eram pe toloacă și le împrăștiam 
între studenți ca să învingă. Odată 
însă, în învălmășală, ne rătăcirăm 
între „dușmani” și numai o fugă 
sănătoasă ne-a scăpat de bătaia 
zdravănă ce ne amenința”.

– Ce informații noi despe 
Eminescu ai aflat lucrând 
în calitate de cercetător 
științific la Memorialul 
Ipotești? 
Informații noi am aflat mai 

mult legate de contemporanii lui 
Eminescu, datorită prezentări-
lor de documente din fondurile 
Memorialului Ipotești, prezentări 
pe care Ala Sainenco, managerul 
instituției, le face săptămânal în 
presa locală. Pe de altă parte, lu-
crând eu însămi la expoziția Poeți 
contemporani cu Eminescu, ver-
nisată pe 21 martie 2021, de Ziua 
Mondială a Poeziei (și devenită 
itinerantă între timp), am cunos-
cut mai bine contextul în care și-a 
scris opera Eminescu, am răsfoit 
revistele literare ale vremii și ast-
fel am putut să-mi fac o imagine 
mai clară despre procesul literar 
din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea.

Una dintre direcțiile activității 
mele de cercetare constă în studiul 
edițiilor Eminescu în Basarabia 
după 1944. Astfel, urmărind re-
cenziile la cele două volume prin 
care Eminescu este readus la Chi-
șinău, după un deceniu de interzi-
cere – Poezii (editori: A. Borșci și 
R. Portnoi, 1954) și Proză (editor: 
R. Portnoi, 1956), am putut să-
mi dau seama când a început, în 
partea stângă a Prutului, mitizarea 
poetului, care au fost instrumen-
tele, dar și finalitățile creării mi-
tului (sper să public în curând un 
studiu mai amplu despre aceasta).

– Ce studii, articole despre 
Eminescu s-au scris în ca-
drul Memorialului? 
În cadrul programului editorial 

al Memorialului Ipotești – Centrul 
Național de Studii „Mihai Emi-
nescu”, în seria Colecția Ipotești, 
au apărut volume cu texte emi-

nesciene în limba română, dar și 
traduceri. Au fost publicate mai 
multe studii referitoare la istoria 
eminescologiei: întâi, două cule-
geri cu materialele Colocviului 
de exegeză literară, organizat în 
fiecare an la Ipotești, începând cu 
2017: In memoriam Dumitru Iri-
mia și In memoriam Petru Creția; 
apoi grupaje cu materialele Co-
locviului despre Ion Negoițescu, 
Laurențiu Ulici, Perpessicius, în 
Revista semestrială de studii ro-
mânești GLOSE (pe care Memo-
rialul o editează din 2019). Tot în 
revista GLOSE, au publicat studii 
de istorie a eminescologiei și de 

exegeză eminesciană participan-
ții la Școala de vară pentru tineri 
cercetători (pe care o organizăm 
în parteneriat cu Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj).

– Cum să păstrăm mai bine 
memoria lui Eminescu?
Să-l (re)citim atent, fără pa-

tetism, fără idolatrizări, detașân-
du-ne de mitul care s-a edificat 
de-a lungul anilor, renunțând la 
clișeele interpretative.

– Ce se va întâmpla la 
Memorialul Ipotești anul 
acesta?

Zilele Eminescu, ediția din ia-
nuarie și cea din iunie; decernarea 
Premiului Național de Poezie „Mi-
hai Eminescu” – OPUS PRIMUM, 
pe 15 ianuarie, și a Premiului pen-
tru traducerea și promovarea ope-
rei eminesciene, pe 15 iunie; Ziua 
Mondială a Poeziei; Săptămâna 
Națională a Bibliotecilor; Școala 
de vară pentru tineri cercetători; 
Colocviul de exegeză literară, edi-
ția a VI-a; rezidențe cu scriitori; 
stagii pentru cercetarea și pentru 
traducerea operei eminesciene; 
ateliere de traducere FILIT; Tabă-
ra de exegeză literară CreativLit; 
Seminarul Eminescu; tabăra de 
artă fotografică; tabăra de scriere 
creativă; Incubatorul de lectură; 
Ziua Patrimoniului; întâlnirile 
lunare Poeți în dialog; expoziții 
temporare și itinerante etc.

– Mulțumesc și mult suc-
ces!

A dialogat Irina Nechit

Cunoscutul actor Vladimir Zaiciuc 
s-a stins pe 8 ianuarie, la vârsta de 
84 de ani. Cu profundă durere, co-
legii de breaslă, oameni de cultură 
i-au adus un ultim omagiu luni, la 
ceremonia funerară care a avut loc 
la Teatrul „Luceafărul”. Artist al Po-
porului, personalitate remarcabilă a 
culturii noastre, Vladimir Zaiciuc a 
fost îndrăgit de mai multe generații 
de spectatori.

În cadrul mitingului de doliu, 
președintele Uniunii Teatrale din 
Moldova, Alexandru Grecu, a spus 
că Vladimir Zaiciuc a fost un exemplu 
de slujire teatrului, un rege al Teatru-
lui „Luceafărul”. Actorul Gheorghe 
Pietraru a mărturisit că regretatul 
artist i-a fost părinte spiritual în Tea-
trul „Luceafărul”, partener de scenă 
în mai multe spectacole.

„A fost unul dintre fondatorii Tea-
trului „Luceafărul” alături de colegii 

săi „șciukiniști”, Dumitru Caracio-
banu, Ecaterina Malcoci, Eugenia 
Todorașcu, Sandri Ion Șcurea, Ion 
Ungureanu, Grigore Rusu, Valentina 
Izbeșciuc, Vasile Constantin, Nina 
Mocreac-Vodă ș.a. A jucat în scenă ro-
luri principale în piese de Shakespea-
re, Cehov, Caragiale, Aureliu Busuioc, 
Ion Podoleanu, Andrei Strâmbeanu, 
Ana Lupan. A lucrat în teatru până 
în 2008. A fost un om foarte sincer, 
erudit, îndrăgostit de teatru, de oa-
meni și de viață”, a accentuat actrița 
Paulina Zavtoni.

Vladimir Zaiciuc s-a născut la 4 no-
iembrie 1937, în satul Dubău, raionul 
Dubăsari. În 1960, a absolvit Școala 
Superioară de Teatru „B. Șciukin” din 
Moscova. În toamna aceluiași an, și-a 
început cariera de actor în Teatrul 
„Luceafărul”. Vladimir Zaiciuc a fost și 
profesor la disciplina Arta actorului la 
Conservatorul de Stat „G. Musicescu” 

din Chișinău, în perioada 1968-1980.
A jucat în spectacolele „Nota zero la 

purtare”, „Copiii și merele”, „La moara 
dracilor”, „Arvinte și Pepelea”, „Auto-
rul moare azi”, „Vicleniile lui Scapin”, 
„Baia”, „Căsătoria”, „Trei surori”, „Pă-
sările tinereții noastre”, „Dragul meu 
ticălos”, „A cincea lebădă”, „Hamlet”, 
„Angajare de clovn” ș.a.

De asemenea, a jucat în filme. 
Debutul în cinematografie l-a făcut 
pe când era student, jucând în pri-
ma peliculă moldovenească – „Când 
omul nu-i la locul lui” (1957), după un 
scenariu de Ion Druță. A mai jucat în 
filmele „Când se duc cocorii”, „Singur 
în fața dragostei”, „Zece ierni pentru 
o vară” ș.a.

Vladimir Zaiciuc a fost înmormân-
tat la Cimitirul Central Ortodox de 
pe strada Armenească din Chișinău.

I.N.

S-a stins Vladimir Zaiciuc
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Ierarhii. Redactori 

Azi abia vedem ce stearpă și 
ce aspră cale este

Cea ce poate să convie unei 
inime oneste.

Mihai Eminescu

Oamenii, toți delaolaltă și 
fiecare în parte, se vor sus, cât 
mai sus, în vârful scării. Mai 
mult, unii dintre ei intuiesc că 
undeva, în spații interstelare, 
intergalactice, ar exista un mai-
sus-al-susului, o ființă eternă, 
fără de început și fără de sfârșit. 
Poporul și-o imaginează ca pe 
un bătrân înțelept cu barbă 
albă. Firoscoșii o denumesc 
nelămurit Logos sau Cuvânt. 
Bănuind că acea ființă este, ni-
meni nu se încumetă nici măcar 
să conceapă, în condiția lor de 
muritori, că ar putea pătrunde 
sau sta acolo. Se sparie gândul! 

În perspectivă descendentă, 
urmează mesagerii, purtătorii 
de cuvânt ai divinității – ar-
hanghelii, serafimii, heruvimii, 
îngerii. O treaptă de asemenea 
inaccesibilă muritorilor, în-
fricoșați fie de imaterialitatea 
acestora, fie că își dau seama că 
penetul lor nu e destul de alb.

Mai jos stau eroii. Printre 
ei, și oameni. Puțini, dar sunt. 
Cuvântul eroilor este fapta. 
Nesăbuită de cele mai multe ori 
și, de regulă, e plătită cu prețul 
vieții. Statutul lor nu este însă 
veșnic. Fluxul istoriei mean-
drează atât de perfid încât se 
întâmplă adesea să fie doborâți 

la pământ, ticăloșii luându-le 
locul. Un erou exemplar a fost 
acel cioban care, prevenit fiind 
că îl paște o primejdie de moar-
te, refuză lupta, deși avea toate 
darurile duhului, toate înzes-
trările trupești și materiale, își 
construiește, într-o proiecție 
ideală, trecerea sa dincolo. 
Aceasta e însă doar o proiecție 
ideală! Nimeni nu știe cum a 
procedat el în realitate. Poate 
tocmai datorită acestei ambigu-
ități el dăinuie încă în memoria 
românilor.

Dedesubt, ca o extensiune a 
eroilor, îi aflăm pe justițiarii re-
voltați. Sunt haiducii, sau hoții, 
cum li s-a mai spus pe la noi. 
(Haiducul basarabean Tudor 
Tobultoc îi reprezintă.) Practi-
canți ai libertății și ai dreptății 
făcute cu mijloace brutale, ei au 
doar două opțiuni: sclavia sau 
volnicia. O alegere deloc ușoară, 
după cum e și vorba cântecului: 
„...M-aș apuca de arat,/ Rău 
îmi șade asudat./ M-aș apuca 
de furat,/ Rău îmi șade spân-
zurat”.

Pe treapta de mai jos univer-
sul respiră. E tărâmul poeziei. 
Și al poeților. Cei mari – Dan-
te, Shakespeare, Eminescu 
-, consfințind evidența prin 
cuvânt, fac realitatea să existe, 
legitimând în istorie neamuri 
și popoare. Cei mici aleg fie 
colivia aurită, fie își bocesc 
neputințele și frustrările. Cum 
ar zice Baudelaire, își cresc 
păducheria. O, poezie mândră! 
O, bâiguit nerod!

Mai la vale, deși se cred mai 
sus, stau prozatorii. Temeinicia 
și obiectivitatea sunt argu-
mentele, atuurile lor. De parcă 
subiectivitatea cea mai subiec-
tivă nu ar fi și ea obiectivă. Sau 
poate că ei cred că a descrie în 
mii de cuvinte toate buclucu-
rile și mizeriile vieții lumești 
fac cinste unui om? Nu e mai 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, comunică lui 
Falaga Valentina domiciliată în mun. Chișinău, str. 
Independenței 14/3, ap.39, că pe rolul instanței se află 
în examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, 
cererea de chemare în judecată depusă de ÎMGFL nr.3, 
în procedură de faliment, către Falaga Valentina privind 
încasarea datoriei. Pârâta Falaga Valentina este obligată, 
în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului 
aviz, să prezinte referința scrisă privind acțiunea recla-
mantului şi toate probele necesare care confirmă obiecțiile 
sale, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chișinău, 
sediul Centru, bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, bir. 913. 
Se explică pârâtei că în cazul nedepunerii referinței şi 
probelor în termenul stabilit, soluționarea cererii se va 
face în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător – Svetlana Cușnir

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezenta-
rea lui Iurii Scurtulenco şi a Ludmilei Scurtulenco 
domiciliați în mun. Chișinău, str. Independenței, nr. 
2/1, ap 20, în termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentului aviz, în bir. 309, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 
162, mun. Chișinău, pentru a-i fi înmânată cererea de 
chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă 
examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr. 

2-27024/21, pornită la cererea de chemare în judecată 
depusă de ÎMGFL nr. 3 din mun. Chișinău, în proce-
dura falimentului împotriva Scurtulenco Ludmilei şi a 
lui Scurtulenco Iurii privind încasarea în mod solidar a 
datoriei pentru consumul serviciilor comunale şi chel-
tuielile de judecată. 

Judecător – Alina Brăgaru

Se înştiinţează Cuțubin Ion că în procedura 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află spre exa-
minare în procedura cererilor cu valoare redusă cauza 
civilă intentată la acțiunea înaintată de ÎMGFL nr.4 din 
mun. Chișinău în procedura falimentului către Cuțu-
bin Ion privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de 
judecată.Totodată, se înştiinţează Cuțubin Ion despre 
obligația de a prezenta referința scrisă privind acțiu-
nea reclamantului şi toate probele necesare în termen 
de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare în 
judecată, prin cancelaria Judecătoriei Chișinău, sediul 
Centru, mun. Chișinău. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 
162, bir.517. Se explică faptul că procedura este scrisă 
şi în lipsa părților. 

Judecător – Roman Pascari

Se înştiinţează Mocrinscaia Irina că în procedura 

Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află spre exami-
nare în procedura cererilor cu valoare redusă cauza civilă 
intentată la acțiunea înaintată de ÎMGFL nr. 5 din mun. 
Chișinău în procedura falimentului către Mocrinscaia 
Irina privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de 
judecată. Totodată, se înştiinţează Mocrinscaia Irina 
despre obligația de a prezenta referința scrisă privind 
acțiunea reclamantului şi toate probele necesare în ter-
men de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare 
în judecată, prin cancelaria Judecătoriei Chișinău, sediul 
Centru, mun. Chișinău. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 
162, bir.517. Se explică faptul că procedura este scrisă 
şi în lipsa părților. 

Judecător – Roman Pascari

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezenta-
rea lui Crohicev Serghei Iuri, adresa mun. Chișinău, 
str. Alecu Russo, nr.5, ap. 165, la examinarea cererii de 
chemare în judecată înaintată de ÎMGFL nr.19 din Chi-
șinău (în procedura falimentului) împotriva lui Crohicev 
Serghei privind încasarea datoriei, care va avea loc la 
01.03.2022, ora 16.00, în incinta Judecătoriei Chișinău, 
sediul Centru, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 162, 
bir. 614. 

Judecător – Ciprian Valah

C i t a ț i i  p u b l i c e

M I T O L O - G I C A L E

simplu să-i zici: „lume” și să te 
mântui?!

Pe treapta cea mai de jos 
stau redactorii, corectorii, edi-
torii. Munca lor este anonimă 
și foarte grea. Poate că nu au 
calitățile celor de deasupra lor, 
însă sunt datori să-i promove-
ze și să-i înțeleagă. Adică, să-i 
iubească. Corectându-le greșe-
lile, ei restabilesc astfel ordinea 
primordială a lumii. Aici cercul 
se închide. Tăriile se îngemă-
nează cu străfundurile, zenitul 
cu nadirul. Dar, vai!, unde mai 
găsești în ziua de azi un redac-
tor sau un corector cu adevărat 
bun?...

***
Am coborât aceste scări, 

urmând dialectica profană a 
trufiei și a smereniei umane, 
cu gând întristat la prietenul 
nostru,  traducătorul și redac-
torul excepțional Gheorghe 
(Gicu) Chiriță (17.01.1949 – 
26.12.2021), pe care l-am pier-

dut la sfârșitul anului trecut. 
Ar fi împlinit, peste două zile, 
73 de ani. S-a născut în familia 
lui Ion și Alexandra Chiriță, pe 
gârla Ișnovățului, în Ialovenii 
de sub coasta Chișinăului. Așe-
zare veche, atestată la mijlocul 
secolului XV, care a dat oameni 
de mare valoare: primele nume 
care îmi vin sunt ale etnologului 
martir Petre Ștefănucă și regi-
zorului, actorului și scriitorului 
Andrei Vartic. A făcut filologie 
franceză la Universitate, după 
care câțiva ani a lucrat trans-
lator în Alger. La întoarcere, a 
fost ani îndelungați redactor la 
editura „Cartea moldoveneas-
că”,  Comitetul de stat pentru 
edituri, poligrafie și comerțul 
cu cărți, editurile „Literatura 
artistică” și „Arc”. În anii de 
la urmă a fost redactor-șef la 
departamentul editorial-poli-
grafic al Academiei de Poliție 
și redactor la editura „Cartea 
militară”, pe care a fondat-o. 

Igor NAGACEVSCHI

Este autorul mai multor tradu-
ceri din franceză, dintre care o 
biografie a lui Salvador Dali a 
luat premiul Uniunii Scriitori-
lor, al cărui membru a fost. 

A dus o viață grea, asemeni 
celei a poporului din care a 
răsărit. Nu a râvnit onoruri 
și medalii, s-a jertfit pentru 
educația copiilor săi: Cecilia, 
Dan și Marius-Ionuț. În atmo-
sfera confinată a redacțiilor de 
altădată Gicu era o prezență 
luminoasă, remarcându-se 
printr-o erudiție impresionantă 
și o memorie fenomenală. A fost 
iubit de toți pentru onestitatea, 
cumsecădenia și generozitatea 
sa. Nu a cultivat niciodată reto-
rica patriotardă. Metrii cubi de 
file scrise au trecut prin mintea 
și pe sub privirea sa, a muncit 
până în ultimele zile împlinin-
du-și astfel vocația și făcându-și 
datoria. A fost înmormântat 
în Cimitirul Vechi, de lângă 
biserică, alături de părinții săi. 
Pe marginea gropii întroienite, 
la început de drum către vămile 
văzduhului, corpul său a fost în-
velit, pe deasupra giulgiului, cu 
pânza tricolorului. A fost voința 
sa ultimă.

Am scris aceste rânduri grele 
pe care le închei cu o parafra-
ză a unei vorbe a bătrânului 
Vasilache: „Iaca, am murit și eu 
oleacă, bre Gicule”. 

Pe marginea

gropii întroienite, 
la început de 

drum către vămile 
văzduhului, corpul 

său a fost învelit, pe 
deasupra giulgiului, 

cu pânza tricolorului.
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Însemnări despre prima 
Enciclopedie Română 

Prima Enciclopedie Română, o ediție de 
lux pentru acele timpuri, a fost editată la 
Sibiu în trei volume pe parcursul „a două 
secole”, ținând cont că primul volum 

a apărut în anul 1898, al doilea în anul 1900 și 
ultimul, în 1904. Această carte veche și rară face 
parte din departamentul Colecții Speciale sau, 
cum îi mai spunem noi, Colecția „Moștenire” a 
Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”. Cartea a 
apărut cu suportul Asociațiunii pentru literatură 
română și cultura poporului român, sub redacția 
doctorului în științe Corneliu Diaconovich.

Este o ediție de excepție, un 
tezaur informațional, o adevărată 
bijuterie a patrimoniului cultural 
și spiritual românesc. Ca să nu fiu 
numai cu vorba, vă propun câteva 
informații statistice despre fiecare 
volum.

Volumul I are 936 de pagini, 
în care au fost incluse: 10.401 arti-
cole, nouă hărți, planuri și anexe; 
111 ilustrații la text.

Volumul II are 947 de pagini, 
unde au intrat 8.402 articole, o 
hartă, două anexe și 20 de ilus-
trații la text.

Volumul III are 1276 de 
pagini, cu 18.819 articole, două 
hărți, două anexe și 16 ilustrații 
la text.

E de înțeles că la această am-
plă lucrare și-au adus contribuția 
câteva sute de oameni de știință, 
savanți, scriitori, istorici, juriști, 
ingineri etc. din toate sferele de 
activitate umană din multe țări 
ale lumii.

Nu vom greși dacă vom afirma 
că în aceste câteva mii de pagini au 
intrat toate cunoștințele omenirii 
de până la anul 1905, dar sigur 
că opera este bine localizată în 
România și în spațiul românesc.

La întocmirea acestei lucrări 
grandioase au fost antrenate mari 
personalități ale timpului: cunos-
cutul profesor universitar, marele 
savant Grigore Antipa, publicis-
tul și scriitorul Zamfir Arbore 
din Basarabia, savantul Victor 
Babeș, profesor universitar de la 
București, savantul filosof Vasile 
Hossu, rectorul universității din 
Blaj, un număr considerabil de 
savanți-medici din toate colțurile 
lumii, arhitectul Vasile Moga din 
București, profesorul universitar, 
membru al Academiei Române, 
scriitorul, publicistul Titu Maio-
rescu, savantul-jurist Gheorghe 
Popovici din Viena, savantul-chi-
mist Maximilian Popovici din Bu-
curești, profesorul universitar, 
matematicianul Ion Otescu, ar-
himandritul-savant Ilarion Puș-
cariu, inginerul de mine Valeriu 

Pușcariu, preotul-savant Iacob 
Radu, maiorul Paul Rădulescu 
din Brăila, funcționarul de bancă 
Domenic Rațiu din Sibiu, juristul 
Dan Socaciu, savantul jurist Ioan 
Vajda-Voievod din Cluj, celebrul 
istoric, rectorul Universității din 
Iași Alexandru Xenopol, profe-
sorul universitar August Scriban 
din Berlin, profesorul universi-
tar, arheologul Teo Antonescu din 
Iași, colonelul Ioan Gărdescu din 
București, savantul Remus Roș-
ca, specialist în istoria bisericii, 
și mulți alții.

La aranjarea articolelor „En-
ciclopediei României” redacția 
s-a condus de considerațiuni pur 
practice, și anume:

Numele proprii, precum și 
termenii tehnici neîncetățeniți 
în limba română, au fost dați cu 
ortografia lor originală.

Pentru înlesnirea aranjării mai 
practice a materialului, cuvintele 
feminine cu terminația -ă sunt 
date întotdeauna articulate cu -a;

Titlul articolelor, repetându-se 
în text, se dă numai cu litera ini-
țială mare.

De la înălțimea anilor, în lucra-
rea propusă putem depista cuvinte 
și expresii, în viziunea noastră, 
deochiate, sau chiar necunoscute, 
dar acest lucru nu știrbește deloc 
din importanța acestei lucrări co-
lective.

Ținând cont că Biblioteca 
Municipală „B.P. Hasdeu” apar-
ține municipiului Chișinău, si-
gur că ne-am interesat ce scrie 
„Enciclopedia Română” despre 
orașul Chișinău (volumul I, Si-
biu, 1898, pag. 812) la sfârșitul 
secolului XIX:

„Chișineu, capitala Basara-
biei și a districtului cu acelaș 
nume. Posedă o poporațiune 
de peste 120.000 locuitori – 
români, ovrei – 45.000, ruși, 
ruteni, armeni, bulgari și 
greci. Comerțul anual se urcă 
la suma de peste 6 miliarde 
ruble; obiectele principale de 
trafic sunt: grâne, vin, tutun 
și pielărie brută. Orașul are 
mai multe biserici frumoase, 
din care mai cu seamă este re-
numitul „Soborul” catedrala, 
două grădini publice, în care 
se înalță două monumente, 
unul al împăratului Alexan-
dru II și altul al poetului rus 
Pușkin, exilat în Basarabia 
sub domnia împăratului Ni-
colai I; sub Cantemir-Vodă 
a fost un simplu sat, apoi la 
1812 exarhul Gavril Badu-

lescu (n.n. nume greșit, este 
vorba despre Gavril Bănu-
lescu-Bodoni) a fost ales 
acest târgușor de reședința 
sa, și în curând după aceasta 
Chișinăul a fost numit capi-
tala Basarabiei. Astăzi, Chiși-
năul este sediul administrați-
ei centrale a provinciei; aici 
locuiesc atât guvernatorul 
provinciei, cât și mareșalul 
nobilimii guvernamentale; 
aici sunt concentrate toate in-
stituțiile statului, tribunale, 
temnița centrală, spital, două 
gimnazii-liceale, seminar, 
liceul de fete, consistoriul, 
mitropolia etc.

Orașul se desparte în două 
părți: orașul vechi – locuit de 
ovrei, și orașul nou – locuit 
de pătura cultă. La Chișinău 
apar 3 ziare, toate în limba 
rusă, deoarece în limba ro-
mână este riguros interzis 
de a tipări ceva; aceste zia-
re sunt: „Eparhialnîe Vedo-
mosti”, „Besarabeț” (Basa-
rabeanul) și „Bessarabskie 
Vedomosti”. Chișinăul po-
sedă o minunată bibliotecă 
publică, foarte bogată în cărți 
rusești, franțuzești, nemțești, 
englezești, arabe și ebraice, 
dar nici o carte românească 
nu este tolerată.”

În același volum, la pagina 478, 
depistăm un articol amplu despre 
noțiunea de Bibliotecă și o scurtă 
istorie a bibliotecilor, care vă asi-
gur că prezintă un interes aparte.

În volumul nominalizat, la 
paginile 740-741, depistăm și un 
articol binevenit despre carte, pe 
care l-am găsit destul de intere-
sant pentru a pune la dispoziția 
curiosului nostru cititor un frag-
ment:

„Carte, un număr oarecare 
de foi sau coale, albe, scrise, 
ori tipărite, legate laolaltă 
pentru a forma un volum; 
adică sub carte se înțelege 
aproape numai o reunire 
de foi ori coale tipărite. Cea 
mai veche carte e așa-numitul 
„Papyrus Presse”, descoperit 
într-un mormânt al dinasti-
ei 11 în ruinele de la Theba 
(Egipt) și care se află în mu-
zeul național din Paris. La 
vechii greci și romani a fost 
foarte dezvoltată producțiu-
nea de cărți, care se copiau de 
sclavi și se vindeau în piețe 
așa că operele clasicilor greci 
și romani erau răspândite în 
numeroase copii. Materialul 
de scris era papirusul și apoi 
pergamentul (Membrana). 
Papirusul scris se învelea în 
jurul unui cilindru și forma 
volumul; foile de pergament 
se îndoiau și se așezau peste 
olaltă, unele se și legau; astfel 
s-au format „Codicele”. Căr-
țile celor vechi erau împodo-
bite cu diferite figuri, desene 
și picturi (inițialele mai ales), 
iar pereții cărților cu călcâ-
ie, copci, cornuri de metal și 
fildeș, precum și cu pietre 
scumpe; în această privință 
s-a dezvoltat un lux enorm. 
Migrațiunea popoarelor a 
nimicit partea cea mai mare 
a cărților așa că prin secolul 
VII-XI în unele orașe nu se 
găsea o singură carte, ba și 
mănăstirile cele mai multe 
nu aveau decât o carte de 
liturgii, până ce se porni în 
mănăstiri (adese prin legi 
și reguli de ale ordului) co-
pierea de cărți. Inventarea 
tiparului în secolul XV a dat 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

cu totul altă dezvoltare a co-
merțului cu cărți”.

Sigur că am putea da sute și 
mii de exemple legate de carte, 
biblioteci și în genere cultură, in-
clusiv din istoria națională și cea 
universală. Dacă vorbim despre 
tratarea unor evenimente sau per-
sonalități în trecut, aceasta diferă 
mult în comparație cu abordarea 
din zilele noastre. În multe ca-
zuri adevărul istoric este ignorat 
de sursele de azi, politicul influ-
ențând scrierea istoriei. Fiecare 
subiect este trecut prin prisma 
politicienilor, dar aceasta nu mai 
este istorie adevărată, ci un fel de 
kitsch politizat.

În conținutul cărții, același lu-
cru este și în alte diferite științe, 
de exemplu, geografia. De la 1898-
1904 până în prezent, au avut loc 
numeroase războaie (inclusiv cele 
două războaie mondiale), revolte, 
revoluții sociale etc. și respectiv în 
urma acestora au fost modificate 
de numeroase ori frontierele sta-
telor, au apărut și dispărut țări 
întregi. Unele state și-au schimbat 
denumirea, iar în „Enciclopedia 
Română” acestea figurează cu ti-
tlul cel vechi.

De asemenea, din perioada de 
când a fost editată lucrarea și până 
în prezent, au fost făcute nume-
roase descoperiri științifice, care 
evident că n-au putut fi incluse 
în volumele respective, în același 
timp în „Enciclopedia Română” 
au intrat multe descoperiri ști-
ințifice care, din anumite cauze 
obiective sau subiective, au fost 
date azi uitării.

Cred că e firesc, ca această 
operă de excepție să fie solicitată 
de savanți, cercetători din diferi-
te sfere ale științei, de studenți, 
oameni curioși de diferite vârste 
și interese, mai puțin sau deloc 
de elevi. Cel puțin, la Biblioteca 
Centrală a Bibliotecii Munici-
pale „B.P. Hasdeu” aceasta este 
situația.

Ținând cont de faptul că 
„Enciclopedia Română” chiar 
din start, adică din anul 1898 la 
primul volum, a fost concepută 
ca o ediție de lux, cu o îngrijire 
poligrafică de excepție, tirajul 
ei era limitat, iar în prezent, în 
Republica Moldova sunt numărate 
pe degete bibliotecile publice care 
se pot mândri cu o asemenea 
bijuterie.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

S O C I E T A T E

Experții explică reticența unor 
moldoveni față de restricții prin 
lipsa de încredere în autorități și 
prin faptul că unii neagă existența 
virusului chiar și în al doilea an al 
pandemiei. Între timp, în majori-
tatea statelor europene, regulile 
împotriva COVID-19 sunt respec-
tate, iar scepticismul oamenilor a 
cedat în fața numărului de infec-
tări în continuă creștere.

Prin hotărârea Comisiei Nați-
onale Extraordinare de Sănătate 
Publică (CNSP) din 22 septembrie 
2021 au fost impuse restricții de 
acces în unele localuri, iar de la 1 
octombrie certificatul COVID-19 
este obligatoriu pentru a intra în 
restaurante și cafenele. Astfel, pu-
tem avea acces în localuri dacă 
prezentăm unul din următoarele 
documente: certificatul de vac-
cinare împotriva COVID-19 
cu schema completă de vaccinare 
(pe suport de hârtie sau în format 
digital), dovada imunizării fiind 
valabilă dacă au trecut cel puțin 
14 zile după a doua doză de vac-
cinare; concluzia medicală 
care confirmă că ați suportat CO-
VID-19 în ultimele 6 luni; rezul-
tatul unui test la COVID-19, 
rapid (efectuat cu cel mult 48 de 
ore înainte) sau PCR (efectuat cu 
72 de ore înainte). Pentru neres-
pectarea măsurilor obligatorii de 
sănătate publică sunt prevăzute 
sancțiuni contravenționale: amen-
da pentru persoanele fizice vari-
ază între 2000 și 5000 de lei, iar 
pentru persoanele juridice – de 
la 10000 la 35000 de lei.  

Cu toate că au caracter obli-
gatoriu, restricțiile și regulile de 
sănătate publică în perioada pan-
demiei sunt deseori încălcate. În 
ultimul trimestru al anului 2021, 
circa 5100 de persoane fizice 

și juridice din toată țara s-au ales 
cu procese-verbale pentru neres-
pectarea măsurilor de profilaxie, 
prevenire și combatere a bolilor 
epidemice, precum și a măsurilor 
de sănătate publică. Potrivit infor-
mațiilor oferite de Inspectoratul 
Național de Securitate Publică, în 
această perioadă au fost aplicate 
amenzi în valoare de circa 11 mi-
lioane de lei. Din datele oferite 
de Svetlana Scripnic, ofițera 
de presă a Direcției de poliție a 
municipiului Chișinău, 116 agenți 
economici din Capitală au fost 
sancționați pentru nerespecta-
rea regulilor de acces în localuri, 
suma amenzilor fiind de circa 1 
milion de lei.

De ce oamenii refuză 
să se protejeze, chiar și 
după doi ani de pandemie?

Ștefan Popov, medic psihote-
rapeut și fondatorul Centrului de 
Cercetări Științifice în Psihologie 
din Chișinău, consideră că unele 
persoane evită sau chiar refuză să 
respecte recomandările, deoare-
ce nu au încredere în autorități, 
deseori invocând inconsecvența 
aplicării unor măsuri, iar altele 
– dintr-un spirit de rebeliune, 
interpretând restricțiile ca pe 
constrângeri ale libertății lor. O 
a treia categorie sunt negaționiștii 
și adepții teoriilor conspirației, 
care neagă existența virusului sau 
a gravității acestei boli.

Experta în sănătate publică, 
Ala Tocarciuc, afirmă că restric-
țiile aplicate în Republica Moldo-
va nu sunt foarte dure, fiind ajus-
tate situației pandemice actuale: 
„Este foarte simplu să respectăm 
măsurile impuse de autorități și 
este de datoria fiecăruia să facă 

Unii moldoveni preferă să 
plătească amenzi, decât să respecte 
regulile de profilaxie a COVID-19

Restricțiile anti-epidemice și regulile 
obligatorii de sănătate publică, impuse 
de autorități în perioada pandemiei, 
continuă să fie încălcate. Doar în 

ultimele trei luni, 5100 de persoane fizice și 
juridice din toată țara au fost amendate pentru 
încălcarea acestor reguli, suma amenzilor 
ridicându-se la 11 milioane de lei. 

acest lucru dacă vrem să oprim 
pandemia de COVID-19. Doi ani 
pandemici au confirmat de ne-
numărate ori că doar prin efort 
comun, prin solidaritate, prin 
aderența la niște măsuri simple 
putem opri valul infectărilor”. Oa-
menii trebuie să rămână vigilenți 
și în perioada următoare, mai ales 
că noua tulpină Omicron este mai 
contagioasă, iar restricțiile mai 
severe le putem evita doar prin 
respectarea recomandărilor actua-
le ale autorităților, spune experta.

În Germania regulile se 
respectă ca la „armată”

În multe state europene, re-
stricțiile de aflare în spațiile 
publice deschise și închise sunt 
mult mai dure decât în Republica 
Moldova. Cristina Pereteatcu, 
fostă directoare a Amnesty Inter-
national Moldova, care locuiește 
acum în Germania, povestește că 
la Berlin oamenii trebuie să pre-
zinte obligatoriu dovada vaccinării 
sau a faptului că au fost infectați 
pentru toate activitățile HoReCa 
(hoteluri, restaurante, cafenele), 
dar și pentru vizite la muzee, în 
sălile de concerte, biblioteci, săli 
de lectură, teatre etc. Oamenii se 
conformează și respectă condițiile 
impuse de autorități. „Disciplina 

de care dă dovadă lumea este de-a 
dreptul ca la armată. Toți poar-
tă mască exemplar”, povestește 
Cristina Pereteatcu.

Din cauza răspândirii noii 
variante Omicron, în prezent se 
aplică reguli dure și în Austria. 
Potrivit portalului Austria.info, 
pentru intrarea în această țară 
este necesară dovada 2G (vaccinat 
sau vindecat după boală), precum 
și un test PCR actual sau dovada 
vaccinării cu doza a treia (booster). 
În multe domenii este valabilă 
regula  2G la intrare, printre 
care: unități de cazare, restauran-
te, spații de recreere și activități 
sportive, spații culturale, instalații 
de transport pe cablu etc.

Letonia: accesul 
în magazine sau 
restaurante fără certificat 
de vaccinare e interzis

Reguli severe sunt și în capitala 
Letoniei. Victoria Roșa, cercetă-
toare în domeniul de securitate și 
apărare, spune că în Riga nu poți 
participa la un eveniment public 
sau să mergi la cumpărături în 
orice magazin dacă nu ai certificat 
de vaccinare sau de recuperare, 
însoțit de un document de iden-
titate. „Purtarea măștii chiar este 
obligatorie pentru toată lumea. 

Persoanele nevaccinate pot face 
cumpărături doar într-un anumit 
tip de magazine, cele cu produse de 
strictă necesitate, cum ar fi alimen-
tele, medicamentele sau articolele 
de igienă. Doar cei vaccinați sau 
recuperați după boală pot merge la 
restaurante sau în alt tip de loca-
luri”, povestește Victoria. Codurile 
QR de pe certificatele de vaccinare 
sunt scanate și verificate în mod 
obligatoriu, iar oamenii acceptă 
restricțiile: „Toată lumea stă liniș-
tită la rând și prezintă documentele 
necesare. În transportul public, 
accesul e permis doar cu mască 
și există o limită numerică a pa-
sagerilor, care se și respectă. Re-
stricțiile i-au motivat pe letoni să 
se vaccineze, iar după o lună de 
lockdown (carantină totală) rata 
de vaccinare a crescut de la 40% 
la 70%, deși gradul de scepticism 
era și aici destul de mare”. 

La începutul anului 2022, rata 
de vaccinare împotriva COVID-19 
în Republica Moldova nu s-a 
schimbat prea mult față de cea de 
la sfârșitul anului trecut. Potrivit 
Platformei naționale de imuniza-
re, Vaccinare.gov.md, până la 2 
ianuarie 2022, acoperirea națio-
nală cu o doză constituie 29,9%, 
iar cu schemă completă – 28,7%.

Lilia Zaharia, Mariana Jacot
Asociația Presei Independente

Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana anunță pen-
tru 31.01.2022, ora 09.00, la sediul biroului său pe adre-
sa mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 10 B, et. 5, bir. 3, tel. 
contact, 068401074, licitația publică de vânzare a automo-
bilului IVECO 35C12, a.f. 2003, n/î OKE130, VIN_COD 
ZCFC3582005431660, tip combustibil motorină, culoare 
albă, proprietar cet. Cheptine Veaceslav Vasile, a.n. 1989, 
IDNP 200******6059. Prețul inițial al bunului expus la 
vânzare prin licitație constituie 55360,00 lei. Bunul se află 
în posesia reprezentantului creditorului, iar doritorii de 
a vizualiza bunul urmează să contacteze reprezentantul 
Creditorului la 079870011. Pentru participare trebuie de-
pusă cerere de înscriere la licitație, trebuie achitată taxa de 
participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat acountul 
de 5% din prețul inițial al bunului scos la licitație la contul 
Executorului Judecătoresc Guțu Svetlana, c/f 43276019, BIC 
MOLDMD2X330, IBAN MD43ML000000000225113080 
BC ,,Moldindconbank”,SA suc. Zorile. Termenul limită de 
înregistrare a prezenței și de primire a biletului de participare 

la licitație e 28.01.2022, ora 16.00. Cu cel puțin 5 zile înainte 
de licitație proprietarul poate vinde bunul în condițiile art. 
125, Cod Executare RM. 

***
Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana anunță licitația 

nr. 2 pentru 31.01.2022, ora 10.00, la sediul biroului său 
pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10 B, et.5, 
bir.3, tel. Contact, 068401074, licitația publică de vân-
zare a automobilului DAEWOO NEXIA, a.f. 2008, n/î 
DGD269, VIN_COD XWB3L32BD8A007893, tip combus-
tibil benzină, culoare albă, proprietar cet. VICOL SERGIU 
VASILE a.n. 1980 IDNP 098****** 9964. Prețul inițial al 
bunului expus la vânzare prin licitație constituie 6272,00 
lei. Bunul se află în posesia reprezentantului creditorului, 
iar doritorii de a vizualiza bunul urmează să contacteze 
reprezentantul Creditorului la 060492592. 

Pentru participare trebuie depusă cererea de înscriere 
la licitație, trebuie achitată taxa de participare la licitație 
60,00 lei, trebuie achitat acountul de 5% din prețul inițial al 

bunului scos la licitație la contul Executorului Judecătoresc 
Guțu Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN 
MD43ML000000000225113080 BC „Moldindconbank” SA 
suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a prezenței și de 
primire a biletului de participare la licitație – 28.01.2022, 
ora 16.00. Cu cel puțin 5 zile înainte de licitație proprietarul 
poate vinde bunul în condițiile art. 125, Cod Executare RM.

***
Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află 

spre examinare cererea de chemare în judecată înaintată 
de Instituția Publică „Centrul de Excelență în Energetică și 
Electronică” împotriva Elenei Albot cu privire la încasarea 
sumei și a cheltuielilor de judecată. Pârâta Elena Albot 
poate lua cunoștință de cererea de chemare și înscrisu-
rile anexate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir.310. Pârâta dispune de 
un termen de 30 de zile de la data comunicării pentru a 
prezenta referința. 

Judecător – Eugenia Culinca

Î n ș t i i n ț a r e  p u b l i c ă
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După zilele pline de meniuri festive și 
calorii, corpul nostru are nevoie să facă 
o pauză. Ca să începi anul 2022 în forță, 
urmează această cură de detoxifiere. 

Sfârșitul de an este favorabil 
sărbătorilor, cu toate excesele pe 
care le implică. Doar că atunci 
când ai un organism fragil, fica-
tul este cel care suferă de pe urma 
consumului de alcool, grăsimilor, 
proteinelor și zaharurilor. Te poți 
simți obosit, epuizat, să suferi de 
migrene și chiar să te confrunți cu 
perioade de acnee. Aceste semne 
arată că corpul tău are nevoie de 
un repaus, că trebuie „curățat”. 
Prin urmare, este recomandat să 
urmezi o cură de detoxifiere.

Începe cura cât de curând

Important este să urmezi o di-
etă sănătoasă pentru a-ți purifica 
și detoxifica corpul. Trebuie să 
fii foarte atent la ceea ce pui în 
farfurie: mănâncă alimente ușoare 
și concentrează-te în special pe 
legume și fructe. Este preferabil 
să începi cura din ziua imediat 
următoare după terminarea săr-
bătorilor și să o urmezi timp de 
o săptămână sau 10 zile. 

Consumă cât mai multe 
legume și fructe 

Legumele sunt extrem de im-
portante. Crude sau fierte, ele 
conțin toate substanțele nutritive 
esențiale pentru ca potasiul să ac-
celereze drenajul limfatic, precum 
și să elimine toxinele acumulate. 
În plus, activează antioxidanții 
care reduc inflamațiile din orga-

nele sistemului excretor, adică 
din ficat, rinichi, intestine, piele 
și plămâni. Fibrele din legume 
hrănesc, de asemenea, bacterii-
le care sunt prietenoase cu flora 
noastră intestinală și al cărei echi-
libru a fost perturbat de abuzul de 
grăsimi și alimente proteice din 
perioada sărbătorilor.

Evită grăsimea animală, înlo-
cuiește untul și smântâna cu ule-
iurile vegetale și consumă legume 
la fiecare masă. De preferat este 
să le gătești la aburi sau la cup-
tor. Toate legumele sunt benefice 
organismului tău, dar alege-le pe 
cele care să te ajute la drenajul 
limfatic, cum ar fi varza, broc-
coli sau chiar prazul, feniculul 
și ceapa.

Redu porția 
de proteine animale

Produsele animale acidifică or-
ganismul, iar brânzeturile, meze-
lurile, carnea grasă sunt bogate în 
grăsimi saturate greu de digerat 
pentru mulți dintre noi. Redu por-
țiile și alege în schimb peștele alb, 
carnea slabă și iaurtul degresat. La 
prânz sunt indicate legumele care 
conțin amidon, precum fasolea, 
lintea, mazărea sau cartofii dulci.

Hidratează-te bine pe parcur-
sul întregii zile

Hidratarea este indispensabilă. 
Accelerează diureza, fluidizează 
sângele, drenează toxinele solubi-
le în apă și îmbunătățește tranzitul 

Dieta de detoxifiere 
după sărbători

intestinal. Așadar, asigură-te că 
bei cel puțin 1,5 până la 2 litri pe 
zi pe parcursul unei zile (optează 
pentru apa, infuziile și ceaiul). 
Pentru a stimula detoxifierea, în-
cepe ziua adăugând sucul stors de 
la o jumătate de lămâie într-un 
pahar cu apă călduță. Iar apoi, pe 
parcursul zilei este recomandat 
acest amestec de 1 litru pe care 
să-l consumi pe parcursul întregii 
zile: două treimi de ceai verde, o 
treime suc de struguri organic și 
sucul provenit de la o lămâie. Este 
de la sine înțeles, să elimini toate 
băuturile alcoolice, chiar și vinul. 

Iată și un meniu complet 
de detoxifiere pe care ți-l re-
comandăm, să-l începi chiar 
de azi. 

Bea în fiecare dimineață o ju-
mătate de pahar de suc cu lămâie 

dacă nu ai probleme cu stomacul 
(acid la stomac).

La prânz, gătește mâncăruri 
ușoare pe acest model tipic de 
detoxifiere:

Aperitiv – optează pentru 
frunze de anghinare, morcovi și 
ridiche neagră;

felul principal – alege fie o 
farfurie vegetariană (care să con-
țină cereale, soia, leguminoase), 
fie pește la grătar (sau la cuptor) 
aromatizat cu ierburi, servit cu 
legume de sezon

desert, optează pentru un ia-
urt slab și două bucăți de fruct 
(kiwi sau clementine).

La cină, evită alimentele cu 
amidon. Dacă dorești, mănâncă 
o felie de pâine, dar nu mai mult. 
Cina ar trebui să fie foarte ușoa-
ră. Ideal este să mănânci o supă: 

are apă, fibre și minerale care te 
ajută să elimini toate reziduurile 
din organism (și în plus nu are 
nici grăsimi și nici zahăr). Așa-
dar, include în meniu în fiecare 
seară până la două boluri mari 
de supă, fără a adăuga alimente 
care conțin amidon sau grăsimi 
și variază legumele cât mai mult.

Pe parcursul zilei bea ameste-
cul recomandat mai sus – 1 litru 
din care două treimi este de ceai 
verde, o treime suc de struguri 
organic și sucul provenit de la o 
lămâie. Ai și varianta să bei de 
două ori pe zi un suc de fructe și 
legume de sezon (de exemplu, din 
sfeclă sau morcovi). Iar ca să fii 
într-o formă bună, fă puțin sport 
și mergi la saună ca să elimini ex-
cesul și toxinele.

doc.ro

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a selec-
ționat în perioada 1-8 ianuarie, 149 de probe, dintre 
care pentru secvențiere au fost selectate 16 probe. În 
toate cele 16 probe a fost depistată tulpina Omicron, 
cea care se răspândește tot mai mult în Europa. Este 
vorba de 11 bărbați și 5 femei, dintre care un copil 
de două luni.

Astfel, 10 la sută dintre probele pozitive au arătat 
că există varianta Omicron.

Dintre cele 16 probe, selectate din 12 instituții 
medicale, 12 sunt din Chișinău, două din Durlești, o 
probă din regiunea din stânga Nistrului și una din 
Strășeni.

Dintre aceste 16 persoane, nouă persoane sunt 
nevaccinate. De asemenea, opt persoane se tratează 
la domiciliu, iar opt sunt spitalizate cu forme medii, 
dintre care două sunt medii-grave.

În grupul de vârstă de la 0-20 ani a fost depistată 
o persoană – copil de două luni.

20-29 de ani – trei cazuri,
30-39 de ani – patru cazuri,
40-49 de ani – trei cazuri,
50-59 de ani – un caz,
Peste 60 de ani – patru cazuri.
Potrivit autorităților, măsurile epidemiologice 

în cazul variantei Omicron sunt aceleași: purtarea 
măștii, igiena mâinilor și a tusei, păstrarea distanței 
sociale și vaccinarea. 

sanatateinfo.md

Omicron, confirmat 
în Republica Moldova

Culcatul la ore târzii 
a fost asociat cu alimentația 
nesănătoasă și sedentarismul

Culcatul la ore târzii a fost aso-
ciat cu alimentația nesănătoasă 
și sedentarismul. Persoanele să-
nătoase cu un program de somn 
de cel puțin 6,5 ore pe noapte, 
însă cu debut la ore târzii, par a 
fi predispuse unui consum cres-
cut de alimente tip fast-food și 
unui consum redus de legume, în 
special bărbații, precum și redu-
cerii nivelului de activitate fizică 
efectuată, conform cercetărilor 
recente.

Explicațiile ar sta în faptul că 
obiceiurile alimentare nesănătoa-
se predispun individul la insom-
nie. Cercetările s-au realizat pe un 
grup de 96 de adulți sănătoși cu 
vârste cuprinse între 18 și 50 de 
ani care dormeau aproximativ 6,5 
ore sau mai mult pe noapte. Stu-
diul s-a desfășurat pe parcursul 
a 7 zile în care a fost monitorizat 
ritmul somn-veghe al participanților cu ajutorul unui acti-
graf atașat ca un ceas la încheietura mâinii.

De asemenea, au fost moni-
torizați și alți parametri: au fost 
înregistrate jurnale alimentare 
pentru a măsura aportul calo-
ric și obiceiurile alimentare, a 
fost utilizată o bandă atașată la 
braț numită SenseWear pentru 
contorizarea nivelului de acti-
vitate fizică zilnică și a fost eva-
luat metabolismul melatoninei. 
Procentul de grăsime corporală 
a fost măsurat utilizând metoda 
absorbțiometriei duale cu raze 
x (DEXA).

La final, toate datele au fost 
analizate prin intermediul me-
todelor de corelație și regresie în 
funcție de vârstă, sex, calitatea și 
cantitatea somnului.

Culcatul la ore târzii a fost aso-
ciat în final cu creșterea riscului 
de obezitate, creșterea cantității 
de alimente consumate și scăde-

rea valorii nutritive a alimentelor ingerate. 
romedic.ro
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Doina 
Descalui, 
calificată 
la Jocurile 
Olimpice 
de la Beijing 
2022

Doina Descalui a obținut li-
cența olimpică la proba de sanie 
individual. Astfel, ea a devenit 
prima sportivă din R. Moldova 
care s-a calificat la Jocurile Olim-
pice de iarnă de la Beijing, ce se 
vor desfășura în perioada 4 – 20 
februarie curent. De asemenea, 
sportiva de 22 de ani este prima 
reprezentantă feminină a Mol-
dovei care va evolua în proba de 
sanie la o ediție de JO. Conațio-
nala noastră va debuta la Olim-
piadă pe 7 februarie. Ea practică 
această probă începând din 2016. 
Doina Descalui este antrenată de 
Bogdan Macovei, specialist din 
România care a evoluat pentru R. 
Moldova la trei ediții ale Jocurilor 
Olimpice.

Rebecca 
Boldireva 
s-a clasat 
pe locul 
3 la Cupa 
de Iarnă 
de tenis

Tenismena din R. Moldova, 
Rebecca Boldireva, a urcat pe 
treapta a III-a a podiumului de 
premiere în cadrul Turneului 
Cupa de Iarnă ce s-a desfășurat 
în perioada 8-13 ianuarie a.c. 
la Râmnicu Vâlcea, România. 
Competițiile s-au derulat în sis-
tem elvețian, fiecare cu fiecare, 
compatrioata noastră evoluând 
în categoria U-16. În meciul ce 
i-a asigurat locul 3, ea a învins-o 
pe reprezentanta gazdelor, Ioa-
na-Ștefania Cherteș (Clubul 
Tenistar din Târgu Jiu). Meciul 
s-a dovedit a fi cu cel mai mult 
nerv în această limită de vârstă, 
abundând de suspans și răstur-
nări spectaculoase de situație: 
scor final 6-4, 6-7 (2), 10-5.

Liceul 
„A. I. Cuza” 
are o sală 
nouă 
de sport

O sală nouă de sport a fost 
inaugurată în cadrul Liceului 
Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” 
din Chișinău. Astfel, elevii vor 
avea posibilitatea să practice vo-
lei, baschet, lupte, fotbal în sală, 
alte probe sportive, chiar și pe 
timp de iarnă. Renovarea sălii a 
costat 10,5 milioane de lei. Re-
amintim că vechea sală de sport 
a instituției de învățământ a fost 
demolată în toamna anului 2019, 
în prezent fiind înlocuită cu una 
mai spațioasă, care va găzdui în 
același timp și evenimente fes-
tive. 

Pentru un sport curat 
și fair-play

Sportul de performanță nu este doar un 
domeniu ce aduce glorie națiunilor și 
momente de satisfacție suporterilor, ci și 
servește drept model de urmat, inclusiv 

unul comportamental, pentru generațiile în 
formare, pentru acele tinere suflete ce sunt în 
căutare de idealuri, dar și de profesie. Acele 
idealuri, urmarea cărora este în stare să le 
influențeze copiilor de astăzi cursul vieții și 
felul de a fi. Pe scurt, care le va influența în mod 
decisiv viitorul. Astfel, asupra performerilor 
și antrenorilor din diferite probe de sport 
planează o mare responsabilitate, exemplul 
oferit de ei reclamând nu doar rezultate înalte, 

dar și asemenea calități general-umane, precum 
onestitatea, perseverența în vederea atingerii 
unui scop nobil, spiritul fair-play, concurența 
loială etc. Ei sunt adevărații promotori ai 
modului de viață sănătos, chiar dacă activitatea 
lor profesională este însoțită de eforturi 
suprasolicitante și adeseori de accidentări. Însă 
intenția contează. Dorința de a excela fără ca să 
trișezi și să fii sincer cu tine însuți. Fără utilizarea 
anabolizantelor și altor substanțe interzise. 
Despre asemenea și multe alte lucruri incitante 
discutăm cu doctorul în științe medicale Artiom 
Jucov, directorul general al Agenției Naționale 
Antidoping din R. Moldova (ANAM).

- D-le Jucov, instituția 
publică a cărei activitate 
o gestionați a început 
relativ recent să activeze. 
Vă rugăm să ne dați mai 
multe amănunte în acest 
sens.     
- Agenția Națională An-

tidoping a fost creată în anul 
2014, din inițiativa Comitetului 
Național Olimpic și Sportiv, ea 
devenind funcțională în 2015. 
Din start vreau să subliniez 
faptul că structura noastră se 
ocupă nu atât de combaterea fe-
nomenului ce ține de dopaj, cât 
de prevenirea acestuia. De con-
struirea unor relații eficiente de 
parteneriat cu diferite structuri 
internaționale care au o experi-
ență bogată în domeniu. Avem 
relații foarte bune de colaborare 
cu WADA (Agenția Mondială 
Antidoping) și cu toate țările 
din regiune, noi devenind par-
tenerii lor credibili. De aseme-
nea, implementăm standardele 
elaborate de Consiliul Europei 
și de UNESCO (Organizația Na-
țiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură).

- De fapt, care sunt func-
țiile Agenției?
- Una dintre funcțiile princi-

pale este apărarea drepturilor 
sportivilor, pentru a asigura o 
concurență bazată pe principi-
ile fair-play. În plus, o atenție 
aparte este acordată domeniului 
de politici publice și perfecțio-
nării legislației în ceea ce ține 
de sport. În activitatea noastră 
ne axăm pe câteva mari direcții: 
prevenire, educație, știință și 
combatere. Acesta este modul 
nostru de a investi în sănătatea 
națiunii. 

În ceea ce privește Codul 
mondial antidoping, acesta 
prevede 11 feluri de încălcări, 
începând de la refuzul sportivi-
lor de a efectua testarea și în-
cheind cu folosirea propriu-zisă 
a substanțelor interzise. Probele 
prelevate se păstrează timp de 
10 ani. Iar noi trebuie să fim 
complianți cu acest Cod, dacă 
vrem să contribuim la crește-
rea prestigiului atleților noști, 
acești veritabili ambasadori ai 
țării pe arena internațională 
și modele de comportament 
demne de urmat pentru tânăra 
generație. 

Să știți că ducem o activitate 
permanentă de instruire. Prin 
acțiunile instituției noastre de 
fapt apărăm munca sportivi-
lor care își fac în mod cinstit 
datoria, protejându-i de escroci 
și trișori de tot felul, care vor 
să-i lipsească de egalitatea șan-
selor la obținerea unui loc pe 
podium, dacă îmi este permis 
să mă exprim în felul acesta. În 
general, misiunea noastră e să 
protejăm principiile minunate 
ale sportului, asigurând o con-
curență echitabilă.

- Care este arealul de 
activitate al instituției 
naționale antidoping?
- În mod oficial, în Republica 

Moldova există peste 130 de 
mii de sportivi, însă numărul 
celor care practică sportul de 
fapt este mult mai mare. Și 
pe toți trebuie să-i informăm 
despre nocivitatea suplimente-
lor contaminate, despre faptul 
că folosirea acestora pentru a 
obține, în mod necinstit, acele 
câteva clipe de triumf trăi-
te pe podiumul de premiere 
nu merită sancțiunile de mai 
târziu și sănătatea afectată. În 
această ordine de idei, căutăm 
să participăm la cât mai multe 
evenimente sportive de masă. 
Iar atmosfera de frăție și comu-

niune creată la antrenamente 
și competiții este una specială, 
aproape de neînlocuit cu alte 
îndeletniciri. Și e de-a dreptul 
imperios ca în această atmosfe-
ră substanțele interzise să nu-și 
găsească în niciun fel locul.

- În ce constă colabora-
rea cu Federațiile sporti-
ve naționale?
- Colaborarea se desfășoară 

pe bază de acorduri bilaterale. 
În prezent, fiecare for de profil 
din republică este obligat să 
aibă un plan educațional și să 
ne prezinte cu 15 zile înainte in-
formația cu privite la viitoarea 
competiție și la contingentul de 
participanți, iar ANAM decide 
dacă va lua parte la evenimen-
tul respectiv, în funcție de 
caracterul acestuia. 

- În ce constă activitatea 
ANAM cu privire la par-
tea medicală a problemei 
dopajului?
- După ce este întocmită lista 

de preparate interzise, noi fa-
cem tot posibilul ca să explicăm 
pe înțelesul tuturor pericolele 
pe care le poartă fiecare din 
aceste substanțe. Deci venim cu 
recomandări de expertiză. De 
asemenea, Agenția se ocupă de 
prelevarea analizelor medicale, 

prin ofițerii de control antido-
ping.

În prezent, participăm la un 
proiect de cercetare ce se axează 
pe studierea fenomenului dopa-
jului juvenil la sportivi, într-o 
abordare bioetică medicală, în 
cadrul Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Chișinău. 
Ne confruntăm însă pe acest 
segment cu o mare problemă: 
lipsa în Republica Moldova a 
unor profesioniști specializați 
în medicina sportivă. 

Agenția reprezintă un colec-
tiv constituit într-o veritabilă 
echipă, care are în față o multi-
tudine de sarcini, conforme cu 
standardele internaționale în 
domeniu: protejarea drepturilor 
sportivilor și acordarea asis-
tenței și consultanței, activități 
în sfera educației și cercetării 
(inclusiv proiecte științifice), 
efectuarea de testări antido-
ping, servicii de inteligență și 
investigare în domeniu. 

Iar obligația noastră este 
să corespundem acestor înalte 
cerințe, dacă vrem să avem o 
națiune sănătoasă, iar sportul 
moldovenesc să se bucure în 
continuare de prestigiu pe plan 
mondial.  

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
16.01; 23.01 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
20.01 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
21.01 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
14.01 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
15.01 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
16.01 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 17.30.
20.01 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
16.01 „Otello”, operă în patru acte, de Giuseppe Verdi, ora 17.00.
20.01 „Spărgătorul de Nuci”, balet în două acte, de Piotr Ceaikovski, ora 

18.00.

Teatrul Geneza Art
15 – 16.01 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
19 – 20.01 „Parfumierul” de Patrick Suskind, ora 19.00.

Teatrul Național Satiricus „I.L. Caragiale”
15.01 „Casa” după Maxim Gorkiy, ora 18.30.
16.01 „Parlamentul sau Comisia de anchetă” de Mirel Taloș. ora 18.30.

Teatrul „Luceafărul”
15.01 „Cinciracvela” de Gheorghi Nahuțrișvili, ora 12.00.
16.01 „Magie de Crăciun”, ora 12.00.
16.01 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
16.01 „Cenușăreasa” de Frații Grimm, ora 11.00; 13.00. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
15.01 „Regina fulgilor de nea” de H.Ch. Andersen, ora 11.00.
16.01 „La izvor” de Iulian Filip, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
15.01 Recital de orgă. Anna Strezeva prezintă, de Ziua Națională a Culturii, 

TOCCATE pentru orgă de Bach, Messiaen, Renaud, Widor, Reger, Boellmann, 
Frescobaldi și Tudor Chiriac, ora 18.00.

17.01 Ambasada Ungariei invită la un concert de muzică maghiară dedi-
cat aniversării a 30-a de la stabilirea relațiilor diplomatice între Ungaria și 
Republica Moldova. În program: creații de B. Bartok, F. Liszt, F. Doppler. 
Intrare în baza invitațiilor, ora 17.00.

19.01 În Seara de Bobotează, Concertul profesorilor Liceului Republican 
de Muzică „Serghei Rahmaninov”, ora 18.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Palatul Republicii
24.01 Lansarea proiectului „Muzica clasică la tine acasă”. Turneul jubiliar 

al Duetului de pianiști Anatolie Lapicus – Iurie Mahovici la 60 de ani și 30 
ani de activitate artistică. Eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, 
ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să cu-
nosc 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 su-
perioare, 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 cre-
dință 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) 

Îmi doresc să întâlnesc
o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei 
inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 
de ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. 
Am studii superioare, stare materială bună, fără vicii. 
Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. 
(20) 

O femeie își caută un prieten sincer, 
cu suflet bun 
Am 66 de ani, locuiesc în capitală. Aștept apeluri telefo-
nice de la bărbați interesați. (21)  

Bărbat 
de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta între 55-
60 de ani. (22)

Femeie 
de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care 
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și să 
nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chișinău sau 
din apropierea municipiului. Femeia vrea să treacă cu 
traiul la el. (23)

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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Te axezi pe propria ex-
periență atunci când este 
cazul să iei decizii. Nu simți 
nevoia să le permiți celor 
din jur să își susțină punctul 
de vedere cu privire la ale-
gerile tale. Atunci când te 
afli în mijlocul unor situații 
tensionate, ai nevoie de mai 
multe informații pentru a 
reuși să găsești rezolvarea 
cea mai rapidă.

Procesul de tranziție în 
care te afli îți oferă oportu-
nitatea de a te maturiza din 
mai multe puncte de vedere. 
Saturn este destul de energic 
astfel încât tot ceea ce vei trăi 
te va ajuta să descoperi lu-
cruri noi despre tine. De cele 
mai multe ori, obiectivele tale 
sunt destul de dificil de atins. 
Este important să îți menții 
motivația la cote maxime.

Este important să te în-
grijești de limitele pe care 
le impui în raport cu anu-
mite persoane. Sacrificiile 
pe care consideri că le faci 
pentru a menține un anumit 
nivel de armonie în cadrul 
familiei sunt recompensate 
pe măsură. Astrele te pro-
voacă să acționezi deoarece 
acțiunea aduce schimbarea 
în viața ta.

La acest moment, nu 
mai găsești ieșirea din „la-
birint”. Prezența celor dragi 
în viața ta va fi definitorie 
pentru modul în care vei 
reuși să treci peste această 
perioadă tulbure de la în-
ceput de an. Legătura Soa-
re-Pluto poate „amesteca” 
lucrurile în viața ta. Vei face 
lucruri pe care le-ai negat 
dintotdeauna.

Demersurile pe care le 
faci în plan profesional în 
zilele acestei săptămâni te 
ajută să te bucuri cu o mai 
mare deschidere de toate 
reușitele. Atunci când vine 
vorba de persoane impor-
tante pentru tine, ești des-
chis la compromisuri. Asta 
nu înseamnă că vei alege să 
uiți de propria persoană. To-
tul este foarte bine cântărit.

Prezența lui Saturn în 
zodia ta are o influență 
evidentă asupra lucidității 
cu care te raportezi la tot 
ceea ce trăiești. Se pare că 
ești tot mai ancorat într-o 
stare de spirit anxioasă și 
nu mai găsești ieșirea din 
labirint. Începutul acesta 
de an pare a fi mai anevoios 
decât tot ceea ce ai mai trăit. 
Ai răbdare cu tine!

La începutul acestui an 
ești încrezător în viitorul 
tău profesional. Convin-
gerea în raport cu ceea ce 
îți dorești te ajută să faci 
întotdeauna ca lucrurile să 
se întoarcă în favoarea ta. 
Această dispoziție pozitivă 
te ajută și în schimbarea 
dinamicii de care ai parte 
în plan personal.

Modul în care se rapor-
tează cei din jur la reușitele 
tale te dezamăgește. Nimic 
mai descurajator pentru 
tine decât lipsa de susține-
re. Ai nevoie de prea multă 
validare pentru a fi bine cu 
tine. Îți anulezi nevoile și 
trăirile doar pentru a rămâ-
ne în concordanță cu lumea 
exterioară și cu cei din jur.

„Amestecul” de senzații 
și emoții pe care îl vei trăi 
te va influența decisiv în 
luarea unor decizii. Chiar 
dacă anumite probleme 
de la birou se rezolvă de la 
sine, îți dai seama cât de 
mult te afectează ceea ce se 
întâmplă în plan profesio-
nal. Îți este destul de dificil 
să trasezi limite clare între 
personal și profesional.

A fi în contact cu propriile 
emoții este un atu important 
în toate interacțiunile de care 
ai parte zi de zi. Nu te mai 
agăța de ideea preconcepu-
tă că trebuie să lupți până 
la epuizare pentru cei la 
care ții! La finele săptămâ-
nii, compania celor dragi te 
revigorează și te ajută să îți 
îndeplinești toate obiectivele 
creionate în ultima perioadă.

Atunci când vine vorba 
de familie și prieteni apro-
piați, loialitatea îți oferă un 
punct de sprijin. Revine în 
prim plan nevoia de a te de-
tașa de relațiile care nu te 
mai împlinesc. Deși rațional 
știi că nu îți fac bine, te lași 
condus de o stare emotivă 
profundă atunci când alegi 
în mod repetat să rămâi în 
viața anumitor persoane.

Indiferent de tot ceea ce 
ți se întâmplă, reușești să 
îți menții vitalitatea pen-
tru mult timp. Reușești să 
finalizezi toate sarcinile 
profesionale de care ai fost 
responsabil în mod direct. 
Începi să ai mai multă în-
credere în tine și ceea ce se 
întâmplă în jur nu îți mai 
induce sentimente de infe-
rioritate.

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

În cei 38 de ani câți îi are, zile-
le Linei s-au împletit mai mult cu 
necazuri decât cu bucurii. Atât ea, 
cât și fratele ei mai mare, Costică, 
n-au avut parte de fericire în mica 
lor căsuță, cumpărată de părinți pe 
bani împrumutați în anul când s-a 
născut fata. Copilăria le-a stat sub 
semnul fricii. Frică de călăul tată, 
care o bătea crunt pe mama, dar și 
pe copii atunci când se întorcea de 
pe drumurile numai de el știute și 
mai zăbovea un an–doi în familie. 

Și ură, și cruzime, 
și dușmănie...

Satul vorbește ca despre un 
mare tiran despre acest Nichifor 

în a cărui inimă clocotea numai 
ură, cruzime,  dușmănie. 

Reproduc vorbele Linei: „Am 
trăit cu mama și cu fratele numai 
cu frică. De fiecare dată tata venea 
asupra mamei cu mânie. Umbla mai 
mult pe drumuri, ba în Rusia, ba 
în Ucraina. Hoinărea cât hoinărea, 
iar când se întorcea acasă ne era 
de-a scăpării. Ne snopea pe toți 
în bătăi, în mama dădea cel mai 
tare. Sărmana de ea era mereu cu 
brațele amorțite de durere și cor-
pul negru de vânătăi. De câte ori în 
nopți geroase de iarnă am dormit 
prin hlujani sau cu găinile în poiată! 
Nu fugeam nici la părinții lui, care 
erau aproape, nici la sora mamei, 
căci venea după noi și ne bătea. De 
fapt buneii pe linia tatălui nu ne-au 
iubit și nu ne iubesc. Nu pot uita 
nici până azi  cum bunica mergea cu 
strachina cu turte și le împărțea la 
toți nepoții câte una-două, iar nouă 
nu ne dădea măcar o bucățică...”
 
Mama se îmbolnăvește, 
tata tot o zdupănește

Așa treceau zilele în această 

Când tristețea greu apasă, 
viața nu-i deloc frumoasă

familie dintr-un sat de la nordul 
republicii. Biata femeie, care era 
pâinea lui Dumnezeu, muncea 
de se spetea. Alături de ea mun-
ceau și copiii ca să poată achita 
cât mai curând datoriile și aduna 
bani pentru construcția unei case 
mai mari și mai arătoase. Dorea 
Ileana lui Nichifor să fie în rând 
cu lumea. Între timp, crudul băr-
bat și-a găsit nașul în Ucraina. 
Implicat într-un furt, a fost prins 
și închis într-o pușcărie din Vini-
ța. Mai în liniște, mama și copiii 
au pornit construcția casei. Dar 
munca la casă cere eforturi mari 
și Ileana o ținea tot într-un suflet 
și la deal și la vale, până când, 
într-o zi, cuprinsă de amețeli și 
sudori, a ajuns la spital. Medicii 
i-au depistat cancer. Lina avea 
13 ani atunci. Maturizată înainte 
de vreme, mergea cu mama pe la 
doctori când la Chișinău, când la 

raion, implorându-i să-i salveze 
viața suferindei. Lina își aminteș-
te: „Era în toamna anului 1997. 
Mama, ca vai de ea, a venit din 
spital, iar tata, din închisoare. 
Credeam că durerea mamei îl va 
îmbuna, dar el devenise și mai 
nebun. O bătea foarte des, nu se 
uita că-i bolnavă. A fost un an de 
mare chin  pentru mama. Înainte 
de moarte a lovit-o rău de tot cu 
picioarele. Peste noapte, în du-
reri îngrozitoare, mama a murit, 
Dumnezeu s-o ierte. Cu limbă de 
moarte, mi-a spus: „Lina, să vă 
duceți peste mări și țări. Aici să 
nu trăiți, pentru că n-o să aveți 
viață bună...”

Tata a violat-o de ziua ei

Dar ce era să facă sărmana co-
pilă? Unde să se ducă la 14 ani? 
După înmormântare, fratele a ple-

Nina NECULCE

L ina a venit la redacție însoțită de o 
rudă. Subțire ca o trestie, cu fața 
palidă și ochii triști. Era îmbrăcată 
modest. În clipa când a început să-și 

depene firul poveștii, fața i s-a întunecat, ochii 
i s-au tulburat. Vorbea încet și rar, izbucnind 
din vreme în vreme în suspine grele, ce se 
amestecau cu șuvoiul neîntrerupt de lacrimi. 
E tristă povestea Linei. Ascultând-o, ți se face 
părul măciucă și ți se strânge inima de durere.
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cat la câștig în Ucraina, iar ea a 
rămas cu tata. De câteva ori acesta 
a încercat s-o violeze. Atunci Lina 
s-a dus la nașii de cununie și le-a 
spus cum stau lucrurile. Aceștia 
au luat-o la ei. 

Însă, după două zile, Nichifor 
a venit cu o falcă în cer și alta în 
pământ și i-a amenințat: „O să vă 
dau foc la casă dacă nu o alungați 
pe Lina acasă!”. Și fata s-a întors 
în mica lor căsuță. Nesuferitul 
tată se mai ogoise. Peste un an 
Lina a plecat să învețe meseria de 
croitoreasă. Făcea naveta până în 
centrul raional. 

Pe 3 septembrie, de ziua ei, 
se pregătea să meargă la școa-
lă. Tata, în loc s-o felicite, s-a 
legat de ea. Fata s-a luptat cum 
a putut, s-a zbătut, a țipat, dar 
nimeni n-a auzit-o. Nu s-a putut 
rupe din mâinile criminalului, 
care devenise mai rău decât o 
fiară în acele clipe. După ce și-a 
satisfăcut instinctul animalic, 
sărmana copilă a vrut să fugă, 
dar ușa era încuiată. 

Și-a cerut voie la WC. Zgâri-
ată, cu corpul plin de vânătăi, a 
alergat la o mătușă, care a luat-o 
apoi sub tutelă. Până la urmă, 
ce-a făcut, ce-a dres, groaznicul 
Nichifor a ieșit basma curată. Dar 
nu s-a ogoit. Când fiu-său a venit 
cu mireasă din Ucraina, viitorul 
socru a încercat s-o violeze și pe 
aceasta. Tânăra s-a speriat și a 
fugit. N-a mai dorit să audă nici 
de Moldova, nici de Costică, nici 
de tatăl lui...

(va urma)
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Păzea!
Nu voi face vorbă multă,
Sunt prudent, nici nu crâcnesc:
Soața-mi dragă mă ascultă
Numai când prin somn vorbesc.

Consoarta mea
Îmi respect soția tare

Pentru bunu-i simț ce-l are:
Simte cu mirosu-i fin
Banii când pe cont îmi vin.

Iertare
O soție,-am constatat,
Rareori e supărată;
Ea îl iartă pe bărbat,
Când se simte vinovată.

Impact
Am vrut iubita să-mi sărut,
Dar am rămas pe loc, tăcut,
Citind pe fața-i, rușinos:
Atenție! Vopsit din gros! 

Pragmatism
Soția mea, de ani și ani,
Mă ține cu învățături,
Că fericirea nu-i în bani,
Ci-n noi și noi cumpărături.  

Țara mea
Preafrumoasă și iubită,
Despre ea pot spune,-n fine:
Chiar de este prost plătită,
Tara noastră-i mulsă bine.

Grigore DRĂGAN

Spre deosebire de alți nesimțiți, 
eu fac parte din categoria nesim-
țiților care simt când sunt nesim-
țiți. Un nesimțit autentic nu simte 
nimic, nu-l doare, nu-l mănâncă, 
nu-l înţeapă, nu are insomnii, nu 
face febra nesimțirii, el doar râde 
ca un nesimțit, doarme toată ziua 
ca un nesimțit, cască fără să pună 
mâna la gură, ca un nesimțit, mă-
nâncă plescăind ca un nesimțit, 
râgâie ca un nesimțit şi mai face 
şi alte alea în autobuz de se ţin 
pasagerii de nas şi se întreabă 
cine-o fi nesimțitul. Adică nu ca 
un nesimțit, că asta ar însemna 
că nu este un nesimțit autentic 
ci doar îl imită pe alt nesimțit. 
Ori EL este EL. Are personalitatea 
lui, bine definită, de nesimțit şi 
consideră că e un drept câștigat 
prin munca lui. Sau un dar de la 
mama lui. Chestia cu „mama lui” 
nu a fost cu intenția de a-l înjura. 
Nesimțiții sunt de mai multe fe-
luri. Categoria cea mai numeroasă 
şi mai puțin condamnabilă este 
a nesimțiților PROȘTI. Pe ăştia 
şi Dumnezeu îi mai iartă. Ştiţi 
Dumneavoastră vorba „Iartă-l, 
Doamne, că nu ştie ce face!”. 
Din categoria asta fac parte, în 
general, şefii. O butadă din popor 
spune că „şeful până nu-i fudul, 
nu-i şef destul”. Mergând pe acest 
principiu, în România s-a înmi-
it numărul de directori. Şi să vă 
dau rețeta după care s-a lucrat: 
Se ia un apartament cu trei came-
re la parter, se freacă bine, bine, 
până iese avizul de la „sanepid”, 
se adaugă apă cât cuprinde până 
ai avizul de la pompieri, se adaogă 
ingredientele: o nevastă, o soacră 
de greutate potrivită, un copil sau 
doi, fată sau băiat (după gust) şi 
alte rude. Fiecare se condimen-
tează cu câte-o funcție, cum ar fi: 
una bucată secretară (eventual o 
verișoară de gradul şapte), con-
tabil, jurist, şef resurse umane, 
şef facere, şef desfacere în cazul 
în care ai mai mulți copii, dacă 
nu, pui niște nepoți bine copți. 
Se acoperă totul cu un unchi din 
Primărie sau Prefectură şi se pune 
pe foc. Bineînțeles, capul familiei 
se autointitulează Director. Ştiţi 
care este următorul pas? Eram 
sigur că habar nu aveți. Ei bine, 
Domnul Director are grijă să apa-
ră pe ușa biroului (fostul dormitor 
conjugal) inscripția –DIRECTOR. 
Nu mai răspunde la salutul veci-
nilor decât dacă i se adresează cu: 
„Să trăiți, Domnule DIRECTOR!”, 

bineînțeles, director cu majuscule. 
Mai în zilele trecute am auzit o 
frântură de discuție în casa scă-
rii, o bătrânică o întreba pe alta: 
„Ai auzit, Doamnă, că nesimțitu’ 
de Mitică de la apartamentul 1 e 
Director? Nici nu mai răspunde la 
salut, maică, şi ce copil respectuos 
era când era normator la sculărie! 
Chiar şi soției i-a interzis să-l tutu-
iască „în interes de serviciu”. Doar 
în pat putea să-i mai spună „măi 
Mitică”, dar şi aici, fără reproșuri 
cu conotații conjugale ca să nu-i 
ştirbească reputația de Director. 
Altă categorie de nesimțiți ar fi 
a celor... ŞMECHERI. Aici intră 
şoferii, polițiștii, funcționarele de 
la poștă etc. De exemplu, eram în 
mașină cu nepoțica mea de şase 
ani când un taxi care venea din 
sens opus a intrat în depășire ris-
cantă. Norocul a fost că am avut 
timp să „trag dreapta” şi să-i fac 
semn cu farurile. Dar nesimțitul 
de taximetrist ce credeți că mi-a 
arătat? Ei bine, degetul mijlociu 
îndreptat în sus. Niciodată n-am 
înţeles de ce se îndreaptă degetul 
mijlociu în sus, şi nu în jos, cum 
ar fi mai normal şi cum se practică 
vorbind de pe poziția omului de 
rând. Vă dați seama ce greu mi-a 
fost să-i răspund nepoatei mele de 
şase ani când m-a întrebat: „Buni-
cule, de ce a făcut nenea ăla așa cu 
degetul?”. I-am spus doar că e un 
nesimţit. La următoarea întreba-
re: „Dar de ce e nesimțit, bunicule, 
nu spuneai tu că nu toți oamenii 
care conduc mașina sunt şi ne-
simțiți?” nu am mai avut răspuns. 
Privind tineretul de tipul „băieți 
de cartier” se desprinde categoria 
nesimțiților... VULGARI. Tot la a 
doua frază auzi de la ei, invariabil, 
expresia „aia a mea” sau „ce aia a 
mea?” sau „du-te în aia a mea!”. 
Ăştia chiar nu mai simt că sunt ne-
simțiți fiindcă așa de comună este 
expresia încât o folosesc în tezele 
de la limba română fără ca profa 
să fie afectată de vulgaritatea pe 
care şi Domnia Sa o folosește în 
Cancelarie cu alte „doamne” sau 
„domni profi”. O categorie mai 
pretențioasă şi mai prețioasă de 
nesimțiți ar fi a nesimțiților... PO-
LITICIENI. Despre ăştia nu vă 
mai spun nimic. Tot ce am spus 
mai sus li se potrivește. Există un 
singur simț pe care dacă nu îl ai, 
nu înseamnă că ești nesimțit ci... 
ceva mult mai grav. Acesta este 
simțul umorului.

Nicolae BUNDURI, Brașov

P r o z ă  s c u r t ă  u m o r i s t i c ă                                           

Nesimțitu’

F a b u l ă

Nu era el chiar dintre 
cei mai proști…

        
La invitația președintelui unei gospodării agricole, cu ani în urmă, 

Capela Corală „Moldova” a Radioteleviziunii Naționale se deplasase 
pentru a da în acel sat un mic concert... 

La încheiere, după cum se obișnuiește la creștini, președintele i-a 
primit și el cu ce-a dat Dumnezeu. Iar în acea seară Dumnezeu dase 
următoarele: pâine proaspăt scoasă din cuptor, străchinoaie cu friptură 
de porc, niște lostopene de brânză de oi, tot la locul cu pricina fiind 
cotilit și-un butoi cu „Căpșunică”... 

Întorcându-se artiștii de-acum hăt după miezul nopții, în salon 
tabloul era cel care nu-i tocmai greu să ți-l închipui: toți spuneau 
bancuri, râdeau de se cutremura autobuzul, cântau, băieții mai giu-
giuleau fetele... 

Și doar unul singur dintre aceștia (cine știe ce-o fi având el pe 
suflet în acel moment!) ședea dus pe gânduri, fără a scoate o vorbă... 

Cineva dintre colegi, vrând să-l atragă și pe dânsul în „horă”, îl 
îndemnă: 

- Hai, frate, nu tăcea – mai spune și tu câte una! Un altul, tot de 
pe alături, își dă și el cu părerea: 

- El ține gura-nchisă – să nu-i iasă tăria!...

C a z u r i  t â m p l a t e

Găina 
și porumbița

La voi, spunea găinii, cândva, 
o porumbiță,

Ce căuta prin curte un vierme, 
o bobiță,

Relația cu soțul e tare primi-
tivă,

Purtarea lui e dură, barbară, 
abuzivă!

Bărbatul meu e gingaș, e ca un 
copilandru,

E calm întotdeauna, şi liniștit 
şi tandru!

Eu sunt a lui pe viață şi el e 
tot ce am,

Pe când al tău e mare curvar 
şi poligam!

Se scoală de cu noapte sau 
dis-de-dimineață

Şi cât e ziulica vă calcă prin 
coteață,

Prin curte, prin grădină, pe un’ 
se nimerește,

Pe urmă cucurigă triumfător, 
firește.

Mă uit câteodată de sus şi sunt 
mirată,

Cum poți răbda ca proasta: ești 
zilnic violată!

Oi fi având dreptate şi tu, dar, 
negreșit,

De când mă ştiu pe lume, așa 
m-am pomenit.

E vorba-aici de soartă, deci nu 
prea am ce face

Şi – cum spunea poetul – mă 
sperii, dar îmi place.

Deducem că, în lumea puțin 
evoluată,

Sunt cazuri când violul e dra-
goste curată.

Petru Ioan GÂRDA, 
Cluj-Napoca

Păzea cu femeile estea!
Într-o zi de vară mergeam în vizită la un fost coleg de serviciu, 

Alexandru Alici, acesta locuind într-un bloc din sectorul Râșcani al 
capitalei. Întâmplător, odată cu mine, intră în lift și o doamnă pe care 
nu o cunoșteam („localnică” sau, poate, venea și dânsa pe ospețe la 
cineva). Ajunsă la etapa între două vârste – foarte simpatică și încă 
„destul de bine!”. Te cucerea rochia-i lucioasă de culoare curechie, 
croită cu o deosebită iscusință! Puteam eu oare să tac, ca mutul, în 
asemenea „situație”?! De aceea, în timp ce ascensorul număra etajele, 
apuc capăt de vorbă:

-  Vai, zic, aveți o rochie atât de frumoasă – îți  fug ochii, nu alta!
Maică, măiculiță! Să o fi văzut și dumneavoastră! Își duce cucoana 

mâinile-n șolduri, zâmbindu-mi „foarte indignată”!: 
 Pe loc mi-am 

dat seama că-am 
pus-o de mămă-
ligă! Degeaba în-
cerc să-i explic, 
cum că anume la 
aceasta și voiam, 
cumva, să ajung!

Cobor, ca plo-
uat, la etajul 6, 
liftul ducând-o 
mai departe pe 
cea care mi-a 
oferit pe gratis 
o lecție, bună de 
învățătură pen-
tru orice băr-
bat!... 

Pahomie 
BEJENARU

Parlamentare

  O sugestie pentru viitorii par-
lamentari: E destul să fii lipsit de 
conștiință, și nimic n-o să-ți mai 
lipsească!

 În jurul Parlamentului s-a 
deschis târgul de deputați.

   Văzând ce se face în parlament, 
speakerul și-a pus mâinile în cap, 
dar n-a găsit acolo niciun dram 
de minte!

 ÎN PARLAMENT. Nici nu 
apuci să răsfoiești câteva pagini 
din proiectul de lege, și cineva te 
trezește!

  Erdogan a sponsorizat reparația 
clădirii Președinției. Urmează Cir-
cul. Acolo se va muta Parlamentul.

  Nu învățați copiii să spună min-
ciuni, că vor ajunge, ca proștii, în 
Parlament!

  Să-și permită să gândească în 
Parlament? Nici să-i treacă prin 
minte una ca asta!!!

  Dacă președintele Parlamentu-
lui ar fi înțeleptul fabulist Esop, 
oare am avea acolo mai puține 
vulpi, șacali, boi, măgari etc.?

  Care este deosebirea dintre tea-
tru și parlament? În teatru actorii 
buni sunt plătiți foarte prost...

Ion DIVIZA

A f o r i s m e
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Luni, 17 ianuarie

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
20.00 Telejurnal Știri
20.55 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 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 România veritabilă
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung, ep. 19
11.54 Mic portret de mari românce 
Ecaterina Teodoroiu
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustați…
13.00 Dr. Chioțea

14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 de politica externă
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.29 Mic portret de mari românce 
Martha Bibescu
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: Balada Lui Jimmy Mccabe
00.40 Sport
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Balada Lui Jimmy Mccabe
05.00 Meteo
05.05 de politică externă
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
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!
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 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagar-
den: casa familiei Julius
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Ultimul cartuș
04.20 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.30 Tezaur
07.00 Bună dimineața

09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Știința uimitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Viața lui Toby

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI 
Program educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Edu-
cational/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    Emi-
siune 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  Edu-
cational/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   
Program educational/ cultural 
19:00:00 STIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU 
SALON     Program educational/ 
Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Chișinău
07.00 Știrile
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile
21.00 Film
00.00 Știrile
00.40 Film
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 Survivor România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Lupta în Bucate
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Festivaluri
15.00 Bilete de speranță
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Inelul de Foc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dora Show
21.00 McMafia

22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Festivaluri
01.00 Vanturile, Valurile
02.00 Jurnalul săptămânii
03.00 Ora de Ras
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 Reporter de Gardă
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Снова в школу
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Жемчужина дворца
01.20 Х/ф Снова в школу
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: E GREU SĂ SPUI TE 
IUBESC
11.15 Vouă: Iubirea învinge, ep. 114
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 33
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 856
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 34
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 859
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 116
21.00 Film: EVADARE DIN SOBIBOR
00.00 Film: SUB PLOAIA DE 
GLOANȚE
02.00 Spune-mi adevărul
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 18 ianuarie

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
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 Natură și aventură
15.30 Istorii ascunse
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
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Destine ca-n filme
00.00 Festivalul Ion Macrea
01.50 Discover România
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 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #Creativ
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.54 Mic portret de mari românce 
Martha Bibescu
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustați…
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 de politica internă
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung

19.29 Mic portret de mari românce 
Haricleea Darclee
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
22.10 Telecinemateca Pistoale însân-
gerate
00.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1

01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Pistoale însân-
gerate
03.40 Adevăruri despre trecut
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 de politică externă
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
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!
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 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagar-
den: casa familiei Julius
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Afacere de familie 91’
04.20 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Oi-oi, nu turna!
11.25 A. Bernardazzi. Contribuții la 
estetica orașului Chișinău
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Știința uimitoare
16.30 Știință și inovații
17.00 Știrile
17.30 Portrete în timp. destine Gh 
Urschi
18.00 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Vector european
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Memoriile omului invizibil
10.00 Bună dimineața

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 RA-
PORT   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România

17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ 
Program de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ diver-
tisment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Chișinău
07.00 Știrile
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile
21.00 Film
01.00 Știrile
01.40 Film
03.00 Vorbește lumea
05.00 Lecții de viața

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 Survivor România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Lupta în Bucate
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Al cincilea anotimp
14.00 Festivaluri
15.00 Bilete de speranță
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Inelul de Foc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dora Show
21.00 McMafia
22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Cealalta Basarabie
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.00 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Развод по-французски
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Жемчужина дворца
01.20 Х/ф Развод по-французски
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: Dragostea găsește o cale, 
ep. 116
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. 34
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 857
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 35
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 860
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 117
21.00 Film: TRAFICANTA
22.45 Film: COMANDO DE SACRI-
FICIU
00.45 Film: EVADARE DIN SOBIBOR
03.45 Fosta mea iubire
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 19 ianuarie

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 Descălecați în Carpați
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
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Nocturne
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 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolați în România
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.54 Mic portret de mari românce 
Haricleea Darclee
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustați…
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL. Etapa 12
19.30 Mic portret de mari românce 
Sarmiza Bilcescu
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 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Jdioara

23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
02.55 Breaking Fake News
03.40 Istorii ascunse Jdioara
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma

P R O G R A M E  T V
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08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° - Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagar-
den: o aventură ilicită
20.10 FilmAgatha Christie: vinovat 
fără vină
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Agatha Christie: vinovat 
fără vină
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața
08.00 Botez. Transmisiune în direct
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Svitanok
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Știința uimitoare
16.30 Vector european
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Fluviu

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    Pro-
gram educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Edu-
cational/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Edu-
cational/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adău-
gată    Program informativ/ educativ
20:30:00   SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:00:00  BATALIA SERELOR    Pro-
gram 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    Emi-
siune 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 PENTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping

10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile
21.00 MasterChef
23.00 Film
01.00 Știrile
01.30 Film
03.00 Vorbește lumea
05.00 Lecții de viața

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
23.15 Ce spun românii
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 Asfalt de Moldova
09.00 Lupta în Bucate

10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Constructii ciudate
15.00 Bilete de speranță
15.30 Teleshopping
16.00 AgriCool
17.00 Inelul de Foc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dora Show
21.00 McMafia
22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Constructii ciudate
02.00 Lupta în Bucate
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.00 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Особо опасна
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Такси 2
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Жемчужина дворца
01.20 Х/ф Особо опасна
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: Dragostea găsește o cale, 
ep. 117
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. 35
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 858
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 36
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 861
20.00 Film: CÂINELE NEGRU
21.45 Film: ATENTATUL
00.45 Film: SUB PLOAIA DE 

GLOANȚE
02.45 Film: TRAFICANTA
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV

Joi, 20 ianuarie

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
11.45 Dr. Chioțea
12.35 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
17.30 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
20.30 Telejurnal Moldova
21.00 Tema zilei
21.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Profesioniștii…
00.00 Dăruiește Românie!
01.30 Identitate Basarabia
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.30 Descălecați în Carpați
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Istorii ascunse
06.00 Profesioniștii…

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.30 Izolați în România
11.00 Dosar România
11.55 Mic portret de mari românce 
Sarmiza Bilcescu
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustați…
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 de actualitate
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.29 Mic portret de mari românce. 
Smaranda Brăescu
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 Moștenirea clandestină
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
02.55 Nocturne
03.45 #secreteleplantelor
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 de actualitate
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° - Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.30 Turneul celor 4 continente Tallin
14.00 Documentar: 360°- Kurt - un om 
printre lupi
15.00 Turneul celor 4 continente Tallin
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Turneul celor 4 continente Tallin
18.48 Ora de Știri
20.30 FilmAgatha Christie: vinovat 
fără vină
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Iarna amintirilor
03.10 Film: Agatha Christie: vinovat 
fără vină
04.40 România… în bucate
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)

12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Știința uimitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Vizitele Monarhilor la Chișinău, 
ep. 1
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Fluviu

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 
divertisment
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      Pro-
gram educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Edu-
cational/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
19:00:00 STIRI   Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ diver-
tisment
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    Emi-
siune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță

15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile
21.00 Film
01.00 Știrile
01.45 Film
03.15 Lecții de viața
04.15 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 Asfalt de Moldova
09.00 Lupta în Bucate
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Misterele Minții
15.00 Bilete de speranță
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Inelul de Foc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dora Show
21.00 McMafia
22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Misterele Minții
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Такси 2
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.00 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Астерикс и Обеликс 
против Цезаря
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Жемчужина дворца
01.20 Х/ф Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра
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. 36
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 859
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 37
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 862
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 115
21.00 Film: DEȘTEPTUL, PROSTĂ-
NACUL, MUSCULOSUL ȘI TIMIDUL
23.00 Film: CÂINELE NEGRU
00.45 Film: COMANDO DE SACRI-
FICIU
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 21 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.30 Natură și aventură
10.55 Printre cuvinte
11.00 Identitate Basarabia
11.30 Frontul de acasă
12.00 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
17.55 România veritabilă
18.20 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
20.15 Telejurnal Moldova
21.00 Tema zilei
21.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 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
05.40 România veritabilă
06.05 Destine ca-n filme

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Istorii ascunse
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung, 
ep. 22
11.54 Mic portret de mari românce 
Smaranda Brăescu
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustați…
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis Comunitatea croati-
lor din Iablacea, jud. Caras Severin
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban Best of
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.29 Mic portret de mari românce. 
Doamna Chiajna
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
22.10 Film: Cuscrii

23.55 #Creativ
00.25 Fan/Fun urban
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
02.55 Film: Cuscrii
04.30 Tema zilei
05.20 Discover România
05.30 Cooltura
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Cap compas
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° - Kurt - un 
om printre lupi
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.30 Turneul celor 4 continente Tallin
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 E vremea ta!
18.20 Turneul celor 4 continente Tallin
20.25 Gala umorului
22.15 Reteaua de idoli
23.10 Serial: Mândrie și pasiune
00.10 Turneul celor 4 continente Tallin
02.10 Iarna amintirilor
03.20 România… în bucate
03.45 MotorVlog
04.10 Distracțiile lui Cazacu
04.40 Pescar hoinar
05.05 Documentar: 360° Japonia - 
viața lângă vulcanul Iodake
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știință și inovații
06.35 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Art-club
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Știința uimitoare
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Fluviu

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   Pro-
gram educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ 
Program de divertisment 
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN

P R O G R A M E  T V
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11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 Program AGRO TV România    
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   
Program educational/ cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00    VERDE-N OCHI   talk show 
20:30:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE 
Program educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00  VERDE-N OCHI   talk show
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile
21.00 Film
01.00 Știrile
01.45 Film
03.15 Lecții de viața
04.15 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
03.45 Pariu cu viața
04.30 ApropoTv
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Grinch
09.30 Micii Bucătari
10.00 Dora Show
12.00 Vanturile, Valurile
13.00 Femeile Vorbesc
14.00 Misterele Minții
15.00 Bilete de speranță
15.30 Teleshopping
16.00 Christmas Symphony
17.00 Inelul de Foc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Formatia Akord în concert
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Holiday
01.00 Misterele Minții
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Ora de Ras
04.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.00 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Животное
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră

17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Животное
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. 104
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 37
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 860
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 38
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 863
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 116
21.00 Film: CRĂIASA ZĂPEZII ȘI 
CRISTALUL MALEFIC
23.15 Film: ATENTATUL
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 22 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
09.55 Ferma
10.45 Gala umorului
12.20 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
18.45 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
20.15 Lectia de istorie
21.00 Drag de România mea!
22.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
23.00 Film: Colierul de turcoaze
00.35 Cap compas
01.00 Tradiții
02.00 Film: Colierul de turcoaze
03.35 fără prejudecati
04.00 Vreau să fiu sănătos!
04.55 Telejurnal Moldova
05.35 #secreteleplantelor
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop și Balonaș ep. 25 și 26
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbește corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: La cină cu un gogoman
17.00 Festivalul Ioan Macrea
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: Harababura
22.50 Profesioniștii…
23.50 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Harababura
03.40 Meteo
03.45 Telejurnal Știri
04.35 Film: La cină cu un gogoman
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
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Turneul celor 4 continente Tallin
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.00 Turneul celor 4 continente Tallin
20.25 Film: Doctor Quinn: o familie 
în pericol
22.10 Serial: Legături de sânge

00.00 Turneul celor 4 continente Tallin
01.25 Distracțiile lui Cazacu
02.00 Ora de Știri
02.50 E vremea ta!
03.05 Serial: Legături de sânge
04.45 Film: Doctor Quinn: o familie 
în pericol
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAșii
11.30 F/d
11.55 Evoluează orchestra Mugurel
13.00 Bună seara
14.10 Marica
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 In memoriam Șt. Petrache
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Apel rece
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Brokerii apokaliptici

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU 
SALON    Program educational/ 
Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adău-
gată    Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE 
Program educational
12:30:00  INTERVIURI CU SORO-
CENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII 
Program de divertisment
14:00:00  STIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
15:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-
gram educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   
Program educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program 
educational/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România

02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
 
ProTV

06.00 Știrile
08.45 O seară perfectă
10.00 Teleshopping
10.15 Film
11.45 isănătate
12.45 Teleshopping
13.00 Film
17.00 Teleshopping
17.15 Film
19.00 Știrile
20.00 Știrile Chișinău
21.00 Film
01.45 Știrile Chișinău
02.15 Film

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Survivor România
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Arena bucătarilor
15.30 Survivor România

18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 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 Pe bune!
04.00 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Poveste de Craciun
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Concert Interetnica
13.30 Teleshopping
14.00 Misterele Minții
15.00 Zdob și Zdub la 20 de ani
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Zerodoi pe TV
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Stand-up Show
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Sprinter
01.00 McMafia
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.30 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Freedom
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Х/ф Ешь, молись, люби
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Умница Уилл Хантинг
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Матрица
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Ешь, молись, люби

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
14.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 861
15.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 862
16.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 864
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: DEȘTEPTUL, PROSTĂ-
NACUL, MUSCULOSUL ȘI TIMIDUL
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 23 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.25 Tradiții
11.20 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
15.10 Drag de România mea!
17.00 Telejurnal Moldova
17.30 Turneul celor 4 continente 
Tallinn 2022
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Festivalul Ion Macrea
23.00 Teatru TV
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
04.00 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Identitate Basarabia
06.00 Tradiții

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: O fată strălucitoare
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
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
20.57 Sănătate, România!
21.10 Festivalul Ioan Macrea
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Moștenirea clandestină
02.00 Film: O fată strălucitoare
03.29 Sport
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Documentar: Tvr Iasi
11.30 Turneul celor 4 continente Tallin
15.20 Drag de România mea!
17.10 Turneul celor 4 continente Tallin 
- Rezumat
17.30 Turneul celor 4 continente Tallin
20.10 Film: Un comisar acuză
22.10 Film: Măcelarul 90’
00.10 Turneul celor 4 continente Tallin
02.50 România… în bucate
03.20 Documentar: 360° - Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
04.20 Descălecați în Carpați
04.45 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 F/d Labirintul șimțurilor
10.30 Ring star
11.30 Ultima lună de toamnă
12.50 Secvențe japoneze
13.00 O seară în familie
14.00 Crizantema de argint
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Rapsodia satului
17.45 Tezaur
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Apel rece
21.00 Știrile
21.30 Film Clientul
23.30 Știrile (rus.)
23.45 Concert în Europa

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-
gram 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 SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   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 Pro-
gram de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SORO-
CENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program 
educational/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ 
Program de divertisment 
15:00:00  Program AGRO TV România
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI 
Program educativ/informativ  
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adău-
gată    Program informativ/ educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 ZONA VERDE Program 
educational/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII 
Program de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ diver-
tisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adău-
gată    Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI 
Program educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-

MANII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emi-
siune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Stiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-
gram educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program 
educational/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile
09.00 isănătate
10.00 Teleshopping
10.15 Film
14.15 Teleshopping
14.30 Film
17.00 Teleshopping
17.15 Film
19.00 Știrile
20.00 Știrile Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Chișinău
01.40 Film

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 Ce spun românii
15.00 ApropoTv
15.45 Survivor România
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Survivor România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Arena bucătarilor
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Frozen
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Voices Moldova
12.00 Dora Show

14.00 Misterele Minții
15.00 Teleshopping
15.30 Inimă salbatică
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Stand-up Show
23.00 Patrula
00.00 Sprinter
01.00 McMafia
03.00 Misterele Minții
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
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 Кадры
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Джерри Магуайер
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Х/ф Изгой
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 Х/ф Кадры
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
10.30 Film: MĂ NUMESC NIMENI
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 865
20.00 Film: E GREU SĂ SPUI TE 
IUBESC
23.15 Film: CRĂIASA ZĂPEZII ȘI 
CRISTALUL MALEFIC
01.30 Start show România
04.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Romanța chefliului

Prin aerul cu fum, opac și dens,
Am observat că viața n-are sens,
Prin votca foarte bine distilată,
Bre, sensul uneori se mai arată!... Gheorghe BÂLICI

Transplant cu succes 
al unei inimi de porc 
la un bărbat de 57 de ani

Britanicii, sfătuiți de un 
furnizor de energie 
să-și îmbrățișeze animalele 
pentru a se încălzi 

Un furnizor britanic de energie 
care le-a sugerat clienților săi că ar 
putea să se ghemuiască lângă ani-
malele de companie și să facă exer-
ciții fizice pentru a reduce facturile 
la încălzire din această iarnă a fost 
nevoit să-și ceară scuze pentru sfa-
turile „prost gândite și inutile”, după 
ce acestea au stârnit un val de critici 
la nivelul societății, relatează CNN. 

Săptămâna trecută, compania SSE 
Energy Services a recomandat zece 
„moduri simple și rentabile de a vă încălzi în această iarnă”. Îmbră-
țișarea animalelor de companie, purtarea unui pulover mai gros și a 
șosetelor de lână, săriturile sau alte exerciții fizice, ștergerea prafului 
din casă ori consumul de fulgi de ovăz și alte alimente care ridică 
temperatura corporală se numărau printre recomandările postate de 
furnizor – și apoi șterse, după ce-au stârnit indignarea consumatorilor. 

„Lucrăm din greu pentru a găsi soluții reale pe măsură ce ne apro-
piem de o criză energetică și recunoaștem că recomandările de pe 
acest blog au fost gândite prost și neinspirat. Ne cerem scuze în mod 
sincer”, a adăugat purtătorul de cuvânt al companiei.

Consumatorii britanici vor plăti cu aproximativ 790 de lire sterline 
(1.075 de dolari) mai mult pentru a-și încălzi și lumina casele în acest 
an, potrivit Bank of America. Prețurile angro la gazele europene au 
crescut și cu 400% față de anul precedent, iar cele la energie electrică, 
cu 300%, au arătat analiștii băncii săptămâna trecută. 

după libertate.ro

Într-o premieră mondială, o 
echipă de chirurgi americani a 
transplantat cu succes unui pa-
cient inima unui porc modificat 
genetic, a anunțat școala de medi-
cină a Universității din Maryland, 
informează AFP.

Operația a avut loc vineri şi a 
demonstrat pentru prima dată că 
inima unui animal poate continua 
să funcționeze într-un corp uman 

fără respingere imediată.
David Bennett, în vârstă de 57 

de ani, căruia i-a fost transplan-
tată inima de porc, a fost declarat 
neeligibil pentru un transplant 
uman. Acum, pacientul este mo-
nitorizat îndeaproape de medici 
pentru a se asigura că noul organ 
funcționează corect.

„Aveam de ales fie moartea, fie 
acest transplant. Vreau să trăiesc. 

Cercetătorii au reușit 
să scoată în evidență con-
vențiile sociale care există 
într-un grup de babuini. În 
cadrul unui experiment, 
indivizii s-au coordonat 
pentru a rezolva o anumită 
problemă și pentru a obți-
ne o recompensă, conform 
unui studiu recent, citat de 
France24.

Aproximativ douăzeci de 
babuini din Guineea au fost puși în fața câtorva ima-
gini pe care le puteau alege atingând un ecran tactil.

Pe parcursul experimentului, maimuțele au dez-
voltat rapid o organizare ierarhică a imaginilor, 
căzând de acord asupra aceleiași culori: aproape 
întotdeauna au ales pătratul roz, când apărea alături 

de cel albastru, respectiv 
pătratul galben când apă-
rea alături de cel roz.

Acest comportament 
respectă cele trei caracte-
ristici principale ale unei 
convenții sociale: eficiență 
(recompensa este în bene-
ficiul tuturor), stabilitate 
(regula funcționează, deci 
nu se schimbă) și caracte-
rul arbitrar ca precondiție 

(există și alte soluții posibile).
Cum se explică o astfel de organizare fără re-

curgere la limbaj? „Presupunem că babuinii știu că 
grupul a ajuns la o înțelegere, dar nu ne dăm seama 
în ce fel”, răspunde acesta.

după rfi.ro
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Ştiu că este destul de riscant, dar 
era ultima mea opțiune”, a spus 
Bennett.

Agenția pentru medicamente 
a SUA (FDA) a dat undă verde 
operației în ajunul Anului Nou.

„Aceasta este o descoperire chi-
rurgicală majoră care ne aduce 
cu un pas mai aproape de o solu-
ție pentru deficitul de organe”, a 
comentat Bartley Griffith, care a 
efectuat transplantul.

Porcul din care provine inima 
a fost modificat genetic pentru a 
nu mai produce un tip de zahăr 
care este prezent în mod normal 
în toate celulele porcilor şi care 
provoacă respingerea imediată a 
organului de către corpul uman.

Aproape 110.000 de americani 
sunt în prezent pe lista de aștepta-
re pentru transplanturi de organe.

Xenogrefele – grefele de origi-
ne animală – nu sunt o noutate. 
Medicii au încercat transplanturi 
între specii încă din secolul al 
XVII-lea, cele mai vechi experi-
mente concentrându-se asupra 
primatelor.

Agerpres

Babuinii respectă 
anumite convenții sociale
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Dezbateri televizate cu politicieni

Când doi mari șefi, cu-nverșunare,
Se tot numesc măgari și boi,
Văzând ce spune fiecare,
Dreptate dăm la amândoi!… Gheorghe BÂLICI

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

Elon Musk a făcut glume 
pe Twitter pe seama 
premierului Finlandei. 
Sanna Marin i-a dat imediat 
replica

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a făcut o 
glumă pe Twitter pe seama prim-minis-
trei finlandeze Sanna Marin, criticată 
pentru că a mers într-un club după ce a 
intrat în contact cu o persoană testată 
pozitiv pentru COVID-19. Marin i-a 
dat replica lui Musk, tot pe Twitter, 
potrivit Euronews.

Marin și-a cerut scuze pentru că a 
mers în club în plină criză COVID, dar 
a devenit subiect de meme pe rețelele sociale, inclusiv în Statele Unite.

Duminică, Musk a postat pe contul său de Twitter, cu 66 de milioane 
de fani, o fotografie cu doi tineri într-un club de noapte, cu explicația: 
„Deci, cu ce te ocupi? Eu sunt prim-ministra Finlandei”.

Tweet-ul a fost distribuit de aproape 18.000 de ori și apreciat de 
peste 244.000 de utilizatori Twitter.

Musk, cunoscut pentru postările sale excentrice pe Twitter, a răspuns 
ulterior unui alt utilizator pe Twitter, spunând că Marin „pare mișto”.

Marin nu a părut afectată de glumă și i-a răspuns ea însăși lui Musk, 
scriind pe Twitter că „și Finlanda este mișto”.

„Un stat social nordic care dorește să fie neutru din punct de vedere 
climatic până în 2035... Cei mai fericiți oameni din lume trăiesc în 
Finlanda”, a scris ea.

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.

digi24.ro

Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

Fotografia, difuzată pe rețelele 
de socializare de biroul de presă 
de la reședința lor oficială, Palatul 
din Kensington, îi prezintă pe cei 
doi duci de Cambridge care zâm-

Arabia Saudită a anunțat 
descalificarea a 43 de cămile 
la un important festival de 
frumusețe, după descope-
rirea unor nereguli precum 
injectări cu botox și liftin-
guri faciale, proceduri ilega-
le la acest tip de eveniment 
și care sunt practicate pen-
tru a ameliora aspectul ani-
malelor înscrise în concurs, 
relatează joi EFE.

Agenția de știri saudită 
SPA a informat că 43 de cămile au fost descalifi-
cate după ce reprezentanții unui comitet medical 
de specialitate, care examinează animalele înainte 
de eveniment, au detectat acest tip de înșelăciune.

Comitetul medical al Festivalului Cămilelor Re-
gelui Abdulaziz, aflat anul acesta la cea de-a șasea 
ediție, a depistat 16 cazuri de injectări cu botox și 27 
de liftinguri faciale în rândul animalelor participante.

Potrivit SPA, este vorba 
despre cel mai mare număr 
de astfel de cazuri constata-
te de la prima ediție a aces-
tui festival foarte popular în 
Golful Persic.

Proprietarii animalelor 
recurg la astfel de proceduri 
estetice, precum liftingul 
facial pentru a scoate în 
evidență genele cămilelor 
și injecțiile cu botox pentru 
a diminua ticurile nervoase 

sau pentru a relaxa botul animalelor.
Scopul acestor „manipulări”, notează agenția de 

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 

Agerpres
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

În acea fotografie Kate poartă 
o rochie verde kaki, în timp ce 
prințesa Charlotte, în vârstă de 
șase ani, este îmbrăcată într-o ro-
chiță albastră și se află în dreapta 
tatălui ei.

Prințul George, în vârstă de opt 
ani, zâmbește în stânga mamei 
sale, purtând o bluză cu guleraș 
și imprimeu camuflaj, în timp ce 
mezinul familiei, Louis, în vârstă 
de trei ani, stă jos pe o blană natu-
rală și poartă un tricou bleumarin 
în dungi și bermude gri.

„Suntem încântați să împăr-
tășim o nouă imagine cu familia 
noastră, care va apărea pe felici-
tarea de Crăciun din acest an”, 
au scris ducii de Cambridge pe 
rețelele de socializare.

Agerpres
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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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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 


