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Iluziile 
politice și 
realitățile 
geopolitice

Delicată și corectă politic până 
în măduva oaselor, președinta 
Maia Sandu declară că facturile 
noastre se scumpesc pe fundalul 
creșterii prețului mondial la gaz 
și a crizei energetice în Europa. 
Niciun cuvânt despre șantajul 
furnizorilor sau despre anturajul 
geopolitic, tot mai neprietenos. O 
fi având doamna președinte rați-
unile sale, dar realitatea nu iartă. 
Cu geopolitica e întotdeauna așa: 
o dai afară pe ușă (să nu încurce) 
și ea intră pe fereastră.

Mircea V. CIOBANU
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Medic pneumolog, 
despre sindromul 
post-Covid 
și vaccinare
În timp ce majoritatea persoanelor care au 
avut Covid-19 se recuperează, unii pacienți 
au simptome care pot dura timp îndelungat. 
Persoanele în vârstă și cele cu maladii grave 
sunt mai susceptibile de a avea simptome 
persistente ale Covid-19, dar sunt și persoane 
tinere, altfel sănătoase, care se pot simți rău 
mult timp după infecție. Am stat de vorbă despre 
efectele pe termen lung ale Covidului cu Doina 
Rusu, șefa secției pneumologie de la Institutul 
de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din 
Chișinău, conferențiar universitar. 
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Este Oleg Serebrian 
pe postul de idiot util?

La începutul lunii septem-
brie anul trecut, Mihai Gribin-
cea, ex-ambasador al Republicii 
Moldova la București, se întreba 
într-un articol publicat de „Po-
dul.ro” cine face politica externă 
a Moldovei – Sandu sau consilie-
rul ei german, Martin Sieg? 

Întrebarea fostului diplomat 
apărea în legătură cu incapaci-
tatea MAEIE de la Chișinău de 
a se debarasa de Șeful Misiunii 
OSCE în Moldova, Klaus Neukir-
ch, cetățean german, care face 
deschis jocurile Rusiei în Trans-
nistria. Deși în anii 2020-2021 
MAEIE a intervenit repetat pe 
lângă Președintele în Exercițiu al 
OSCE solicitând schimbarea lui 
Neukirch, ministrul de externe al 
Suediei, Ann Linde, care a exer-
citat președinția OSCE în 2021, 
i-a tras pe sfoară pe moldoveni 
extinzându-i mandatul șefului 
misiunii OSCE în Moldova până 
pe 7 septembrie a.c.

Acest lucru a fost însă posibil doar 
cu acordul Președintei Maia San-
du, care, la rândul ei, a fost sfătuită 
de către consilierul ei din umbră, 
Martin Sieg, să accepte menținerea 

în funcție a lui Neukirch, în pofi-
da insistențelor MAEIE ca acesta 
să fie schimbat. Deci, răspunsul la 
întrebarea dacă politica externă a 
Moldovei era făcută de Maia Sandu 
sau Martin Sieg se clarificase odată 
cu extinderea mandatului șefului 

Misiunii OSCE în Moldova. O 
făcea atunci consilierul actual al 
președintei.   

La 11 ianuarie a.c., Președinta 
Maia Sandu ne-a anunțat ferici-
tă că echipei ei de consilieri s-a 
alăturat „Un nou Înalt Consilier 
al UE, pe coordonare strategică 
și afaceri europene”, Martin 
Sieg.

„Noul Înalt Consilier al UE” 
este, de fapt, vechiul Martin 
Sieg, care l-a păstrat pe proru-
sul Klaus Neukirch în funcție 
la misiunea OSCE din Moldo-
va. Știrea despre revenirea lui 
Sieg în echipa Maiei Sandu a 
rămas aproape neobservată și 
necomentată în mass-media de 
la Chișinău. Și păcat, pentru că 
numirea  lui Oleg Serebrian în 
funcția de  prim-viceministru 
pentru reintegrare vorbește că 
Martin Sieg, de acum înainte, 
va face nu doar politica externă 

a Moldovei, dar și cea internă. Surse 
din administrația prezidențială ne-au 
informat că „nașul” numirii lui Sere-
brian în funcție n-a fost nimeni altul 
decât Martin Sieg, cei doi cunoscân-
du-se foarte bine pe când „au plo-
dit” în comun cu rușii așa-numitul 
„pachet de la Berlin”.

Esența politicii externe a Maiei 
Sandu, sfătuită fiind de Martin Sieg, 
s-a redus în primul ei an de mandat 
la politica „nu cumva să-i supărăm 
pe ruși”. Așteptăm cu nerăbdare să 
aflăm care va fi politica lui Martin 
Sieg, scuzați, Oleg Serebrian,  față 
de Transnistria. Va fi fostul amba-
sador al Moldovei la Berlin și Paris 
pe postul de „idiot util” ce va realiza 
în practică planul ruso-german de 
federalizare a Moldovei?

Suntem siguri că vom afla răspun-
sul foarte curând. Urmăriți-l pe Mar-
tin Sieg. Până atunci vă informăm 
că proverbiala axă politică Mosco-
va-Berlin-Chișinău s-a finalizat cu 
mult succes, nu și fără lipsa oricărei 
reacții din partea Bucureștiului, care 
ne-a lăsat doar pe mâna  Moscovei și 
a Berlinului. E tocmai ceea ce și-au 
dorit cel mai mult Petru Lucinschi 
și Dumitru Diacov, care l-au pus în 
circuitul politic pe Oleg Serebrian, 
iar Maia Sandu pe Martin Sieg (sau 
viceversa!)

Ion Spătaru,
expert în politică externă

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) a afișat ieri, 20 ianuarie, 
prețurile maxime de comercializare pentru 
carburanți. Prețurile la motorină și benzină 
s-au majorat semnificativ. 

Potrivit ANRE, de astăzi, prețul benzinei 
COR 95 va fi cu 0,11 bani mai mare și va fi de 
22,44 lei/litru, iar prețul motorinei crește cu 
0,13 bani. Respectiv, azi, șoferii vor trebui să 
achite pentru un litru de motorină 19,43 lei.

ANRE conchide că majorarea prețurilor 
pentru produsele petroliere principale de tip 
standard este dictată de tendința generală 
de creștere a cotațiilor înregistrate la bursele 
internaționale, care au atins în ultimele zile 
valori record.  

Contactat de „Gazeta de Chișinău”, Victor 
Parlicov (foto), expert în energetică, a declarat 
că sunt mai multe cauze ale acestei creșteri: 
„Hai să începem cu ceea ce depinde de noi: 
componenta care depinde de autorități a fost 
cea fiscală. Începând cu 1 ianuarie 2022, au 
fost majorate accizele la produsele petroliere, 
inclusiv la motorină și la benzină, respectiv 
asta a provocat creșterea prețurilor. Și, supli-
mentar, este componenta care nu depinde de 
noi și asta ține de cotațiile produselor petroli-
ere de uz internațional ce continuă să crească”. 

Prețurile stabilite de ANRE de această dată 
sunt record. Aceasta este cea mai mare ma-
jorare de până acum. Întrebat de „Gazeta de 
Chișinău” la ce ne mai putem aștepta, expertul 
în energetică, Victor Parlicov, a menționat că: 
„nu se pune problema să ne așteptăm sau nu, 
este vorba despre condițiile de pe piața inter-
națională. Noi putem să fim de acord cu ele, 
putem să nu fim de acord, dar, până la urmă, 
prețurile la produsele petroliere de pe piața 
internațională sunt în creștere. Atât timp cât 
ele vor fi în creștere, nu avem cum să evităm 
majorarea prețurilor pe intern”. 

ANRE exclude orice posibilitate a com-
paniilor petroliere să intervină cu eventuale 
majorări nejustificate.

Diana Botnaru

Prețuri record 
la carburanți. 
Cât va costa 
un litru de 
motorină 
și benzină 
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O eventuală invazie a armatei ruse 
în Ucraina ar putea afecta direct 
Republica Moldova, care are trupe 
rusești în stânga Nistrului, forțe ce s-au 

activizat pe parcursul ultimelor două luni. La 13 
ianuarie, militarii ruși din stânga Nistrului au 
efectuat exerciții cu lansatoare de grenade. 

La ce să ne așteptăm 
în cazul unei invazii 
a armatei ruse în Ucraina?

La 17 ianuarie, ministerul rus 
al Apărării anunța despre efectua-
rea unor aplicații de combatere „a 
terorismului”, cu aplicarea „lansa-
toarelor de grenade RPG-7 și din 
blindate”. Ministerul Apărării al 
Ucrainei a emis un comunicat în 
care atenționa că responsabilii 
brigăzii a 3-a de infanterie din re-
giunea transnistreană au informat 
la 13 ianuarie personalul că s-ar 
aștepta la provocări din partea 
Ucrainei în zona localității Co-
basna, lucru care nu corespunde 
realității.

„Eu nu exclud că o eventuală 
invazie ar putea porni inclusiv din 
regiunea transnistreană, deoarece 
Rusia are nevoie de Gura Dunării, 
o ieșire la Balcani. Astfel Ucraina 
ar putea fi încleștată din trei părți, 
inclusiv dinspre Donețk și Crime-
ea”, a declarat pentru „Gazeta de 
Chișinău”, expertul în problema-
tica transnistreană, Ion Leahu.

El a adăugat că există mai mul-
te semnale care demonstrează că 
trupele din Transnistria se pregă-
tesc activ. „În decembrie 2021, la 
ordinul lui Vadim Krasnoselski 
au fost mobilizați și încorporați 
toți ofițerii în rezervă, cu vâr-
sta de până la 30 de ani. Recent 
așa-numitul ministru al apărării 
de la Tiraspol, Oleg Obrucev, a 
avut întâlniri cu întreg efectivul 
militar din stânga Nistrului, de la 
sergenți până la superiori, cărora 
le-a vorbit despre necesitatea „de 
a-și apăra cu eroism patria”. Ast-
fel de acțiuni au loc în premieră 
în stânga Nistrului”, informează 
Ion Leahu.

Expertul nu exclude că rușii ar 
putea pune la cale și o provocare 
pentru a destabiliza situația în re-
giune. „În ultimul timp în presa 

rusă apar tot mai multe știri false 
că agenți NATO înarmați ar circu-
la în stânga Nistrului. La fel e și 
cu acea știre referitor la Cobasna. 
Ei înșiși ar putea pune în aplicare 
un scenariu care ar duce la degra-
darea situației. Chișinăul ar trebui 
să fie pregătit, o eventuală invazie 
în Ucraina ar putea transforma și 
Republica Moldova într-un teatru 
de război”, a mai spus expertul.

Autoritățile din Zona 
de Securitate, în alertă

La începutul lunii ianuarie, în 
premieră, trupele rusești împre-
ună cu cele transnistrene au efec-
tuat exerciții și aplicații militare 
chiar pe teritoriul localităților 
Corjova, din raionul Dubăsari, 
și Varnița. „Suntem în Zona de 
Securitate, așa ceva este inac-
ceptabil. Oamenii s-au speriat. 
Militarii au ocupat capul de pod 
al Hidrocentralei de la Dubăsari 
și strada până la biserica din sat. 
Au efectuat trageri ca la poligon. 
Nu s-a mai pomenit așa ceva din 
92 până în prezent”, ne-a infor-
mat primarul de Corjova, Sergiu 
Oprea.

El a mai adăugat că oamenii 
nu mai întreabă nimic la primă-
rie, pentru că știu că asta nu-i va 
ajuta. Fiecare în parte își rezolvă 
problemele cum pot. „La celălalt 
capăt al satului, spre Cocieri, acolo 
sunt exclusiv militari ruși, care la 
fel fac exerciții, împușcă. Ai noștri 
nu se aud, nici nu se văd. În ultima 
perioadă însă avem atât de multe 
probleme: financiare, pandemice, 
că nu mai discutăm și despre un 
eventual război. Unica noastră 
speranță e să nu existe provocări 
aici”, a spus Sergiu Oprea. 

Primarul a precizat că a ridicat 
de multe ori problema ca milita-
rii de la posturile care înconjoară 
satul să nu stea cu arme încărca-
te. Dar situația nu s-a schimbat. 
„Dacă astfel de probleme nu sunt 
rezolvate, ce război ar mai putea 
să-i sperie pe locuitori? Ei traver-
sează zilnic aceste posturi, merg 
pe lângă blindatele care până mai 
ieri nici măcar nu erau acoperite, 
acum le-au pus niște prelate. Ne-

am fi dorit ca deputații să vină 
măcar o dată pe lună, să ia act de 
problemele oamenilor și să vadă 
situația de aici”, a spus Sergiu 
Oprea.

Și Raisa Spinovschi, primar 
de Corjova, confirmă că deseori 
se aud împușcături la marginea 
satului, dar ține să precizeze că, 
de regulă, când trupele ruse fac 
aplicații, autoritățile din Cocieri 
sunt anunțate din timp despre 
acestea. „Eu personal nu cred că 
Rusia ar putea invada Ucraina. 
Urmăresc cu atenție știrile și sper 
că liderii lumii vor avea suficientă 
minte ca să evite un nou dezastru. 
Nu prea discutăm despre aceas-
ta. Și așa mulți oameni din sat 
au plecat, dar dacă mai vorbim 
de un eventual război care ne-ar 
putea afecta, riscăm să plece și 
tinerii care au mai rămas”, a spus 
Spinovschi.

Un alt primar din Zona de 
Securitate, Anatolie Iepure, din 
Hagimus, Căușeni, spune că aici 
aproape că în fiecare săptămână 
au loc manevre. „Ne-am obiș-
nuit cu pericolul, deoarece din 
92 până în prezent suntem ca la 
război. Foarte des se aud împuș-
cături, fac aplicații. Ai noștri nu 
fac. Apar posturi militare ilegale 
peste noapte, oricine îți poate cere 
actele la control. Dacă ne permit 
să trecem – bine. Dacă nu – nu. 
Oamenii s-au obișnuit deja cu 
această situație anormală. Sperăm 
să fie pace, pentru că și așa avem 
multe probleme pe capul nostru 
legate de pandemie și sărăcie. Era 
bine dacă Ucraina pe parcursul 
ultimilor 30 de ani conștientiza 
mai clar pericolul transnistrean 

care acum o paște și pe ea, nu doar 
Chișinăul”, a spus primarul.

„Dacă nu ne hrănim 
propria armată, riscăm să 
hrănim armata lui Putin”

La 13 și 17 ianuarie site-ul Mi-
nisterului Apărării al Federației 
Ruse a emis două comunicate în 
care informa despre aplicațiile 
efectuate de Grupul Operativ al 
Trupelor Ruse (GOTR) din stânga 
Nistrului care au desfășurat antre-
namente cu lansatoare de grenade 
antitanc RPG-7 și AGS-17. „În tim-
pul exercițiilor s-a atras o atenție 
deosebită utilizării fortificațiilor 
de apărare împotriva atacurilor 
avioanelor și elicopterelor”. La 17 
ianuarie, trupele ruse din Trans-
nistria au simulat un eventual atac 
anti-terorist prin blocarea even-
tualei retrageri „cu lansatoare de 
grenade RPG-7 și din blindate”, 
se spune în comunicate.

Mai mulți comentatori politici 
de la Chișinău, inclusiv Anatol Ță-
ranu, consideră că aceste exerciții 
au legătură strânsă cu tensiunile 
dintre Ucraina și Rusia. Potrivit 
expertului, Chișinăul trebuie să fie 
pregătit, să monitorizeze atent în 
special situația din regiunea trans-
nistreană. Dacă Rusia va decide să 
intervină militar în Ucraina, este 
foarte probabil ca și Republica 
Moldova să fie afectată de această 
intervenție.

Anatol Șalaru, fost ministru al 
Apărării, observă că estul Euro-
pei se transformă într-un butoi 
de pulbere care ar putea afecta nu 
doar bătrânul continent, ci întreg 
sistemul internațional. În această 

situație Republica Moldova este 
din nou „prinsă” pe picior greșit, 
iar anii de subfinanțare a Armatei 
Naționale, ca și a întregului sistem 
de securitate, își arată efectele. 

„Suntem nepregătiți, cu ar-
mament învechit, cu o neutrali-
tate șubredă, cu trupe străine pe 
teritoriul nostru și tot ce putem 
face în acest moment este să ne 
rugăm să nu înceapă un război, 
în epicentrul căruia am ajunge 
mai devreme sau mai târziu. În 
contextul în care noile tehnolo-
gii dictează modul de ducere a 
războiului și mai toate țările din 
regiune investesc masiv în apăra-
re doar patriotismul și dedicația 
ofițerilor noștri sunt insuficiente. 
Cu siguranță, Maia Sandu și actu-
ala guvernare nu puteau recupe-
ra într-un an tot ce nu s-a făcut 
în 30 de ani, dar, totuși, o nouă 
strategie de securitate și alocarea 
de resurse acum era necesară”, 
susține Anatol Șalaru. 

Fostul ministru al Apărării ob-
servă că puține sunt țările care 
pot face față Rusiei, însă o armată 
pregătită și bine echipată ar mări 
costurile agresorului în caz de in-
vazie. 

„Traversăm o criză economi-
că majoră, dictată de prețurile 
mari la energie și gaze, iar spri-
jinirea populației este necesară, 
dar apărarea națională nu este 
mai prejos. Cât mai este timp, 
trebuie alocate resurse pentru 
întărirea sistemului național de 
apărare și mai ales întărirea Ar-
matei Naționale. Dacă nu ne vom 
hrăni propria armată, riscăm să 
hrănim armata lui Putin”, a con-
chis Anatol Șalaru.

„Nici atașamentul ferm față de ideea integrării europene a Republicii 
Moldova, în lipsa unei perspective clare de aderare la UE, nu este ga-
rantul desprinderii de Rusia istorică și de revendicările revizioniste 
ale Moscovei. O asemenea garanție poate fi doar poziția oficială a 
Republicii Moldova privind apartenența la spațiul istoric, cultural și 
identitar românesc, prin definiție diferit de cel rusesc. Doar o aseme-

nea abordare de către guvernarea de la Chișinău a locului firesc al 
Republicii Moldova în cadrul concertului european de civilizație ar 
oferi șanse de a rezista la masa de tratative în fața revizionismului 
geopolitic al Moscovei.”

Anatol Țăranu, istoric, diplomat, analist politic
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15 ianuarie, Tiraspol. Tineri recrutați în armata ilegală transnistreană depun jurământul militar 
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Exodul tinerilor va 
afecta foarte grav 
economia RM în viitor 

În ultimii ani, învățământul superior din 
Republica Moldova este grav afectat din 
cauza numărului mic de studenți. Datele 
statistice arată că studenții străini mențin 

active universitățile din republică. În fiecare an 
4.500 de tineri pleacă din Republica Moldova, 
universitățile rămân fără studenți, iar acest fapt 
va înrăutăți economia moldovenească, susțin 
experți în domeniu. Principalele motive din care 
tinerii din Republica Moldova pleacă peste hotare 
sunt factorul financiar, salariile foarte mici și 
lipsa locurilor de muncă. 

Conform datelor statistice, cel 
mai mare număr de studenți din 
istoria RM, 128 de mii, a fost în-
registrat în anii 2006-2007. Ulte-
rior, timp de 13 ani, numărul lor a 
scăzut până la 56 de mii în 2019. 
În perioada menționată mai sus, 
erau 39 de studenți la o mie de lo-
cuitori, iar în prezent acest raport 
este de 22,6 studenți la o mie de 
locuitori, menționează Veaceslav 
Ioniță, expert în politici econo-
mice la Institutul pentru Dezvol-
tare și Inițiative Sociale (IDIS) 
„Viitorul” în emisiunea „Analize 
economice cu Veaceslav Ioniță”.

În opinia sa, sunt doi factori 
negativi care au determinat scăde-
rea mare a numărului de studenți 
timp de 13 ani. Cel mai elocvent 
factor, spune Veaceslav Ioniță, 
este că în Republica Moldova nu-
mărul tinerilor scade din cauza 
natalității reduse. Dacă în 2010 
erau aproape 424 de mii de tineri 
de vârstă universitară, 19-24 de 
ani, în prezent sunt 245 de mii. 
Până în 2025 se estimează că nu-

mărul lor va ajunge la aproape 
220 de mii. 

„Tinerii de astăzi s-au născut în 
primii ani de independență, într-o 
criză totală în care se afla Repu-
blica Moldova, și noi simțim acum 
ecourile dramei prin care a trecut 
Republica Moldova în anii 1990-
2000”, a spus Veaceslav Ioniță.

Al doilea fenomen cu un impact 
negativ, afirmă analistul econo-
mic, este plecarea tinerilor peste 
hotare. Din cei aproape 235 de 
mii de tineri pe care îi are Repu-
blica Moldova, cu vârsta cuprinsă 
între 19 și 24 de ani, doar 146 de 
mii sunt în RM, restul, 88 de mii, 
sunt plecați. „Practic, prin sate 
nu mai sunt văzuți tinerii. La noi 
populația vârstnică a rămas, iar 
tineri din urmă nu vin”, a afirmat 
analistul economic.

4500 de tineri pleacă 
anual din Republica 
Moldova, în schimb crește 
numărul studenților străini

Expertul economic Viorel Gâ-
rbu, în retrospectiva economică 
pentru anul 2022, menționează 
de asemenea că factorul care a 
influențat negativ și va influența 
și în următorii ani sistemul edu-
cațional din Republica Moldova 
este declinul demografic. 

„Avem o reducere de două ori 
a tinerilor de vârstă universita-
ră. În fiecare an, 4500 de tineri 
din această categorie pleacă din 

RM. Universitățile nu vor avea 
studenți, iar economia moldove-
nească nu va avea forțe de mun-
că”, spune expertul economic 
Viorel Gârbu.

În timp ce unii tineri pleacă la 
muncă peste hotare se atestă că 
mulți din cei de peste 30 de ani 
aleg să facă o facultate. În speci-
al aceasta se observă în rândul 
populației de peste 35 ani, care, 
în ultimii doi ani, și-a majorat în-
clinația spre universitate cu 30%. 
„Probabil, mulți dintre aceștia au 
un loc de muncă care le cere să 
aibă studii superioare. Creșterea 
acestora a dus și la creșterea stu-
diilor cu frecvență redusă”, a men-
ționat expertul, Veaceslav Ioniță.

Conform datelor statistice, 
în ultimii ani a crescut numărul 
studenților străini, care vin să 
studieze la universitățile din R. 
Moldova. Datele pentru 2020 ara-
tă că în Republica Moldova sunt 
4600 de studenți străini, de trei 
ori mai mulți decât acum zece ani. 
Aproape 13% dintre toți studenții 

pe care îi are Republica Moldova, 
la secția zi, sunt străini sau fiecare 
al șaptelea student din auditorii în 
Republica Moldova este un străin. 
Aceștia asigură anual circa 100 
de milioane de dolari venituri în 
bugetul de stat.

Nu doar salariile mici și 
lipsa locurilor de muncă 
sunt de vină

Sergiu Vatamaniuc (foto) care 
a studiat în R. Moldova și a în-
cercat să muncească acasă, după 
mai multe piedici și dezamăgiri, 
a emigrat în Danemarca. Sergiu a 
enumerat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” câteva din motivele sale 
pentru care a ales străinătatea.

„Principalul motiv pentru care 
tinerii din Republica Moldova 
pleacă peste hotare este factorul 
financiar. Salariile foarte mici și 
lipsa locurile de muncă au de-
terminat zeci de tineri să emi-
greze, iar numărul acestora este 
într-o continuă creștere. M-am 

Mulți moldoveni își țin diplomele „prăfuite” într-un sertar din Casa cea Mare, deținătorii lor preferând o muncă 
de jos, printre străini, pentru un trai decent

Carolina CHIRILESCU

Guvernul României a aprobat astăzi, 19 
ianuarie, memorandumul pentru negocie-
rea și semnarea Acordului între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Moldova 
privind implementarea programului de 
asistență tehnică și financiară în baza unui 
ajutor financiar nerambursabil în valoare 
de 100 de milioane de euro acordat de Ro-
mânia Republicii Moldova. 

Potrivit unui comunicat al Departamen-
tului pentru Relația cu Republica Moldova 
din cadrul Guvernului României, prin inter-
mediul acestui Acord, Guvernul României 
își propune să intensifice cooperarea între 
România și Republica Moldova, în vederea 
dezvoltării unui parteneriat strategic bila-
teral. De asemenea, racordarea Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană prin inter-

mediul României, promovarea procesului 
de reforme în spirit european în Republica 
Moldova, susținerea procesului de integrare 
europeană și creșterea rezilienței Republicii 
Moldova la factorii destabilizatori repre-
zintă principalele obiective ale adoptării 
memorandumului pentru aprobarea nego-
cierii și semnarea acordului între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Moldova. 

„Practic, prin acest Memorandum, la 
nivelul Guvernului se asigură funcționarea 
mecanismelor pentru un nou acord, în baza 
căruia România va continua să acorde asis-
tență tehnică și financiară către Republica 
Moldova, pentru a sprijini parcursul său 
european”, a anunțat premierul Nicolae 
Ciucă, în ședința de Guvern de miercuri.

radiochisinau.md

România oferă Republicii Moldova 
un grant de 100 de milioane de euro 

confruntat cu problema unui 
loc de muncă, fiind specializat 
în domeniul administrației publi-
ce, m-am trezit după finalizarea 
studiilor cu un domeniu strict 
politizat în care accesul se făcea 
doar în baza carnetului de partid, 
lucru pe care nu l-am acceptat”, 
ne spune tânărul.

Totodată, Sergiu menționează 
că accederea într-un post într-o 
instituție de stat înseamnă lipsa 
unei viziuni proprii, lipsa expu-
nerii unui punct de vedere, altul 
decât cel partinic. Lucru pe care 
îl consideră deosebit de grav, mai 
ales în domeniul administrației 
publice, în care libera exprimare 
trebuie să stea în capul mesei.

Un alt motiv sunt salariile ra-
portate la prețurile din capitală, 
care nu acoperă nici minimul de 
existentă, specifică Sergiu.

Un sacrificiu necesar, 
care doare

Un alt factor ce determină ti-
nerii să plece este regăsirea într-o 
societate unde predomină niște 
valori, chiar dacă plătesc pentru 
ele un preț foarte mare aflându-se 
într-un loc total străin lor. Acesta 
este un sacrificiu care doare, dar 
care totodată este atât de necesar, 
ne spune Sergiu.

„Comunități întregi de moldo-
veni își țin diplomele deja „pră-
fuite” într-un sertar din Casa cea 
Mare preferând să facă o muncă 
de jos, printre străini, dar unde își 
câștigă existența și își acoperă lip-
surile cu care se confruntau acasă.

Toți acești oameni manifestă 
un interes deosebit pentru ceea ce 
se întâmplă în R. Moldova, aceștia 
au atins un nivel de maturitate po-
litică, iar acest lucru s-a resimțit 
la ultimele alegeri parlamentare, 
ceea ce denotă faptul că fiecare 
dintre aceștia manifestă un interes 
sporit pentru societatea noastră și 
își doresc cu adevărat schimbări 
care, poate, i-ar readuce acasă 
într-o zi”, punctează Sergiu Va-
tamaniuc.
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Criză de studenți în universități. Avem tot 
mai puțini tineri care aleg o facultate cu 
profil umanist. Optimizarea sistemului 
universitar este inevitabilă. Despre 

situația învățământului universitar, am discutat 
cu Grigore Belostecinic (foto), rectorul Academiei 
de Studii Economice din Moldova (ASEM), și cu 
Dumitru Dodu, doctor în filosofie, conferențiar 
universitar, șeful Departamentului Filosofie și 
Antropologie din cadrul Universității de Stat din 
Moldova (USM). 

Republica Moldova are puțini 
studenți și multe universități. 
Din 2006 și până acum, numărul 
studenților s-a micșorat de mai 
bine de două ori. „Numărul mic 
de studenți este o problemă foarte 
mare nu doar pentru universități, 
ci și pentru întreaga societate de-
oarece adevărata natură a crizelor 
economice cu care ne confruntăm 
în plan național și global e de na-
tură spirituală. În acest fel, criza 
universităților, în calitatea lor de 
piloni ai gândirii libere, ai cunoaș-
terii și cercetării fundamentale, ai 
valorilor umanistice, este, de fapt, 
o criză a societății”, consideră dr., 
conf. univ. Dumitru Dodu, șeful 
Departamentului Filosofie și An-
tropologie din cadrul USM.   

Cea mai acută problemă e la fa-
cultățile umaniste, unde vin foarte 
puțini tineri. Conferențiarul uni-
versitar consideră că aceasta se 
întâmplă din cauza cererii slabe 
pe piața muncii și remunerării net 
inferioare a categoriilor de specia-
liști pe care îi pregătesc facultățile 
umanistice. 

Natalitatea redusă și plecarea 
tinerilor la studii în Uniunea Eu-
ropeană, în special în România, 
dar și în Rusia, în Asia sunt prin-
tre principalele cauze ale scăderii 

numărului de studenți. În schimb, 
USM atrage tineri din Asia, inclu-
siv la Filosofie și Antropologie. 

„Orice criză poate 
fi transformată 
în oportunitate”

Universitățile se descurcă cum 
pot. Este necesară atragerea profe-
sorilor și cercetătorilor tineri. Însă 
aceștia sunt descurajați de salariile 
derizorii, dar și de bursele mici pen-
tru studiile de doctorat. Dumitru 
Dodu consideră că „statul ar trebui 
să ofere suport pentru menținerea 
și promovarea specialităților uma-
niste”. În situația actuală, învăță-
mântul superior are nevoie acută 
de intervenția statului.

Institutul de Relații Internați-
onale și Universitatea „Dimitrie 
Cantemir”, fosta Universitate a 
Academiei de Științe, au fost ab-
sorbite în 2020 de USM. În acest 
context, l-am întrebat pe Dumitru 
Dodu ce crede despre o continua-
re a comasării instituțiilor de în-
vățământ superior. „Comasarea 
universităților de stat este inevi-
tabilă pentru că există standarde 
de calitate care pot fi atinse doar 
de universitățile consolidate, atât 
pe palierul didactic, cât și pe cel al 
cercetării. Nu în ultimul rând, uni-
versitățile depind de banii publici. 
Este clar că unele universități vor 
dispărea. Însă e foarte important 
să nu cădem în extreme, pentru că 
sunt cele mai periculoase”. 

„Criza universității 
este adevărata 
criză globală”

Trăim într-o civilizație tehnolo-

Facultăți fără studenți 

gizată, într-o lume a consumeris-
mului, care se mișcă într-un ritm 
alert. „Trăim o criză a timpului, 
pentru că totul se schimbă rapid. 
De aici pornește criza discipline-
lor umanistice. În comparație cu 
tehnologiile informaționale care 
progresează, ceea ce ține de om și 
valorile umanității – aici schimba-
rea trebuie să fie altfel. Noi trebuie 
să acceptăm tehnologiile, deoare-
ce ele sunt instrumente importan-
te. Dacă nu vom fi atenți, rolul și 
locul profesorului în societate va 
fi diminuat/ignorat. Însă ne-am 
dori ca schimbările, care sunt ine-
vitabile, să fie în direcție pozitivă”, 
conchide Dumitru Dodu. 

Tinerii pleacă la studii 
și nu se mai întorc

„Numărul tinerilor care plea-
că la studii în străinătate este în 
creștere”, a constatat Grigore Be-
lostecinic, rectorul ASEM, care 
precizează că în fiecare an din 
R. Moldova pleacă aproximativ 
5000 de liceeni în România, iar 
alții o mie de tineri sunt admiși la 
studii în statele UE, SUA și chiar 
Asia. „Nu știu dacă asta ar trebui 
să ne îngrijoreze sau să ne bucure. 
Este bine că tinerii pleacă la studii 
peste hotare, e o tendință la nivel 

mondial. Însă majoritatea dintre 
ei nu mai revin acasă”, spune Gri-
gore Belostecinic. 

În același timp, Grigore Belos-
tecinic menționează că „o peri-
oadă de timp universitățile din 
R. Moldova au fost lăsate în voia 
sorții: fără investiții în dezvolta-
re, considerându-se că avem un 
număr mare de studenți și ar fi 
suficient pentru a investi; nivel de 
salarizare pentru profesori foarte 
mic în comparație cu alte domenii, 
ceea ce face puțin atractivă dez-
voltarea carierei în învățământul 
superior, cum era cândva”. 

Criza de pe piața muncii

Grigore Belostecinic consideră 
că „numărul mic de studenți se va 
reflecta în asigurarea cu forță de 
muncă. Pleacă și cei care absolvă 
universitățile. Ei continuă carie-
ra în afara țării. Se vehicula că 
aveam mulți studenți la economie 
și drept, dar acum deja se simte o 
lipsa acută de specialiști în aceste 
domenii”. 

În Republica Moldova avem 
aproximativ 27 de universități, 
dintre care 16 instituții de stat, 
iar 11 – private. „Numărul de uni-
versități se va reduce, dar lucrul 
acesta nu trebuie să ne bucure 

foarte mult. Anterior s-a redus 
numărul de studenți prin stoparea 
accesului la studii universitare, 
tinerii fiind reorientați spre în-
vățământul profesional-tehnic. 
Și am rămas fără studenți. Pro-
babil, același lucru se încearcă să 
se facă și în prezent: haideți să 
reducem universitățile, după care 
o să rămânem fără ele. Eu cred 
că există niște evoluții de la sine: 
universitățile care nu-și vor găsi 
locul în sistemul de învățământ 
își vor înceta activitatea. În toa-
tă lumea avem universități mari, 
universități mici cărora le reușește 
foarte bine. Și avem universități 
mari care o duc mult mai rău decât 
cele cu un număr mic de studenți”, 
afirmă Belostecinic. 

Cum ținem tinerii acasă? „Să le 
oferim locuri de muncă. Să avem 
economie care oferă salarii. Să 
investim în universități ca să le 
facem atractive, inclusiv pentru 
străini. Să oferim salarii moti-
vante cadrelor didactice. Să le 
oferim studenților condiții pentru 
studii și posibilități de carieră 
după absolvire. Să creăm o țară cu 
care să ne mândrim, ca lumea să 
dorească să muncească și să tră-
iască aici, în Republica Moldova”, 
răspunde Grigore Belostecinic, 
rector ASEM. 

„Numărul de universități se va reduce, dar nu trebuie să ne bucure acest lucru”

Natalia MUNTEANU

Departamentul american de Stat a 
autorizat Lituania, Letonia și Estonia 
să trimită în Ucraina rachete și alte 
arme produse în SUA, au declarat 
pentru Reuters trei surse bine infor-
mate. Președintele Joe Biden a prezis 
că Rusia va lansa o agresiune asupra 
Ucrainei.

Un purtător de cuvânt al Departa-
mentului de Stat a confirmat că gu-
vernul SUA a aprobat transferuri care 
permit Estoniei, Letoniei, Lituaniei și 
Marii Britanii să furnizeze Ucrainei 
echipamente produse în SUA și aflate 
în dotarea lor, dar nu a dat detalii pri-
vind armele respective.

„Statele Unite, aliații și partenerii 
lor sunt ferm hotărâți să trimită asis-
tență de securitate Ucrainei. Ne aflăm 
în strânsă legătură cu partenerii noștri 
ucraineni și cu aliații noștri din NATO 
și utilizăm în mod creativ toate instru-
mentele de cooperare de securitate 
disponibile pentru a ajuta Ucraina să-
și întărească apărarea în fața agresiunii 
ruse crescânde”, a spus purtătorul de 
cuvânt.

Oficialii ruși au dezmințit în mod 
repetat că se intenționează o invazie 
în Ucraina, însă Kremlinul a mobilizat 
circa 100.000 de trupe în apropiere de 
granițele acesteia, manevră despre care 

Occidentul afirmă că reprezintă pregă-
tiri pentru un război menit să împiedi-
ce Ucraina să adere la NATO.

Această situație a stârnit serioase 
preocupări în Lituania, Letonia și Esto-
nia, precum și în rândul altor aliați din 
NATO, dar și în rândul legislatorilor 
americani. Un grup bipartizan de sena-
tori americani au promis solidaritate 
și arme, în cursul unei vizite efectuate 
săptămâna aceasta la Kiev, amintește 
Reuters.

Departamentul de Stat al SUA nu 
a comentat deocamdată aprobarea 
transferurilor de arme, mai precizează 
Reuters, potrivit Agerpres.

Una dintre sursele citate de Reuters 
a menționat că aceste autorizări re-
flectă o percepție de urgență legată de 
această criză, după ce inițial Departa-
mentul de Stat a părut să tergiverseze 
lucrurile.

Purtătorul de cuvânt al Departamen-
tului de Stat a mai precizat că în de-
cembrie administrația Biden a aprobat 
asistență de securitate defensivă supli-
mentară în valoare de 200 de milioane 
de dolari pentru Ucraina, împreună cu 
echipamente letale și neletale în va-
loare de 60 de milioane de dolari din 
stocurile militare ale SUA.

digi24.ro 

Departamentul de Stat a autorizat Lituania, Letonia și 
Estonia să trimită în Ucraina armament produs în SUA 



6

Săptămânal independentVineri / 21 ianuarie / 2022

Ion CHIȘLEA 

Guvernul se asigură 
în perspectiva unei 
noi crize energetice

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv 
în ședința de miercuri, o modificare 
la legislația privind energia electrică, 
pentru ca Republica Moldova să poată 

importa energie electrică din două sau mai multe 
surse. Modificarea este necesară pentru a nu 
admite o criză a energiei electrice, așa cum s-a 
întâmplat în noiembrie, atunci când, pe lângă 
reducerea importului de gaze de la Gazprom, și 
Centrala Termoeletrică de la Cuciurgan (MGRES), 
singurul furnizor extern de electricitate pentru 
Republica Moldova, a redus dramatic volumul 
energiei livrate, punând în pericol securitatea 
energetică a statului. 

E C O N O M I E

Centrala Termoelectrică de la 
Cuciurgan (MGRES), amplasa-
tă în regiunea Transnistreană și 
controlată de grupul de companii 
rusesc de stat Inter RAO EES, este 
în prezent singurul furnizor extern 
de energie electrică în Republica 
Moldova. Aceasta asigură între 75 
și 80 la sută din energia electrică 
consumată în Republica Moldova, 
pe teritoriul controlat de auto-
ritățile de la Chișinău. Celelalte 
20-25 la sută, în funcție de vo-
lumul producției, sunt asigurate 
de producătorii interni, în special 
de Termoelectrica din Chișinău, 
CET Nord din Bălți, Centrala Hi-
droelectrică de la Costești-Stânca 
și din surse regenerabile, cum ar 
fi turbinele eoliene sau panou-
rile fotovoltaice. Ultimele, au, 
deocamdată o pondere destul de 
redusă în mixul total de energie 
consumată. 

Un alt factor de presiune

În luna noiembrie 2021, Re-
publica Moldova a trecut printr-o 
criză puternică a gazelor, fiind 
pusă în pericol securitatea ener-
getică a statului. Așa cum expi-
rase Acordul privind cumpărarea 
gazului de către Moldovagaz de 
la Gazprom, se negocia un acord 
nou. Situația era destul de dificilă, 
or prețurile de pe piețele euro-
pene ale gazelor naturale băteau 
record după record și Republica 
Moldova era pusă sub presiunea 
de a cumpăra gaze la prețuri mari 
de piață dacă nu ceda unor cerințe 
ale Gazprom. 

Peste vreo două luni de la acele 
negocieri, tot mai mulți politicieni 
din coaliția de guvernare afirmă 
că acestea ar fi fost inclusiv de 
natură politică. Negocierile erau 
foarte dificile, nu se ajungea la un 
numitor comun și exact în acea 

perioadă Gazprom a micșorat 
volumul de gaze livrat, reducând 
presiunea în rețea. Imediat, cen-
trala electrică de la Cuciurgan a 
anunțat că, din cauza volumului 
de gaze redus, nu poate furniza 
volumul necesar de curent electric 
pe malul drept. Motivarea ridică 
semne de întrebare or, în acel mo-
ment, CET-urile din Republica 
Moldova au început să funcționeze 
pe păcură, importată din România 
și MGRES avea aceleași posibili-
tăți pentru a nu reduce volumul 
de energie livrat.  

Oricum, centrala din Trans-
nistria nu s-a complicat prea tare 
și a redus volumul, această ati-
tudine fiind calificată ca un alt 
factor de presiune asupra părții 
moldovenești pentru a ceda ce-
rințelor Kremlinului. Autoritățile 
moldovene au găsit însă ieșire din 
situație, achiziționând volumul 
lipsă de energie de la producătorii 
ucraineni, mișcându-se destul de 
repede, grație Stării de Urgență în 
sectorul energetic, care le-a per-
mis să treacă peste unele regle-
mentări legale pentru a contracta 
curent dintr-o sursă terță fără a 
umbla la modificarea legislației, 
proces anevoios și de lungă dura-
tă. Până la urmă, criza energetică 
a fost depășită, însă problema a 
rămas și astfel executivul de la 
Chișinău a elaborat un proiect 
de lege care presupune importul 
de energie din mai multe surse 
externe. 

Doi sau mai mulți 
furnizori externi

Potrivit notei informative, ală-
turate proiectului de lege, avizat 
miercuri în ședința Guvernului, 
situația creată în noiembrie evi-
dențiază necesitatea de a avea, 
conform Legii, cel puțin doi câș-
tigători în cadrul licitațiilor orga-
nizate pentru achiziția de energie 
electrică.

Așa cum regulile actuale ale li-
citațiilor conduc la desemnarea 
unui singur câștigător, pentru 
creșterea siguranței în aprovi-
zionarea cu energie electrică 
s-a impus includerea unei serii 
de elemente procedurale care 
să creeze un echilibru între ob-
ținerea celor mai mici costuri și 

asigurarea unui grad mai mare 
de siguranță în aprovizionarea 
cu energie electrică.

Drept urmare, criteriul unic 
de „preț minim” a fost înlocuit cu 
un cumul de obiective urmărite 
prin licitație, inclusiv obiective 
de siguranță în aprovizionare, 
creând astfel posibilitatea sta-
bilirii de câștigători multipli la 
licitațiile pentru achiziționarea 
de energie.

În același timp Agenției Na-
ționale pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) îi sunt trans-
mise o serie de elemente proce-
durale, grație cărora aceasta va 
putea elabora o instrucțiune care 
va stabili rapoartele cantitative 
de achiziționat de la primii doi 
ofertanți semnificativi, în funcție 
de diferența procentuală dintre 
prețurile ofertate de aceștia. Spre 
exemplu, dacă diferența dintre 
primii doi ofertanți este de sub 
cinci la sută, se vor contracta de 
la aceștia cantități în proporție de 
70 la sută de la primul câștigător 
și 30 la sută de la al doilea. Dacă 
diferența dintre ei este între 5 și 15 
la sută, proporțiile de contractare 
vor fi de 80 la sută de la primul 
și 20 la sută de la al doilea câș-
tigător. Dacă diferența va fi mai 
mare de 30 la sută, se va stabili 
un singur câștigător.

Ne e sortit 
să cumpărăm energie 
doar de la Cuciurgan?

Deja joi, în cadrul ședinței Le-
gislativului, modificările au fost 
adoptate în prima lectură. Graba 
autorităților se explică prin faptul 
că acordul de achiziție a energiei 
electrice de la Cuciurgan expiră pe 
31 martie 2022, iar deja în februa-
rie-martie urmează a fi efectuate 
licitațiile pentru selectarea noilor 
furnizori de energie. 

Deși acordul de cumpărare a 
energiei electrice de la MGRES 
expiră pe 31 martie, există puți-
ne șanse ca un alt producător să 

ofere energie electrică la un preț 
mai mic decât centrala din Trans-
nistria. Și asta deoarece MGRES 
achită pentru gazele naturale un 
preț cu mult mai mic decât agenții 
economici din Republica Moldova 
sau cei din Ucraina. În condițiile 
în care consumatorii de pe malul 
drept al Nistrului achită 11 lei și 8 
bani pentru un metru cub de gaze, 
cei din stânga Nistrului plătesc un 
preț simbolic, între 78 de bani și 98 
de bani pentru un metru cub. Dar 
nici acești bani nu ajung la Moldo-
vagaz și la Gazprom, ci în bugetul 
autoproclamatei republici nistrene. 
Și așa cum consumul MGRES este 
destul de mare, de circa 1,3 miliarde 
metri cubi anual, depășindu-l pe cel 
al întregii părți drepte a Republicii 
Moldova, banii transferați sunt des-
tul de mulți, fiind unul dintre prin-
cipalele instrumente de finanțare a 
regimului de la Tiraspol.

Pe de altă parte, Republica Mol-
dova nu poate renunța la procu-
rarea curentului transnistrean, în 
primul rând, din cauza faptului că 
din cele cinci linii electrice de ten-
siune înaltă, prin care se importă 
electricitate în Republica Moldova, 
patru sunt pe teritoriul Transnis-
triei și trec chiar prin centrul de la 
Cuciurgan. Așa că până nu va fi gata 
interconexiunea electroenergetică 
cu România, Republica Moldova se 
va afla la cheremul MGRES. 

În ce privește producătorii 
ucraineni, aceștia au dublat în 
toamnă prețul energiei, or gazul 
la ei e chiar mai scump decât la 
noi. Chiar dacă beneficiază de 
gaze mai ieftine de 11 ori de-
cât Chișinăul și decât Ucraina, 
MGRES a anunțat că va ridica 
prețul electricității vândute pe 
malul drept în corespundere cu 
prețul de piață. 

În acest context, proiectul de 
lege ar putea să influențeze și pre-
țul cerut de MGRES. Dacă va dori 
să rămână singurul importator pe 
malul drept, centrala va trebui să 
ceară un preț mai mic cu 30 la 
sută decât producătorii ucraineni. 

Recoltarea 
porumbului, în toi 
în luna ianuarie 

Deși suntem în plină iar-
nă, în satul Greblești, raionul 
Strășeni, recoltarea porumbului 
este în toi. Agricultorii susțin că 
nu au strâns roada deoarece au 
semănat mai târziu, iar toamna 
trecută a fost mai rece și po-
rumbul nu a reușit să se dezvol-
te. „Un an cu temperaturi active 
foarte joase și porumbul chiar și 
în lunile octombrie-noiembrie 
încă nu era bun de recoltat, era 
umiditatea peste 20%, ceea ce 
nu ne permite să-l păstrăm. Pe 
moment încheiem recoltarea. 
Ne-a permis luna ianuarie, au 
fost condiții normale pentru a 
desfășura această operație”, a 
relatat fermierul Petru Caragaș 
pentru postul public de televi-
ziune. 

Importurile de gaz 
lichefiat american 
în Europa, ajunse 
la un maxim 
istoric, scad 
prețul gazului 
la burse

Prețul gazelor naturale pe 
piețele europene a scăzut cu 
aproape 1000 de dolari pen-
tru mia de metri cubi într-o 
lună, ajungând la nivelul de la 
mijlocul lunii noiembrie și are 
șanse să scadă în continuare. 
Ieftinirea se datorează creș-
terii fluxurilor de gaz natural 
lichefiat (GNL), producției mai 
mari de energie eoliană, dar și 
utilizării tot mai mari a gazelor 
din depozitele din Germania. 
În primele douăzeci de zile din 
luna ianuarie, Uniunea Euro-
peană a primit volume de gaze 
naturale din SUA de cinci ori 
mai mari decât livrările de gaze 
prin conducte din Rusia.

O nouă companie 
germană vrea 
să vină în 
Republica 
Moldova

Este vorba despre compania 
germană Purem by Eberspae-
cher GmbH, specializată în pro-
ducere de echipamente pentru 
industria auto, cu subdiviziuni 
în Europa, Asia și America de 
Nord. Recent, ministrul Eco-
nomiei, Sergiu Gaibu, a avut o 
întrevedere cu reprezentanții 
companiei germane, în cadrul 
căreia conducerea companiei 
și-a manifestat interesul de a-și 
extinde activitățile și în Repu-
blica Moldova. Reprezentanții 
Purem by Eberspaecher sunt în 
proces de identificare a locației 
potrivite pentru necesitățile de 
producere.
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Gazprom, curat-
murdar politic

Securitatea Europei este 
imposibilă fără integritatea 
și suveranitatea Ucrainei

Securitatea continentului european este imposibilă 
fără restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, a 
estimat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 
a cărui țară se teme de o invazie a Rusiei, relatează 
AFP, citată de agerpres.ro. „Securitatea globală în Eu-
ropa este imposibilă fără restaurarea suveranității și 
integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat Zelenski 
într-o înregistrare video, în contextul în care Rusia a 
comasat zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina.

Kremlinul denunță 
afirmațiile 
„destabilizatoare” 
ale președintelui SUA

Kremlinul a denunțat joi afirmațiile „destabilizatoare” 
ale președintelui american Joe Biden cu privire la Ucrai-
na, care a promis consecințe dezastruoase pentru Rusia 
în cazul unui atac militar asupra Ucrainei, informează 
AFP și Reuters, citate de agerpres.ro. „Declarațiile se 
repetă fără încetare și nu contribuie cu nimic la apla-
narea actualelor tensiuni. Mai mult, ele pot contribui 
la destabilizarea situației”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

UE va reacționa prin 
sancțiuni „masive” 
la un atac asupra Ucrainei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
a declarat joi că UE va reacționa prin sancțiuni econo-
mice și financiare „masive” în cazul unor atacuri asu-
pra Ucrainei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro. 
„Dacă situația se deteriorează, dacă vor avea loc orice 
atacuri împotriva integrității teritoriale a Ucrainei, 
vom reacționa prin sancțiuni economice și financia-
re masive. Comunitatea transatlantică este fermă în 
această privință”, a spus ea în deschiderea Forumului 
Economic Mondial.

Gazoductul Nord Stream 2 
este „instrumentul 
de șantaj” al Moscovei

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a descris 
miercuri gazoductul Nord Stream 2, care leagă direct 
Rusia de Germania ocolind Ucraina, drept „instrumen-
tul de șantaj” al Moscovei, context în care a apreciat 
că actuala creștere a prețurilor la energie în Europa 
este deopotrivă efectul comportamentului Rusiei și al 
politicii UE. „Facem un apel către colegii noștri ger-
mani să-și dea seama de enormele riscuri rezultate din 
oferirea acestui instrument de șantaj Moscovei”, a spus 
premierul polonez, potrivit agenției EFE.

Forțele militare conduse 
de Rusia s-au retras 
din Kazahstan

Forțele mi-
litare conduse 
de Rusia și-au 
încheiat mier-
curi retrage-
rea din Kaza-
hstan, unde 
au fost trimise 
pentru a sus-
ține puterea 
locală în fața revoltelor fără precedent declanșate la 
începutul anului, au anunțat agențiile ruse, citându-l 
pe șeful misiunii, Andrei Serdiukov, informează AFP, 
citat de agerpres.ro. „Operațiunea de menținere a păcii 
(...) de pe teritoriul Republicii Kazahstan s-a încheiat”, 
a declarat Andrei Serdiukov, comandantul acestei mi-
siuni a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă 
(OTSC), alianță militară condusă de Moscova.

I.G.

M a p a m o n dGuvernul Republicii Moldova este obligat să intervină ca să plătească 
în avans furnizările de gaze Gazpromului 

Incapacitatea Moldovagaz de a plăti, în avans, 
livrările de gaze naturale pentru luna ianuarie 
acționarului său majoritar, Gazprom, a provocat 
un scurtcircuit în relațiile dintre Chișinău și 

Kremlin. 

Moldovagaz a trebuit să plătească 
circa 63 de milioane de dolari gigan-
tului rusesc, Gazprom, pentru a doua 
jumătate a lunii decembrie și pentru 
prima jumătate a lunii ianuarie. Mol-
dovagaz avea posibilitatea să acopere 
doar 38 milioane de dolari, alte 25 
urmând să fie identificate.

Prim-ministra Natalia Gavrilița 
a anunțat joi două măsuri prin care 
urma să fie acoperită suma de 25 de 
milioane de dolari pentru asigurarea 
plății în avans solicitată de Gazprom.

Este vorba despre amânarea achită-
rii taxei pe valoarea adăugată pentru 
gazele importate deja în această lună 
de către Moldovagaz, precum și plata 
în avans de către Guvern a compensa-
țiilor oferite consumatorilor la factura 
de gaz. 

Gavrilița acuză Gazpromul 
de duplicitate

Numai că Natalia Gavrilița a 
acuzat Gazpromul de duplicitate în 
raport cu Republica Moldova, subli-
niind că în anii precedenți nu a fost 
la fel de intransigent cu guvernarea 
socialiștilor.

„Din păcate, Gazprom, în loc să 
vină cu măsuri pentru societatea pe 
acțiuni pe care o controlează, Moldo-
vagaz, să-și poată îndeplini obligațiile 
contractuale față de consumatori și 
furnizori, amenință să lase consuma-
torii fără gaze”, a declarat premierul 
despre scrisoarea Gazprom la adresa 
Moldovagaz, prin care a amenințat 
marți cu stoparea livrării de gaze în 
cazul în care nu vor fi efectuate plățile 
în avans pentru ianuarie.

Ministrul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, Andrei Spînu, cel 
care a negociat acordul din octombrie 
2021 cu Gazprom, a declarat că regretă 
această schimbare de atitudine din 
partea Gazprom, declarând că Guver-
nul va interveni și va rezolva problema 
asigurării cu gaze a consumatorilor.

Peskov: „O problemă curat 
comercială”

În aceeași zi, secretarul de presă al 
președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a 
declarat că livrarea de gaze naturale 
de către Gazprom Republicii Moldova 
este „o problemă curat comercială” și 
că „nu există niciun fel de politică”.   

„Nu, absolut. Se livrează gaze, dar 

trebuie plătite. Aici nu este nimic du-
plicitar”, a afirmat Peskov, răspun-
zând la o întrebare dacă nu consideră 
Kremlinul că situația privind livrarea 
de gaze naturale în Republica Mol-
dova a ieșit din limitele acordurilor 
comerciale.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin 
a mai remarcat că această întrebare 
trebuie pusă în primul rând Gazpro-
mului, și nu Kremlinului. 

„Aceasta este mai curând o proble-
mă comercială, și aici v-aș recomanda 
să vă adresați Gazpromului  cum stau 
lucrurile”, a relevat el.

„Gazpromul are obligații contrac-
tuale față de consumatorii de gaze na-
turale, obligații contractuale. Există o 
anumită sumă care trebuie plătită. În 
calitatea sa de companie, internațio-
nală și acționară, Gazprom trebuie să 
vândă produsul și să primească pentru 

asta bani, el nu poate să ofere gratuit 
produsul”, a adăugat Peskov.

Gaz gratuit, Cuciurganul 
și armata transnistreană

În cadrul dezbaterilor de joi pentru 
instituirea stării de urgență, deputa-
tul PAS, Oazu Nantoi, a invocat trei 
argumente care demonstrează dupli-
citatea Kremlinului în relațiile sale cu 
Republica Moldova. 

„Prețul la gazele naturale livrate 
consumatorilor casnici pentru anul 
2022 [constituie în Transnistria] 83 
de kopeici pentru un metru cub cu 
condiția că se consumă până la 500 de 
metri cubi pe lună, ceea ce constituie 
cu 5 cenți mai puțin decât achităm 
noi [locuitorii] de pe malul drept al 
Nistrului”, a reaționat Oazu Nantoi 
într-un discurs de la tribuna Parla-
mentului joi, în timpul dezbaterilor 
pentru instituirea stării de urgență.

„Asta nu este politică, Domnule 
Peskov? Ce ne facem noi cu faptul că 
Federația Rusă a privatizat ilegal Cen-
trala Termoelectrică de la Cuciurgan, 
care consumă gratuit gazele naturale 

și ne livrează nouă energie electrică 
și noi o achităm?”, a întrebat parla-
mentarul PAS. 

„Ce ne facem noi, Domnule Peskov, 
cu faptul că Federația Rusă întreține 
ilegal pe teritoriul Republicii Moldo-
va trupele sale din contul cărora este 
finanțată așa-zisa armată transnis-
treană?”, a mai subliniat deputatul 
moldovean. 

Stare de urgență pentru 
a plăti avansul 

În aceeași zi, Parlamentul a adoptat 
Hotărârea privind declararea stării de 
urgență pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, pe o perioadă de 60 de zile. 
Instalarea stării de urgență permite 
Executivului să poată transfera către 
Moldovagaz în avans bani pentru fac-
tura Gazpromului.

Conform documentului adoptat, 
pe perioada stării de urgență, Co-
misia pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova va emite dispozi-
ții în vederea punerii în executare a 
următoarelor măsuri: dispunerea, la 
necesitate, a raționalizării consumu-

lui de gaze naturale și a altor resurse 
energetice;

adoptarea deciziilor necesare în 
scopul asigurării unor acțiuni rapide 
de asigurare cu gaze naturale, inclusiv 
prin derogare de la prevederile nor-
mative;

adoptarea deciziilor de împuterni-
cire a furnizorilor și a operatorilor de 
sistem să acționeze în scopul procură-
rii, transportării și distribuției gazelor 
naturale și altor resurse energetice pe 
întreg teritoriul țării;

coordonarea activității mijloacelor 
de informare în masă;

instituirea de instrumente rapide de 
colectare a plăților de la consumatori 
pentru gazele naturale folosite;

instituirea unui regim special de 
procurare a gazelor naturale în regim 
rapid, în caz de necesitate;

alocarea mijloacelor financiare pen-
tru asigurarea procurării volumelor 
necesare de gaze naturale, în caz de 
necesitate;

efectuarea altor acțiuni necesare 
în vederea prevenirii, diminuării și 
lichidării consecințelor care au pro-
vocat starea de urgență.

Ilie GULCA
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Iluziile politice și 
realitățile geopolitice

A - p o l i t i c e

O fi având doamna preșe-
dinte rațiunile sale, dar reali-
tatea nu iartă. Cu geopolitica e 
întotdeauna așa: o dai afară pe 
ușă (să nu încurce) și ea intră 
pe fereastră.

În noaptea de „anul nou pe 
vechi”, 70 (șaptezeci) de por-
taluri ale instituțiilor statului 
ucrainean au fost supuse unui 
masiv atac cibernetic (ghiciți 
de unde), americanii acordând, 
împreună cu experții din UE, 
asistență în remedierea situa-
ției. În același timp, portalurile 
de investigații globale (d.e.: 
Digital Forensic Research Lab) 
raportează mișcări de trupe 
militare ruse din regiunile 
Extremului Orient (Vladivostok, 
Habarovsk) și Siberia (Ulan-
Ude), transferate în regiunile 
apropiate nouă. Alexandr 
Lukașenko anunță desfășurarea 
unor manevre militare ruso-be-
laruse la hotarele de nord ale 
Ucrainei, cu sloganul războinic 
„Союзная решимость – 2022”. 
Conform declarațiilor preșe-
dintelui belarus, acestea sunt 
„aplicații obișnuite” pentru „an-
trenarea abilităților” în „con-
fruntarea cu forțele din Occi-
dent (Țările Baltice și Polonia) 
și din Sud (Ucraina)”. Ucraina 
devine, subit, un potențial 
dușman militar al Belarusului! 
Tot acum, conform investiga-
țiilor NATO, rușii pregătesc 
diversiuni în raioanele de est 
ale Ucrainei. 

Și tot în aceste zile, potrivit 
informațiilor serviciilor speciale 
ucrainene, se pregătesc diver-
siuni similare în Transnistria 
(adică pe teritoriul Republicii 
Moldova!): „Potrivit informa-
țiilor, pe 13 ianuarie, în cadrul 
Grupului Operativ al Forțelor 
Armate Ruse din Republica 
Moldova, a avut loc o ședință 
de serviciu, în cadrul căreia 
personalul a fost anunțat că se 
așteaptă provocări din partea 
Ucrainei în zona Cobasna (de-
pozitele de muniții ale grupului 
operațional de trupe al Federa-
ției Ruse). S-a insistat asupra 
disponibilității personalului de 
a se prezenta «la primul sem-
nal» și de a îndeplini sarcinile 
conform fișei de post... Coman-
danții/ șefii au primit ordin «să 
aducă la cunoștința subordo-
naților că trebuie să ajungă la 
unitatea militară la semnalul 
indicat»”. Cine înțelege limba-
jul militarilor, va deduce simplu 
că unitățile ruse din Transnis-
tria sunt, de facto, mobilizate 

Se face anul de când lide-
rul de facto al opoziției ruse, 
Aleksei Navalnîi, s-a întors la 
Moscova, a fost arestat, judecat 
și condamnat la închisoare. Să 
nu vă așteptați cumva ca ani-
versarea să facă prima pagină 
a ziarelor și a site-urilor de 
știri – nu e nimic spectaculos și 
senzațional într-un „noneveni-
ment“ ca acesta. Consider însă 
că menținerea interesului pen-

tru politicianul Navalnîi este vitală, atât pentru ruși, cât și pentru 
occidentali sau pentru noi, cei din spațiul postsovietic.

Ce a făcut Navalnîi anul trecut, când a revenit în patria care 
încercase să-l omoare, a fost un act de mare curaj, dar și un abil, cu 
toate că primejdios, calcul politic. Omul a investit într-un alt viitor, 
pentru el însuși, pentru familia lui și pentru țara care azi nu-l 
cunoaște destul și nu-l iubește deloc, la comanda Ostankino, dar 
mâine va avea cu certitudine nevoie de unul ca el. În momentul în 
care regimul de la Kremlin se va descalifica total – și el se va des-
califica în ciuda veniturilor uriașe ale Gazprom-ului și a epatajului 
militarist –, Navalnîi ar putea fi perceput de majoritatea, inclusiv 
de cei care sunt azi încântați de 
campaniile „iustiniene“ ale lui 
Putin, drept singura alternativă 
rezonabilă, sănătoasă și serioa-
să la cârma nației.

Europa și America au și ele 
nevoie, sărmanele, de o altă 
Rusie. S-au săturat să tot joace 
cu aceasta „Monopoly“, să con-
voace de urgență summituri și 
conferințe în „chestiunea ucrai-
neană“ și în alte crize a căror 
existență însăși se datorează ca-
priciilor și stratagemelor Mos-
covei. Occidentul nu mai face 
față: unu, pentru că nu distinge 
clar când Rusia îl șantajează și 
când îl amenință cu adevărat și 
doi, cursele „geopolitice“ în care 
îl atrage întruna Kremlinul îl 
sustrag de la problemele cu ade-
vărat importante (naționalismul 
agresiv al chinezilor, pande-
mia, economia, clima, migrația 
etc.). Vestul vrea o relaxare, 
o acalmie cel puțin pe flancul 
est-european și nu are cum să le 
obțină atât timp cât puterea ac-
tuală de la Moscova are nevoie 
de un dușman extern credibil pentru uzul intern al propagandei.

Un politician ca Navalnîi ar putea aduce un pic de liniște și ar fi 
un lider mai previzibil și mai axat pe chestiuni de colaborare eco-
nomică decât pe competiție „geopolitică“, chit că nu le va întoarce 
ucrainenilor Crimeea și nu va fi tocmai un liberal pe placul elitelor 
de azi din Bruxelles sau Washington. Și moldovenii ar trebui să și-l 
amintească mai des pe Aleksei Anatolievici și să se roage din când 
în când pentru sănătatea acestuia, dacă nu vor să mai aibă parte, 
în viitor, de un șantaj energetic rusesc ca acela prin care trec acum. 
Atât timp cât refuzăm să apelăm la soluția cea mai la îndemână – 
integrarea în UE prin reunificarea, firească și logică, cu România –, 
șansele noastre de supraviețuire tot la Moscova trebuie căutate, dar 
într-o altă Moscovă, cea care crede în lacrimi. În Rusia unor oa-
meni ca Navalnîi. Și asta pentru că nici Europa, nici SUA, nici clasa 
politică locală, indiferent de culoarea ei, nu sunt în stare să ne aju-
te. Primele două nu prea își dau interesul și ne mai susțin sporadic 
doar pentru că se tem că Transnistria și-ar putea ieși din maluri și 
ajunge până la Prut, așa cum și Crimeea s-a revărsat, în 2014, până 
la Donețk și Luhansk. Cât despre politicienii de la Chișinău, ce să 
mai zic? De unde n-ai, nici Dumnezeu nu-ți cere…

În loc de concluzie, aș recomanda spre lectură interviul acordat 
de Aleksei Navalnîi revistei americane „Time“, una dintre puținele 
publicații serioase care se interesează constant de soarta acestui 
deținut al coloniei penitenciare nr. 2 din Pokrov („The Man Putin 
Fears“, Simon Schuster, 19 ianuarie). Pentru a afla mai multe des-
pre viața în captivitate a lui Navalnîi, dar și ce gândește acesta des-
pre ultimele evoluții politice din Rusia și din lume. Lectură plăcută!

Încă o dată 
despre 
Navalnîi

pentru îndeplinirea unor misi-
uni de război. Iar asta înseamnă 
nu doar agitație la hotarele 
Moldovei, ci acțiuni militare pe 
teritoriul ei! Noi însă, precum 
se știe, suntem indiferenți la 
problemele geopolitice. 

Dacă îmi amintesc bine, 
răsfoind filele istoriei noastre 
recente, PAS, partidul care 
administrează azi treburile 
constructului numit Republica 
Moldova, este primul care a 
declarat că abandonează su-
biectele geopoliticii în favoarea 
grijilor și problemelor interne. 
Dacă trecem în revistă toate fi-
gurile politice și formațiunile cu 
impact cât de cât vizibil pe tabla 
șahului politic moldovenesc, 
pe parcursul istoriei ei, nu vom 
găsi pe cineva indiferent față 
de geopolitică. Parcă am fi un 
centru strategic al universului! 
Orice partid sau politician era 
apreciat și votat în funcție de 
„vectorul” geostrategic pe care 
îl propunea. Iar în programele 
partidelor, ideologia sau politi-
cile sociale contau puțin de tot, 
dacă nu deloc.

Bine, se mai producea și 
confuzia de partide („de stân-
ga”? „de dreapta”? „centrist”?), 
dar toți știau că „de stânga” 
sunt formațiunile pro-rusești, 
„de dreapta” – cele unioniste și 
prooccidentale, iar „centriste” 
sunt cele „autonom-stataliste”, 
deși ultimele nu puteau să-și 
ascundă nici ele orientarea (mai 
curând, pro-estică). Iată însă că 
scrutinul de acum o jumătate de 
an e câștigat de un partid care 
anunță abandonarea geopo-
liticii. Numai că, dacă adepții 
Maiei Sandu își afișează acest 
parcurs în afara geografiei și 
istoriei, nu se întâmplă același 
lucru cu vecinii de hartă, cu 
realii sau potențialii parteneri. 
Dacă nu alegi „vectorul” care ți 
se potrivește, „vectorul” te alege 
pe tine. În acest sens, perspec-

tivele noastre sunt alarmante: 
suntem buni doar pentru cei 
fără exigențe, ratând, metodic, 
orice casting performant.

Estul și Vestul nu consti-
tuie o simetrie, după cum se 
pare. Cu unii, precum românii, 
suntem chiar aceiași; cu alții, 
suntem frați sau verișori, prin 
unitate gentilică și prin cultură 
comună; în fine, mai avem ca 
vecini frați vitregi sau „frați” 
de orfelinat – date suficiente 
pentru a echilibra asimetric 
relațiile geopolitice. Probabil 
însă că echipa de la guvernare 
a crezut sincer că se poate trăi 
pașnic, în angajamente armo-
nioase, reciproc avantajoase, cu 
„Estul”, ca și cu „Vestul”. Acum, 
când realitatea e alta, cine mai 
rămâne fidel vechilor iluzii?

P.S. Aflăm că vicepremier 
pentru integrare e numit Oleg 
Serebrian, un bun specialist în 
geopolitică. Să însemne asta 
o deplasare a accentelor de 
pe ecranul iluziilor, pe harta 
„realității hâde” (hideuse réa-
lité, vorba unui personaj al lui 
Flaubert)?

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Delicată și corectă politic până în măduva 
oaselor, președinta Maia Sandu declară că 
facturile noastre se scumpesc pe fundalul 
creșterii prețului mondial la gaz și a crizei 

energetice în Europa. Niciun cuvânt despre șantajul 
furnizorilor sau despre anturajul geopolitic, tot mai 
neprietenos.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
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Țările UE din est, pentru a mai stăvili 
criza cauzată de explozia prețurilor, re-
curg la soluții extreme. 

Spre exemplu Polonia reduce la 0 TVA-
ul la alimente pentru jumătate de an, iar 
TVA-ul la carburanți la 8%, de la 23%. 

Ungaria plafonează și ea prețurile la 
zeci de alimente de bază pentru o perioadă 
nedeterminată. 

Sunt acestea soluții și pentru Moldova? 

Mai degrabă nu. 
Eu, de mai bine de 12 ani, îmi fac 80% 

din cumpărăturile de bază din același hi-
permarket. Practic îl cunosc așa de bine că 
și pe întuneric m-aș descurca. Volens-no-
lens, am învățat din mers și prețurile la 
multe produse, în special cele pe care le 
procur eu. 

În ultimele 3-4 luni, practic la fieca-
re 2-3 săptămâni sesizez modificări de 
prețuri la aceleași produse. Și toate în 
sus, desigur.

Și eu nu am siguranță că există vreun 
raționament viabil de ordin financiar care 
să explice aceste majorări continue. Pen-
tru că autoritățile de reglementare la noi 
nu funcționează. Consiliul Concurenței 
a fost întotdeauna nefuncțional și supus 
regimurilor oligarhice. 

Ne amintim cu toții de înțelegerile pe 
care le făceau nababii petroliști cu Pla-

hotniuc, apoi Dodon, de a nu umbla la 
prețuri în preajma alegerilor, ca apoi să 
sară în sus. 

Astfel de înțelegeri de cartel există și 
în retail, iar ele s-au consolidat în ultimii 
doi ani. Noi n-am avut niciodată de fac-
to Consiliu al Concurenței. De jure nu-l 
avem deloc de câteva luni, de când au 
fost demiși membrii acestuia. 

În această perioadă de creșteri de pre-
țuri este imperativă existența unui Con-
siliu al Concurenței profesionist, care să 
intervină și să taie din poftele de înavuțire 
pe seama celei mai sărace populații din 
Europa. 

Fără autorități de reglementare pro-
fesioniste și responsabile, la noi nu va 
funcționa niciun fel de reducere de TVA 
sau alte facilități care să mai reducă din 
povara creșterii prețurilor.

Este imperativă existența unui 
Consiliu profesionist al Concurenței 

Gheorghe BÂLICI

In vino 
veritas

S a l t i m - b a n c

Despre barul și terasa Uniunii Scriitorilor 
din Moldova s-ar putea scrie volume întregi, 
numai dacă nu s-ar găsi răuvoitori care să 
reinterpreteze greșit întâmplările de iznoavă 
care au avut și mai au loc pe acolo. Spun acest 
lucru, pentru că în ultimul timp pe rețelele de 
socializare s-au înmulțit cazurile de ponegri-
re a acestui local și a scriitorilor în general. 
Toată lumea știe însă că oamenii de creație 
mai beau și câte un păhărel, dar nu așa pur 
și simplu, ci dând naștere unor vorbe de duh, 
adevărate perle uneori, gândind cu glas tare 
și la toate problemele mai importante ale 
națiunii noastre atât de înzestrate cu simțul 
umorului, acesta fiind un adevărat medica-
ment, benefic și salvator chiar și în cele mai 
dificile situații.

Făcând abstracție de ce ar putea să zică 
vreun nea cutărică sau vreo du-oamnă supă-
rată, mai elevată și manierată, de pe Bâc sau 
de aiurea, vă voi povesti un caz care a avut loc 
în timpuri nu chiar îndepărtate, când Aurel 
Scobioală, Nicolae Esinencu, Gheorghe Vodă, 
Efim Tarlapan, Ion Ciocanu, Ion Mânăscurtă 
și încă mulți alții făceau adevărate sărbători 
ale spiritului din întâlnirile ce se întâmplau 
periodic la USM. Noi, cei mai tineri, în seri 
târzii, nu ne săturam să-i ascultăm pe cei care 
acum sunt plecați într-o altă lume, unde li 
s-au iertat toate păcatele și datorită faptului 
că au știut să semene voie bună și să aducă 
zâmbetul pe fețele noastre într-un timp când 
nu era chiar atât de simplu să te descurci, cum 
greu mai este să faci acest lucru și în prezent.

Așadar, iată, pe scurt, ce mi s-a întâmplat 
în barul Uniunii într-o seară cu degustare de 
vin, ca de obicei, prin anii nouăzeci ai seco-
lului trecut. Cineva dintre poeții consacrați 
a propus să spună fiecare dintre cei prezenți, 
când îi vine rândul, câte o poezie. Nu are 
importanță dacă poezia este a ta sau aparține 
altcuiva, important este să fie bună, zicea 
poetul care își asumase și rolul de moderator. 
Acum, dragă cititorule, sper să înțelegi și să 
fii de acord cu aceea că, într-adevăr, ceea ce 
îi aduna pe scriitori în jurul unei mese era 
mai degrabă interesul pentru cuvântul scris, 
pentru ceea ce face fiecare, întâlnirile fiind și 
adevărate ateliere de creație. Ascultam poezii 
bune, de calitate spuse de colegii mei mai în 
vârstă, când m-am trezit îndemnat să spun și 
eu ceva. Eram „un mucos” printre consacrați, 
dar nici chiar un novice la astfel de șezători 
literare. „La marginea lumii/ Unde se opresc 
melcii/ Să-și mai tragă sufletul/ Este un stâlp/ 
Pe care scrie:/„Până aici/ Oamenii nu ajung,/ 
Pentru că/ Mereu se grăbesc...”, am rostit 
așteptând să văd care va fi reacția publicului 
ascultător și băutor la cele câteva rânduri. 
„Extraordinară, excepțională, poți să zici că 
chiar genială!”, exclamă poetul moderator. 
„Cui aparține?” „Este a mea”, am răspuns 
eu năucit de laudele ce mi se aduceau și de 
aplauzele ce n-au întârziat. Cred că îmi creș-
teau deja urechile, când același moderator 
mi-a mai redus din entuziasm, coborându-mă 
pe pământ printr-o glumă pe care n-am s-o 
uit toată viața: „Dacă e a ta, trebuie să mai 
lucrezi la ea. Dacă era a unui alt poet, unul 
pe care îl cunoaște deja o lume întreagă, era 
cum ți-am spus mai înainte”.

Mai știi, poate că a avut dreptate...

  

...talentul reprezintă o condiție sine 
qua non, dar nu e suficient. Nu e nici pe 
departe suficient. Trebuie îndeplinite mul-
te alte condiții pentru a crea o literatură 
care să conteze. Este necesară, înainte de 
toate, o cultură bine însușită. De ce bine 
însușită? Pentru că semidoctismul este 
mai dizgrațios decât incultura. Sunt cazuri 
când ignoranța, confundabilă cu candoa-

rea, este chiar acceptabilă, având ceva... 
natural. Această naturalețe se strică însă 
la un contact grăbit și precar cu cultura. 
Ca țăranii aduși la oraș de industrializarea 
forțată a țării în timpul lui Ceaușescu, care 
nici n-au rămas țărani, nici n-au devenit 
orășeni, autorii pe jumătate cultivați sunt 
dezagreabili: au complexe de inferioritate, 
fac paradă de cultură sau, dimpotrivă, de 
spirit plebeian, se pronunță cu aplomb în 
probleme pe care nu le înțeleg. Până și 
un expert în sufletul omenesc ca Marin 
Preda și-a pierdut firescul când a încercat 
să portretizeze și să analizeze filosofi. Un 
om cu adevărat cult este unul care și-a 
reconstruit simplitatea originară, la un 
nivel mai înalt.

În afară de talent și de o cultură bine 
însușită, „intrată în sânge”, este nevoie de 
o credință aproape religioasă în literatură, 

de o dorință de afirmare dusă până la 
spirit de sacrificiu, de rezistență psihică, 
de imaginație, de spirit de observație, de 
înțelegere a psihologiei celuilalt (pentru 
a prevedea reacțiile cititorului), de curi-
ozitate intelectuală, de curaj artistic, de 
luciditate, de spirit critic, de o anumită 
cruzime în reprezentarea oamenilor (fără 
a ține seama de vanitatea lor), de un ego-
ism de artist în relațiile cu cei apropiați, 
de exclusivitate în pasiunea pentru litera-
tură (nu se poate face literatură în timpul 
liber sau după ieșirea la pensie! sau se 
poate face, dar fără rezultate demne de 
luat în seamă).

Toate aceste calități trebuie să fie active 
simultan. Dacă una dintre ele lipsește sau 
rămâne în stare latentă, întreg proiectul 
de a deveni un mare scriitor se prăbușește.

Ca să ajungi un mare scriitor 

Alex ȘTEFĂNESCU

Guvernul României a aprobat 
acordarea unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 
de MILIOANE de euro, bani care 
vor fi utilizați pentru proiecte de 
care vor beneficia cetățenii Repu-
blicii Moldova, indiferent de etnia 
acestora, limba vorbită, religie, 
opțiunile politice etc.  

Gazpromul, adică Federația 
Rusă, amenință cetățenii Re-
publicii Moldova, indiferent de 
etnia acestora, limba vorbită, 
religie, opțiunile politice etc., că 
vor îngheța în plină iarnă, dacă 
Moldova Gaz, compania la care 
Gazpromul este acționar majori-
tar, nu va achita niște bani, de fapt 
niște bănuți pentru Gazprom, la 
miliardele pe care le fac, dacă nu 
va achita în avans factura pentru 
gazul consumat, fiind categoric 
împotriva amânării acestei plăți, 
amânare care, sunt sigur, nu va 
sărăci Moscova. 

Simțiți diferența?

Simțiți 
diferența?

Vasile MUNTEANU

Alexandru COZER

Simțul rațiunii umane 
este marcat de necesitatea 
firească a cunoașterii. Lec-
tura, în mod firesc, este o 
acțiune ce survine în urma 
voinței omenești, o obișnu-
ință naturală. Încă din an-
tichitate, educația a îmbră-
țișat modul de predare prin 
cercetare asiduă și lectură, 
ce deschidea noi orizonturi 
către valorile materiale și 
spirituale create de omenire, în esență – 
către cultură.

De ce lectura este eternă? Eternitatea lec-
turii este în mod tranșant o continuitate a 
valorilor materiale și spirituale ce au ajuns 
din antichitate până în contemporaneitate 
cu aportul educației. Trecerea cunoștințelor 
din generație în generație fiind procesul ce a 
facilitat mersul culturii în istoria omeneas-
că. Astfel, parcursul culturii în istorie oferă 
umanității posibilitatea de a accede către 
un proces educațional ce asigură prestanța 
lecturii în societate prin eternitatea lecturii, 
care posedă informații colosale și continue.

Putem considera lectura precum o poartă 
către cultură și educație? La prima vedere, 
lectura angrenează în sine capacitățile ei de 
a înflăcăra imaginația și de a lansa cititorul 
în universul secund al cunoașterii, științei și 
ficțiunii. În esența sa, lectura este o punte de 
legătură dintre lumea reală și cea a cărților. 
De mici, suntem încurajați de către părinți 
și dascăli să citim. Cititul oferă noi oportu-
nități de cunoaștere pentru un tânăr curios. 
Consider că lectura este un prim pas în „lu-

mea mare” pe care îl poate 
face un copil. Parcurgând 
etapa copilăriei spre ado-
lescență, lectura capătă noi 
circumstanțe existențiale. 
Adolescența fiind etapa în 
care cititul devine o nevo-
ie firească și sistematică, o 
provocare a necunoscutului. 
În perioada adolescenței, 
tânărul devine emanația 
cărților, însușind cele citite.

 Cu trecerea anilor, lectura devine 
un farmec, o necesitate firească fără de care 
lumea materială și spirituală nu mai are cu-
lori. Captivitatea lecturii survine în urma 
interesului manifestat față de carte, pe care 
îl avem încă din clasele primare. Cartea este 
un instrument existențial, ce asigură uma-
nității progresul permanent și neîntrerupt. 
În așa fel se explică simbolismul literaturii 
eterne. Cartea scrisă, fie pe hârtie, fie în for-
mat electronic, odată citită, devine eternă, 
iar omul devine un mesager ce va asigura 
continuitatea cărții.

Meritul necontenit al continuității cărții 
îl au profesorii. Prin actul educației, cartea 
devine o cheie către o lume spirituală unde 
cultura își are un rol aparte, ce ilustrează 
totalitatea scrierilor omenești.

Lectura poartă în sine un caracter al edu-
cației fiind o poartă care, odată deschisă, nu 
poate fi încuiată. Odată ce ai deschis poarta 
către „lumea cărților” vei fi marcat de multitu-
dinea scrierilor umane, astfel încât gândurile 
tale vor fi captivate de simbolismul și rolul 
cărții în istorie. 

Simbolismul lecturii eterne 
(fragment)

Oleg CHISELIOV, elev, clasa XI, 
LT „Pro Succes”
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Medic pneumolog, 
despre sindromul 
post-Covid și vaccinare

- Ce sechele pe termen 
lung are Covid-19 și care 
persoane sunt cele mai 
afectate? 
Majoritatea pacienților se re-

stabilesc complet. Sunt însă ma-
nifestări pe care noi, medicii, le 
includem în sindromul post-Co-
vid. Unii pacienți au modificări 
olfactive care persistă o perioadă 
îndelungată. Cele mai frecven-
te manifestări din sindromul 
post-Covid sunt cele neurologice 
de tip astenie, depresii, dereglarea 
somnului. Pacienții povestesc că 
au slăbiciuni pronunțate. Alți pa-
cienți au memoria scăzută, în spe-
cial la vârstnici scade capacitatea 
cognitivă. Mai sunt indispoziția, 
atacurile de panică. 

De asemenea, pot fi manifes-
tări gastro-intestinale, chiar cu 
manifestări de pancreatită, indi-
gestie, dureri epigastrice, dere-
glări de scaun. Mai pot fi com-
plicații cardiace la pacienții care 
până la Covid sufereau de boala 
ischemică a cordului, în special 
vârstnicii. Cele mai deranjante 
sunt complicațiile pulmonare sau 
respiratorii, în special la pacienții 
care au suportat forma severă de 
Covid-19. La acești pacienți pot 
persista durerea în cutia toracică, 
tusea și senzația de insuficiență 
de aer. Manifestările persistă în 
general cam la minim 10% dintre 
toți pacienții. Dacă ne referim la 
anumite patologii, cele cardiace se 
manifestă la circa 25%; digestive 
– la aproximativ 40%; respiratorii 
– la 20-30%, neurologice – la 1/3 
dintre pacienți.

Dacă e o persoană tânără care 

nu suferă de alte patologii, prac-
tică sportul și are imunitate bună, 
atunci ponderea manifestărilor 
post-Covid este mai redusă. Dar 
e cu totul altceva dacă vorbim de 
o persoană cu diabet, în vârstă, 
cu patologie cardiacă,  care s-a 
îmbolnăvit de Covid-19. 

În infecțiile virale severe, și în 
acest caz nu vorbim doar de Co-
vid, chiar și în gripă, imunitatea 
poate fi diminuată. E un efect de 
imunosupresie, adică o scădere a 
imunității. Ulterior, pacientul își 
poate recăpăta imunitatea prin-
tr-un mod sănătos de viață: mișca-
re, sport, alimentație, odihnă etc. 

- Ce ar trebui să facă pa-
cienții care se confruntă 
cu sindromul post-Covid?

Să apeleze la medic. Inter-
vențiile noastre vor fi în funcție 
de severitatea manifestărilor 
post-Covid. Unele necesită tra-
tament medicamentos și moni-
torizare mai minuțioasă, altele, 
cum ar fi astenia, de exemplu, 
le depășim prin gimnastică, cu 
respectarea regimului de somn, 
odihnă și activitate fizică, alimen-
tație echilibrată.

- Ce se întâmplă acum în 
secțiile Covid-19? 
Un șir de secții și-au redus 

activitatea în Covid-19, când s-a 
înregistrat scăderea numărului de 
pacienți. Au revenit la activitatea 
specializată. Odată cu creșterea 
numărului de bolnavi, știu că au 
fost oferite paturi pentru acești 
pacienți în diferite spitale. Ne 

În timp ce majoritatea persoanelor care au 
avut Covid-19 se recuperează, unii pacienți 
au simptome care pot dura timp îndelungat. 
Persoanele în vârstă și cele cu maladii 

grave sunt mai susceptibile de a avea simptome 
persistente ale Covid-19, dar sunt și persoane 
tinere, altfel sănătoase, care se pot simți rău 
mult timp după infecție. Am stat de vorbă despre 
efectele pe termen lung ale Covidului cu Doina 
Rusu, șefa secției pneumologie de la Institutul 
de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din 
Chișinău, conferențiar universitar. 

pregătim de următorul val. După 
cum arată cifrele, e debutul nou-
lui val și în Republica Moldova. 
Valul acesta în Europa a debutat 
un pic mai devreme: decembrie 
2021 – ianuarie 2022. În Europa 
predomină noua tulpină omicron. 
Este un virus cu o contagiozitate 
mai crescută. Se pot îmbolnăvi 
și persoanele cu imunitate bună, 
vaccinate. Se suportă mai des 
ca o infecție a căilor respiratorii 
superioare (rinită, faringită), cu 
afectare pulmonară mai rară. 

- Ce diferențe există între 
vaccinurile care se admi-
nistrează în R. Moldova?
Toate vaccinurile sunt bune. 

Toate vaccinurile aduse în R. 
Moldova au fost autorizate. Toate 
au eficiență împotriva Covid-19. 
Booster-ul se face după protocol. 
Totul este corect. Acum pentru 
doza a treia, având vaccinul Pfizer 
sau Moderna, facem imunizarea 
cu acel vaccin care este disponibil. 
Nu este în competența pacientului 
să decidă cu ce fel de vaccin va face 
a treia doză, aici respectăm reco-
mandările protocoalelor clinice. 

- Oamenii care primesc 
mai multe doze de vaccin 
își măresc cantitatea de an-
ticorpi care devin dușmani 
ai organismului?
Nu ar fi corect să susținem 

că o patologie autoimună e de-
clanșată de vaccin. Aceasta este 
o dezinformare care e folosită de 
antivaxeri, un argument împotri-
va vaccinării. Bolile autoimune 
apar la persoanele cu predispozi-
ția genetică de a dezvolta aceste 
boli. Există un șir de factori de 
mediu, infecții, expuneri care 
declanșează aceste procese au-
toimune, suprapuse pe un teren 
susceptibil de dezvoltare a bo-
lilor autoimune. Nu cunoaștem 
până la capăt toți acești fac-
tori. Persoanele predispuse au 
un defect al imunității care le 
face să dezvolte boli autoimune, 
după expunerea la acești factori. 
Ulterior se produc anticorpi în 
anumite țesuturi. Un caz clasic 
este tiroidita. 

- Ce i-ați spune unui om 
care este împotriva vacci-
nării Covid-19? 

Agenția Europeană a Medicamentului 
(EMA) și-a exprimat îndoielile cu privire 
la necesitatea unei a patra doze de rapel de 
vaccin COVID-19, întrucât în prezent nu 
există date care să susțină această abordare. 
Acum specialiștii adună mai multe date 
despre varianta Omicron, care se răspân-
dește rapid.

„În timp ce utilizarea rapelurilor supli-
mentare poate face parte din planurile de 

urgență, vaccinările repetate la intervale 
scurte de timp nu ar reprezenta o strategie 
durabilă pe termen lung”, a declarat Mar-
co Cavaleri, șeful Strategiei Vaccinurilor 
al Agenției Europene a Medicamentului, 
într-o conferință de presă.

Oficialul EMA și-a exprimat îngrijorarea 
că o strategie de a efectua o doză de rapel 
la fiecare patru luni prezintă, ipotetic, ris-
cul de a supraîncărca sistemul imunitar 

al oamenilor și de a duce la oboseală în 
rândul populației.

Cavaleri a mai spus că sunt necesare 
mai multe date despre impactul noii va-
riante asupra vaccinurilor și o mai bună 
înțelegere a evoluției valului actual pentru 
a decide dacă este necesar un vaccin spe-
cific Omicron.

„Este important să existe o discuție bună 
în jurul alegerii compoziției vaccinului pen-

tru a ne asigura că avem o strategie care nu 
este doar reactivă... și să încercăm să venim 
cu o abordare care să fie potrivită pentru 
a preveni o variantă viitoare”, a spus el.

Acesta a specificat că EMA este în prezent 
în dialog cu dezvoltatorii de vaccinuri în cazul 
în care este nevoie de un vaccin actualizat, 
dar a adăugat că orice astfel de schimbare 
ar trebui să fie coordonată la nivel global.

sanatateinfo.md

EMA pune la îndoială necesitatea celei de-a patra doze de rapel

Doina Rusu,  șefa Secției pneumologie în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie 
„Chiril Draganiuc” din Chișinău 
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Oamenii trebuie să se vaccine-
ze. Pe moment este unica metodă 
de a stopa circulația virusului 
în societate. Vin mulți pacienți 
care spun că au boli concomiten-
te și se tem de complicații. Dar 
aceste boli sunt factorii de risc 
pentru ca pacientul să dezvolte 
o formă gravă de Covid-19. În-
cerc să le explic, în unele cazuri 
îmi reușește, iar în altele – nu. 
E greu să convingi o persoană 
care refuză vaccinarea. Încerc 
să spulber miturile. Majoritatea 
pacienților care au trecut prin 
forme grave de Covid-19 pleacă 
din spital convinși că trebuie să 
se vaccineze. Ei înțeleg riscurile 
prin care au trecut, înțeleg că 
evoluția bolii este imprevizibi-
lă. Vaccinul ne protejează să nu 
facem forme grave. Vaccinân-
du-ne, devenim imuni, reducem 
din probabilitatea virusului de 
a se replica necontrolat și de a 
face noi mutații. La o persoa-
nă non-imună virusul produce 
multe copii în organism, iar, cu 
fiecare copie nouă, apare riscul 
de a face o nouă mutație. Când 
este o protecție imună, aceas-
tă reproducere a virusului este 
limitată și riscul de apariție a 
noilor mutații este redus. 

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU

Toate

vaccinurile aduse în 
R. Moldova au fost 

autorizate. Toate au 
eficiență împotriva 
Covid-19. Booster-

ul se face după 
protocol. Totul este 
corect. Acum pentru 
doza a treia, având 
vaccinul Pfizer sau 

Moderna, facem 
imunizarea cu acel 

vaccin care este 
disponibil.
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E D U C A Ț I E

Ce ar trebui să-i învețe 
școala pe tineri despre bani?

Potrivit Corporației Federale 
de Asigurări din SUA, educația 
financiară reprezintă un set 
de abilități și cunoștințe care 
ajută individul să-și gestioneze 
într-un mod corect și eficient 
resursele financiare. 

„Educația financiară 
este absolut obligatorie 
în școli…”

„Principalul motiv pentru 
care oamenii se luptă cu difi-
cultățile financiare este că au 
trecut prin școală fără să învețe 
nimic despre bani”. Cel puțin, 
de această părere este Robert 
Kiyosaki, om de afaceri și autor 
american de literatură motiva-
țională, cunoscut datorită seriei 
de cărți de educație financiară 
„Tată bogat, tată sărac”.

Potrivit unor experți din 
Republica Moldova, este nece-
sară introducerea în curricula 
școlară a unui curs de educație 
financiară. Business trainer-ul 
Alexandru Bordea precizează: 
„Educația financiară este abso-
lut obligatorie în școli, pentru 
că acasă, cu regret, părinții 
foarte rar discută despre asta. 
Fie din imposibilitatea de a 
oferi o informație, fie din lipsă 

de timp, fie din dorința de a nu 
descoperi o temă tabu, pentru 
că la noi acasă nu sunt bani și 
despre ce să-i învăț?, fie din alt 
motiv”.

Cursuri opționale existente 
în domeniul economic

În liceele de la noi printre 
cursurile opționale propuse 
de reprezentanții Ministerului 
Educației și Cercetării putem 
găsi: „Educația Economică”, 
„Bazele Antreprenoriatului”, 
dar și un curs digitalizat „Fi-
nanțele mele”.

Profesoară la Liceul Teoretic 
Republican „Aristotel”, Marcela 
Cotruță, predă obiectul de stu-
diu „Educația Economică”, des-
pre care ne spune că: „îi ajută 
pe elevi să înțeleagă problemele 
cu care se confruntă în calita-
te de consumatori; creează o 
gândire economică elementară 
proprie, caracterizată prin spirit 
întreprinzător. Elevii abordea-
ză conceptele economice din 
perspectiva unui antreprenor, 
angajat sau consumator”.  

Motivele pe care le invocă 
beneficiarii cursului sunt di-
verse și multiple. Elevă în clasa 
a 11-a, Olivia ne zice că a ales 
economia, pentru „a fi educată 
financiar și a ști cum să-și gesti-
oneze banii”. 

Maxim și Cristian mărtu-
risesc că acest domeniu este 
abordat în puține licee, este 
diferit de cele de bază, și le-a 
părut interesant să-l descopere. 
Mai ales că: „nu trebuie să-l 
înveți pe de rost, ci să-l înțelegi. 
E mult mai interesant așa”.

Ana, o altă tânără, intenți-

Educația financiară a devenit un trend la 
nivel mondial, în ultimii ani, ca rezultat 
al creșterii consumului de produse și 
servicii. Focalizată pe gestiunea corectă 

a propriului buget, educația financiară ar trebui 
predată de la vârsta de 12-13 ani, spun experții. 

onează să activeze în sectorul 
business când o să crească și 
susține că are nevoie de cunoș-
tințe în domeniu.

Părinții elevilor ce nu au 
disciplina de educație finan-
ciară în școli apreciază drept 
util un asemenea obiect. Mamă 
a doi școlari, Natalia Popovici 
zice că învățarea începe de mic, 
în experiența la cumpărături 
a copiilor alături de părinți, în 
care ei cer jucării. 

„Părinții trebuie să le ex-
plice: primordial, cumpărăm 
lucruri de bază, precum cele ali-
mentare, apoi restul. Este foarte 
necesară disciplina și în calitate 
de părinte doresc predarea ei 
în școală. Aș dori și în liceele 
de rând să se pună problema, 
să nu se lase totul pe seama 
părinților. Dacă părinții mai au 
„stofă”, sunt din domeniu, își 
instruiesc copiii, dacă nu, nu”. 

Veaceslav Raiu are un ado-
lescent în clasa a 8-a și susține 
că ar trebui predat un obiect 
opțional precum este educația 
financiară, dar nu în termeni și 

formule complexe. Mai degra-
bă, ar fi binevenit copiii să afle 
lucruri practice și aplicabile în 
cotidian: cum să gestioneze un 
buget familial, cum să-l obțină 
și care să fie suma necesară. 
„Să nu trăiască după principiul 
azi avem, azi mâncăm, mâine 
facem ce vrem”. 

Un alt părinte crede că: „este 
necesar a fi studiată asemenea 
disciplină cu scopul familiari-
zării adolescentului cu noțiuni 
elementare din domeniu, dar 
și pregătirea lui pentru viața 
de adult, și anume, să învețe 
a gestiona rațional resursele 
financiare”.

Utilizați strategii, 
și nu împrumutați 
bani

La final vă recomandăm să 
vă ghidați de două dintre sfa-
turile venite din partea exper-
tului economic IDIS „Viitorul”, 
Veaceslav Ioniță.    

Primul este să vă ghidați de 
o strategie financiară. Una pe 

care o propune Veaceslav Ioniță 
este formula PATRU DE 25. „Ar 
fi ideal dacă am putea împărți 
toți banii noștri: jumătate să-i 
cheltuim, jumătate să-i econo-
misim. 25 la sută sau jumătate 
dintre ei să meargă pentru 
mâncare, jumătate pentru chel-
tuieli curente (gazdă, lumina, 
electricitate și alte lucruri). 
Din cealaltă jumătate, 25% să 
fie cheltuiți, pentru lucruri de 
lungă durată și alte 25%, dacă 
tânărul sau o persoană poate 
investi în diferite forme sau să 
economisească pe termen lung. 
În așa fel tânărul trebuie o par-
te din bani să-i strângă pentru 
lucruri importante”.

Al doilea sfat este să nu 
împrumutați bani. „Împrumut 
înseamnă să cheltui acum din 
contul viitorului. Prin împru-
mut nu câștigi bani. Acestea 
sunt resurse pe care nu le vei 
cheltui pe viitor, pentru a-i 
cheltui acum. Ce va fi în viitor 
tu nu știi și atunci iei din contul 
viitorului, ceea ce nu este prea 
bine”.

Dificultățile financiare pot fi evitate prin dobândire de cunoștințe în domeniu

Victoria CERNEA

Volumul transbordărilor de măr-
furi prin Portul Internațional Liber 
Giurgiulești (PILG) a crescut în 2021 
cu 50% față de 2020 și a atins un nou 
record de 1,4 milioane de tone, depă-
șind cu 30% nivelul maxim precedent 
înregistrat în 2019, scrie Mold-Street. 

Danube Logistics SRL, operatorul 
Portului Internațional Liber Giurgiu-
lești (PILG), explică acest salt prin 
cererea sporită de servicii de transbor-
dare, care a avut loc drept urmare a 
provocărilor 2020, dictate de restric-
țiile privind exporturile de cereale din 
cauza recoltei slabe din sezonul agricol 
2020-2021 și a pandemiei de corona-
virus.

Volumul mărfurilor lichide în vrac, 
care includ produsele petroliere și 
uleiul vegetal, transbordate prin port 
în 2021 a crescut cu 61% comparativ cu 
anul precedent, această creștere fiind 
datorată dublării volumului de produse 
petroliere operate în raport cu 2020.

Transbordările de mărfuri uscate 
în vrac, care includ cereale, semințe, 
agregate, cărbune, cocs de petrol și 
bauxită, au sporit cu 49%, această creș-
tere fiind susținută în mod substanțial 
de cererea mai mare de importuri de 
pietriș pentru lucrări de construcții ru-
tiere, în timp ce exporturile de cereale 
au revenit la nivelul normal în a doua 
jumătate a anului 2021. 

Danube Logistics SRL este inves-
titorul general și operatorul Portului 
Internațional Liber Giurgiulești, unicul 
port fluvio-maritim din Republica 
Moldova. Compania este deținută în 
întregime de societatea olandeză Danu-
be Logistics Holding BV.

În mai 2021 proprietar al grupului 
de companii Danube Logistics este 
Banca Europeană pentru Reconstruc-
ție și Dezvoltare (BERD), tranzacția 
în acest sens fiind realizată în Cipru, 
unde BERD a preluat controlul firmei 
Thomo Invest LTD deținută anterior 
de Thomas Moser, fostul director la 
Danube Logistics, care a fost condam-
nat la plata unor despăgubiri de circa 

10 milioane dolari, companiei Bemol 
Retail.

Tranzacția a avut loc în pofida fap-
tului că activele și cota parte Danube 
Logistics SRL se aflau sub sechestru ju-
diciar. Între Danube Logistics și Bemol 
Retail, companii ce sunt parte a Acor-
dului de investiții din 24 decembrie 
2004 între Guvernul Republicii Mol-
dova și investitorii Azpetrol SRL (în 
prezent – Bemol Retail SRL), Azertrans 
SRL (în prezent - Danube Logistics 
SRL), Azpetrol Refinery SRL (în pre-
zent - Bemol Refinery SRL), există mai 
multe litigii în instanțele din Moldova 
și de peste hotare.

Sursa: mold-street.com

Recordul Portului Giurgiulești, asigurat de exporturile 
de ulei, cereale și metal vechi
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C U L T U R Ă

„Sunteți bineveniți la Memorialul Ipotești”

Interviu cu Ala Sainenco, conf. univ., doctor în filologie, 
manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”

– Dragă Ala Sainenco, cum 
e iarna la Ipotești? 
Este o iarnă obișnuită: uneori 

cu zăpadă, alteori cu lapoviță sau 
chiar soare, cum se întâmplă în 
această parte a țării și în acest 
colț de lume. Bănuiesc însă că 
întrebarea dumneavoastră nu 
despre această iarnă este și, 
obligatoriu, iarna la Ipotești ar 
trebui să rimeze cu povești. Dacă 
vrem, o putem vedea și astfel, iar 
Ipoteștii și împrejurimile, atinse 
de poezie, creează o poveste de 
iarnă la Ipotești: „Când crivățul 
cu iarna din nord vine în spate/ Și 
mătură cu-aripa-i câmpii întinse 
late,/ Când lanuri de-argint luciu 
pe țară se aștern,/ Vânturi scu-
tur aripi, zăpadă norii cern” sau 
când „ghiața se ‚ntinde/ Asemeni 
oglinzilor./ Și tremură brazii/ 
Mișcând rămurele”...

– Credeți că Eminescu, 
mic, mergea la săniuș? 
Cu siguranță, Eminescu, în 

copilărie, făcea ceea ce face în 
mod obișnuit un copil. Dovadă 
sunt amintirile colegilor săi de 
școală. Există câteva scrisori 
ale unuia dintre colegii săi de 
la gimnaziul din Cernăuți, Ion 
Șahin, adresate lui Corneliu 
Botez – unele dintre acestea se 
păstrează în Fondul Documen-
tar Ipotești – care ni-l prezintă 
antrenat în jocurile copilăriei. 
Fragmentar, aceste scrisori sunt 
reproduse de Corneliu Botez în 
cunoscutul volum omagial dedi-
cat lui Eminescu. Jocuri, precum 
„de-a poșta”, sau „ca surugiii”, 
ori „fagurii de miere” îl atrăgeau 
și pe micul Eminovici. Săniușul 
trebuia să fi făcut parte dintre 
aceste atracții, iar „arhitectura” 
Ipoteștilor oferea și atunci panta 
necesară alunecărilor de sanie.

– Cum vi-l imaginați copil? 
Există câteva imagini care se 

desprind din Amintiri, cele ale 
lui Matei, fratele mai mic al poe-
tului, sau ale colegilor de școală, 
documente de epocă, care permit, 
până la o limită, să conturăm o 
imagine a copilului Eminescu, 
dacă vrem. Avem, de exemplu, 
un portret din anii de liceu, pe 
care îl face T.V. Ștefanelli: „Cât 
timp a urmat Eminescu liceul era 
vorbăreț și vioi ca mai toți cole-
gii săi, și avea un veșnic surâs 
pe buze, afară doar când nu știa 
lecția. Acest zâmbet prielnic i-a 

câștigat inima colegilor săi, ceea 
ce nu împiedica însă ca la certe 
ocazionale să se ghiontească între 
dânșii de-a binelea, și în aceste 
cazuri de luptă tragicomică pă-
rul lung al lui Eminescu forma o 
mare atracție pentru a fi zgâlțâit 
de mâinile colegilor săi”.

– Ce ne puteți spune des-
pre colectivul pe care îl 
conduceți la Ipotești? 
Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii  „Mihai Emi-
nescu” are acum 36 de angajați, 
care sunt antrenați în numeroase 
activități. Memorialul Ipotești 
este amplasat pe un teritoriu de 
aproximativ 3,5 ha și în acest 
spațiu, pe lângă Casa părin-
tească, mai există, ca obiective 
de vizitare, Bisericuța familiei 
Eminovici; Casa țărănească de 
epocă – Casa Papadopol, în care 
este amenajat un muzeu etnogra-
fic; Muzeul „Mihai Eminescu”, 
care are și două săli de expoziție 
temporară;  o bibliotecă – Bibli-
oteca Națională de Poezie „Mihai 
Eminescu” – cu peste 48 de mii 
de volume; depozite de artă și 
bunuri culturale; o pensiune cu 
șapte vile de cazare; mai are în 
administrare Lacul cu nuferi. O 
asemenea structură necesită, evi-
dent, și personal de specialitate, 
și personal care să se ocupe de 
întreținerea spațiilor. Cred că 
avem o echipă consolidată, cu 
relații suficient de armonioase 
ca să ne desfășurăm activitatea.

– Pe ce direcții activați? 
Memorialul, care are atât cali-

tatea de muzeu-colecție publică, 
cât și calitatea de instituție de 
cercetare, având în structura sa și 
o bibliotecă – Biblioteca Naționa-
lă de Poezie „Mihai Eminescu” –, 
dispunând și de spații de cazare, 
se înscrie în mai multe rețele: în 
rețeaua memorial-turistică, ca 
muzeu-colecție (prin Casa Memo-
rială „Mihai Eminescu” și Muzeul 
„Mihai Eminescu”), înscriindu-se 
în lista memorialurilor din Ro-
mânia, precum și în rețeaua bi-
bliotecilor, în cea hotelieră (prin 
spațiile de cazare tip apartament 
și tip bungalow, cu o capacita-
te de cazare de 59 de locuri), în 
rețeaua instituțiilor de cercetare, 
ca centru de cercetare, în rețeaua 
instituțiilor care oferă produs 
cultural artistic, prin tabere, 
concursuri, ateliere, în rețeaua 

etnografică, prin Casa țărănească 
de epocă, în rețeaua galeriilor de 
artă, în cea a turismului religios, 
deținând în spațiul său Biserica 
cu hramul Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavriil, monument istoric de 
sfârșit de secol XVIII, etc.

– Dacă i-ați vorbi lui Emi-

nescu, ce l-ați întreba în 
primul rând? 
L-aș întreba – dacă ar fi posibil 

– cum arată spațiul românesc de 
azi din perspectiva secolului XIX, 
raportat la idealurile secolului 
XIX și la ideile de viitor românesc 
de atunci? Nu suntem noi oare 
epigonii?

– Ce acțiuni ați pregătit 
pentru 15 ianuarie 2022? 
Activitățile s-au desfășurat 

în Sala de expoziții temporare 
„Horia Bernea”. În deschidere, 
prof. univ. dr. Cornel Ungureanu 
(Universitatea de Vest din Timi-
șoara) a ținut conferința „Poetul 
și subconștientul imperial”. Au 
avut loc discuții în cadrul me-
sei rotunde „Poezia de debut în 
anul 2021”, la care au participat 
membrii juriului pentru acorda-
rea Premiului Național de Poezie 
„Mihai Eminescu” – Opus Pri-
mum: dr. Al. Cistelecan (Târgu 
Mureș), dr. Mircea A. Diaconu 
(Suceava), dr. Alex Goldiș (Cluj), 
dr. Mihai Iovănel (București), dr. 
Andrei Terian (Sibiu) și poeții no-
minalizați pentru Premiu. Juriul 
a făcut cunoscut, în aceeași zi, 
numele laureatului Premiului de 
debut pentru anul 2021. Astfel, 
Premiul Național de Poezie „Mi-
hai Eminescu” – Opus Primum pe 
anul 2021, acordat de Memorialul 
Ipotești – Centrul Național de 
Studii „Mihai Eminescu”, a re-
venit tinerei poete Ileana Negrea 
pentru volumul „Jumătate din 
viața mea de acum”.

Actorii Teatrului „Mihai Emi-
nescu” din Botoșani au susținut 
un recital din poezia eminescia-
nă. A avut de asemenea loc lan-
sarea proiectului de digitizare a 
edițiilor Eminescu, realizat de 
Biblioteca Universitară Centra-
lă „Mihai Eminescu” din Iași și 
Memorialul Ipotești. Prof. univ. 
dr. Ioana Bot (Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj) a ținut 
conferința „Eminescu – o crea-
ție a editorilor săi?”. La lansarea 
proiectului, au participat: din 
partea Bibliotecii din Iași – dr. 
Ioan Milică, director; Lăcrămi-
oara Chihaia, șefa departamen-
tului Colecții Speciale; din par-
tea Memorialului Ipotești – dr. 
Ala Sainenco, manager; Mihaela 
Anițului, șef serviciu. Spre seară, 
a avut loc ediția din ianuarie a 
întâlnirilor „Poeți în dialog”, mo-
derată de Lucia Țurcanu. Invitații 
acestei ediții au fost Matei Viș-
niec (Franța) și Anca Mizumschi 
(SUA). Activitățile au fost trans-
mise live pe pagina de Facebook 
a Memorialului Ipotești.

– Mulțumesc mult și un an 
cât mai rodnic!

Interviu de Irina Nechit

Andrei Mudrea a plecat 
pe drum de zăpadă

Ne-am luat rămas bun de la pictorul Andrei Mu-
drea, cuvintele despre el s-au amestecat cu zăpada, 
lacrimile înghețate ne-au înțepat obrajii. 

Andrei era întotdeauna bucuros de oaspeți, ate-
lierul lui era o oază de liniște, un centru al cău-
tărilor și împlinirilor artistice. A adunat în jurul 
său o generație de artiști plastici, poeți, muzicieni, 
oameni de cultură. Opera lui e înrădăcinată în arta 
națională și definitorie pentru pictura contempo-

rană. Iar felul de a vorbi cu noi, cald, înțelegător, 
cu umor, privirea lui albastră, entuziasmul uluitor, 
ne vor lipsi mult. Un om de neînlocuit. Cu plecarea 
lui, ne destrămăm și noi.

Odihnește-te în pace, Andrei.
Sincere condoleanțe soției Tatiana, fiicei Cătăli-

na, ginerelui, nepoților, prietenilor, rudelor, nouă 
tuturor.

Irina NECHIT

Ala Sainenco, conf. univ., doctor în filologie, manager general 
al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”

Iarna la Ipotești
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Domnica Moraru: „Lupt 
cu anii, iar anii cu mine”

Domnica Moraru s-a născut în 
familia țăranilor Petru și Elena 
Șatravca din satul Chiperceni, 
raionul Orhei, fiind cea mai mică 
din cei șase copii – un băiat și 
cinci fete. Toți au făcut studii 
superioare și erau silitori la car-
te. Au fost eminenți, povestește 
ea despre frații săi care nu mai 
sunt în viață. Fratele a locuit la 
București, a ajuns până la gra-
dul de colonel în Armata Româ-
nă, iar surorile – patru au fost 
profesoare, iar una – medic. Își 
amintește și acum de mama ei 
când îi cânta: „Fata mamei cea 
mai mică,/ Te-am crescut de mi-
titică/ Cu lapte și cu pâinică...” 
și plângea.

„O prietenie de-o viață”

Liuba Pânzari (67 de ani), ori-
ginară din Chiperceni, Orhei, o 
cunoaște pe Domnica Moraru din 
copilărie. Sunt din același sat, 
au trăit pe același drum, chiar 
au fost vecine. 

„Domnica Moraru a fost și 
diriginta mea în clasele a IX-a 
și a X-a pe când învățam la școala 
din sat. Era anul 1971. Ea absol-
vise Institutul de la Bălți, Fa-
cultatea de limba și literatura 
română și muzică. Ne preda lim-
ba și literatura română (moldo-
venească pe timpuri) și muzica. 
Aveam corul cu ea. Peste ceva 
ani drumurile noastre iar s-au 
intersectat. De data aceasta la 
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” 
din Orhei, unde am fost colege 
între anii 1998-2018. Ea preda 
limba și literatura română, iar 
eu eram director adjunct pentru 
educație. Întotdeauna m-a ajutat 
și m-a susținut în activitățile pe 
care le organizam la colegiu. Ea 
revedea scenariile activităților, 

venea cu idei bune. Era foarte 
activă. O fire săritoare la nevoie, 
veselă, zâmbea mereu, chiar și în 
clipele mai grele”, își amintește 
fosta profesoară Liuba Pânzari, 
care și acum păstrează legătura 
cu Domnica Moraru. 

„Am fost la spectacole și la 
concerte împreună. La fiecare 
câteva zile comunicăm la telefon 
sau prin rețele. Ne leagă o pri-
etenie de-o viață”, mărturisește 
Liuba Pânzari.

Tot ea a mai spus că Domni-
ca Moraru vine dintr-o familie 
bună, că, de pe vița mamei sale, 
sunt intelectuali.   

Epistimia Drența (70 de ani), 
fostă profesoară de istorie, mi-a 
spus că a aflat de Domnica Mo-
raru de la o nepoată de a sa 
care, după Colegiul Pedagogic 
din Orhei, susținuse oral exa-
menul la limba și literatura ro-
mână pentru a intra la facultate. 
Luase o notă maximă. Atunci a 
fost întrebată cine i-a predat la 
colegiu. Profesoară i-a fost Dom-
nica Moraru.

„Părerea mea bună despre 
Domnica mi-am făcut-o atunci. 
Mai târziu am lucrat împreună 
la colegiul din Orhei, unde am 
cunoscut-o îndeaproape. E o pro-
fesionistă. Întotdeauna energică, 
optimistă, de un rafinament deo-
sebit, un Om cu suflet mare, care 
se bucură și acum de respectul 
foștilor colegi și discipoli”, mi-a 
spus Epistimia Drența, dorindu-i 
mulți ani înainte. 

„Ea e printre cei mai tari 
pedagogi pe care 
i-am cunoscut”

L-am întrebat pe Viorel Buș-
căneanu, unul dintre discipolii 
doamnei Moraru la Colegiul Pe-
dagogic „Vasile Lupu” din Orhei, 
ce-și amintește despre profesoa-
ra de limba română care i-a pre-
dat în anii 1985-1989 la colegiu.

„O găsesc superbă. Sovieticii 
au greșit să lase așa oameni ca 
ea în școală. Era peste media 
profesorală. Era completă în 
cunoștințele sale, în pedagogie, 
psihologie școlară, fire deschisă, 
cu un remarcabil spirit de obser-

Îl felicităm pe colegul nostru, Adrian Ciubotaru, doctor în 
filologie, cu ocazia conferirii Medaliei „Mihai Eminescu”.

Echipa „Gazetei de Chișinău”

vație. În același timp, are destul 
spirit critic, un simț deosebit al 
umorului (criteriu sigur în a-i 
depista pe cei inteligenți). Nu 
stătea la bârfe prin cancelarii, 
nu judeca pe alții, discretă, nu 
se pupa cu mafia directorului sau 
cu altă impostură, iutișoară ... și 
când nu zâmbea... suferindă de 
bolile ei... Avea adesea privirea 
tristă. Prin ea vezi imaginea clară 
a unui om căruia, după precep-
tele moldovenești (raportate la 
doinele noastre), nu prea i-a 
mers în viață. Ea e printre cei 
mai tari pedagogi pe care i-am 
cunoscut. După ea, cunoscusem, 
în anul I, la Universitatea Pe-
dagogică de Stat „Ion Creangă”, 
o doamnă doctor în științe, în 
lingvistică, făcea româna cu noi. 
Era o umbră palidă a Domnicăi 
Moraru.”

„Profesoara care nu 
îmbătrânește”

O altă elevă de la Colegiul 
Pedagogic din Orhei, Angela 
Botezatu, i-a dorit la mulți ani, 
cu sănătate, Domnicăi Moraru. 

„Doamna Moraru a fost pro-
fesorul etalon pentru generații 
întregi de discipoli. Responsa-
bilitatea, corectitudinea și punc-
tualitatea sunt trei trăsături pe 
care le-am „moștenit” pe parcur-
sul studiilor, trăsături pe care le 
valorific zilnic în activitatea mea 
profesională. A fost profesoara 
care te inspiră, de la care am în-
vățat să scriu și să vorbesc corect 
românește. Prin exemplele pe 
care le oferea la lecții, ne aducea 
într-o formă accesibilă regulile 
de scriere și vorbire românească. 
Diriginta Domnica Moraru a fost 
un model de comportament pen-

tru noi, cadrele didactice, prin 
felul ei de a fi și de a prezenta 
lucrurile. Este profesoara care 
nu îmbătrânește, persoana care 
te marchează pentru toată viața”, 
a spus Angela Botezatu, director 
adjunct, Centrul de Excelență 
în Economie și Finanțe, dr. în 
științe economice.

Și Carolina Rotaru, în prezent 
educatoare în Canada, susține 
că amintirile legate de Domnica 
Moraru îi sunt prețioase. „Aici 
trebuie de ținut cont că, fiind 
diriginta noastră, o cunoaștem 
un pic mai bine decât cei cărora 
le-a fost doar profesoară. Mereu 
glumeață (un umor cu tentă de 
corecție a unui comportament). 
Obiectivă în cerințele pe care le 
avea pentru noi. De la ea am în-

vățat să pun accent pe o expri-
mare frumoasă. Ea m-a motivat 
și m-a inspirat să absolv în R. 
Moldova a doua facultate – fi-
lologia română.”

Profesoara Domnica Moraru, 
care a predat jumătate de secol 
limba română, de opt ani nu mai 
lucrează. Am întrebat-o cum îi 
trec zilele azi. „Lupt cu anii, iar 
anii cu mine. Citesc câte puțin, 
cât îmi permite vederea. Mai în-
văț doi alolingvi limba română. 
Brodez cu mărgelușe suvenire 
pentru cei dragi. Comunic cu foș-
tii colegi și absolvenți împrăști-
ați prin lume. Privesc emisiuni 
din care îmi îmbogățesc memoria 
cu cunoștințe noi. Când e timp 
bun și mă simt bine, merg cu 
prietenii în parc.” 

Adrian Ciubotaru a 
fost decorat cu Medalia 
„Mihai Eminescu”

Omagiu pentru o profesoară de limba română

Jumătate de secol Domnica Moraru a 
învățat sute de copii limba și literatura 
română. Mi-a predat și mie la Colegiul 
Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei. E unul 

dintre profesorii pe care nu-i poți da uitării. M-a 
marcat prin modul ei unic, elocvent, de a preda, 
dar și de a-i face pe elevi să învețe. La orele ei 
de limba română nu puteai să mergi cu temele 
neînvățate. Cei care o cunosc pe Domnica Moraru 
o caracterizează ca pe o fire integră, profesionistă, 
veselă și cu un ascuțit spirit de observație. A fost 
profesoara care a inspirat și care a învățat să 
scrie și să vorbească frumos românește generații 
întregi. Pe 19 ianuarie Domnica Moraru a 
împlinit 80 de ani. La mulți ani, stimată doamnă 
profesoară!

Victoria POPA
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Din istoria Radiodifuziunii 
moldovenești (I)

Încă de la apariția radioului și pe tot 
parcursul anilor acesta a avut o importanță 
foarte mare. Descoperirea radioului a fost 
valorificată din plin de toate țările civilizate, 

atât în scopuri militare, cât și în scopuri pașnice.

Autoritățile sovietice au folosit 
radioul în scopul consolidării po-
zițiilor sistemului socialist, adică 
în primul rând cu scop informa-
țional-propagandistic. Aceasta 
însemna că știrile, interviurile, 
„mesele rotunde” și alte emisi-
uni radiofonice erau trecute prin 
filtrul marxist-leninist și puse la 
dispoziția ascultătorilor de pe po-
ziții de clasă. RSS Moldovenească 
n-a fost o excepție.

Cu toate acestea, ar fi neadevă-
rat dacă nu am menționa că anii 
70 ai secolului trecut au intrat în 
istoria noastră ca o perioadă de 
avânt în artă și cultură, care erau 
propagate și prin intermediul un-
delor radio. 

Generația anilor 60 probabil 
că ține minte cum în toate cen-
trele localităților rurale au fost 
instalate megafoane, care trans-
miteau în fiecare zi de la ora 6-00 
dimineața până la 24-00 noaptea 
emisiuni radiofonice, din care 
2-3 ore erau în limba română, 
iar în rest erau difuzate emisiuni 
în limba rusă preponderent din 
Moscova. 

În perioada anilor 70 ai seco-
lului trecut, redacțiile  radiodifu-
ziunii moldovenești, în afară de 
știrile zilei, comentariile politice 
asupra evenimentelor trecute sau 
a celor actuale, erau obligate să 
pregătească și să transmită emi-
siuni legate de diferite sărbători 
socialiste și profesionale. Ținând 
cont că Radiodifuziunea din RSSM 
era un instrument propagandistic 
sovietic, ea era subordonată pe 
linie de partid organelor centrale 
de partid.

Printre cele mai importante 
evenimente ale perioadei nomi-
nalizate s-au numărat aniversa-
rea a 100-a de la nașterea lui V. 

Lenin, întemeietorul și primul 
conducător al URSS, 50 de ani 
de la formarea RSS Moldovenești 
și întemeierea PCM, 50 de ani ai 
miliției din RSSM etc.

În fosta Arhivă al CC al PCM, 
care a fost reorganizată în 1992 în 
Arhiva Organizațiilor Social-Po-
litice ale Republicii Moldova, 
se păstrează documentele CC al 
PCM. Anume din acest fond arhi-
vistic am selectat câteva documen-
te din perioada respectivă, care 
constituie temeiul acestui articol. 

Dar să le luăm pe rând, în ordi-
ne cronologică. În Procesul-verbal 
nr. 113 al ședinței Biroului CC al 
PCM din 14 decembrie 1970, § 26, 
se menționează:

„Pentru merite în educația co-
munistă a oamenilor muncii, mo-
bilizarea lor la îndeplinirea planu-
lui cincinal înainte de termen, se 
propun spre decorare cu ordine și 
medalii ale URSS lucrători ai te-
leviziunii și radioului: cu Ordinul 
«Октябрьской революции» – 1 
persoană. cu Ordinul «Трудового 
Красного Знамени» – 1 persoa-
nă, cu medalia «За доблестный 
труд» – 1 persoană. cu medalia 
«За трудовое отличие» – 1 per-
soană.” (F. 51, inv. 31, d. 26, f. 15)

Decorațiile unionale aveau un 
statut mult mai înalt decât cele 
republicane, cu toate acestea cele 
din RSSM aveau de asemenea un 
rol de înaltă apreciere a muncii 
depuse de respectiva persoană. 
Drept exemplu poate servi urmă-
torul document:

„Decretul Prezidiului Sovietu-
lui Suprem al RSSM

privind decorarea cu Diplomă 
de Merit a Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSSM a lucrătorilor 
Comitetului de Stat al Sovietului 
Miniștrilor al RSSM pentru tele-
viziune și radiodifuziune.

Pentru muncă îndelungată și 
fructuoasă la radio se decorează 
cu Diplomă de Merit a Prezidiului 
Sovietului Suprem al RSSM:

1. Buiucliu Boris Ivanovici, 
prezentator radio;

2. Viliscaia Margareta Stanis-
lavovna, regizor principal al Re-
dacției artistice radio;

3. Onoicenco Mihail Grigorie-
vici, redactor principal al Redac-

ției principale de informație;
4. Tataurova Nadejda Ste-

panovna, redactor superior al 
secției pentru copii.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al RSSM                                                           
C. Iliașenco

Secretarul Prezidiului So-
vietului Suprem al RSSM                                                         
A. Craciun   

(F. 51, inv. 31, d. 26, f. 49)
Radiodifuziunea de stat din 

RSSM transmitea zilnic buletine 
de știri, emisiuni pentru copii, tot 
felul de emisiuni dedicate oame-
nilor muncii de la sate, emisiuni 
muzicale, preponderent cu mu-
zică populară și ușoară. Pentru 
ca radioul să pătrundă în fiecare 
casă, autoritățile sovietice au dez-
voltat și mai mult rețeaua radio 
prin cablu. 

Acest lucru dădea o șansă fa-
miliilor cu posibilități materiale 
reduse de a fi informate despre 
evenimentele la zi, chiar dacă 

acele știri erau trecute prin cen-
zura comunistă, iar subiectele 
selectate minuțios de oameni de 
încredere și bine verificați. Cele 
mai modeste aparate de recepție 
radio pentru rețeaua de cablu erau 
relativ ieftine, prețul lor variind 
între 5 și 7 ruble.

Situația respectivă avea un 
avantaj dublu; statul își rezolva 
sarcinile propagandistice, iar 
oamenii muncii primeau infor-
mația oficială și emisiuni de 
divertisment la un preț minim 
(dar la costuri politice înrobi-
toare). Printre știrile transmise 
la radio erau și deciziile parti-
dului de a inaugura diferite mo-
numente fără a menționa costul 
acestora. În perioada propusă 
devenise o modă de a inaugura 
monumente.

Prima Hotărâre la acest ca-
pitol a fost la 27 august 1974 cu 
numărul 296, o Decizie comună 
a CC al PCM și a Consiliului de 

Miniștri al RSSM privind inau-
gurarea unui monument lui V.I. 
Lenin în orășelul Nisporeni (F. 
51, inv. 35, d. 18, f. 30). Pentru 
realizarea acestui proiect a fost 
alocată suma de 100 000 ruble. 
În aceeași zi respectivele instituții 
au aprobat hotărârea cu numărul 
295 privind înălțarea unui monu-
ment lui Gheorghi Dimitrov în 
orașul Chișinău. Costul acestuia 
era estimat la 20 000 de ruble.

La o altă ședință a Biroului CC 
al PCM din 17.09.1974, (Proce-
sul-verbal nr.74, § 6) s-a hotărât 
inaugurarea monumentelor lui 
V.I. Lenin în orașele Călărași și 
Fălești (F. 51, inv. 35, d.19, f. 31).

Tot atunci a apărut și Decizia 
nr. 327 a CC al PCM și a Consi-
liului de Miniștri al RSSM din 
17 septembrie 1974 prin care se 
aproba respectiva hotărâre spe-
cificându-se că pentru fiecare 
monument a fost alocată suma 
de 100.000 de ruble.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

(anii 70, secolul trecut)

Sincere condoleanțe jurnalistului Alexandru Donos în legătură cu 
decesul soției sale, Alexandra Donos.  

Alexandra Donos fost lucrător medical, devotată muncii sale, sensi-
bilă, generoasă, binevoitoare. Mamă blândă și bunică grijulie, a crezut 
mereu în puterea dragostei, în capacitatea oamenilor de a învinge 
greutățile și de a-și construi o viață demnă. 

Rudele, prietenii sunt profund îndurerați la plecarea doamnei 
Alexandra Donos și exprimă condoleanțe familiei sale. 

Dumnezeu s-o odihnească în Lumină.

C O N D O L E A N Ț E

Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri 
Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO (IPAP). Din anul 
2006, acest plan este actualizat periodic și se 
bazează pe principiul constituțional de neutra-
litate și dezideratul de modernizare a sistemului 
de securitate și apărare al republicii.

„Neutralitatea nu înseamnă izolarea țării. Sun-
tem ferm determinați să dezvoltăm cooperarea cu 
partenerii noștri în combaterea noilor amenințări 
comune la adresa securității, cum ar fi teroris-
mul, amenințările cibernetice, și să contribuim 
la promovarea stabilității și securității în regiune 
și pe continentul european”, a subliniat ministrul 
de externe moldovean Nicu Popescu.

Rolul acestui parteneriat absolut necesar țării 
noastre este de a aduce beneficii cetățenilor Repu-
blicii Moldova, să consolideze instituțiile statului 
în domeniul securității și apărării contribuind 
la obiectivul de a fi în continuare un factor de 
stabilitate în regiune, a adăugat el.

Prin acest document autoritățile de la Chișinău 

își propun modernizarea sectorului de securita-
te și apărare în conformitate cu noile evoluții și 
cerințe ale mediului actual de securitate pentru 
a face față noilor provocări, potrivit acestuia.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, Repu-
blica Moldova va conlucra cu Uniunea Europeană 
și cu alte organizații internaționale, urmărind 
completarea IPAP cu Acordul de Asociere Re-
publica Moldova – UE și Strategia națională de 
dezvoltare.

IPAP trasează obiectivele de cooperare pe mai 
multe domenii de importanță strategică precum: 
cooperarea cu structurile și instituțiile europene și 
euroatlantice, reformele democratice, drepturile 
omului, statul de drept, combaterea corupției, 
integritatea teritorială și relațiile cu vecinii, re-
forma sectorului de securitate și apărare, con-
trolul democratic al Forțelor armate, combaterea 
terorismului, asigurarea apărării cibernetice, 
dezvoltarea economică durabilă și securitatea 
energetică.

Agerpres

Republica Moldova și-a stabilit 
prioritățile de cooperare cu 
NATO pentru anii 2022-2023
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Recapitulând, trebuie să con-
statăm că în afară de cele două 
personaje istorice care dau nume-
le lunilor iulie și august, celelalte 
zece luni amintesc de zei păgâni 
din panteonul grec și roman – 
Ianus cel cu două fețe, Marte al 
războiului, Maia a pământului și a 
hranei, Iunona – soția lui Jupiter, 
zeița căsătoriei, iar în intervalul 
septembrie-decembrie lunile nu 
mai corespund cifrelor vechiului 
sistem. 

Închină-te zeului dacă vrei 
să trăiești

După revoluția rusă, Lunacear-
ski a încercat o reformă, în care 
păstra doar numele lunilor octom-
brie și februarie, ianuarie fiind 
rebotezată Lenin, iar zilele săp-
tămânii – cu nume de bolșevici. 
Experimentul nu a prins și zilele 
săptămânii poartă astăzi numele 
celor șapte astre cunoscute în an-
tichitate, divinizate, considerate 
zei: Luna, Marte, Mercur, Jupiter, 
Venus și Saturn, cu excepția pri-
mei zile, a Duminicii, care din se-
colul al IV-lea nu se mai numește 
ziua Soarelui, ci ziua Domnului, 
în urma eforturilor episcopului 
Silvestru al Romei (consfințite și 
de Sinoadele ecumenice). Este de 
mirare cum a prins această de-
numire a zilei Învierii Domnului 
pe timpul lui Liciniu (307-324), 
când Silvestru se ascundea de per-
secutori, iar sutașul Gordie era 
martirizat, pentru că refuza să se 
închine zeului Marte al războiului. 

De ce mă supără puzderia de 
zei și zeițe care populează crea-
ția, mai ales lirică, a unor scriitori 
contemporani? În zorii creștinis-
mului, în numele zeilor s-a declan-
șat un adevărat genocid. Citiți în 
oricare din cele 12 volume de vieți 
ale sfinților și vă veți convinge că 
gândirea genocidară împotriva 
creștinilor era o normalitate în 

acele timpuri. „Noul normal” o 
programează și acum. 

Tatăl sfintei Varvara, turbatul 
Dioscor (altfel un om bogat, de 
neam bun), s-a comportat mult 
mai barbar cu fiica sa decât săra-
cul tată al sfintei Filoteia, care a 
ucis la mânie și a regretat imediat. 
Ce crime se săvârșeau în numele 
zeilor! Tinere creștine suportau și 
17 moduri de tortură, cu public, 
ca la circ. Cea mai răspândită era 
spânzurarea pe lemn și strujirea 
trupului cu unghii de fier, apoi 
arderea coastelor cu făclii aprinse, 
până cădeau din abdomen intes-
tinele. Kierkegaard observa un 
lucru interesant despre martiriu: 
în acest caz omul implicat în tor-
turarea aproapelui se cutremura 
și își dădea seama. Uneori se con-
vertea imediat, alteori murea sau 
înnebunea chinuit de conștiință. 

Genocidul, conform dicționa-
relor explicative, este crima să-
vârșită în scopul de a distruge, 
deliberat și sistematic, în între-
gime sau în parte, o colectivitate 
sau un grup național, rasial, etnic, 
religios sau politic. După deicid 
(răstignirea lui Iisus Hristos), nici 
omucidul nu părea un lucru grav.

Profilaxia „științifică” 
a omenirii în satirele 
lui Papini

„Suntem prea mulți, aproape 
opt miliarde – mai trebuie plivită 
omenirea”, auzeam nu demult din 
gura unui țăran resemnat... Cine 
o fi diseminat acest tip de gândire 
genocidară în mințile oamenilor? 
În copilăria mea auzeam din gurile 
celor care supraviețuiseră depor-
tării altfel de vorbe și cântece de 
jale ca acesta: S-o-nmulțit bul-
gariu,/ Verdi ca mărariu:/ L-or 
plivitu bini pi biet român!!!

Giovanni Papini descria încă 
din anii treizeci ai secolului XX, în 
romanul său satiric Gog, un per-
sonaj din organizația Friends of 
Mankind (FOM, adepți ai teoriei 
lui Malthus), îngrijorat de crește-
rea continuă a omenirii, contrară 
bunului mers al omenirii însăși. 
Chiar dacă Primul Război Mon-
dial, cutremurele și epidemiile 
decimaseră neamul omenesc, cele 
două miliarde rămase, fiecare po-
sesor a patru metri de intestine, 
păreau o cifră îngrijorătoare, semn 
de suprapopulare a planetei. Cum 

Despre gândirea 
genocidară
Până la Iulius Cezar „anul nou” începea 

cu luna martie, astfel că septembrie 
era a șaptea lună, octombrie – a opta, 
noiembrie și decembrie încheind sistemul 

inițial al anului de zece luni. După asasinarea 
dictatorului Romei, Iulius Cezar, în anul 44 î. Hr., 
lunii cu numele zeului i-a fost atribuit numele lui 
Iulius, iar apoi lunii următoare i-au dat numele 
fiului său adoptiv, devenit primul împărat roman, 
care și-a schimbat numele în Augustus. 

pământul este într-un anumit sens 
proprietatea neamului omenesc, 
personajele se chinuiesc să caute 
soluții pentru a-i mări suprafața 
acoperită trei cincimi cu apă. Tre-
buiau dărâmați și munții, sterpi 
de obicei, pentru a construi insule 
artificiale în oceane și suprafețe 
de uscat cultivabile. Continentele, 
devenite câmpii comode și fertile, 
ar fi fost, ce-i drept, înspăimân-
tător de monotone. Mai aveau cei 
din FOM o soluție care evita nive-
larea universală (numită idealul 
modernismului): dacă e nevoie 
să ușurăm pământul, e drept ca 
înainte de toate să-i eliminăm pe 
cei inutili, care au trăit destul, dar 
și pe cei periculoși, care rămân 
nepedepsiți de lege. Secțiunea 
tanatofilă se angaja să se ocupe 
de: otrăvuri care nu lasă urme, 
de injecții cu doze mari, inhalații 
de gaze anestezice sau toxice. Din 
asociație făceau parte și medici, 
în poziții foarte favorabile pentru 
îndeplinirea acestor acte umani-
tare, iar rezultatele sunt declarate 
excelente. Mai avem și concursul 
a numeroși particulari, care sunt 
gata, cu toate precauțiile necesare, 
să suprime un prieten, o rudă sau 
chiar simpli necunoscuți.

„Potolirea” lui Eminescu 
de către prieteni în scopuri 
„nobile”

La începutul acestui secol, apar 
atâtea studii care abordează din 
perspectivă interdisciplinară soar-
ta unui om considerat periculos 
– Eminescu – încât nu rezist să 
nu exemplific dezideratul FOM 
privind suprimarea prietenului 
printr-o carte cutremurătoare, 
cu documente facsimilate: Do-
sarele de interdicție ale lui Mihai 

Eminescu, studiu introductiv de 
Miruna Lepuș, apărută în 2021 la 
editura Cartex, București. După 
ce  au vuit gazetele „roșilor” că 
Eminescu ar fi fost concediat pen-
tru că a furat cărți și două scaune 
de la biblioteca din Iași, unde era 
director, aceleași gazete au tăcut 
când Eminescu a câștigat proce-
sul. Dar... pe cei care scapă de 
dușmani, apără-i de prieteni. La 
București, un polițist îl internează 
cu forța într-un centru psihiatric 
privat (totuși poetul fusese redac-
tor-șef al unui ziar!), ridicându-l 
dezbrăcat dintr-o baie publică; un 
doctor Șuțu pune un diagnostic 
fals, după ce un avocat și critic 
literar, Titu Maiorescu, plătise în 
avans internarea lui Eminescu la 
Șuțu. Toți aceștia se prefăceau a 
uita că victima lor are rude, pentru 
a justifica formarea unui „consiliu 
de familie” din „prieteni”, consiliu 
care-l dă morții pe Eminescu. 

Tot în cartea Gog poți găsi o 
biografie stranie a unui „asasin 
nevinovat”, un personaj care-i 
scrie milionarului Gog, solici-
tând o mică pensie ca să nu mai 
fie nevoit să lucreze, căci oricât 
de mult s-ar strădui să nu ucidă 
om, nu reușește. Ca medic, cu o 

clientelă aleasă, a constatat că cel 
puțin în jumătate din cazurile de 
deces vinovat era el. Se retrage 
într-o farmacie, dar și acolo s-a 
convins că e supus primejdiei de a 
fi complice la asasinate. Hotărăște 
să-și schimbe profesia și devine 
soldat, dar ajunge la asasinări co-
lective. Ca șofer a strivit câțiva 
oameni, iar ca aviator a ucis doi 
din cauza unei manevre greșite. 
Ajunge la concluzia că oriunde te-
ai refugia și oricum te-ai eschiva, 
peste tot există riscul să omori 
om. Nu trebuie să omori decât un 
om, nu mai mulți, ca să devii un 
criminal.

Gog este romanul cu un motto 
din Apocalipsă, despre „Satana 
ieșit din temniță, ca să înșele 
neamurile, pe Gog și pe Magog”. 
Tonul acestei cărți amintește de 
o opera de tinerețe a lui Papini, 
Amurgul filozofilor, considerată 
chiar de autor un proces intentat 
filozofiei într-un anume moment 
al biografiei sale intelectuale. În 
această operă plină de viață Pa-
pini reproșează lui Hegel că a 
preamărit omul, a făcut din el 
un zeu, o manifestare divină, iar 
lui Nietszsche – că a înlocuit cu 
idealul supraomului respectul 
datorat de om lui Iisus Hristos. 
Despre Comte, „mare preot al 
Umanității”, scrie că „a ordonat 
o procesiune de prostii”, între care 
„prostia umanitară structurează 
tot sistemul”. 

Dar despre crepusculul uma-
nismului, care a dus la dezuma-
nizare, în altă carte pe care vă în-
demn să o citiți: Un mormânt în 
cer de Vintilă Horia. Până atunci, 
să fim atenți cum se sting drep-
turile omului în timp ce răul nu 
se mai jenează să se manifeste la 
lumina zilei.

Nina NEGRU

Trebuiau

dărâmați și munții, 
sterpi de obicei, 

pentru a construi 
insule artificiale în 
oceane și suprafețe 
de uscat cultivabile. 
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Polidipsia reprezintă setea excesivă sau 
consumul de lichide în exces. Ea este 
un simptom nespecific care apare în 
numeroase patologii medicale, fiind 

însoțită de uscăciune temporară sau persistentă 
a cavității bucale, și uneori de creșterea debitului 
urinar. 

Printre cauzele setei excesive 
se numără:

1. Deshidratarea
Una dintre cauzele frecvente 

de sete excesivă este deshidrata-
rea. Deshidratarea poate apărea 
în urma supraîncălzirii organis-
mului, după un efort fizic intens 
sau după o expunere prelungită 
la soare. Atunci când facem sport, 
mușchii generează căldură, iar or-
ganismul scade temperatura prin 
transpirație. Transpirația reduce 
nivelul de apă din organism, cau-
zând deshidratare și sete.

Potrivit Colegiului American de 
Medicină Sportivă, se recomandă 
consumul a cel puțin jumătate de 
litru de apă cu 1-2 ore înainte de 
o activitate sportivă în aer liber. 
În timpul efortului fizic ar trebui 
consumați aproximativ 150-350 
ml la fiecare 10-15 minute. După 
terminarea sportului, cantitatea 
de lichide pierdută prin tran-
spirație trebuie înlocuită cu cel 
puțin 500 ml, până la 1 litru de 
apă. Printre alimentele care ajută 
la o hidratare optimă se numără 
castraveții, țelina, căpșunile și pe-
penele. Băuturile cu alcool sau 
cofeină trebuie evitate întrucât 
tind să deshidrateze.

2. Diabetul zaharat
În diabetul zaharat de tip 2, po-

lidipsia este de obicei simptomul 
cu care debutează boala, alături 
de creșterea debitului urinar. De 
asemenea, ea poate apărea și în 
caz de hiperglicemie, la pacienții 

cu diabet zaharat necontrolat te-
rapeutic. Potrivit Centrului pen-
tru Controlul și Prevenția Bolilor 
(CDC), mâncatul excesiv, scăderea 
gradului de activitate fizică sau 
subdozarea antidiabeticelor sunt 
cauze frecvente de hiperglicemie. 
De asemenea, glucoza sangvină 
poate crește și în stări de stres 
sau boală.

În mod normal, la persoanele 
sănătoase, cantitatea de glucoză 
din urină este foarte mică, nede-
tectabilă. În starea de hipergli-
cemie, glucoza din sânge trece în 
urină, determinând eliminarea 
concomitentă a unei cantități sem-
nificative de apă. Prin urmare, 
atât cantitatea, cât și frecvența 
urinatului cresc, cu apariția deshi-
dratării. La pacienții diabetici se 
recomandă evitarea băuturilor 
dulci, întrucât poate apărea un 
cerc vicios: aportul de zahăr crește 
glucoza din sânge, care se elimină 
alături de o cantitate importantă 
de apă prin urină, determinând 
deshidratare și sete excesivă. 

3. Diabetul insipid
Hormonul antidiuretic (ADH) 

este un hormon care favorizează 
reabsorbția apei la nivelul rini-
chilor. Reabsorbția tinde să fie 
mai crescută atunci când suntem 
deshidratați, spre exemplu atunci 
când transpirăm. În diabetul in-
sipid, există două situații: ori 
sinteza de ADH este scăzută, ori 
rinichii nu răspund corespunzător 
la ADH. Astfel, organismul reține 
mai puțină apă, volumul și frec-

Sete excesivă și fără motiv 
aparent? - ce ar putea indica

vența urinară cresc, cu apariția 
deshidratării și a setei excesive. 

4. Anumite medicamente
Anumite medicamente au ca 

efect advers apariția setei exce-
sive. Printre acestea se numără 
litiul, antipsihoticele, antidepre-
sivele, anticonvulsivantele, anti-
colinergicele și alfa agoniștii. De 
asemenea, și inbitorii de SGLT2 
utilizați în tratamentul diabetului 
pot determina sete, având în vede-
re că acționează prin eliminarea 
glucozei din sânge în urină. De-
oarece steroizii au ca efect advers 
creșterea nivelului de glucoză din 
sânge, aceștia determină urinat 
frecvent, deshidratare și sete ex-
cesivă. 

5. Polidipsia primară
Polidipsia primară reprezintă 

setea excesivă cauzată de anxie-
tate, plictiseală, stres sau o tul-
burare mentală, spre exemplu 
schizofrenie. Ea apare în absența 
nevoii fiziologice a organismu-
lui de a consuma lichide. Poate 
fi de două tipuri: psihogenică 
și non-psihogenică. Polidipsia 
non-psihogenică este întâlnită 
la bolnavii cu hepatită cronică 
autoimună care au nivele foarte 
crescute de globulină în sânge. 

În cazurile rare în care apare un 
consum excesiv de lichide, nivelul 
sodiului poate scădea atât de mult 
încât să determine convulsii, chiar 
stop cardio-respirator. 

6. Sarcina
Femeile gravide necesită un 

aport lichidian mai mare pentru a 
asigura o circulație sangvină fetală 
și o cantitate de lichid amniotic 
corespunzătoare. De asemenea, 
ele pot transpira mai frecvent 
decât o persoană normală, cu 
apariția deshidratării și a setei. 
În cazuri rare, setea excesivă poate 
fi un simptom al diabetului gesta-
țional sau al sindromului HELLP. 
Hidratarea este esențială în sar-
cină, iar femeile gravide trebuie 
să consume între 8 și 10 pahare 
de apă pe zi. 

7. Consumul de alimente 
sărate

Sarea din mâncare conține 
clorură de sodiu, care este hi-
groscopică, adică are tendința de 
a absorbi apă. Din acest motiv, 
atunci când o persoană consumă 
alimente sărate, gura devine us-
cată, cu apariția senzației de sete. 

8. Diareea și vărsăturile
Diareea se referă la apariția 

Pot copiii să consume aceleași alimente ca adulții?
Alimentele considerate sănătoase pentru 

adulți sunt sănătoase inclusiv pentru copiii 
cu vârsta de minimum doi ani, cu excepția 
necesității efectuării unor ajustări adecvate 
vârstei, în ceea ce privește textura și dimensi-
unea porțiilor, potrivit experților în nutriție.

Mâncarea copiilor este definită operați-
onal ca fiind alimente susceptibile de a fi 
consumate de copiii cu vârsta între 2-14 ani, 
fie acasă, fie în comunitate. Există o credin-
ță comună în Statele Unite că necesitățile 
copiilor sunt diferite de cele ale adulților și 
că multe dintre alimentele necesare copiilor 
sunt foarte procesate și bogate în grăsimi 
saturate, sodiu și zahăr adăugat. O dietă care 
favorizează aceste alimente poate avea efecte 
dăunătoare semnificative asupra preferințelor 
și gusturilor copiilor, poate exacerba neofobia 
alimentară sau comportamentul alimentar 
pretențios observat uneori la copii și poate 
afecta sănătatea lor în viitor.

Într-un document de poziție recent 
publicat, specialiștii în nutriție notează că 
ideea că alimentele necesare copiilor sunt 
diferite de cele ale adulților pare să fi apărut 

în perioada interzicerii alcoolului, când 
industria ospitalității a creat meniuri pentru 
copii pentru a compensa pierderea venituri-
lor din vânzările de alcool. De atunci se știe 
că copiii peste doi ani pot mânca aceleași 
alimente sănătoase ca și adulții, dar mânca-
rea și meniurile copiilor au devenit o normă 
socială. Această normă socială persistă, de-
oarece alimentele ultraprocesate, cum ar fi 
carnea de pui, hot-dog-urile, cartofii prăjiți 
și brânza la grătar, sunt predominante în 
mediul alimentar și sunt considerate foarte 
gustoase de către copii.

Educatorii în nutriție joacă un rol cheie 
în schimbarea cererii consumatorilor și a 
normelor sociale cu privire la alegerile ali-
mentare, în principal deoarece pot contribui 
la îmbunătățirea aspectelor nesănătoase ale 
dietelor copiilor, lucrând cu mass-media, 
industria restaurantelor și factorii de decizie 
politică cu privire la mesajele de promovare a 
sănătății, marketing, etichetarea meniurilor 
și opțiunile de meniu implicite sănătoase.

Science Daily

unui număr crescut de scau-
ne apoase, ceea ce determină 
pierdere de lichide și electroliți. 
Printre simptome se numără sete 
excesivă, gură uscată, amețeli, 
fatigabilitate, confuzie, scăderea 
debitului urinar. Diareea cronică 
poate sugera boală Crohn, colită 
ulcerativă, cancer de colon, pan-
creatită cronică, boală celiacă, 
infecții parazitare, bacteriene 
sau virale. Diareea acută apare 
în sindromul de intestin iritabil, 
deficiențe enzimatice (intoleranța 
la lactoză), abuzul de laxative sau 
în urma utilizării de antibiotice 
după o intervenție chirurgicală 
în sfera abdominală. 

Vărsăturile persistente, prin 
eliminarea conținutului sto-
macului, determină alterarea 
echilibrului hidro-electrolitic. 
Printre cauzele vărsăturilor se 
numără gastrita, gastroenterita, 
boala de reflux gastroesofagian, 
boala celiacă, stenoza pilorică, 
ocluzia intestinală, abdomenul 
acut, peritonita, intoxicația sau 
alergiile alimentare, colecistita, 
pancreatita, apendicita, hepatita, 
uremia, hipercalcemia, hipergli-
cemia, hipoglicemia, abuzul de 
alcool, administrarea de opioide 
sau chimioterapice. 

9. Arsurile
Semnele și simptomele arsuri-

lor diferă în funcție de severitatea 
acestora. În arsurile severe sau 
pe o suprafață mare, organismul 
pierde o cantitate crescută de 
lichide prin piele, ceea ce poa-
te duce la deshidratare. Printre 
semnele deshidratării se numără 
setea excesivă, amețelile, fatiga-
bilitatea, senzația de uscăciune la 
nivelul pielii și scăderea debitului 
urinar. Arsurile sunt cauzate de 
expunerea la surse de radiații, 
electrice, termale sau chimice.

romedic.ro 
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Patru 
biatloniști 
din Moldova, 
calificați 
la JO 
de la 
Beijing

La Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Beijing 2022, ce se 
vor desfășura în perioada 4-20 
februarie, s-au calificat patru 
reprezentanți ai Republicii 
Moldova la proba de biatlon: 
Mihail Usov, Maxim Makarov, 
Alina Stremous și Alla Gylen-
ko; ei vor intra în concurs pe 
5 februarie, la cursa de Mi-
xed Relay. Usov (originar din 
Rusia, ca și Makarov) are 25 de 
ani, remarcându-se în cadrul 
ultimei curse a anului trecut la 
Obertilliach (Austria), la proba 
mixt, când alături de Gylenko 
(originară din Ucraina) s-a 
clasat pe locul 10. Stremous 
are 26 de ani și este născută la 
Volgograd. Ea reprezintă din 
2020 R. Moldova, clasându-se 
în mod constant în top 30 la 
turnee internaționale de cel 
mai înalt rang. 

Moldova – 
Uganda 2-3

Selecționata de fotbal a 
Moldovei a fost învinsă pe 18 
ianuarie curent de reprezen-
tativa Ugandei, scor 2-3, în 
cadrul unui meci amical desfă-
șurat la Belek (Turcia). Tricolo-
rii au preluat conducerea prin 
reușita lui Dmitri Mandrîcenco 
(min.10) și a lui Mihail Platica 
(14), apoi însă au incasat trei 
goluri, dintre care două din 
penalty. Este primul meci în 
care naționala Moldovei este 
condusă de pe banca tehnică 
de Serghei Cleșcenco, fost cel 
mai bun marcator din istoria 
selecționatei (11 goluri). Pe 21 
ianuarie, într-un alt amical ce 
va avea loc pe stadionul Mar-
dan din Antalya, echipa noas-
tră va juca în compania Coreii 
de Sud.

Basco Bălți, 
câștigătoarea 
Superligii 
de baschet

Basco Bălți s-a impus în seria 
finală a Cupei Superligii Victo-
riabank 2021-2022. Echipa din 
nordul Moldovei, ghidată de an-
trenorul Alexandr Micicovschi, 
a surclasat formația academiei 
de baschet BAM Chișinău, 
obținând două victorii și sufe-
rind o înfrângere. Chișinăuienii, 
antrenați de Garry Savoia, au 
câștigat primul meci al seriei 
(102-85), după care bălțenii au 
învins în celelalte două (101-59 
și 97-89). Distincțiile echipelor 
premiante au fost înmânate de 
Alexandru Abramciuc, preșe-
dintele Federației de Baschet 
din R. Moldova. În cadrul tur-
neului au participat opt echipe 
din capitală, Bălți, Ceadîr-Lun-
ga și Călărași.

Evoluție de succes 
pentru Radu Albot 
la Australian Open

Tenismenul Radu Albot (32 de ani, 124 
ATP, fost număr 39 în ierarhia mondială, 
top atins în anul 2019) s-a calificat în 
runda a III-a în cadrul primului turneu 

de Mare Șlem al anului, Australian Open, 
învingându-l la 17 ianuarie curent pe japonezul 
Yoshihito Nishioka (26 de ani, nr. 119 mondial), 
iar la 19 septembrie – pe australianul Aleksandar 
Vukic (25 de ani, 144 ATP). 

Debut cu grele încercări

Prima partidă a durat peste 2 
ore și 36 de minute, reprezentan-
tul Țării Soarelui Răsare, care cu 
doi ani în urmă ocupa locul 48 în 
clasamentul mondial, fiind plin de 
hotărâre de a se impune în acest 
duel cu o miză de 111 mii de dolari 
SUA. Yoshihito Nishioka începu 
tare meciul, desfășurat pe supra-
față hard, adjudecându-și primele 
două mingi și serviciul adversa-
rului (break), scor 0-1. Debutul 
celui de-al doilea game iarăși 
aparținu japonezului, chișinău-
ianul greșind neforțat la câteva 
schimburi lungi de mingi. Astfel, 
un asalt de iureș al asiaticului îi 
asigură acestuia două mingi de 
game, însă spre meritul lui Radu 
Albot, el nu se lăsă intimidat de o 
asemenea demonstrație de forță, 
reușind la rândul lui să-l scoată pe 
rival din ritmul lui obișnuit și să 
realizeze un break: 1-1; lucru pe 
care îl mai obținu o dată la scorul 
de 4-3, profitând de ieșirile ne-
justificate ale japonezului la fileu 
și adjudecându-și până la urmă 
setul: 6-3. De remarcat că Albot, 
care este antrenat de specialistul 
suedez Magnus Tideman, etală o 
pregătire fizică de excepție și un 
joc bine coordonat de picioare, de 
câteva ori dezamorsând backspi-
nurile (mingile retezate din linia 
de fund), executate maiestuos de 
concurent. 

A doua parte a jocului de ase-
menea a purtat un caracter echi-
librat, la scorul de 1-1 tenismenii 
făcând schimb de breakuri (2-2). 
La scorul de 3-3 Radu câștigă 
serviciul oponentului și își tre-
cu în cont setul cu 6-4. Este de 
menționat că sportivul nostru în 
câteva rânduri a înaintat inspirat 
spre fileu, înclinând în mod de-
cisiv game-urile în favoarea sa. 
De asemenea i-au ieșit de minu-
ne mingile tăiate, expediate de 
la distanța de mijloc și executate 
atât cu lovitura din dreapta, cât și 
cu cea din stânga! În plus, a fost 
mai bun și la schimbul îndelungat 
de mingi de pe linia din spatele 
terenului, adeseori lobând deci-
siv și comițând mai puține erori 
neforțate decât adversarul. 

Clipe de ezitare

În a treia parte a partidei fiecare 
își gestionă cu minuțiozitate 
serviciul până la scorul de 4-5, 

când niponul printr-un efort de 
maximă intensitate realiză brea-
kul (deși atletul nostru se afla 
doar la un punct distanță de a-și 
lua propriul serviciu) și reduse 
din handicap la seturi: 2-1 (6-3, 
6-4, 4-6). În acest răstimp, Radu 
Albot impresionă totuși prin mai 
multe execuții de excepție, cum 
ar fi smashurile razante și lungul 
de linie realizat cu reverul, însă 
numărul mare de greșeli neforțate 
și-au spus cuvântul. Iar la mingea 
de set a oponentului, lobul de oco-
lire al lui Albot ateriză de puțin 
în out. Spre deosebire de primele 
două seturi, de această dată tenis-
menul din Chișinău cedă la capi-

tolul eficienței primului serviciu: 
61 de procente contra la 74.

Final de triumf

Partea a patra a confruntării 
sportive se dovedi a fi una deci-
sivă. Japonezul își schimbă tri-
coul, îmbrăcând unul de culoare 
galbenă (la ciclism aceasta este 
destinată liderului), exact ca și 
cel al lui Albot, lucru care nu-l 
ajută în niciun fel. Tenismenul 
nostru pur și simplu se dezlăn-
țui, cu stopuri de neajuns, ieșiri 
inspirate la fileu și cu imparabi-
le mingi înălțate. De asemenea, 
condiția fizică mai bună a lui 
Radu a ieșit clar în evidență, la 
scorul de 2-2 el adjudecându-și 

în două rânduri serviciul rivalului 
său mai tânăr și punctând astfel 
pentru o victorie cât se poate de 
convingătoare, scor general 6-3, 
6-4, 4-6, 6-2. În game-ul final, el 
a fructificat din prima una din-
tre cele două mingi de meci ce și 
le-a pus la dispoziție într-un stil 
de mare maestru. În acest mod, 

tenismenul nostru își luă revanșa, 
una de mare prestigiu, pentru în-
frângerea din anul 2019, suferită 
în cadrul Stockholm Open (6-3, 
4-6, 1-6). Atleții s-au mai întâlnit 
o dată, în 2016, la turneul Delray 
Beach Open, atunci compatriotul 
nostru impunându-se cu 6-4, 6-3. 

Presiune sufocantă

Apoi a urmat duelul cu repre-
zentantul gazdelor, Aleksandar 
Vukic, calificat prin wild card, 
care în prima rundă s-a impus în 
mod surprinzător în fața tenis-
menului din Africa de Sud, Lloyd 
Harris (24 de ani, 33 ATP), cap de 
serie 30: 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/3). 

După câteva minute de tato-

nări, Radu Albot preluă inițiativa 
și câștigă la serviciul australia-
nului (3-1). La scorul de 3-2, ad-
versarul întreprinde o tentativă 
de a egala, obținând o minge de 
break, însă Albot recuperă (4-
2), reușind până la urmă să-și 
adjudece și setul: 6-4. În partea 
a doua a meciului, la scorul de 
1-2, rivalul a avut trei mingi de 
break, însă Radu le-a desființat 
pe toate, câștigând cinci puncte 
la rând și egalând astfel situația 
la game-uri. Dacă e să anticipăm, 
vom remarca că atletul nostru pe 
durata întregului meci a recupe-
rat 5 mingi de break, făcând față 
în mod exemplar presiunilor din 
tribune și din teren. Astfel, el s-a 
impus și la tie-break, iar apoi și 
în setul trei (6-4, 7-6 (7-4), 6-4), 
trecându-și în cont 180 de mii de 
dolari. De menționat că Albot a 
pus în valoare din prima mingea 
de meci, obținută pe serviciul lui 
Vukic.  

Așadar, tenismenul moldovean 
a repetat incredibila performanță 
de anul trecut, calificându-se în 
runda a treia la Australian Open, 
unde de această dată îl va întâl-
ni pe redutabilul reprezentant al 
Germaniei, Alexander Zverev (24 
de ani, nr. 3 mondial).

Reamintim că pentru a acce-
de pe tabloul principal la Grand 
Slamul de la Melbourne, repre-
zentantul Republicii Moldova a 
trecut de trei etape de calificare. 
Astfel, mai întâi (pe 10 ianuarie 
a.c.) el s-a impus cu 7-6 (8-6), 6-2 
în fața italianului Filippo Baldi 
(26 de ani, nr. 317 în clasamentul 
mondial, în 2019 fiind pe locul 
144), învingând cu mari emoții 
în primul set, la tie-break. Apoi 
(pe 12 și, respectiv, pe 14 ianu-
arie) Radu Albot a trecut în trei 
seturi (6-1, 2-6, 6-2) de japonezul 
Yosuke Watanuki (23 de ani, 265 
ATP, fost nr. 171 în 2019) și de 
portughezul Joao Sousa (32 de 
ani, 140 ATP, fost nr. 28 mondial, 
în 2016), favoritul numărul 17 al 
calificărilor: scor 6-4, 6-4.

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”
21.01 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
23.01 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
24.01 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei 

Vișniec, ora 18.00.
25.01 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, 18.30.
26.01 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
27.01 „Cântec de leagăn…” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
28.01 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
29.01 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
21.01 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.
22.01 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
23.01 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.
27.01 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
22 – 23.01 „Spărgătorul de Nuci”, balet în două acte, Piotr Ceaikovski, 

ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
22 – 23.01 ZACS, ora 19.00.
26.01 „Love me XXI”, ora 19.00.
27.01 „Mâncare pentru monștri” după Paolo Genovese, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
22.01 „Tequila Boom” după Neil Simon, ora 18.30.
23.01 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
28 – 29.01 „Fazanul” după Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
30.01 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 11.00; 13.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
22.01 „Comoara tâlharului” de Iulian Filip, ora 11.00.
23.01 „Prințesa Broască” de N. Ghernet, ora 11.00.
22 – 23.01 „Ulciorul sfărâmat” de H. von Kleist, ora 19.00.

Sala cu Orgă 
27.01 „De Ziua lui Mozart” Concert tradițional susținut de Orchestra 

Națională de Cameră, prim-dirijor – Cristian Florea. În program: ultimele 
trei simfonii ale lui Mozart: nr. 39, 40 și nr. 41, ora 18.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

24.01 Lansarea proiectului „Muzica clasică la tine acasă”. Turneul jubi-
liar 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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L U M E ,  S O R O ,  L U M E

În această perioadă, în 
plan social nu investești 
prea multă energie. Ai nevo-
ie să ajungi la o stare de ar-
monie în raport cu propria 
persoană pentru a putea să 
te dedici altora. Ai stabilite 
foarte clar prioritățile astfel 
încât nu există loc de com-
promisuri. Chiar dacă viața 
profesională este destul de 
antrenantă, este ceea ce ai 
tu nevoie.

Te concentrezi destul de 
mult pe a face ceea îți indu-
ce o stare de bine pentru 
a evita gândurile negative 
pe care le ai. Pentru a te 
asigura că ceea ce gândești 
este real, este indicat să vor-
bești deschis despre ceea ce 
simți. Nu te lăsa condus de 
prejudecăți! La birou este 
posibil să te afli la mijloc în 
ceea ce privește un conflict 
între colegi.

Confuzia pe care o resim-
ți în relațiile de prietenie 
sau în cele profesionale 
devine tot mai intensă. 
Mai mult decât atât, îți dai 
seama cât de dureros este 
să te confrunți cu judeca-
ta venită din partea celor 
dragi. Indiferent de ceea ce 
simți, este important să ai 
alături de tine o persoană de 
încredere care să te susțină 
așa cum ai nevoie.

Modul în care alegi să te 
raportezi la cei din jur te 
ajută să îți „eșalonezi” ener-
gia psihică de care dispui. 
Mercur-Uranus este o diadă 
care aduce multe schimbări 
fundamentale în viața ta, 
indiferent că tu acționezi 
sau nu. Te simți încă „legat” 
emoțional de anumite per-
soane și asta va face destul 
de dificilă luarea anumitor 
decizii.

În zilele următoare vei 
simți că îți recapeți vitali-
tatea. Vestea bună este că 
tranziția în care te afli este 
una de scurtă durată și ni-
mic nu te poate împiedica 
să iei decizii cu un impact 
definitoriu. Ideile sponta-
ne îți definesc personali-
tatea. Proiectele personale 
pe care le desfășori te vor 
forța să îți depășești anu-
mite limite.

Relația personală îți 
oferă cadrul de care ai ne-
voie pentru a face lucruri 
deosebite pentru propria 
persoană. Pentru tine o 
astfel de dinamică poate 
descrie „fericirea în doi”. 
Te simți confortabil cu ru-
tina pe care o trăiești zi de 
zi, dar asta nu înseamnă că 
nu îți dorești mai mult de 
la propria persoană sau de 
la cei din jur.

Te lași influențat prea 
mult de propriile emoții. De 
multe ori încerci să promo-
vezi o imagine care nu te ca-
racterizează și asta îți îngreu-
nează comunicarea cu cei din 
jur. În viața de familie tu ești 
mereu cel care se victimizează 
și renunță la propriile visuri. 
Cu siguranță, aceasta nu este 
o dinamică benefică pentru 
confortul tău psihic.

Chiar dacă zilele acestei 
săptămâni vor fi destul de 
aglomerate, reușitele de 
care vei avea parte îți vor 
induce vitalitatea de care ai 
nevoie. Cu siguranță nu îți 
lipsește energia psihică. La 
birou ai parte de provocări 
care te ajută să te dezvolți 
din punct de vedere profe-
sional și, de fapt, asta este 
ceea ce contează.

Dinamica din viața de 
familie se va schimba destul 
de mult pe parcursul aces-
tei săptămâni. Va fi nevoie 
de multă prezență de spirit 
și de flexibilitate pentru ca 
lucrurile să nu scape de sub 
control. Resimți nopțile ne-
dormite din ultima perioadă. 
Trebuie să ieși mai mult din 
zona de confort pentru a reuși 
să prioritizezi altfel lucrurile.

Este în beneficiul tău 
să faci ceea ce îți dictează 
inima, dar trebuie să știi că 
aceasta nu deține adevărul 
suprem. Un pic mai multă 
rațiune poate face diferen-
ța în situațiile limită. Vei fi 
mult mai atras de tot ceea ce 
înseamnă compromis emo-
țional, dacă acesta aduce în 
viața ta echilibrul de care 
ai nevoie.

Evenimentele care te 
aproprie de cei dragi te fac 
să îți setezi și noi priorități. 
Ideile tale neconvenționale 
sunt puse în practică de per-
soane în care ai încredere 
deplină. Reușite profesio-
nale se întrevăd la orizont. 
Finele săptămânii te aduce 
în contact cu frânturi din 
trecutul tău. Rămâi deschis 
față de această oportunitate!

Te ții departe de orice fel 
de intrigi. Înainte de a face 
schimbări semnificative în 
ceea ce privește dinamica 
propriei vieți, trebuie să 
analizezi implicațiile pe 
care acestea le presupun. 
Reușești să investești mai 
mult timp pentru obiecti-
vele personale. Această re-
ușită te „dezmorțește” din 
punct de vedere emoțional.

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

Până la urmă ce-a făcut, ce-a 
dres, groaznicul Nichifor a ieșit 
basma curată. Dar nu s-a ogoit. 
Când fiul său a venit cu mireasă 
din Ucraina, viitorul socru a în-
cercat s-o violeze și pe aceasta. 
Tânăra s-a speriat și a fugit. N-a 
mai dorit să audă nici de Moldo-
va, nici de Costică, nici de tatăl 
lui...

În trista viaţă pe care o ducea, 
Lina a legat prietenie cu un 
băiat din sat. La început păreau 
încântaţi unul de altul. Când a 
împlinit 18 ani au hotărât să se 
căsătorească. Credea că măritişul 
o să-i aducă alinare. Era sigură că 
ceea ce face e corect. 

Şi-au înregistrat căsătoria şi 
au plecat la Surgut la muncă să 
facă bani pentru nuntă. Peste o 
jumătate de an s-au întors. Cu ba-

nii câștigați mirele și-a cumpărat 
mașină, care a devenit prilej de 
neînțelegeri. 

Măritiș cu probleme

Destul de repede și de ușor tâ-
nărul soț s-a îndrăgostit de o fată 
ce locuia peste o casă și, când Lina 
se afla în a șaptea lună de sarcină, 
a părăsit-o. Iar când micuța venită 
pe lume a împlinit jumătate de an, 
tatăl acesteia și soțul ei legitim de 
care nu divorțase a făcut nuntă 
cu cealaltă. 

Nu i-a fost ușor să treacă peste 
acest moment, dar, amintindu-și 
de vorbele mamei: „Decât să duci 
o viață de  coșmar ca mine, mai 
bine rupe poala de la început”, și-a 
luat destinul în mâini și a mers 
mai departe. 

Îşi vedea de ale ei în casa 
părinţilor. Într-o seară, taică-său 
a venit de pe drumurile lui și a 
stricat ferestrele. Acasă era şi 
fratele care a anunţat poliţia. L-au 
închis pe războinic. Peste câteva 
zile acesta a fugit de la poliţie. 

Iar peste jumătate de an a ve-
nit spunând că a stat la Glodeni 
la cineva. Cine știe câte rele mai 
făcuse, cert e că poliţia îl căuta 

Când tristețea greu apasă, 
viața nu-i deloc frumoasă (II)

deja pentru o bătaie şi un furt de 
proporții. A fugit și de astă dată 
și de atunci nu s-a mai arătat, e 
dat în urmărire.

Bunelul o alungă din casă

Cu gând să-și refacă viața, Lina 
și-a mai asumat un risc – şi-a legat 

destinul de un alt băiat din sat fără 
să-l cunoască prea bine. Nu și-au 
înregistrat oficial căsătoria. Con-
viețuiesc de câțiva ani. A născut 
un băiețel de la el. 

Însă nu e fericită nici cu acesta. 
Crede că aşa îi este dat, să repete 
într-un fel soarta mamei sale. Mai 
zice că o fi la mijloc un păcat as-

Nina NECULCE

S i cum vă spuneam în prima parte, după 
ce taică-său și-a satisfăcut instinctul 
animalic, sărmana copilă a vrut să fugă, 
dar ușa era încuiată. Și-a cerut voie la 

WC. Zgâriată, cu corpul plin de vânătăi a alergat 
la mătușa, care a luat-o apoi sub tutelă. 

FO
T

O
-S

IM
B

O
L

cuns făcut de cineva din înainta-
șii de rudenie pe care trebuie să-l 
ispășească.

Şi aceasta încă nu e tot. La 
multele necazuri pe care le are, 
i s-a mai adăugat unul – bunelul 
și bunica, adică părinții tatălui, 
o alungă din casă. Au făcut niște 
acte false, precum că această casă 
a fost cumpărată de ei și că le-au 
dat-o atunci, în 1983, părinţilor 
să trăiască temporar. 

Satul și primarul, care știu 
care este adevărul, se crucesc 
cum de ultima judecată din cele 
câteva care au fost i-a  făcut drep-
tate bunelului, și nu Linei şi lui 
Costică, de partea cărora este de 
fapt dreptatea. 

Nici preotul nu a putut înțele-
ge cum de un bătrân care merge 
duminică de duminică la biseri-
că își urăște atât de mult nepoții 
neajutorați! În loc să le poarte de 
grijă ca un bunel, el le ia până și 
bucățica de la gură. 

 
P.S. Aceasta era situația Linei 

cu zece ani în urmă. De atunci 
lucrurile s-au schimbat. Bunicii 
au trecut la cele veșnice. Fratele 
ei și-a găsit rostul peste hotare, 
iar ea s-a despărțit cu șapte ani 
în urmă de concubin. A trecut 
cu traiul la oraș. Și de atunci a 
renunțat la bărbați. Nu mai vrea 
să audă de dragoste în pat, de 
bărbați. Își crește cu responsa-
bilitate copiii și pe lângă ei vreo 
cinci pisoi, care îi umplu viața de 
liniște și pace.

 

,
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A G R I C O L A

Producerea răsadurilor este un element 
cheie pentru obținerea producției 
de legume. De aceea, este important 
să ținem cont de mai multe lucruri 

importante la creșterea răsadului.

Astăzi vom discuta mai multe 
despre producerea răsadurilor 
pentru cultura de roșii și ardei.

Pentru pregătirea substratului 
pe care va fi crescut răsadul este 
utilizată mraniță, turbă, pământ 
de țelină, pământ de grădină, 
compost, nisip etc.

La acestea se adaugă cantități 
suficiente de îngrășăminte.

Semănatul în vederea produce-
rii răsadurilor de legume se face 
în rânduri, la 5 cm distanță, în 
cazul în care acesta se repică și 
de la 6-7 cm dacă nu e realizată 
repicarea. 

Factorii climatici, în principal 
temperatura, umiditatea și aerisi-
rea, trebuie astfel asigurați încât 
răsărirea să fie stimulată, iar în 
perioada de la repicat la plantat 
să fie preîntâmpinată alungirea 
și îmbolnăvirea răsadului.

Creșterea răsadului 
de ardei

Dacă nu aveți o seră, atunci 
semințele de ardei trebuie să fie 
semănate în februarie, astfel încât 
plantele să aibă 90-100 de zile de 
dezvoltare și creștere înainte de 
transplantare în luna mai.

Ardeiul nu tolerează repica-
rea răsadului, așa că încercați 
să semănați din start semințe în 
ghivece individuale de turbă cu 
un diametru de aproximativ 8-10 
cm. Nu are sens să folosiți ghivece 
mari din cauza dezvoltării lente a 
sistemului radicular.

Substratul pentru creșterea ră-
sadului trebuie să fie ușor și afâ-
nat, format din 2 părți de humus, 
amestecate cu 1 parte de nisip și 1 
parte de sol. La 1 kg dintr-un astfel 
de amestec, trebuie să adăugați o 
lingură de cenușă.

Semințele de ardei au nevoie de 

pregătire de pre-semănat – trebu-
ie puse la hidratare timp de cinci 
ore în apă, a cărei temperatură 
este de aproximativ +50° C.

După care, acestea trebuie așe-
zate pe o cârpă umedă timp de 
2-3 zile, la temperatura camerei 
de aproximativ +20° C.

Semințele semănate trebuie 
bine udate și imediat după ace-
ea, acoperite cu folie. Înainte de 
încolțire, pot fi plasate în orice 
loc cald (aproximativ +22° C), 
iluminarea nefiind necesară.

După apariția plantulelor, tem-
peratura optimă pentru creșterea 
răsadurilor în timpul zilei este de 
aproximativ +26 … + 28° С, iar 
noaptea, între +10 și +15° С.

Nu udați excesiv ardeiul, acest 
lucru îl poate afecta producând 
boala Piciorușul negru, dar în-
cercați să nu lăsați substratul să 
se usuce.

Apa pentru udat ar trebui să fie 
caldă – aproximativ +30° C, deoa-
rece dacă apa va fi rece, răsadurile 
vor fi fragile, se vor îmbolnăvi și 
chiar se pot usca.

Nu uitați să monitorizați umi-
ditatea aerului din încăperea în 
care răsadurile sunt cultivate, nu 
ar trebui să fie prea uscat. Pulve-
rizați plantele cu apă și asigurați 
o bună ventilare, evitând însă 
curenții de aer.

Răsadurile de ardei necesită 
iluminare suplimentară pe tot 
parcursul lunii februarie, lumina 
trebuie inclusă între orele 7:00 
și 21:00.

Înainte de plantare, răsadurile 
au nevoie de călire, obișnuire 
treptată cu razele soarelui, 
temperaturi mai scăzute, vânt și 
ploaie.

Pentru aceasta, planta este 
scoasă la aer curat, crescând 
treptat timpul de aflare. În timpul 

Producerea răsadurilor 
de roșii și ardei – sfaturi utile

călirii, urmăriți condițiile meteo-
rologice, nu permiteți răsadurilor 
de ardei să înghețe sau să aibă 
o temperatură scăzută – pentru 
ardeiul gras nu se admit tempe-
raturi sub +13° C.

Creșterea răsadului 
de roșii

Legumicultorii cu experiență 
încep să pregătească solul pentru 
creșterea răsadurilor de roșii cu 
aproximativ o săptămână înainte 
de semănat.

Indiferent în ce vor crește ră-
sadurile – pământ achiziționat 
sau din grădină – solul trebuie 
dezinfectat înainte de însămân-
țare (cu o soluție de permanganat 
de potasiu, aburi sau încălzit la 
temperaturi mari). În cazul tem-
peraturilor reduse afară, puteți 
lăsa amestecul necesar să înghețe 
timp de câteva zile.

Pentru cei care preferă să pre-
gătească singuri solul (produce-
rea răsadului pe suprafețe mici), 
oferim mai multe opțiuni pentru 
amestecurile de sol testate de le-
gumicultori și recomandate de 
aceștia pentru creșterea răsadu-
rilor de roșii:

Turbă (4 părți), pământ (1 par-
te), mraniță (0,25 părți). Pentru 
fiecare 10 litri de amestec de sol se 
adaugă 3 litri de nisip, 10 g de azo-
tat de amoniu, 2-3 g de superfosfat 
și 1-1,5 g de clorură de potasiu.

Turbă (3 părți), rumeguș putre-
zit (1 parte), mraniță (0,5 părți). 
Pentru fiecare 10 litri de ames-
tec se adaugă 3 litri de nisip, 10 
g de azotat de amoniu, 2-3 g de 
superfosfat și 1-1,5 g de clorură 
de potasiu.

Mraniță sau compost (1 par-
te), turbă (1 parte), sol înțelenit 
(1 parte). Pentru fiecare 10 litri 
de amestec, adăugați 1,5 linguri 
cenușă, 3 linguri superfosfat, 1 
lingură sulfat de potasiu și 1 lin-
guriță uree.

Semănatul semințelor de roșii 
se face cu 45-55 de zile înainte de 
plantare, în mod obișnuit între 
20 februarie şi 1 martie pentru 

Noi amenzi pentru proprietarii 
de terenuri agricole

Vezi modificările propuse la Codul 
contravențional

Bazându-se pe faptul că în ultimii ani s-au intensificat 
procesele de degradare a solului fertil, inclusiv din cauza 
factorului uman, Guvernul a aprobat, la data de 12 ianuarie, 
mai multe modificări la Codul contravențional.

Astfel, au fost stabilite următoarele sancțiuni:
Degradarea stratului fertil al solului, decopertarea ne-

selectivă și folosirea stratului fertil contrar destinației „se 
sancționează cu amendă de la 80 la 160 de unități conven-
ționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 
180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”.

Depozite performante 
cu atmosferă controlată 

Depozitarea neautorizată pe terenuri cu sol fertil a 
materialelor de construcție ori a deșeurilor industriei 
extractive și altor asemenea se sancționează cu amendă 
de la 80 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale 
aplicată persoanei juridice.

Nedeclararea de către proprietar autorităților ad-
ministrației publice locale în termen de 30 de zile 
lucrătoare despre schimbarea modului de folosință 
a terenului se sancționează cu amendă de la 18 la 42 
de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale apli-
cată persoanei juridice.

Schimbarea modului de folosință a terenurilor agri-
cole ocupate cu pășuni, proprietate publică, ale unității 

administrativ-teritoriale, fără consultarea deținătorilor 
de animale, se sancționează cu amendă de la 80 la 150 
de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere.”

Neîndeplinirea obligației de a aduce terenurile afectate 
de folosirea subsolului într-o stare care să nu prezinte 
pericol și să asigure folosirea lor ulterioară „se sancțio-
nează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de 
unități convenționale aplicată persoanei juridice”.

Neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a 
terenurilor „se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de 
unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată per-
soanei juridice”.

Modificările la Codul contravențional vor fi transmise 
în Parlament pentru aprobare.
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plantarea în câmp deschis.
Semințele de roșii se seamănă 

des în rânduri, la 5 cm distanță 
între ele, iar pe rând la 2 cm. 
Adâncimea de semănat a semin-
țelor 1-1,5 cm.

Pentru a mări precocitatea, se-
mințele se tratează cu stimulatori, 
procaină 10ppm timp de 4 ore sau 
Atonic 1:2000 timp de 12 ore.

Răsadul de roșii se repică în 
cuburi nutritive de 7x7x7cm, se 
produce prin semănat direct în 
ghivece sau pentru repicat este 
nevoie de o suprafață de 350-400 
m2 răsadnițe.

Este important să asigurăm 
lumină suficientă și tempera-
turi normale de creștere. Pentru 
evitarea alungirii răsadurilor, în 
faza de 3-4 frunze adevărate, se 
fac tratamente cu retardanți de 
creștere.

Pentru o răsărire mai priete-
noasă a răsadurilor, culturile ar 
trebui să fie plasate la o tempe-
ratură de 23-25 °C. Dar de îndată 
ce apar primele plantule, recipi-
entele trebuie imediat transferate 
într-un loc mai rece (cu o tem-
peratură de 16°C ziua și 10-12°C 
noaptea) pentru 6-7 zile.

Dacă această condiție nu este 
îndeplinită, răsadurile de roșii 
se vor alungi mult. Apoi plantele 
sunt plasate din nou la tempera-
turi de 22-24° C ziua și 20-22° 
C noaptea.

Udarea răsadului de roșii: ră-

sadul nu iubește nici prea multă 
umiditate, nici solul uscat. De ace-
ea, verificați substratul și udați 
ori de câte ori observați că acesta 
este uscat.

Temperatura apei pentru udări 
nu trebuie să fie mai mică de 
temperatura din încăperea unde 
e produs răsadul (recomandată 
22° C).

Repicarea răsadurilor de roșii 
începe de îndată ce plantele au 
prima pereche de frunze adevă-
rate (aproximativ 12-18 zile după 
germinare).

Plantele se udă bine și apoi 
sunt scoase cu grijă una câte una, 
folosind o lopățică specială.

Pe parcursul creșterii e reco-
mandat să realizăm fertilizări ale 
răsadului. În acest sens, cele mai 
recomandate și prietenoase sunt 
îngrășămintele organice lichide 
special concepute pentru legume.

Prima fertilizare se face după 
repicare pentru a întări plantele 
oricum stresate, iar următoarea 
la 10 zile după aceasta.

Cu 10-12 zile înainte de planta-
rea răsadurilor de roșii în câmp se 
face călirea acestora prin scăderea 
umidității şi a temperaturii.

Plantarea răsadului de roșii în 
câmp se face în momentul în care 
temperatura în sol, la adâncimea 
de 10-15 cm, se stabilizează la 12º 
C şi când pericolul brumelor târzii 
a trecut (25 aprilie – 5 mai).

agrobiznes.md
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Luni, 24 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 Discover România
12.10 Omul şi timpul
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap compas
15.30 Europa mea
16.00 Documentar: Unirile românilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Frontul de acasă
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 România veritabilă
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung, ep. 23
11.54 Mic portret de mari românce 
Doamna Chiajna
12.00 Teleshopping
12.30 Omul şi timpul
13.10 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce Stefa-
nia Mărăcineanu
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Film: Departe de casă
00.35 Vorbeşte corect!
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Departe de casă
05.05 Editie specială
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 Documentar: Tvr Iasi
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
o aventură ilicită
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Un comisar acuză
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Sub acelaşi cer

15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Brokerii apokaliptici
01.40 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN   
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/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    Emisi-
une despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România    
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ  
17:40:00  DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DELICIILE     Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Survivor România
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Men în Black: InterNațional
03.40 La Măruţă
05.00 Lecţii de viaţa

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Vanturile, Valurile
13.00 Femeile Vorbesc
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Vanturile, Valurile
02.00 Asia’s Monarchies
03.00 Ora de Ras
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 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 Смерть на похоронах
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.40 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Т/с Жемчужина дворца
01.25 Х/ф Смерть на похоронах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
07.45 Film: AI INIMA MEA
11.30 Vouă: Iubirea învinge, ep. 116
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 38
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 863
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 39
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 866
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 118
21.00 Film: AIR AMERICA
23.15 Film: CAPĂT DE DRUM
01.15 Spune-mi adevărul
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 25 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
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Natură şi 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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360° Kenya - în 
paşi de dans
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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce Stefa-
nia Mărăcineanu
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce 
Arethia Tătărescu
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Cei trei muşchetari
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 1
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Cei trei muşchetari
03.50 Adevăruri despre trecut

04.15 Tema zilei
05.05 Editie specială
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO

11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
un copilaş buclucaş
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Măcelarul 90’
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.35 Candela neuitării
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Găgăuz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Revista FIFA
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Clientul
01.30 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.15 F/d

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  STIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
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 RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Survivor România
00.00 Film X-Men: Viitorul este trecutul
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.00 America
02.00 Asia’s Monarchies
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Черный рыцарь
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.40 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Т/с Жемчужина дворца
01.25 Х/ф Черный рыцарь
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 118
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 39
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 864
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 40
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 867
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 119
21.00 Film: VÂNĂTORII DE LEGENDE
23.00 Film: SUB ACOPERIRE
01.00 Film: CAPĂT DE DRUM
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 26 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 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Descălecaţi în Carpaţi
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360° Chatuchak - 
cea mai mare piaţă din Thailanda
23.05 Nocturne
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor Mol 
- Etapa 12: CSM Bucuresti-HC Zalau
01.35 Natură şi aventură
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce 
Arethia Tătărescu
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce Ana 
Aslan
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Nădrag
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 1
02.55 Breaking Fake News
03.45 Istorii ascunse Nădrag
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Calul de tracţi-
une, din nou pe câmpuri
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal femininLiga Florilor MOL 
- etapa 11
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
un copilaş buclucaş
20.10 FilmAgatha Christie: Ucigaşul ABC
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Iarna amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Agatha Christie: Ucigaşul 
ABC

04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea

P R O G R A M E  T V

Misterul anulatMisterul anulat
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06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Fluviu
00.15 Zapovednik
00.30 stil nou
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.15 F/d

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE   Program educa-
tional/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
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  Educa-
tional/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI  
16:00:00  Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
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 Adăugată    
Program informativ/ educativ
20:30:00   SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:00:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:30:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
21:45:00  DELICIILE    Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ    
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 MasterChef
23.00 Film Lovitură de pistol
01.00 Ştirile Pro TV
01.30 Lecţii de viaţa
02.30 Vorbeşte lumea
04.30 MasterChef

ProTV InterNațional

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

05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
13.55 Teleshopping
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Femeile Vorbesc
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Constructii ciudate
02.00 Asia’s Monarchies
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Пиксели

14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.40 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Такси 3
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.25 Т/с Жемчужина дворца
01.25 Х/ф Пиксели
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 119
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 40
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 865
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 41
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 868
20.00 Film: JAF ÎN TIMPUL POTOP-
ULUI
22.00 Film: O LECŢIE DE ONOARE
00.00 Film: AIR AMERICA
02.15 Film: VÂNĂTORII DE LEGENDE
04.15 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Documentar: TVRi Amintiri din 
infern - Bunici fără copilărie
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Editie speciala
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Editie speciala
22.50 Discover România
23.00 Profesioniştii…
00.00 Iarna amintirilor
02.00 Profesioniştii…
03.00 Breaking Fake News

03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce Ana 
Aslan
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Editie specială
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 13
19.30 Mic portret de mari românce Lizica 
Codreanu
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Dezbatere Colegiul Medicilor
22.50 Criptopia: bitcoin, blockchain şi 
viitorul internetului
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 1
02.54 Sport
03.10 #secreteleplantelor
03.35 Dezbatere Colegiul Medicilor
05.05 Editie specială
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° - Calul de tracţi-
une, din nou pe câmpuri
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° India - magia 
zmeielor
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă la cinema
20.10 Film: Agatha Christie: Ucigaşul 
ABC
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Agatha Christie: Ucigaşul 
ABC
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.15 Muzică
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Vizitele Monarhilor la Chişinău
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Fluviu
00.15 Evantai folcloric
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.15 Muzică

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DELICIILE    Program educa-
tional/ 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 DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
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      Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 STIRI   Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 MasterChef
23.00 Film Crank: Tensiune maxima
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
04.30 MasterChef

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV

18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Asia’s Monarchies
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Такси 3
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Гамбит
17.00 Ştiri

17.40 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Т/с Жемчужина дворца
01.25 Муз/ф Принцесса Монако
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 41
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 866
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 42
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 869
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 117
21.00 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
23.00 Film: JAF ÎN TIMPUL POTOP-
ULUI
00.45 Film: SUB ACOPERIRE
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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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 Identitate Basarabia
11.30 Frontul de acasă
12.00 Tableta de sănătate
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360° prin taiga - 
pe urmele tigrului Siberian
23.05 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Istorii ascunse
10.35 M. B. - Doamna cu trandafiri
11.55 Mic portret de mari românce Lizica 
Codreanu
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban Best of
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce Olga 
Greceanu
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Misterul din Iordania
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 #Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
02.55 Film: Misterul din Iordania
04.30 Tema zilei
05.20 Discover România
05.30 Cooltura
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping

09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-India - magia 
zmeielor
11.00 Câştigă România!

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° - Seniorii 
lavandei
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă la cinema
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.20 MotorVlog
03.45 Distracţiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Seniorii lavandei
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Ştiinţă şi inovaţii
06.35 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Artelier
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Dead lucky
00.15 La noi în sat
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
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 RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Program AGRO TV România     
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ    
19:30:00 PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ    
22:30:00  PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
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03:15:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Rambo: Ultima Lupta
23.00 Film R. I. P. D: Copoi pentru strigoi
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
04.30 Film Rambo: Ultima Lupta

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vânturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Po’s Kitchen
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Asfalt de Moldova

21.00 Zerodoi
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Holiday
01.00 Asia’s Monarchies
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Ora de Ras
04.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф 2+1
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф 2+1
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 117
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 42
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 867
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 43
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 870
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 118
21.00 Film: CĂRĂUŞUL
23.15 Film: O LECŢIE DE ONOARE
01.15 Albumul Național
03.30 Vouă

04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 29 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 13: Rapid Bucuresti-Ramnicu 
Valcea
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Totul se plăteşte
00.30 Adevăruri despre trecut
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Totul se plăteşte
03.30 fără prejudecati
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 27 şi 28
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbeşte 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: Culoarea dragostei
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 Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Atac în bibliotecă
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Criptopia: bitcoin, blockchain şi 
viitorul internetului
02.00 Film: Atac în bibliotecă
03.35 Meteo
03.40 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
20.10 Film: Doctor Quinn: din toata inima
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 Ora de Ştiri
03.10 Serial: Dragoste şi sânge
04.50 Film: Doctor Quinn: din toata inima
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Artelier
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAşii
11.30 Молодость Romanса. Concert
13.00 Bună seara!
14.10 Muzică
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.30 Art-club
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Pe viaţă
21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu

23.30 Film A fost odată în Mexic - Des-
perado 2
01.55 Best of Bună dimineaţa!
03.00 Ştiri Externe
03.30 Art-club
04.00 La noi în sat
05.00 Mesager
05.20 Reporter pentru sănătate

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ   
07:30:00 TELEMAGAZIN     
07:45:00  DELICIILE    Program educa-
tional/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI  
09:00:00 STIRI     Program Informativ     
09:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI 
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI 
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00 Program AGRO TV România 
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00  PRIMARUL LA COVOR    Pro-
gram educational/ Informativ
16:30:00 TELEMAGAZIN       
16:45:00 Program AGRO TV România 
17:45:00 TELEMAGAZIN       
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
04:50:00 Program AGRO TV România   

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 isănătate
11.00 Film Stuart Little - Soricelul 
familiei 2
12.30 Film Motelul iubirii
14.15 Teleshopping
14.30 Film Unchiul Drew
16.15 Teleshopping
16.30 Film Karate Kid
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Warcraft: Inceputul
23.00 Film Jason Bourne
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Unchiul Drew
04.00 Film Karate Kid

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Fishing Fortune
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Secretele Puterii
14.00 Смотри в оба
14.30 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Total Sport
18.00 Agricool
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Şase
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Elven
01.00 The Disappearance of Eleanor 
Rigby

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 Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища   
Тихого океана
10.30 Iubeşte viaţa
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 Голубая бездна
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Достать ножи
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Матрица: перезагрузка
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Голубая бездна

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie

12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 868
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 869
16.30 Film: ŞERIFUL CU NOUĂ VIEŢI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 871
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
01.30 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 30 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
23.00 Teatru TV
00.35 Istorii ascunse
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.35 Descălecaţi în Carpaţi
04.00 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Concertul de Anul Nou de la Viena 
2022
17.55 Moment@rt
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 Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 O dată-n viaţă Nicolae  
Botgros
22.20 Garantat 100%
23.20 Replay
00.20 Film: Culoarea dragostei
01.55 Meteo
02.00 Teleenciclopedia
02.50 Vreau să fiu sănătos!
03.39 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 şi aventură
11.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
- etapa 13
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Revanşa
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
20.10 Film: Duelul
22.10 Film: La căderea nopţii
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Revanşa
02.20 Ora de Ştiri
03.05 E vremea ta!
03.20 România… în bucate
04.10 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 F/d Labirintul şimţurilor
10.30 Ring star
11.30 Tinereţea Romanţei. Concert
12.50 Secvenţe japoneze
13.00 O seară în familie
14.00 Film Cutia cu secrete
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Rapsodia satului
17.45 Tezaur
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viaţă
21.00 Ştirile
21.30 Film Lista neagră
23.15 Ştirile (rus.)
23.30 Concert în Europa
00.15 Zapovednik
00.30 Concert de muzică clasică
01.35 Erudit cafe
02.15 Best of Bună dimineaţa!
03.00 O seară în familie
04.00 Concert în Europa
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN     
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI 
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI 
14:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  Program AGRO TV România 
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ  
16:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN       
16:45:00 Program AGRO TV România 
17:45:00 TELEMAGAZIN       
18:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic   
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV  
România 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 isănătate

10.00 Teleshopping
10.15 Film Uncle Drew
12.15 Film Karate Kid
14.45 Teleshopping
15.00 Film Nume de cod: Agentu’de 
serviciu
17.00 Teleshopping
17.15 Film Gasca nebuna
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 Survivor România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Regele Arthur
03.00 Film Nume de cod: Agentu’de 
serviciu
04.30 Film Gasca nebuna

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecţii de viaţa
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Ce spun românii
15.00 ApropoTv
15.45 SURVIVOR   
România
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR  
România
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 În lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Al cincilea anotimp
14.30 Teleshopping
15.00 Asfalt de Moldova
16.00 Tombola Maximum
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Şase
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Casse-tete chinois
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Муз/ф Зеленая   
книга
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Х/ф Матрица:   
революция
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: ŞERIFUL CU NOUĂ  
VIEŢI
13.00 Start show România

16.00 Stan şi Bran - momente  
de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 872
20.00 Film: UN SOŢ DE   
VÂNZARE
23.15 Film: CĂRĂUŞUL
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Armata rusă pacificatoare

Din țara unde tare-i place
Nu pleacă rusul cât nu-i pace,
Dar, știe și întreg Apusul,
Nu-i pace pân’ nu pleacă rusul!... Gheorghe BÂLICI

Gabriel Garcia Marquez a 
avut o fiică secretă, pe nume 
Indira, cu o ziaristă mexicană

Scriitorul columbian Gabriel 
Garcia Marquez (1927-2014), la-
ureat al premiului Nobel pentru 
literatură în 1982, a avut o fiică pe 
nume Indira dintr-o relație extra-
conjugală cu ziarista şi scriitoarea 
mexicană Susana Cato, fiică a cărei 
existență, necunoscută până acum, 
a fost confirmată luni pentru EFE 
de rude şi prieteni ai scriitorului.

Tânăra are circa 30 de ani şi 
a fost „cel mai sfânt şi mai bine 
păstrat secret al lui Garcia Marqu-
ez”, potrivit jurnalistului Gustavo 
Tatis Guerra, care a dezvăluit in-
formația într-un articol publicat 
în cotidianul columbian „El Uni-
versal”, din Cartagena de Indias.

Gabriel Eligio Torres Garcia, 
nepot al scriitorului, a confirmat 

Pisica unei 
tinere este 
atât de mare 
încât oamenii o 
confundă ade-
sea cu un câine. 
Și, deși a ajuns 
la o dimensiu-
ne apreciabilă, 
motănelul este 
încă în crește-
re.

Yulia Mini-
na, care locu-
iește în Oskol, 
Rusia, și-a 
cumpărat pisi-
ca în urmă cu mai puțin de doi ani. Era foarte mică 
atunci. Dar, în decursul lunilor care au trecut, a 
crescut într-un ritm accelerat, care a șocat-o pe Yulia.

Motanul a primit numele Kefir. „Nu mi-am ima-
ginat niciodată că un pui de pisică poate să crească 
atât de mult”, spune stăpâna lui Kefir.

Spune că 
motanul este 
foarte blând și 
calm, în ciuda 
înfățișării seri-
oase pe care o 
are și pe deasu-
pra este foarte 
inteligent și 
afectuos.

Kefir are, 
totuși, un obi-
cei care devine 
tot mai inco-
mod pentru 
Yulia: „Îi place 
să doarmă pe 

mine noaptea. Când era mic nu era nicio problemă.”
Kefir are acum un an și zece luni și cântărește 12,5 

kg. „E considerat încă un pisoi. Pisoii Maine Coon 
cresc până la trei sau chiar patru ani. Prin urmare, 
cred că va fi și mai mare.”

Digi24.ro
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pentru EFE că Indira Cato este 
vara sa, despre a cărei existență 
circulau doar zvonuri printre cei 
mai apropiați prieteni ai autorului 
romanului „Un veac de singurăta-
te”, care a murit la 17 aprilie 2014 
în Ciudad de Mexico, la vârsta de 
87 de ani.

„Ea este cam timidă, în fapt a 
existat un proces destul de lent 
de apropiere a ei de restul fami-
liei; dar da, comunicăm cu Indira, 
avem relații foarte bune”, a decla-
rat Torres Garcia, autor al cărții 
„Casa familiei Garcia Marquez”.

Tânăra a primit numele de 
Indira ca omagiu la adresa fostei 
şefe a guvernului Indiei, Indira 
Gandhi, care se împrietenise cu 
Garcia Marquez în timpul unei 
călătorii pe care cel supranumit 
Gabo a făcut-o la New Delhi în 
1983 pentru a-l însoţi pe fostul 
lider cubanez Fidel Castro la un 
summit al Mișcării Ţărilor Nea-
liniate.
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Kefir, motanul care a ajuns la 
12,5 kg și încă este în creștere 
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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. 
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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.
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24

Săptămânal independentVineri / 26 noiembrie / 2021
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

INDICE      1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI             12 LUNI
PM 21125 (PERS. FIZICE)     35,20   105,60  211,20       422,40
PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)  32,20   96,60  193,20             386,40 
PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)     40,0       120,0     240,0              480,0   

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