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Îmbogățirea 
ilicită

Înainte de a ataca acest su-
biect proletar-protestatar, con-
stat o lacună pe lista, la modă 
azi, a discriminărilor. Orice 
discurs, public sau privat (dar 
mai ales cele din presă, cărți, 
inclusiv, manuale școlare), este 
azi penalizat pentru discrimina-
re, reală sau închipuită, sexuală 
ori rasială, națională ori religi-
oasă. Dar din lista asta lipsește 
– pe nedrept! – discriminarea 
pe criterii de clasă. Disprețul 
față de cei din clasele sociale in-
ferioare (pe treapta bunăstări) 
ori revolta acestora din urmă 
pentru prosperarea celor din 
vârful piramidei.

Mircea V. CIOBANU
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Izolarea termică 
a locuinței

Soluția pentru a economisi
energie termică și a contribui 
la oprirea încălzirii globale

În Republica Moldova s-au scumpit gazele 
naturale, energia termică, peleții, lemnele 
și cărbunii, iar de la primăvară ar putea 
crește tariful pentru energia electrică. 
Chiar dacă Guvernul compensează 
diferența de tarife pentru consumul de 
gaze naturale și energie termică, totuși 
majorarea acestor prețuri pune la grea 
încercare bugetele multor locuitori ai 
Republicii Moldova. 

D i a l o g u r i  n e c e s a r e

Omul, o ființă în 
permanentă devenire

15 

Profesorul și doctorul habilitat Vlad Pâslaru este un 
autentic reformator al sistemului educațional autohton, 
cunoscut la scara întregului spațiu educațional românesc, 
dar și european. La întrebarea despre analfabeții 
funcționali, profesorul Pâslaru răspunde că analfabet 
funcțional, acum 60 de ani, putea fi un băiat de vreo zece 
ani care nu știa să înhame calul, să-l călărească, să are 
cu el etc., iar acum este un copil care poate avea cărți și 
manuale pentru vârsta lui, dar nu le poate înțelege. 
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„Institutul Oncologic 
este campion în acest sens” 

Ministrul Sănătății al Republicii Mol-
dova, Ala Nemerenco (foto), condamnă 
orice acceptare de mulțumire, condițio-
nare pasivă sau activă, corupere a paci-
entului din partea lucrătorilor medicali. 
Mesajul a fost publicat pe  pagina de 
Facebook a oficialului după ce marți, 
15 februarie, șeful Secției radiologie 
IV din cadrul Institutului Oncologic a 
fost reținut pentru o mită de 2000 de 
euro de către ofițerii CNA și procurorii 
anticorupție. Medicul este bănuit de 
corupere pasivă, după ce a fost denunțat 
de către un pacient. 

„Am depus efort încă în mandatul tre-
cut de ministru (2019) că țara noastră, 
sistemul de sănătate, medicii și pacienții 
să poată beneficia de un radiolinear nu-
clear de ultimă generație cu o eficiență 
terapeutică înaltă și minime complicații. 
Drumul lui a fost lung – tocmai peste 
doi ani a fost posibil să fie instalat și 
iată, de câteva săptămâni, funcționează. 

Cu un cost de 1,2 milioane de euro, 
plătit din contribuțiile cetățenilor euro-
peni, dar și ai noștri, acest radiolinear 
nu a fost instalat ca să servească șefu-
lui secției radioterapie IV a Institutului 
Oncologic pentru propria îmbogățire. 
El este pentru a salva vieți, a readuce 
speranțe, a distruge durere și a usca 
lacrimi”, scrie ministrul Sănătății în-
tr-o postare pe Facebook. 

„Reținerea, în flagrant, de ofițerii 
CNA pentru că a pretins 2.000 de euro 

pentru a asigura internarea și urgentarea 
tratamentului unui bolnav grav este o 
rușine pentru întreg sistemul, dar cel 
mai mult pentru el și familia sa – în 
special pentru părinți.

A solicita plată pentru un serviciu pe 
care statul îl prestează gratuit de la cei 
care se confruntă cu durere fizică, sufle-
tească, și mai sunt cu toate speranțele 
la pământ, este nu doar o încălcare cu 
iz penal, ci o decădere morală profundă 
pentru un intelectual”, scrie Nemerenco. 

În același mesaj, Nemerenco susține 
că „Institutul Oncologic este campion în 
acest sens, deoarece a picat rău testele de 
integritate realizate de CNA anii trecuți. 
În sistem circulă fabule despre pretinse-
le sume și ratingul „campionilor”. 

Menționăm că în acest caz a fost 
pornită o urmărire penală în temeiul 
art. 324 Cod penal – corupere pasivă. 
Reținerea medicului s-a produs marți, 
15 februarie, la operațiune au participat 
procurori anticorupție și ofițeri CNA, în 
momentul primirii banilor. Transmite-
rea s-a efectuat sub controlul CNA și a 
fost documentată cu mijloace speciale 
audio și video.

Dacă va fi găsit vinovat, șeful de sec-
ție, care este persoană publică, riscă o 
pedeapsă de până la 10 ani de închisoare 
cu amendă și privarea de dreptul de a 
ocupa funcții publice pe o perioadă de 
până la 15 ani, anunță printr-un comu-
nicat CNA.

V.P.
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În urma evaluării situației epidemiologice 
actuale, ținând cont de o scădere ușoară, în 
ultima săptămână, a numărului cazurilor de CO-
VID-19 la nivel național, se revine la măsurile de 
protecție diferențiate. Astfel, Comisia Națională 
Extraordinară pentru Sănătate Publică (CNESP) 
a aprobat luni, 14 februarie, noi decizii.

Membrii CNESP au decis că, începând cu 
16 februarie 2022, se va reveni la măsurile de 
protecție diferențiate, în funcție de pragul de 
alertă din fiecare localitate, stabilit în baza 
ratei de incidență, fiind abrogată Hotărârea din 
20 ianuarie prin care au fost stabilite măsuri 
valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 
scrie în comunicatul emis de Guvernul Republi-
cii Moldova. 

Totodată, nu va mai fi necesară prezentarea 
certificatului COVID-19 la intrarea în spațiile 
comerciale sau de deservire, acesta urmând a fi 
necesar – în funcție de pragul de alertă, numai 
pentru accesarea anumitor locații specifice 
precum unitățile de alimentație publică, cele 
care găzduiesc evenimente private sau sportive, 
instituții de cultură sau reuniuni științifice.

În pragurile de alertă verde și galben va 
fi permisă revenirea la regimul obișnuit de 
lucru, în vreme ce măsurile privind munca de 
la distanță, respectiv programul diferențiat, se 
mențin în pragurile portocaliu și roșu. 

În pragul roșu, instituțiile de învățământ 
profesional tehnic și superior vor activa în 
regim on-line, cu excepția orelor practice care 
implică utilizarea de echipamente tehnice/
laboratoare, dar nu mai mult de 10% din 
activitățile didactice per program de studiu. 
Având în vedere specificul domeniului, 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” va activa în regim mixt.

Sistarea evenimentelor private (nunți, bote-
zuri, mese de pomenire, mese festive) rămâne 
în vigoare doar în pragul de alertă roșu. Tot-
odată, rămân sistate în codul roșu activitățile 
din zonele de agrement și parcurile de distrac-
ție, precum și conferințele și întrunirile științi-
fice în format fizic.

Unitățile de alimentație publică vor putea 
reveni la orarul obișnuit de lucru, cu respec-
tarea limitelor de persoane stabilite în anexa 
menționată, indiferent de pragul de alertă.

„În vederea revenirii la măsurile de sănătate 
publică diferențiate, conform cadrului predic-
tibil adoptat anul trecut, Comisiile teritoriale 
extraordinare de sănătate publică, în termen de 
24 de ore de la intrarea în vigoare a Hotărârii, 
se vor convoca și vor institui măsurile de sănă-
tate publică pentru fiecare localitate a unității 
administrativ-teritoriale din gestiune, în co-
respundere cu pragul de alertă stabilit de către 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică la 
data de 14 februarie 2022”, precizează repre-
zentanții Executivului în același comunicat. 

D.B.
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Vizita viceministrului rus de Externe, 
Andrei Rudenko, la Tiraspol și 
discuțiile cu regimul separatist au 
provocat mai multe reacții la Chișinău. 

Autoritățile constituționale au calificat mesajul 
lui Rudenko la Tiraspol drept dezamăgitor, iar 
analiști politici remarcă faptul că reprezentantul 
Rusiei a promovat noile indicații ale Moscovei 
în contextul crizei de securitate de la granița cu 
Ucraina, transmite Radio Chișinău.

Rusia promovează politica 
dublelor standarde

După vizita efectuată la Chiși-
nău, viceministrul rus de Externe 
a fost și la Tiraspol, unde s-a în-
tâlnit cu reprezentanții regimu-
lui separatist și chiar a susținut 
declarații de presă împreună cu 
aceștia. 

La scurt timp, Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării 
Europene de la Chișinău a emis 
o declarație prin care consideră 
regretabile declarațiile oficialului 
rus privind intențiile de a conso-
lida capacitățile așa-numitului 
punct consular mobil de la Ti-
raspol care activează fără acor-
dul autorităților moldovenești, 
ținând să reamintească părții ruse 
despre necesitatea conformării 
stricte rigorilor convențiilor de la 
Viena despre relațiile diplomatice 
și relațiile consulare. 

„Tonalitatea și accentele mesa-
jelor publice ale diplomatului rus 
trezesc o profundă dezamăgire. 
Abordările viceministrului rus 

contrastează cu poziția oficială a 
Federației Ruse privind susținerea 
suveranității și integrității terito-
riale a țării noastre”, a transmis 
purtătorul de cuvânt al diploma-
ției de la Chișinău, Daniel Vodă.

Fostul ambasador al Republi-
cii Moldova la Moscova, Anatol 
Țăranu, notează că nu este o nou-
tate că reprezentanții Rusiei duc 
o politică dublă, spunând una la 
Chișinău și alta la Tiraspol.

„Această vizită a ministrului 
adjunct de externe al Rusiei desi-
gur că a avut un dublu scop. Ca de 
obicei, înalții demnitar ruși care 
vin la Chișinău cu regularitate 
vizitează și Tiraspolul. Din acest 
punct de vedere, cred că obiectivul 
a fost să se informeze privitor la 
situația de la Chișinău, dar și să 
vină la Tiraspol pentru a vedea 
care e situația acolo și să trans-
mită ultimele indicații ale Mos-
covei pentru Tiraspol, care ar fi 
comportamentul acestei enclave 

secesioniste în condițiile care se 
creează acum, inclusiv ale acelui 
conflict care există în jurul Ucrai-
nei. Faptul că Rusia promovează 
politica dublelor standarde: una 
vorbește la Chișinău și alta spune 
la Tiraspol, e ceva cu ce ne-am 
deprins deja”, a punctat Anatol 
Țăranu.

Fostul vicepremier pentru re-
integrare, Victor Osipov, remarcă 
pe pagina sa de Facebook, într-un 
comentariu, că oficialul rus, aflat 
în vizită la Tiraspol, a pozat de-
monstrativ pe fundalul steagului 

regimului separatist. Potrivit fos-
tului șef de la reintegrare, Andrei 
Rudenko a tratat nerecunoscuta 
republică transnistreană ca pe 
un subiect egal, și în discurs, și 
protocolar. 

„Este o insultă la adresa Repu-
blicii Moldova și a diplomației, 
în general, după ce la Chișinău a 
fost primit cu tot respectul”, mai 
opinează Victor Osipov.

Viceministrul Afacerilor Ex-
terne al Federației Ruse, Andrei 
Rudenko, controla direct în „ul-
tima fază” a președinției lui Do-

don aspectele de interes pentru 
Moscova în politica externă a Re-
publicii Moldova, susține Victor 
Osipov, subliniind că oficialul rus 
obișnuia chiar să ceară explicații 
și măsuri vizând șefii misiunilor 
diplomatice moldovenești.

Victor Osipov a adăugat că An-
drei Rudenko, în timpul mandatu-
lui lui Igor Dodon la Președinție, 
se interesa de activitățile repre-
zentanților Republicii Moldova în 
cadrul forurilor internaționale.

D.B., după radiochisinau.md și 
anticorupție.md

„Rusia își păstrează toate capabilitățile pentru invadarea Ucrai-
nei. Am discutat inițial despre 100.000 de soldați, dar vedem 
acum o creștere progresivă. Le cerem să facă ceea ce spun, și 
anume să se retragă. Aceasta ar fi cea mai bună contribuție 
a lor pentru reducerea tensiunilor. Monitorizăm îndeaproape 

ceea ce fac și observăm că se mută cu echipamente și trupe, dar 
dispozitivele militare grele rămân. Ei pot aduce înapoi repede 
aceste trupe. Vrem să vedem o mutare adevărată a trupelor, nu 
o mutare temporară.”

Jens Stoltenberg, Secretar general al NATO
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Viceministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Rudenko (stânga) și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski

Joi, separatiștii din estul Ucrai-
nei, sprijiniți de Rusia, au anunțat 
că forțele guvernamentale ucrai-
nene au deschis focul, pe terito-
riul controlat de ei, de patru ori în 
ultimele 24 de ore, acuzația a fost 
însă respinsă de Kiev. Învinuirea a 
fost făcută într-o declarație emisă 
de reprezentanți ai autoproclama-
tei „Republici Populare Lugansk”, 
informează agerpres.ro, cu referire 
la Reuters.

În declarație se menționează 
că forțele ucrainene au folosit 
mortiere, lansatoare de grenade 
şi o mitralieră în patru incidente 
separate ce au fost înregistrate joi.

„Forțele armate ale Ucrainei 
au încălcat cu cruzime regimul de 
încetare a focului, utilizând arma-
ment greu care, conform Acordu-
rilor de la Minsk, ar trebui să fie 
retras”, scrie în declarație. 

Armata ucraineană a respins 
acuzația rebelilor proruși, susți-

nând că de fapt aceștia sunt cei 
care încalcă încetarea focului.

Un ofițer de presă al forțelor mi-
litare ucrainene a declarat într-o 
discuție telefonică, pentru Reuters, 
că: „În pofida faptului că asupra 
pozițiilor noastre s-a tras cu arme 
interzise, printre care artilerie de 
calibrul 122 mm, trupele ucrainene 
nu au deschis focul drept ripostă”.

Totodată, observatori din par-
tea Organizației pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa (OSCE) au 
înregistrat joi mai multe incidente 
cu proiectile de-a lungul liniei de 
contact dintre rebelii susținuți de 
Rusia şi forțele guvernamentale în 
estul Ucrainei, a declarat o sursă 
diplomatică pentru aceeași sursă.  

Aproximativ 20 de nave milita-
re ruse au început joi exerciții în 
Marea Caspică, potrivit Ministeru-
lui Apărării de la Moscova. Aceste 
exerciții fac parte din aplicațiile 
mai ample în care este implicată 

în această perioadă o mare parte 
a forțelor terestre şi navale ruse.

Imagini din satelit arată că Ru-
sia şi-a retras unele echipamente 
militare din apropierea Ucrainei, 
dar au sosit altele, iar Rusia conti-
nuă să dispună de numeroase forțe 
şi materiale militare în apropierea 
ţării vecine, a indicat joi o compa-
nie privată americană, transmite 
Reuters.

Compania „Maxar Techno-
logies”, cu sediul în SUA, care 
monitorizează de câteva săptă-
mâni acumularea de forțe ruse în 
preajma Ucrainei, ce nu au putut 
fi verificate în mod independent 
de Reuters, scrie Agerpres.

State occidentale au atenționat 
miercuri că prezența militară rusă 
se intensifică la granițele Ucrainei, 
contrar insistențelor Moscovei, 
care afirmă că şi-a retras parțial 
forțele.

D.B.

Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor vor forma un bloc 
politic permanent. Anunțul a fost făcut miercuri, 16 februarie, în cadrul 
unei conferințe de presă, de către liderul PCRM, Vladimir Voronin, 
și secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea. Totodată ei au lansat 
și o inițiativă privind crearea unei platforme naționale de opoziție.

Totodată, reprezentanții BCS au anunțat că vor iniția proiectul de 
moțiune simplă împotriva activității Guvernului, pe care l-au acuzat 
de „incompetență”.

Amintim că aceste formațiuni au participat împreună la alegerile 
parlamentare de anul trecut, după ce socialiștii au pierdut din po-
pularitate. Recent, unul dintre fruntașii PSRM, primarul Ion Ceban, 
a părăsit partidul și a anunțat lansarea unui proiect politic separat.

radiochisinau.md 

PSRM și PCRM vor forma 
un bloc politic permanent 

Rusia și-a retras unele echipamente 
militare din apropierea Ucrainei, 
dar au sosit altele
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Temerile părinților afectează 
vaccinarea minorilor

În R. Moldova peste 10.000 de copii au 
fost vaccinați împotriva virusului Sars-
CoV-2. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din 
municipiul Chișinău. În restul republicii 

se atestă un număr scăzut de copii vaccinați, 
din cauza că mulți părinți se tem de efectele 
adverse post vaccinare induse de mulțimea de 
știri neveridice care circulă pe internet. Medicii 
epidemiologi susțin că nevaccinarea copiilor ar 
putea provoca noi focare, deoarece aceștia sunt 
o sursă de infecție. Specialiștii portalului Stop 
Fals îndeamnă părinții să analizeze critic orice 
informație despre vaccinarea contra Covid-19.

Ministerul Sănătății a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că la 
data de 14 februarie în Republica 
Moldova erau administrate 10.376 
de doze de vaccin contra Covid-19, 
dintre care 7.580 la copii cu vârsta 
cuprinsă între 16-17 ani și 2.796 
la cei care au între 12 și 15 ani.

Conform datelor Agenției Na-
ționale pentru Sănătate Publică 
prezentate pentru ziarul nostru, 
cei mai mulți copii cu vârste de 
12-17 ani, vaccinați cu cel puțin o 
doză, sunt din Chișinău – 2.251, 
pe locul doi se află r-nul Hâncești 
– 351, după care urmează Dubă-
sari – 232, Briceni – 188, Bălți 
– 173, Orhei – 161. Cei mai puțini 
copii imunizați cu o singură doză 
sunt la Taraclia – 28, Șoldănești 
– 35 și la Leova – 39.

Valul 5 al pandemiei 
Covid-19 în RM a afectat un 
număr foarte mare de copii

Medicul epidemiolog Veaceslav 
Guțu din cadrul ANSP a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
valul 5 al pandemiei Covid-19 
în RM a afectat un număr foarte 
mare de copii. 

Din numărul cazurilor active 
de Covid-19 – 36.012 cazuri la 13 
februarie, 3.053 de cazuri sunt în 

rândul copiilor de 0-17 ani, ceea 
ce reprezintă aproximativ 8,4%. 
Din aceste 3.053 de cazuri, 997 
sunt copii cu vârsta de 12-17 ani, 
ceea ce reprezintă 32,6%, spune 
medicul. 

Guțu menționează că nevacci-
narea copiilor ar putea afecta sis-
temul educațional prin închiderea 
școlilor, grădinițelor, trecerea la 
regimul online.

„Copiii pot fi o sursă de in-
fecție pentru părinți, bunici din 
considerentul că ei sunt mereu 
în colective mari, de unde se pot 
infecta foarte ușor. Îmbolnăvirea 
copiilor poate crea stres în rân-
dul acestora, în rândul părinților, 
poate afecta sistemul medical prin 
spitalizarea acestora într-o pe-
rioadă scurtă de timp. Odată cu 
vaccinarea adulților și protejarea 
acestora, copiii, fiind nevaccinați, 
ar putea deveni din nou focare de 
infecție de Covid-19”, ne explică 
medicul.

Imunitatea după boală 
este de scurtă durată 
și nu previne reinfectarea 
cu alte tulpini 

În rândul populației persistă 
ideea că virusul Sars-CoV-2 este 
suportat mai ușor de copii și că 
afectează doar persoanele mai 
în vârstă. Din acest motiv rata 
de vaccinare în rândul minori-
lor este destul de mică, ne spune 
Veaceslav Guțu.

„O altă cauză este faptul că 
părinții prezintă temeri față de 
efectele adverse post imunizare, 
cele mai frecvente reacții adverse 
la adolescenții cu vârsta cuprinsă 
între 12 și 17 ani au fost durerea 
la locul injectării (97%), cefaleea 

(78%), oboseala (75%), mialgia 
(54%), frisoanele (49%), umfla-
rea/ sensibilitatea axilare (35%), 
artralgia (35%), greața /vărsă-
turile (29%), umflarea la locul 
injectării (28%), eritem la locul 
injectării (26%) și febră (14%)”, 
enumeră Guțu.

Printre persoanele reticente 
mai persistă și părerea că imu-
nitatea după boală este mai efi-
cientă decât vaccinarea, ceea ce 
este incorect. Cu atât mai mult cu 
cât imunitatea după boală este de 
scurtă durată și nu previne rein-
fectarea cu alte tulpini, mențio-
nează medicul.

„Vaccinurile anti-Covid-19 ad-
ministrate copiilor sunt sigure și 
eficiente. Vaccinarea lor este uni-
ca șansă să îi ținem departe de îm-
bolnăvirea cu virusul Sars-CoV-2”, 
punctează medicul epidemiolog 
Veaceslav Guțu.

Majoritatea copiilor fac 
boala fără simptome

Experta internațională în sănă-
tate publică Ala Tocarciuc într-o 
analiză pentru IPN, menționează 
că copiii sunt nu doar purtători 
și transmițători buni, ei sunt și 
cel mai mult expuși infectărilor 
și, respectiv, fac boala cu simpto-
me. Numărul copiilor spitalizați 
cu Omicron este totuși mai mic 
comparativ cu numărul copiilor 
spitalizați cu Delta. Din 100 de 
copii infectați cu Delta, ajungeau 
în spital trei copii, în mare ma-

joritate cu afecțiuni pulmonare. 
Cu Omicron, din 100 de copii 
infectați, ajunge în spital doar 1 
copil și cel mai des fără afectare 
pulmonară. 

Partea bună este că toți acești 
copii, trecuți prin infecție, o să 
rămână cu o anumită protecție 
imună împotriva Covid-19, care 
va fi valabilă pentru următoarea 
jumătate de an. Partea proastă 
este anume cunoașterea limitată 
a consecințelor acestui Omicron 
pe termen lung asupra organismu-
lui unui copil în creștere, susține 
experta.

Virusul versus lipsa 
accesului la sistemul 
de sănătate

Conform Biroului Național de 
Statistică, la 1 ianuarie 2021, nu-
mărul copiilor în Republica Mol-
dova a constituit 559,7 mii sau 
aproape fiecare a cincea persoană 
era în vârstă de până la 18 ani. 
Ala Tocarciuc ne îndeamnă să 
presupunem că 99% din acești 
copii sunt nevaccinați împotriva 
Covid-19.

„Foarte mulți dintre ei sunt în 
subnutriție zilnică, nu primesc vi-
tamine sau suplimente alimentare. 
Majoritatea acestor copii nu au fost 
văzuți de un medic în ultimul an de 
viață, pentru un control profilac-
tic, au un acces limitat la serviciile 
pediatrice, care au fost „reformate 
cu succes” în ultimii ani. 

Cred că nu o să greșesc dacă 

o să afirm că jumătate din acești 
copii au părinții plecați la munci 
peste hotare, locuiesc cu bunici 
sau persoane terțe.

Infecția cu Omicron este privită 
în primele zile ca o simplă răceală 
la acești copii. Se tratează fără me-
dicamente, cu remedii naturiste”, 
spune Tocarciuc.

Neîncrederea oamenilor, ali-
mentată de pseudo-experți de pe 
rețelele de socializare

Foarte mulți părinți sunt îm-
potriva vaccinării nu doar pentru 
minori, dar în general, invocând 
mulțimea de știri nedocumenta-
te, din surse fantomă în special 
de pe internet, despre pericolele 
vaccinări. Lilia Zaharia, coordona-
toarea editorială a portalului Sto-
pfals.md, gestionat de Asociația 
Presei Independente, a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
aceasta infecție este relativ nouă 
și părinții încă nu au încredere 
într-un ser pediatric.

„Neîncrederea oamenilor este 
alimentată, din păcate de diverși 
pseudo-experți care sunt «speci-
aliști» în rețelele de socializare 
și inventează fel de fel de efecte 
adverse sau, mai grav, boli.

Și acei părinți cu o gândire cri-
tică slabă nu verifică informația 
la specialiști în domeniu, precum 
pediatri sau virusologi, dar dau 
crezare acestor falsuri răspândite 
de pseudo-experți. Le recomand 
părinților ca decizia să fie luată în 
favoarea sănătății copiilor”, spune 
Lilia Zaharia.

Carolina CHIRILESCU

Mai multe obiective de infrastructură 
din Chișinău urmează să fie construite sau 
renovate din bani oferiți de autorități pu-
blice locale din România. Este vorba despre 
primăria Sectorului nr. 2 din București, 
Consiliul Județean Buzău, Consiliul Jude-
țean Ilfov și Primăria Iași. Astfel, mai multe 
scuaruri, școli și grădinițe din sectoarele 
Botanica, Buiucani și Centru urmează să 
fie renovate din ajutoare financiare oferite 
de România, transmite Radio Chișinău.

După ce a sprijinit financiar reabilitarea 
scuarului Nicolae Titulescu din sectorul 
Botanica din Chișinău, Consiliul Județean 
Buzău oferă alte opt milioane de lei moldo-
venești (aproximativ 400 de mii de euro) 
pentru reabilitarea Scuarului Catedralei 
din centrul municipiului. Președintele Con-
siliului Județean Buzău, Petre Emanoil 
Neagu, a declarat pentru Radio Chișinău 
că pentru oferirea acestui ajutor s-a votat 
în unanimitate dorindu-se dezvoltarea 

relațiilor de o parte și de alta a Prutului.
„Încă de la începutul anilor 90, Județul 

Buzău a fost printre primele județe din țară 
care a făcut o înfrățire cu un raion din Re-
publica Moldova, Soroca, apoi am ajuns și 
la Dubăsari. Și iată că, străbătând Basarabia 
în lung și în lat, am ajuns și la Chișinău”.

Un acord de colaborare între Județul 
Buzău și Primăria Municipiului Chișinău 
a fost încheiat anul trecut.

Primăria Municipiului Iași va oferi Chiși-

năului bani pentru deschiderea unui Centru 
de Cultură „Grigore Vieru”, iar Primăria 
Sectorului 2 din București va reabilita în 
urma unui ajutor de cinci milioane de lei 
moldovenești un Centru de Tineret și spa-
țiul adiacent clădirii, în sectorul Botanica.

Totodată, Consiliul Județean Neamț va 
susține crearea Centrului Cultural Muni-
cipal din Chișinău care va purta numele 
lui Eugen Doga.

radiochisinau.md

Obiective de infrastructură din Chișinău vor fi renovate 
din bani oferiți de APL din România

Medic epidemiolog: „Vaccinarea copiilor este unica șansă să îi ținem departe de îmbolnăvirea 
cu virusul Sars-CoV-2”
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Canalele platformei nemoderate Telegram 
au devenit laboratoare de știri false 
pentru posturile media tradiționale 
controlate de forțele pro-Kremlin, iar 

autoritățile moldovenești sunt incapabile să 
contracareze funcționarea nelicențiată a Sputnik 
Moldova pe teritoriul a trei state – Republica 
Moldova, Ucraina și România.

În contextul crizei energetice 
internaționale declanșată în toam-
na lui 2021, mijloacele de propa-
gare a știrilor false și-au completat 
gama de narațiuni cu deconec-
tarea în masă a consumatorilor 
casnici de la rețelele electrice și 
de gaze naturale; sistarea furniză-
rii electricității de către Centrala 
Termoelectrică Moldovenească 
din Transnistria etc. 

Deși se prezintă ca o platformă 
fără cenzură și este înregistrată 
în Dubai, Telegram, proprietate 
a cetățeanului rus Pavel Durov, 
este în ultima vreme rețeaua de 
socializare preferată a instituțiilor 
media controlate de Kremlin. 

Cooptarea Telegram în pano-
plia instituțiilor media rusești 
responsabile de propagandă a 
început în Republica Moldova în 
ajunul alegerilor locale din muni-
cipiul Chișinău din 20 noiembrie 
2019.

Activizarea propagandei rusești 
pe social media, în opinia exper-
tului WatchDog, Valeriu Pașa, s-a 
produs în această perioadă pentru 
a compensa pierderea de spațiu 
în trendul majoritar. 

„Actualmente, media rusească 
în Moldova este mult mai puțin 
influentă decât acum cinci-zece 
ani. Se încearcă mutarea acestui 
război informațional în mediul 
online”, a observat el. 

Până în toamna lui 2019, contul 
celui mai mare ziar de limbă rusă 
din Republica Moldova Komso-
molskaia Pravda v Moldove, a 
avut o activitate sporadică. 

Pe 7 octombrie 2019, Kom-
somolka, fără să declare până 
atunci o atenție specială pentru 
Telegram, a consemnat atinge-
rea numărului de 100 de abonați 
(!) și și-a exprimat recunoștința 
pentru colaborare „veteranilor 
Telegramului moldovenesc”, un 
grup de canale în principal din 
Transnistria.

Kanalul Telegram al Kp.md, 
care a început să funcționeze 
ca agregator, subliniază că este 
pagină „neoficială” a publicației 
rusești.

Redactorul-șef al Komsomols-
kaia Pravda v Moldove, Serghei 
Ciurikov, personaj calificat de 
site-ul drept propagandist antiu-
crainean, a declarat că publicația 
pe care o conduce nu are nimic în 
comun cu canalul de Telegram @
KpMoldova.

„Ne-au solicitat franciza și noi 
le-am oferit-o. Nu are cine să se 
ocupe de acest lucru”, a explicat el 
caracterul „neoficial” @KpMoldova. 

Intrarea în scenă 
a politicienilor

Modelul Kp.md a fost urmat 
rapid și de alte instituții media 
rusești în Republica Moldova – 
Sputnik Moldova, Noi.md, Ar-
gumenty i Fakty etc., care și-au 
făcut și promovat intens conturi 
de Telegram. 

Această tendință este explicată 
de Serghei Ciurikov drept reacție 
a politicii aplicate de Facebook 
față de media de stat rusești și 
oportunității pe care o oferă Te-
legram – „lipsa de cenzură”. 

La sfârșitul anului 2019, într-o 
postare de bilanț, @KpMoldova 
și-a informat cu entuziasm citi-
torii că Platforma Telegram „a 
explodat pur și simplu de belșu-
gul canalelor de autor și, drept 
urmare, instituțiile media tradiți-
onale s-au năpustit asupra acestei 
vâltori de informație”.

Prin aceste cuvinte, Komso-
molka a recunoscut practic faptul 
că instituțiile media tradiționale 
rusești au devenit trambuline 
pentru știrile false generate de 
site-uri obscure și de canalele de 
autor de Telegram. 

Creuzetul știrilor 
false: cum 
funcționează 
dezinformarea

Canalele de autor de Telegram 
funcționează ca un laborator în 
care sunt inventate știrile false 
printr-un mecanism precis. 

„Este foarte simplu. Se lansează 
un fake pe un canal anonim de 
Telegram. Acesta este preluat de 
alte canale și este promovat prin 
distribuire sincronizată, inclusiv 
de cele ale instituțiilor media tra-
diționale. Informația falsă ajunge 
astfel în știri atât pe site-urile afi-
liate socialiștilor, cât și în main-
stream”, a observat Pașa.

Serghei Ciurikov a admis că 
reporterii publicației pe care o 
conduce folosesc canalele de au-
tor de Telegram ca sursă de pri-
mă mână pentru scrierea știrilor, 
doar că acest lucru se întâmplă 
din tendința de a publica primii 
„o informație” și din cauza goanei 
pentru audiență.

„Da, sunt de acord… Au fost 
cazuri în care noi am făcut tri-
miteri la canalele de Telegram și 
informațiile nu s-au confirmat. 
În astfel de situații, noi am șters 
aceste știri de pe site”, a afirmat 
el, subliniind că acest lucru se în-
tâmplă din cauza că redacția nu 

Vehiculele propagandei 
rusești în Republica Moldova

are timp și nici capacitate pentru 
fact-checking.  

Dezinformarea s-a activat ver-
tiginos, inclusiv pe Telegram, în 
preajma alegerilor prezidențiale 
din 2020. Pe tot parcursul anu-
lui și până la cele două tururi ale 
scrutinelor prezidențiale din 1 și 
15 noiembrie, propaganda rusă a 
acționat intens în favoarea can-
didatului pro-rus, Igor Dodon. 

Planuri și scenarii 
cu finanțare 
ale serviciilor 
speciale rusești

Sursa de finanțare a acestei 
mașinării de propagandă a fost 
dezvăluită în vara anului 2021 de 
cotidianul german Bild, care a pu-
blicat un document al SIS despre 
campania de influență rusească 
asupra alegerilor prezidențiale 
din R. Moldova. 

SIS nu a confirmat pentru re-
porteri autenticitatea documentu-
lui publicat de cotidianul german. 

Conform documentului SIS, 
citat de Bild, Kremlinul a planifi-
cat în total 11,4 milioane de euro 
în campania electorală pentru 
a-l face din nou pe Igor Dodon 
președinte al Republicii Moldova.

Pe lângă cele patru milioane 
de euro destinați „candidaților 
prietenoși”, cele 393.000 de euro 
pentru observatorii electorali stră-
ini, cele 500.000 de euro pentru 
„corectarea rezultatelor în secți-
ile de votare”, Moscova a stabilit 
528.750 de euro pentru produ-
cerea și difuzarea „producției 
media” și funcționarea canalelor 
Telegram.

Pentru fiecare canal de Tele-
gram, devizul de cheltuieli preve-
de un „director” – plătit cu 1.000 
de euro lunar – și doi „jurnaliști” 
– fiecare cu câte 400 de euro pe 
lună.

Victimele 
dezinformării 
sunt țințite precis 

Pe lângă media și rețelele socia-
le menționate mai sus, printre cele 
mai vocale guri de tun ale Mos-
covei la Chișinău, se numără pos-
tul de radio și website-ul Sputnik 
Moldova, posturile de televiziune 
Primul în Moldova (care retrans-
mite Pervîi Kanal din Rusia), NTV 
și RTR Moldova ș.a. 

Sputnik Moldova acoperă în-
tregul teritoriu al Republicii Mol-
dova, inclusiv regiunea găgăuză, 
locuită de o populație în majori-
tate filorusă, regiunea secesionis-
tă transnistreană, de asemenea, 
controlată de Kremlin, precum și 
estul României și regiunea Odesa 
din Ucraina.

În opinia directorului executiv 
al Asociației Presei Independente, 
Petru Macovei, canalele și publi-
cul-țintă al Sputnik Moldova sunt 
alese pe baza unei strategii bine 
elaborate. 

„Dacă ne uităm la sondajele 
legate de percepția oamenilor în 
ceea ce privește rolul Rusiei și al 
lui Putin, remarcăm că în Româ-
nia și Republica Moldova există 
foarte multă lume care, fiind vic-
tima propagandei rusești, gândeș-
te în spiritul pe care și-l dorește 
Kremlinul”, a precizat Macovei.

Deși emite pe teritoriul a trei 
state, Sputnik Moldova nu de-
ține o licență pentru activitatea 
sa acordată de autoritățile de la 
Chișinău.

Regulatorul pieței audio-video 
din Republica Moldova, Consiliul 
Audiovizualului (CA), a comunicat 
că Agenția Internațională de Presă 
și Radio Sputnik nu au deținut și 
nici nu dețin vreo licență care ar 
legitima o activitate în domeniul 
media pe teritoriul Republicii 
Moldova.

Cu toate acestea, autoritățile 
moldovenești nu au aplicat sanc-
țiuni față de Radio Sputnik din 
cauza că acesta „nu este obiect al 
Codului serviciilor media audio-
vizuale”.

În schimb, produsele media ale 
Radio Sputnik sunt transmise de 
două stații: „Hit FM” și „Radio 
Alla”.

Licența „Hit FM” este deținută 
de „Radio Hit” SRL, în timp ce 
licența „Radio Alla” – de „Radio 
Top” SRL. Ambele societăți sunt 
conduse de Dan Lozovan și Tati-
ana Gumenii. 

Dan Lozovan figurează într-un 
raport al Stratcom – Centrul de 
excelență al comunicațiilor stra-
tegice NATO – ca proprietar de 
media, parte a mașinăriei de pro-
pagandă rusă în R. Moldova.

Situația în care funcționează 
Sputnik Moldova este cunoscută 
la Consiliul Audiovizualului încă 
din 13 august 2019. 

Fosta membră a Consiliului, 
Olga Guțuțui, a semnalat că Sput-
nik Moldova poate fi recepționat 
pe o frecvență care aparține Hit 
FM pe o rază de aproximativ 70 de 
kilometri pe teritoriul României. 

De cealaltă parte, Tatiana Gu-
menii a declarat reporterilor CIJM 
că Radio Alla și Hit FM difuzează 
știrile Sputnik Moldova „perfect 
legal”. 

„Radio Alla procură o parte de 
emisiuni de la Radio Sputnik – 
buletinele de știri și emisiunile de 
divertisment. Acestea sunt difuza-
te zilnic între orele 8:00 și 12:00 
și 17:00 și 20:00, dacă nu mă în-
șel”, a menționat ea, precizând 
că în cazul Hit FM există aceeași 
colaborare cu Sputnik Moldova, 
„doar că parțial”. 

Investigație realizată 
de Ilie Gulca 

și Mădălin Necșuțu

Noua strategie de colportare a știrilor false după ce Facebook și Youtube le pun bețe 
în roate instituțiilor media pro-Kremlin 
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Inflația poate ajunge 
la 27% în vară. 
Ce-i de făcut?

Deși Banca Națională a întreprins mai 
multe măsuri de politică monetară 
pentru a stăvili creșterea prețurilor, 
efectul lor se va resimți doar spre 

sfârșitul anului. Până atunci, inflația urmează 
să crească în continuare pentru ca în trimestrul 
trei să atingă vârful, care ar putea ajunge și la 
27 la sută. 

E C O N O M I E

Guvernatorul Băncii Naționa-
le a Moldovei, Octavian Armașu 
(foto), a venit marți în fața presei 
pentru a prezenta raportul privind 
inflația și decizia de politică mo-
netară, care ar trebui să combată 
creșterea prețurilor.  

Cu doar câteva zile înainte, 
Biroul Național de Statistică pu-
blicase propriul raport privind 
evoluția prețurilor de consum. 
Acesta a arătat că, pe parcursul 
ultimelor 12 luni, din februarie 
2021 până în ianuarie 2022, pre-
țurile au crescut în medie cu 16,56 
la sută. 

Este a doua cea mai mare 
creștere de prețuri din Europa 
după Turcia, care are o inflație 
de aproape 49 la sută. Este vorba 
de o inflație globală. Fiind afecta-
te, mai mult sau mai puțin, toate 
statele lumii. Dacă ne referim 
la țările europene, Lituania are, 
spre exemplu, o inflație de 12,4%, 
Estonia, de 11,3%, Belarusul, de 
10,4%. În Ucraina inflația este de 
doar 10%, în Rusia, de 8,73%, iar 
în România, de 8,35%.

De ce Republica Moldova 
a ajuns unul din lideri
la creșterea prețurilor 
și cine e de vină

Luni, primul ministrul Natalia 
Gavriliță spunea la un post de te-
leviziune, fiind întrebată despre 
scumpirile ce se țin lanț, că între-
barea trebuie adresată Băncii Na-
ționale. La rândul său, Octavian 
Armașu a spus că sugestia doam-
nei Gavriliță este absolut corectă, 
or misiunea principală a Băncii 
Naționale constă în menținerea 
unui nivel moderat de creștere a 
prețurilor, prielnice pentru dez-
voltarea economică a Republicii 
Moldova. Mai mult, Armașu spune 
că anume Banca Națională poate 
da cel mai calificat răspuns în ce 
privește creșterea prețurilor. 

Și acestea au crescut, potrivit 
guvernatorului, odată cu revenirea 
economică de după criza pande-
mică din 2020. Odată cu relansa-

rea economiilor lumii, a început 
să crească cererea și, respectiv, au 
crescut și prețurile. Cele mai mari 
creșteri le înregistrează carburan-
ții și produsele alimentare, la care 
s-a mai adăugat în toamnă criza 
gazului și scumpirea exorbitantă 
a acestuia la bursele internațio-
nale. Toți acești factori au lovit și 
Republica Moldova. Prețurile la 
alimente s-au majorat cu peste 
21 la sută, carburanții, cu 32,5 la 
sută, iar tariful la gaze, în urma 
scumpirii exorbitante a prețului 
de import de la Gazprom, a crescut 
cu 131 la sută. Totuși, cel mai mare 
impact asupra creșterii prețurilor 
l-a avut scumpirea alimentelor, 
or ponderea acestora în coșul de 
consum al moldovenilor este de 
departe cea mai mare. 

Asupra creșterii prețurilor au 
mai influențat și câțiva factori 
interni, cum ar fi majorarea ve-
niturilor populației și creșterea 
creditării. Acestea au condus la 
sporirea banilor aflați în circula-
ție. Având bani mai mulți, oamenii 
au început să cumpere mai mult, 
cererea a crescut, iar potrivit le-
gilor pieței, când crește cererea, 
crește și prețul.  

Ce face Banca Națională 

Masa monetară sau, mai bine 
zis, volumul banilor aflați în cir-
culație, este principalul factor ce 
poate fi influențat de către BNM, 
modelând, la rândul său, rata in-
flației. 

Instrumentul principal în acest 
sens este rata de politică monetară 
(rata de bază), care este adoptată 
de BNM și influențează mărimea 
dobânzilor la creditele aplicate de 
băncile comerciale. Când econo-
mia se mișcă greu și este nece-
sar un imbold, rata de bază este 
scăzută. Drept urmare, dobânzile 
scad, iar creditarea crește, ceea ce 
dă un imbold pozitiv dezvoltării 
economice. Și invers, când dez-
voltarea economică este înaltă și 
prețurile cresc rapid, BNM ma-
jorează rata de bază, creditele se 
scumpesc, lumea renunță să se 
împrumute și, astfel, banii aflați 
în circulație se reduc. Până la 
urmă, scade cererea și ritmul de 
creștere a prețurilor (inflația) se 
diminuează. Banca Națională a 
calculat că inflația optimă pentru 
o dezvoltare economică robustă a 
Republicii Moldova trebuie să fie 
de 5 la sută cu o marjă de deviere 
cu 1,5 puncte în sus sau în jos. 

Pentru a reduce presiunile de 

Datoria regiunii 
transnistrene 
pentru gaz a 
crescut cu 424 
milioane de dolari 
în patru luni

Potrivit unei informații, oferite 
pentru Anticorupție.md de com-
pania Moldovagaz, din octombrie 
2021 până în ianuarie 2022 au fost 
livrate companiei Tiraspoltrans-
gaz SRL 732,4 milioane metri cubi 
de gaze. Factura s-a cifrat, astfel 
la 424,4 milioane de dolari. Așa 
cum nici această sumă nu a fost 
achitată furnizorului, datoria tota-
lă a regiunii transnistrene față de 
Gazprom a ajuns la 7,01 miliarde 
de dolari. 

Fiscul stă cu 
ochii pe agenții 
economici care 
vând produse 
importante din 
punct de vedere 
social

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) 
transmite că stă cu ochii pe enti-
tățile comerciale specializate în 
desfacerea produselor importante 
din punct de vedere social și că 
activitatea acestora urmează să 
fie monitorizată încontinuu, în 
special modul în care își stabilesc 
prețurile. Este vorba de monito-
rizarea modului de formare a 
prețurilor la astfel de produse ca 
pâinea, o parte din lactate, ule-
iul vegetal, făina, orezul, hrișca, 
crupele, precum și preparatele 
pentru copii. În listă mai sunt 
incluse măștile, mănușile sani-
tare și dezinfectanții. Conform 
hotărârii Guvernului cu privire 
la prețurile de comercializare a 
produselor importante din punct 
de vedere social, acestea se comer-
cializează la prețuri de achiziție cu 
aplicarea adaosului comercial ce 
nu depășește 20%. În cazul pâinii 
și al colacilor, adaosul comercial 
aplicat nu trebuie să depășească 
10% din valoarea de achiziție.

Cerință față de 
OPEC pentru a 
spori producția 
de țiței

Fatih Birol, șeful Agenției In-
ternaționale a Energiei (IEA), 
a declarat miercuri că grupul 
OPEC+ (compus din Organizația 
Statelor Exportatoare de Petrol și 
alți mari producători) trebuie să 
reducă decalajul între țintele lor 
de producție și actuala producție, 
transmite Reuters. „Există o dife-
rență semnificativă între țintele 
stabilite de grupul OPEC+ în ceea 
ce privește nivelul producției și 
ceea ce se produce în acest mo-
ment”, a explicat Birol la o confe-
rință care se desfășoară la Riad. 

Ion CHIȘLEA 

creștere a prețurilor, începând cu 
luna iulie 2021, BNM a început să 
crească rata de bază. De atunci, 
aceasta a fost majorată în câte-
va rânduri, crescând astfel de la 
2,65 la sută în iunie 2021 la 10,5 la 
sută în prezent. Ultima majorare 
a ratei de politică monetară, cu 
două puncte, a fost făcută marți. 
Drept urmare, ratele dobânzilor la 
creditele overnight s-au majorat 
cu două puncte procentuale, până 
la nivelul de 12,5 la sută anual, iar 
la depozitele overnight, cu două 
puncte procentuale – de la 6,5 
la 8,5% anual. Aceste rate sunt 
repere de orientare pentru mă-
rimea dobânzilor la creditele și 
depozitele operate de bănci. 

Potrivit guvernatorului BNM, 
Octavian Armașu, majorarea do-
bânzilor la credite și depozite va 
influența volumul banilor aflați în 
circulație din două direcții. Pe de 
o parte, dobânzile mari la credite 
îi vor demotiva pe oameni să se 
împrumute, iar dobânzile mari la 
depozite îi vor motiva să depună 
bani în bănci. Totul trebuie să 
contribuie, în final, la reducerea 
banilor aflați în circulație și, în 
final, a presiunilor asupra pre-
țurilor. 

Inflația poate ajunge la 27 
la sută peste jumătate de an

Totuși, majorarea ratei de po-
litică monetară nu poate stăvili 
rapid creșterea prețurilor, ea are 
efect pe termen mediu. Acestea 
vor continua să crească. Cererea 
de petrol va fi în continuare mai 
mare decât oferta și, drept urma-
re, prețul petrolului, dar și al pro-
duselor petroliere va crește mai 
departe, ce-i drept, mai lent decât 
până acum. De asemenea, se vor 
scumpi în continuare produsele 
alimentare. În ce privește prețul 
gazului, deși acesta probabil nu 
va mai crește, vor exista majorări 
ale altor tarife. 

Astfel, potrivit prognozei BNM, 
către trimestrul trei al anului cu-

rent, creșterea prețurilor va atinge 
nivelul maxim. Conform scena-
riului optimist, inflația va ajunge 
la 20,6 la sută. Există, însă, și un 
scenariu pesimist, care se poate 
produce dacă vor exista unele eve-
nimente sau fenomene care nu pot 
fi anticipate pentru moment. În 
acest caz, inflația ar putea ajunge 
și la 27 la sută. 

Ce-i de făcut?

Potrivit lui Armașu, aici ar tre-
bui să se implice și Guvernul cu 
unele măsuri ce ar fi în stare să 
mai domolească creșterea prețuri-
lor. Guvernatorul sugerează că ar 
fi bine ca, pe lângă politicile mo-
netare operate de BNM, să existe 
și măsuri de ordin fiscal. Pe lângă 
politica monetară restrictivă care 
reduce masa monetară aflată în 
circulație, ar fi necesare și poli-
tici fiscale expansioniste, care ar 
putea să contribuie cel puțin la 
temperarea creșterii prețurilor. 
Octavian Armașu consideră că în 
situația creată ar fi necesar ca mai 
multe autorități ale statului să-și 
coordoneze acțiunile, contribuind 
fiecare, în măsura posibilităților, 
la domolirea creșterii prețurilor. 

Doleanța guvernatorului are 
toate șansele să se împlinească 
destul de curând. Bugetul de stat 
pentru anul curent a fost calcu-
lat în baza prognozei Institutului 
Național de Cercetări Economice 
(INCE), care anticipa o inflație de 
7,5 la sută în anul curent. Însă, dat 
fiind că prognoza ajustată a BNM 
anticipează o inflație de 21 la sută 
în iulie-septembrie și de 16,5 la 
sută la sfârșitul anului, ar fi firesc 
să ne așteptăm ca Parlamentul 
și Guvernul să inițieze cât mai 
curând un proces de rectificare 
bugetară. Referindu-ne la suges-
tiile guvernatorului Armașu, ar fi 
binevenită și o ajustare a politicii 
fiscale, care să fie completată cu 
măsuri de natură să domolească 
inflația și să susțină economia în 
această perioadă dificilă. 
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O radiografie a militarilor 
ruși în Transnistria, 
după un expert ucrainean

Expertul Institutului Național de Studii 
Strategice din Ucraina, Artiom Filipenko, 
a realizat o radiografie a trupelor rusești 
din Transnistria și consideră că nu ar 

trebui să se exagereze pericolul pe care îl prezintă 
pentru securitatea națională a Ucrainei.  

Rusia și Transnistria conside-
ră militarii ruși din Transnistria  
drept „pacificatori”, care asigură 
pacea pe teritoriul unui conflict 
înghețat. Conform Dreptului in-
ternațional (confirmat de deciziile 
CtEDO), Transnistria este un teri-
toriu aflat sub controlul politic și 
militar al Federației Ruse.

Prin urmare, Moscova și Ti-
raspolul nu fac deosebirea dintre 
Grupul Operativ de Trupe Rusești 
(GOTR) și contingentul rusesc în 
operațiunea de menținere a păcii. 

În prezent, misiunea de pacifi-
care în Zona de Securitate a Repu-
blicii Moldova este alcătuită din 
1.375 de militari: 431 ai Federației 
Ruse, 453 ai Republicii Moldova 
și 491 de militari transnistreni, 
precum și câțiva observatori 
ucraineni.

Contingentul militar ilegal, 
care staționează la Cobasna, 
GOTR, a fost creat din rămășițe-
le fostei Armate 14 sovietice, care 
staționează aici de la începutul 
anilor 1990 și care a participat 
activ la conflictul transnistrean. 

După spusele expertului militar 
ucrainean, prezența GOTR în R. 
Moldova a devenit motivul-cheie 
pentru care aceasta rămâne încă 
divizată.

Militarii țintuiți

Pentru a evalua orice formați-
une militară, a subliniat Artiom 
Filipenko, mai mulți parametri 
sunt importanți – numărul de mi-
litari, armele, nivelul de pregătire, 
experiența de luptă și rezerva de 
mobilizare.

„Să începem cu numărul. În 
sine, GOTR este destul de nu-
meros: două batalioane motori-
zate plus o unitate de comandă și 
control. În general, acesta este de 
1.500–1.700 de militari ruși. Mai 
important e cine servește exact 
acolo. A numi toți soldații gru-
pului operativ „militari ruși” este 
posibil doar formal. Cei mai mulți 
dintre ei sunt ruși cu pașaport, și 
nu mai mult”, a subliniat el.

Lucru știut, Filipenko susți-
ne că majoritatea covârșitoare a 
GOTR este formată din localnici 
care au cetățenie rusă. 

„Specificul Transnistriei este 
de așa natură încât majoritatea ti-
nerilor de aici au pașaport rusesc, 
așa că toată lumea poate să aplice 
pentru acest serviciu. Având în 
vedere lipsa locurilor de muncă 

din regiune, pentru mulți aces-
ta este doar un job cu un salariu 
acceptabil și destul de sigur”, a 
explicat el.

Numai că, a relevat expertul, 
spre deosebire de restul persona-
lului militar al Federației Ruse, 
militarii GOTR au o șansă minimă 
să meargă în alt punct fierbinte 
unde Rusia desfășoară activități 
militare. Până la urmă, a remar-
cat el, nici măcar nu au pregătire 
militară! 

„Și acesta nu este un privile-
giu, ci o realitate cu care Federația 
Rusă nu poate să facă nimic.” 

După estimarea expertului, în 
stânga Nistrului nu există niciun 
aeroport capabil să primească 
avioane și, chiar dacă ar exista, 
Ucraina sau România ar refuza 
să ofere aeronavelor militare un 
coridor aerian.

„Așadar, acum militarii Fede-
rației Ruse sosesc prin Aeroportul 
Chișinău, iar sub actuala guverna-
re a R. Moldova, de regulă, sunt 
nevoiți să facă acest lucru ilegal, 
prefăcându-se turiști. Unii dintre 
ei sunt prinși de polițiștii de fron-
tieră moldoveni și trimiși acasă.”

Evident, în astfel de condiții, 
rotația efectivului este exclusă.

Trupe rusești deghizate

Astfel, subliniază Filipenko, 
din GOTR se formează și unități 
de „pacificatori”, care servesc în 
zona de securitate a Republicii 
Moldova împreună cu contingen-
tele moldovenești și transnistrene.

În același timp, a remarcat el, 
unitățile militare ilegale ale regi-

Pericolul pe care îl prezintă militarii ruși din Transnistria pentru securitatea națională a Ucrainei

unii secesioniste sunt mult mai 
numeroase decât contingentul 
militar rus.

„Este clar că de fapt aceste for-
mațiuni armate sunt trupe proxy 
rusești, controlul lor militar este 
efectuat de ofițeri ruși. De exem-
plu, în primăvara anului 2020, 
general-maiorul Vitali Razgonov, 
care a ocupat anterior funcția de 
șef al Școlii superioare de co-
mandă militară din Novosibirsk, 
a apărut la Tiraspol, iar în Trans-
nistria a devenit consilier al lui 
Vadim Krasnoselski și membru al 
așa-zisului consiliu de securitate.”

Numărul formațiunilor mili-
tare ilegale din Transnistria este 
estimat la 7.000-8.000 de per-
soane. Baza lor sunt patru brigăzi 
de infanterie motorizată. Două în 
sud – la Tiraspol și Bender, una 
în centru – la Dubăsari, una în 
nord – la Râbnița. Aceste brigăzi 
sunt însă incomplete. 

Totul este la fel de dificil

În unele dintre ele, precizează 
expertul, numărul nu depășeș-
te 500 de militari. Pentru a fi 
dislocate ca unități de luptă cu 
drepturi depline, acestea vor tre-
bui completate. Având în vedere 
atenția pe care Ucraina o acordă 
Transnistriei, va fi greu de ascuns 
activitățile de mobilizare.

Cu motivația și pregătirea de 
luptă a efectivului lor, afirmă 
Filipenko, totul este la fel de di-
ficil ca și în GOTR, poate chiar 
mai rău. 

„În esență, rotația efectivului 
are loc între trupele oficiale ruse 
din Transnistria și împuterniciții 
acestora din așa-numita armată 
transnistreană. Niciunul dintre 
ei nu are experiență militară. Pe 
lângă brigăzile de infanterie mo-
torizate, există și regimente de 
artilerie și artilerie antiaeriană, 
batalioane de forțe speciale, ba-
talioane de recunoaștere, tancuri, 
ingineri-geniști, de comunicații 

și reparații. De asemenea, pu-
teți adăuga la unitățile militare 
efectivele așa-ziselor ministere 
de securitate și de interne, dar 
problemele nu dispar.”

Tehnologie există, dar...

Armata rusă și împuterniciții 
lor din zona ocupată a Republicii 
Moldova, estimează expertul, sunt 
dotați cu vehicule blindate ușoare, 
în principal, TAB-uri și BRDM-2, 
tunuri antitanc și mortiere.

„Există și arme ofensive – tan-
curi T-64 (oficial, 18 vehicule, dar 
martorii spun că mai puține) și 
instalații de rachete de tip Grad. 
Din 2014, numărul de exerciții și 
antrenamente – atât ale GOTR, 
cât și ale trupelor transnistre-
ne – a crescut semnificativ, iar 
profilul lor indică mai degrabă că 
urmează să respingă atacurile din 
Ucraina (de exemplu, exersează 

respingerea atacurilor aeriene 
sau ale tancurilor, în timp ce în 
R. Moldova nu există nici una, nici 
alta), inclusiv sabotaj.”

Majoritatea exercițiilor sunt de 
apărare, subliniază el, deși există 
și unele ofensive, de exemplu, un 
batalion de tancuri se antrenează 
în mod constant. Cu toate aces-
tea, nu au fost efectuate trageri 
cu rachete Grad.

S-a spus deja despre experiența 
de luptă, cea a GOTR, cea a trupe-
lor transnistrene – este absentă.

Prin urmare, contingentul rus, 
inclusiv trupele proxy situate în 
regiunea transnistreană, concluzi-
onează Filipenko, este net inferior 
din toate punctele de vedere unită-
ților Forțelor Armate ale Ucrainei 
aflate în regiunea Odessa – atât 
ca potențial, cât și ca pregătire, 
motivație, ceilalți parametri.

Există amenințare?

Prin urmare, deschiderea 
„frontului moldovenesc” al ata-

cului asupra Ucrainei din Trans-
nistria este posibilă cu greu. 

Cu toate acestea, admite ex-
pertul, acțiuni hibride din partea 
Rusiei, sabotaj, activități de in-
formații etc. pe teritoriul regiunii 
Odessa nu sunt excluse, „nu în 
zadar cele mai antrenate forma-
țiuni din Transnistria sunt unități 
de forțe speciale”. 

„Un subiect aparte îl reprezintă 
depozitele uriașe de arme și mu-
niții (în mare parte foarte vechi, 
dar încă periculoase) din satul Co-
basna, lângă granița cu Ucraina. 
Fără îndoială, dacă activitatea 
hibridă a rușilor din 2014–2015 
s-ar fi încheiat cu succes, anume 
Transnistria, cu stocurile sale de 
arme, ar fi stat la baza unor for-
mațiuni proxy ale unei „Republici 
Populare Odessa”.

În consecință, afirmă Artiom 
Filipenko, amenințarea militară 
din Transnistria nu trebuie exa-

gerată și cu siguranță nu trebuie 
echivalată cu cele care vin din alte 
direcții aflate sub controlul Fede-
rației Ruse. Sunt pur și simplu 
incomparabile.

De asemenea, el susține că nu 
este necesar să se estimeze situația 
Republicii Moldova după standar-
dele ucrainene. 

„La Chișinău, oamenii politici 
își amintesc uneori că Transnistria 
este parte a Moldovei, se insistă 
asupra retragerii contingentului 
militar rus etc., dar nici cele mai 
fierbinți capete nu discută opți-
unea militară a revenirii Trans-
nistriei. În acest sens, în Moldova 
există un consens.”

„Armata Națională a Republicii 
Moldova, din punctul de vedere 
al eficienței de luptă și al dotării, 
poate fi considerată egală, sau în 
unele privințe mai proastă decât 
formațiunile armate ilegale ale 
Transnistriei.”

Ilie Gulca, 
după „Evropeiskaia Pravda”
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Convoaiele 
libertății

H a r t a  l u m i i

Ianuarie și februarie au fost 
marcate de greve și proteste 
masive în țări precum Canada, 
Australia, Noua Zeelandă. Cele 
mai memorabile au fost acțiu-
nile camionagiilor din America 
de Nord, supărați pe decizia 
autorităților de la Ottawa de 
a institui obligativitatea vac-
cinării pentru transportatori. 
Așa-numitele „convoaie ale 
libertății“, alcătuite din sute 
și mii de tiruri, camioane etc., 
au blocat căile de acces prin-
cipale la hotarul SUA-Canada, 
stopând cam toată circulația 
terestră a mărfurilor între cele 
două țări. Blocajele au afectat 
ambele economii, cu precădere 
industria și comerțul cu piese 
auto. Produse de tot felul și-au 
așteptat livrarea în depozite, 
fabrici întregi se gândeau să-și 
suspende parțial sau integral 
activitatea. Partenerii ame-
ricani, care nu prea știu de 
restricții, s-au supărat pe toată 
Canada – Joe Biden a chemat, 
într-un moment, la „deblocarea 
vămilor“. 

Reacția autorităților la criză 
a fost la fel de neinspirată ca 
și politica de restricții care a 
generat-o. Statul canadian s-a 
remarcat prin măsuri sani-
tare excesiv de dure, uneori 
disproporționate în raport 
cu gravitatea pericolului. Un 
sentiment ceva mai accentuat 
de captivitate a copleșit o bună 
parte a populației. Guvernul de 
la Ottawa se poate lăuda cu re-
zultate bune în lupta cu pande-
mia (poate nu la fel de bune ca 
în Noua Zeelandă, o adevărată 
cetate ce-și fereca porțile la fie-
care caz depistat de Covid-19), 
dar efectele sociale negative 
s-au dovedit a fi mai mari decât 
s-a estimat inițial.

Luni, guvernul canadian, 
în frunte cu Justin Trudeau, a 
activat așa-zisul Emergencies 
Act (Legea privind măsurile 
de urgență), care îi permite 
guvernului federal să ia măsuri 
extraordinare pentru a lupta 
cu amenințările la securitatea 
națională. (Apropo, ultima 
dată starea de urgență a fost 
decretată de tatăl actualului 
prim-ministru, Pierre Trudeau, 
în 1970, atunci pretextul fiind 
răpirea unui diplomat brita-
nic și a unui politician local 
de către Frontul de Eliberare 
a Québecului.) Grupurile de 
extremă dreaptă, antivaxerii 

Înainte de a ataca acest 
subiect proletar-protestatar, 
constat o lacună pe lista, la 
modă azi, a discriminărilor. 
Orice discurs, public sau 
privat (dar mai ales cele din 
presă, cărți, inclusiv, manua-
le școlare), este azi penalizat 
pentru discriminare, reală sau 
închipuită, sexuală ori rasială, 
națională ori religioasă. Dar 
din lista asta lipsește – pe ne-

drept! – discriminarea pe criterii de clasă. Disprețul față de cei 
din clasele sociale inferioare (pe treapta bunăstări) ori revolta 
acestora din urmă pentru prosperarea celor din vârful piramidei.

Copii ai interminabilelor revoluții, noi îi urâm pe toți cei care 
trăiesc bine, deoarece, credem noi, nu e firesc să o duci bine 
într-un sat sărac ori într-o țară săracă. Oricât ai munci, zic revo-
luționarii, cu salariul mediu pe economie nu poți să-ți cumperi 
case de milioane și mașini de sute de mii. Și atunci încep bănu-
ielile, care în mintea cetățeanului de rând sunt certitudini: dacă 
ești bogat, ai trișat, ai fentat statul și cetățenii cinstiți, ai furat. 
Cum altfel?

Dacă mai avem și alte treburi, de ce ne-am osteni să contabili-
zăm averile altora? Din neagră invidie? De vreme ce trăim într-o 
lume în care nu se respectă legile, de ce îmbogățirea trebuie să 
fie o excepție și, în mod obligatoriu, trebuie să ne îmbogățim 
conform unor reguli? Fiecare o face precum îl duce mintea și 
talentul. America (SUA) e o țară bogată pentru că are cetățeni 
bogați, care cotizează în pușculița comună. 

Iată deci care e nuanța și condiția împăcării: să câștigăm 
cinstit (dacă tot i-am luat pe americani ca model) și să plătim 
impozite. Să prospere și comunitatea, nu doar fiecare dintre noi. 
Cetățeanul cu venituri mai mari decât cele medii nu ar trebui 
să se rușineze, ci să declare cu mândrie: eu am câștigat și am 
contribuit la prosperarea țării; faceți ca mine, să prospere țara! 
Și ar avea dreptate. Dar tocmai aici vine marea durere comună, 
anunțată în titlu: îmbogățirea ilicită. 

La prima vedere, este tocmai cazul descris mai sus: de ce să 
ne batem capul de cei care s-au îmbogățit, indiferent cum? Din 
invidie? Ba! Problema e cu totul alta. În spatele îmbogățirii ilici-
te a unor deputați mituiți stă prăbușirea statului, discreditarea 
comunității, eșecul efortului comun. Încă și mai rău, în spatele 
unor polițiști, procurori și judecători ilegaliști stau destine frân-
te, nedreptăți personale și sociale, distrugerea justiției condu-
când la neîncrederea populației în sistem, consecința finală fiind 
dorința fiecăruia de a-și face dreptate singur.

Oamenii bogați și oamenii îmbogățiți ilicit sunt două entități 
diferite. Pe timpuri ei erau împărțiți în clase distincte: primii 
erau aristocrații prosperi, iar ultimii – hoții: elementul declasat 
al societății (nu doar treapta cea mai de jos a claselor). Numai că 
aici însăși măria sa poporul a intervenit inoportun, proslăvind 
prin versuri și cântece hoția-haiducia (amintiți-vă, d.e. de Andrii 
Popa, poezia lui Alecsandri și cântecul formației Phoenix, acel 
„hoț vestit”, care „trece Valea Seacă cu hangerul fără teacă” și 
care „Șapte ani cu voinicie/ Și-au bătut joc de domnie/ Și tot 
pradă ne-ncetat? Andrii Popa, hoț bărbat!”), astfel încât ura față 
de bogați e pusă în codul nostru genetic. Precum și dragostea 
pentru hoți.

Adevărat, dacă vom citi toată poezia lui Alecsandri, vom vedea 
că e despre altceva! Cu toată frumusețea portretului voinicului 
din prima parte (cea cântată de Phoenix), în partea a doua apare 
un alt personaj, vânător de bandiți (ca șeriful sau ranger-ul 
din filmele americane), care e adevăratul erou în închipuirea 
lui Alecsandri: „Mihai mândrul vine iară,/ Falnic ca un stâlp de 
pară,/ Pe-un cal alb ce n-are loc/ Și din ochi aruncă foc…” Fina-
lul îl constituie apriga luptă, hoțul fiind ucis, în aplauzele na-
turii: „Ura! Vulturul din nori/ Răcni falnic de trei ori”. Apropo, 
atât hoțul haiduc, cât și ucigașul lui au fost persoane reale. Ulti-
mul fusese împuternicit de domnitor să pună capăt dezmățului 
și hoției. Era unchiul poetului Vasile Alecsandri și cărțile de pe 
timpul sovietic, când haiducii erau tratați ca personaje exclusiv 
pozitive, comentau cu maliție această rudenie, ca motiv al finalu-
lui, surprinzător și străin ideologiei evocatoare de hoți.

Încotro înclin eu? Dumnezeu cu poporul și cu preferințele 
lui, cu ura lui pentru cei bogați și cu compasiunea pentru cei 
pedepsiți. Dar de vreme ce îmbogățirea ilicită este o crimă (care, 
ziceam, conduce la discreditarea sistemului, trădarea comunită-
ții și nenorocirea unor oameni, nedreptățiți de „justiția” injustă), 
hoții noștri de lux trebuie să urce pe eșafod cu capul sus, precum 
haiducii pe vremuri. Nu să verse lacrimi, nu să lanseze fulgere 
împotriva justiției ori să ne ceară compasiune.

Îmbogățirea 
ilicită

militanți și o mulțime de alți 
cetățeni deranjați de guver-
narea actuală s-au grăbit să-l 
acuze pe liberalul Trudeau – un 
liberal care deplângea acum 
câțiva ani trecerea în neființă 
a „marelui“ Castro – de „insta-
urarea dictaturii“. Nici presa 
progresistă care îl simpatizează 
pe Trudeau, nici Trudeau în 
persoană nu s-au lăsat mai 
prejos, descriind masa pro-
testatară în termeni de margi-
nali manipulați de grupuri de 
extremiști și marcați de teorii 
conspiraționiste.

Pentru o mai bună înțelegere 
a conflictului dintre autorități 
și nemulțumiți aș recomanda 
culegerea de reportaje și ana-
lize oferită de „The New York 
Times“ (https://www.nytimes.
com/live/2022/02/11/world/
canada-trucker-protest), de 
unde se vede foarte clar că nici 
masa revoltată nu e alcătuită 
exclusiv din heruvimi, fără a fi 
totuși o adunătură nereprezen-
tativă de marginali sau radicali, 
nici sfânta mânie a lui Tru-
deau nu justifică (1) reducerea 
mișcării de protest la o ecuație 
ideologică sau epidemiologică 
și (2) recursul eventual la forță, 
cenzură și pedepse penale pen-
tru a o cuminți. Ce lipsește cu 
adevărat e capacitatea de a în-
țelege gradul aproape catastro-
fal de diviziune socială pe care 
pandemia, cu toate plăcerile ei 
(izolare, boală, moarte, stagna-
re sau declin economic etc.), l-a 
adâncit, se pare, iremediabil. 

Neîncrederea în autorități, 
datorată creșterii puterii (adi-
că a controlului și a constrân-
gerilor) statului și, totodată, 
scăderii eficienței sale admi-

nistrative mai ales în situații 
de criză, politizarea presei, 
Internetului, dar și a vieții în 
aproape toate manifestările 
ei, manipularea și propagan-
da, falsurile și dezinformarea, 
care vin din toate părțile și 
care transformă spațiul social 
într-un loc al antagonismelor, 
sunt niște fenomene care au 
început cu mult înaintea pan-
demiei. Ultimii doi ani nu au 
făcut decât să le amplifice și 
să le radicalizeze. Guvernanții 
care nu vor vrea să accepte 
această evidență îi vor putea 
alunga, desigur, pe camionagii 
de pe Ambassador Bridge, ape-
lând la sperietori de urgență, 
dar vor aprofunda niște clivaje 
care mâine, la o nouă criză, 
s-ar putea să nu se limiteze la 
ocuparea unui pod.

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Panica provocată de manevrele și continua 
redislocare a unităților militare rusești 
de-a lungul hotarului cu Ucraina a lăsat 
în umbră alte evenimente importante 

din ultima vreme. Kremlinul și mașinăria lui 
de război informațional știu să capteze atenția 
presei și a platformelor sociale, jucându-se cu 
nervii celor tari și isterizându-i pe cei slabi. Dar 
„naezdul“ clasic al rușilor nu a epuizat întreaga 
agendă politică și socială a acestui început de an.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

,

Ce lipsește 
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Doamnă Președinte,
Domnule Înalt Reprezentant,
Domnule Comisar,
Pretenția Kremlinului de a 

negocia cu NATO și SUA o nouă 
arhitectură de securitate în 
Europa, prin restabilirea zonelor 
de influență din timpul URSS, 
arată negarea de către Rusia a 
dreptului suveran al statelor in-
dependente de a-și decide singu-

re sistemele de alianțe și modul 
de a-și asigura securitatea.

Lunga listă de cedări și com-
promisuri excesive făcute în fa-
voarea Rusiei (vezi R. Moldova, 
Georgia, Estul Ucrainei, Nagor-
no Karabah, Crimeea) de dragul 
afacerilor unor mari companii 
Europene (Germania, Italia, 
Franța, Olanda sau Austria) 
dar și pentru aprovizionarea 
cu gaze în condiții preferenți-
ale, au finanțat armata cu care 
Putin amenință azi pacea unor 
state Europene.

Altfel spus, atât de îndrăgitul 
„business as usual” cu Rusia 
s-a făcut în detrimentul secu-
rității Ucrainei, dar și a Țărilor 
Baltice, a Poloniei și a României 
care suportă acum presiunea 
Armatei Ruse.

În aceste zile, SUA și Re-
gatul Unit au reacționat rapid 
și masiv, consolidând militar 
Ucraina și Flancul Estic. NATO 
este singurul scut real pentru 
securitatea Europeană.

(Prezențele militare simboli-
ce ale unor state din Uniune nu 
pot fi o garanție de securitate, 
iar „autonomia strategică” a 
Uniunii Europene este astăzi 
doar o iluzie).

Cel puțin pentru moment, 
soluțiile pentru securitatea 
Europei sunt:

1. accelerarea procesului 
de dobândire a independenței 
energetice față de Rusia;

2. descurajarea militară și 
economică a Rusiei;

3. încetarea compromisurilor 
politice favorabile Rusiei.

Câteva soluții pentru securitatea Europei
Strasbourg – 16.02.22 – Intervenție în Plenul Parlamentului European
Tema: Situația de la frontiera Ucrainei

Traian BĂSESCU

Vladimir Putin și-a atins scopul. 
Toți, dar toți au fost aduși și umi-
liți la „masa lungă” dezinfectată 
cu „Noviciok poltic”. „Șobolanul” 
ușor-ușor i-a băgat în colț pe toți 
„tigrii de carton”. Biden și Johnson, 
cu ratingurile la pământ, principalii 
perdanți, revin la vatră și trebuie 
să gestioneze complicate probleme 
interne, inclusiv bețiile în pande-
mie. Macron merge la alegeri fără 

lauri de pacificator, iar Scholz a intrat în căpăstru nerugat de nimeni. 
Solidaritatea europeană este țăndări.

Cine a profitat? Est-europenii s-au pricopsit cu ceva trupe de „ca-
valerie” și videoconferințe cu cei mai importanți. Ucrainenii au primit 
echipamente militare moderne și ajutor financiar nesperat. Tot e 
bine. Muritorii de rând? O sperietură mai gravă ca în timpul crizei 
rachetelor din Caraibe.

Mă bântuie o întrebare: cum de băieții mari cu armate de spioni 
și analiști au marșat (a câta oară?!) pe o combinație din trei mișcări 
a rușilor?

Dar...
Partea bună a acestei „zarnițe” este că toți au testat în regim aproape 

real teoriile de securitate și interacțiune la nivel politic. Lecții extrem 
de utile care trebuie învățate!

P.S. Și moldovenii au ceva de câștigat, prețurile la gaz și petrol scad.

Mâine NU va fi război

Încă un episod, deja al nu 
știu câtulea, că-s fără număr, 
din campania de sabotaj și 
bătaie de joc a lui Vadim Ceban 
împotriva acestei țări și a cetă-
țenilor ei. 

Unsul Gazprom-ului și-a 
șters astăzi sudoarea de pe 
frunte și s-a lăudat că iaca el a 
plătit rușilor pentru gazul pe 
ianuarie. A spus-o de parcă a 
adus în țară vreo 50 de milioa-
ne de dolari și nu le-a scos, iar 
apoi a venit cu o cifră halu-
cinantă: „avem de plătit 51,1 
milioane de dolari pentru 50% 
din consumul din februarie, 

până pe data de 20”. 
Eu stau acuma și mă uit pe 

media consumului nostru istoric 
pe februarie. Și media ultimilor 
10 ani este de sub 140 de mil. 
m3. Luna februarie, vedeți și voi, 
a fost foarte blândă anul ăsta. 
În unele zile cu temperaturi și 
de 15 grade. Dacă vă uitați pe 
prognoza meteo pe următoarele 
2 săptămâni, veți vedea că noi de 
temperaturi negative practic nu 
vom mai avea parte, iar zile vom 
avea multe cu peste 15 grade. 

Păi tovarășe Ceban, cam de 
ce plătești tu în avans pentru 
180 de milioane de metri cubi 
de gaze în februarie, când noi 
vom consuma cu cel puțin 40 de 
mil. mai puțin? 

Pentru că 51,1 milioane de 
dolari, la prețul de achiziție 
de 563 dolari per mia de metri 
cubi, înseamnă 90 de mil. m3. 

Și când tu legi tei de curmei 
să aduni plata în avans, când 
ameninți agenții economici și 
cetățenii să plătească încă înainte 

de a le veni facturile, pentru a 
aduna suma necesară până pe 
20, de ce tu Vadim Ceban ești așa 
generos și plătești cu cel puțin 10 
milioane de dolari în plus?

De ce dacă ar trebui să plă-
tești maximum 40 de milioane, 
tu insiști pe 51, care-s extrem 
de greu de găsit? Când ești un 
manager responsabil, când 
înțelegi foarte bine cât de grea 
e situația, nu e logic să faci tot 
posibilul să găsești resursele 
financiare NECESARE, și nu să 
EXAGEREZI cifrele? 

Da, asta ar face un manager 
adevărat, căruia-i pasă de țară 
și de cetățeni. Dar nu un Vadim 
Ceban, care ne sabotează în 
mod evident de mai bine de un 
an de zile. 

P.S. Sunt șanse mari ca 51 
de milioane să nu fie găsite 
până pe 20. Dar 40 se pot găsi. 
Sau se face tot posibilul să mai 
determinăm o dată Gazprom-ul 
să trimită o scrisoare de ame-
nințare cu deconectarea!?

Ce ar face un manager adevărat

Când văd pe frontispi-
ciul unei case anul în care a 
fost construită – de exemplu 
MDCCCLXXXII – mă gândesc 
imediat, emoționat, că atunci 
el încă trăia. Și că abia peste 
un an avea să fie internat la 
Institutul „Caritatea” al lui 
Alexandru Șutzu.

***
Încă din timpul studenți-

ei am remarcat – și regretat 
– faptul că Istoria... lui G. 
Călinescu se oprește la dece-
niul patru al secolului douăzeci 
și m-am întrebat cine va duce 
povestea literaturii noastre mai 
departe. Cine va fi... pețitorul 

care va avea curajul să ridice 
de la pământ și să încordeze 
uriașul arc al lui Ulise. Nu mi-a 
trecut însă prin cap că tocmai 
eu voi face vreodată această 
încercare riscantă.

***
Scopul ultim al criticii lite-

rare este, probabil, să elabo-
reze programe pe baza cărora 
computerul să poată produce 
în cantități nelimitate poezii, 
povestiri, romane și piese de 
teatru. În felul acesta s-ar crea 
fără efort literatură de consum. 
Doar atât, literatură de consum, 
nu literatură. Literatura de con-
sum este previzibilă, se poate 
fabrica pe baza unei tehnologii 
(am și publicat o carte cu titlul 
Cum se fabrică o emoție), în 
timp ce literatura este impre-
vizibilă. Autorul de literatură 
își face el însuși regulile, pe 
măsură ce creează, nu urmează 
reguli stabilite de alții.

***
Despre o carte proastă îmi 

dau seama mai repede – încă 
de la primele pagini – că e 

proastă. Una bună trebuie 
citită integral, pentru că e mai 
complexă și are o dezvoltare 
impredictibilă. Dar comenta-
riul propriu-zis pretinde, în 
amândouă cazurile, același 
efort intelectual, nu e ușor să 
explici de ce îți place ceva sau 
de ce nu-ți place ceva.

***
Cărțile proaste sunt cumin-

ți, stau neclintite în rafurile 
bibliotecilor și librăriilor. Dar 
autorii lor se agită, fac presiuni 
asupra criticilor literari, asupra 
juriilor care acordă premii 
literare, asupra traducători-
lor. Cele mai periculoase sunt 
autoarele. Una a găsit recent 
o metodă originală de a mă 
convinge să scriu despre cartea 
ei. Mi-a scris: „Aș vrea să vă 
fac un copil”. I-am răspuns: 
„Mulțumesc, domnișoară. Sunt 
impresionat. Sunt de acord să-
mi faceți un copil. Dar luând în 
considerare vârsta mea înain-
tată și starea precară a sănătă-
ții, vă rog să mi-l faceți cu alt 
bărbat”.

Scopul ultim al criticii literare

Ion STURZA

Acum chiar se împute treaba în 
Ucraina. Parlamentul rus i-a cerut 
lui Putin să recunoască independența 
republicilor din Donețk și Lugansk. 
Deja treaba devine cu adevărat pe-
riculoasă.

Dacă Putin recunoaște indepen-
dența celor două republici apar mo-
tivele de război. În primul rând sunt 
aruncate la gunoi acordurile de la 
Minsk, ceea ce înseamnă că nu mai 
există nici un acord de încetare a fo-

cului, toate negocierile de până acum sunt egale cu zero.
Lipsa unui minim cadru juridic asigurat de un armistițiu înseamnă 

că luptele pot începe în orice moment. Pot ataca separatiștii, că oricum 
pe ei nu are cine să-i tragă la răspundere. Pot ataca ucrainenii ca să 
elimine problema republicilor independente. Indiferent cine începe, 
Putin vine să calmeze situația – în locul unei „invazii” lipsite de logică 
vom avea o „misiune de menținere a păcii”.

Sau nu atacă nimeni și Ucraina intră în logica transnistrizării. Am 
văzut ce înseamnă asta în Republica Moldova: adio NATO, adio UE. 
(Nu băgați în seamă ce zic cei de la Chișinău și trompetele lor din 
București, au ieșit din orice calcule demultișor, Republica Moldova 
mai rămâne multă vreme în zona gri).

Pe Putin recunoașterea independenței celor două republici nu-l 
costă nimic și-i oferă toate opțiunile posibile câștigătoare indiferent 
de scenariu.

P.S. Ideea e că Putin își atinge obiectivul: scoaterea Ucrainei de pe 
orice traseu spre UE și/sau NATO.

Putin își atinge obiectivul

Alexandru COZER

Alex ȘTEFĂNESCU

George DAMIAN

Primarul Chișinăului, fostul pur-
tător de cuvânt al lui Dodon, Ion Ce-
ban, este de câteva zile în București. 
Astăzi s-a văzut și cu Ciolacu. Liderul 
PSD, ieșit la „pescuit” de fraieri, nu 
a postat nimic pe contul său despre 
această întâlnire.

Ceban face un joc mișto. A. O în-
tâlnire cu Ciolacu, cu niște primari, 
cu psd-iști și un ministru ungur.

De ce spun că a ieșit la „pescuit” 
de fraieri? Pentru că omul are nevoie de o validare acum, înainte de 
a-și lansa propriul partid. Cum pe la Chișinău se știe că Ceban nu 
s-a depărtat foarte tare de Moscova, are nevoie să arate la momentul 
lansării partidului că nu are nicio problemă cu România, uite, e primit 
de omul 3 în stat, are întâlniri cu primari.

O strategie deșteaptă a lui Ceban de a dejuca din start „factorul 
geopolitic”, atât pentru momentul lansării partidului, cât și pentru 
momentul alegerilor locale din Chișinău. El a început acest joc, bale-
tul cu România, de ceva vreme. E câștigător pe două planuri: bani în 
Chișinău, schimbă lucruri, face parcuri, doi – imagine: o poză cu un 
om politic român înseamnă – validare.

Dacă nu aș ști cât e de fricos Ceban, dacă nu aș ști și că a mai fost 
pe la Moscova, poate aș crede că omul vrea un parteneriat serios, să 
construiască un partid de stânga pro-european, dar... doar Ciolacu 
poate crede basmele astea :))

Ceban a ieșit 
la „pescuit” de fraieri

Cristian HRIȚUC
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Izolarea termică 
a locuinței

În Republica Moldova s-au scumpit gazele 
naturale, energia termică, peleții, lemnele și 
cărbunii, iar de la primăvară ar putea crește 
tariful pentru energia electrică. Chiar dacă 

Guvernul compensează diferența de tarife pentru 
consumul de gaze naturale și energie termică, 
totuși majorarea acestor prețuri pune la grea 
încercare bugetele multor locuitori ai Republicii 
Moldova. 

Cum vă puteți pregăti pen-
tru iarna viitoare astfel încât să 
economisiți pentru încălzire și, 
în același timp, să contribuiți la 
combaterea schimbărilor clima-
tice, păstrând pădurile și redu-
când emisiile de CO2, vă relatăm 
în acest articol. 

Izolația termică necesită multă 
muncă și bani. Nu e ieftină. Pentru 
a afla dacă investiția în izolarea 
termică își merită banii am ce-
rut părerea unor oameni care și-
au termoizolat casa. Sergiu și-a 
izolat pereții exteriori ai casei cu 
polistiren, iar ferestrele – cu vată 
minerală. Bărbatul spune că face 
focul în sobă o dată la două zile, 
iar în casă se menține căldura, 
inclusiv dimineața, față de acum 
cinci ani. 

Natalia și-a ajutat părinții să-și 
izoleze termic locuința. „Părinții 
mi-au spus că au simțit cum s-a 
schimbat temperatura în casă 
după izolarea primului perete. 
Iarna aceasta au avut zile când 
nici nu au pornit căldura. De obi-
cei, ei iarna mai purtau o vestă, 
un hanorac gros prin casă. Acum 
nu simt nevoia. Consumul de gaze 
s-a redus cu vreo 50 de metri cubi 
pe lună”, povestește femeia care 
locuiește în străinătate.

Alt cetățean, Vadim, atrage 
atenția asupra unei probleme 

care poate apărea dacă izolarea 
e efectuată necalitativ. „Dacă nu 
se face corect, apare mucegaiul 
care este mult mai grav decât 
economisirea banilor pe încălzi-
re. Dacă se izolează astfel încât 
casa nu respiră, devine o pungă 
de plastic”, atenționează Vadim. 

Aceeași căldură, 
facturi diferite

O locuință corect izolată termic 
poate să reducă factura pentru 
încălzire chiar și cu 50%. Însă, de 
obicei, puteți economisi 20-30% 
la consumul de energie termică. 
Asta înseamnă cam tot atâția 
bani agonisiți la plata facturilor, 
am aflat de la Eugen Camenșcic, 
consultant în energie durabilă și 
mediu. Eugen recomandă ca gro-
simea materialului izolant să fie 
de 15-20 de centimetri. 

„La noi deseori se fac lucrări, 
chiar cu 20 centimetri de termoi-
zolație, dar fără eficiență ener-
getică pentru că e făcut prost. 
Dacă izolarea cu vată minerală 
e făcută incorect, acest material 
poate atrage umiditatea în casă”, 
exemplifică Eugen.

Mulți chișinăuieni care stau 
la bloc și-au împachetat pereții 
exteriori cu scopul de a menține 
căldura în apartamente și pentru 
a reduce cheltuielile la întreținere, 
chiar dacă acest lucru este interzis 
fără autorizație de la primărie. 
Amenda pentru cetățenii care au 
efectuat lucrări de termoizolare 
și/sau vopsire a fațadei e de două 
mii de lei. 

Izolarea termică doar a unui 
apartament nu este cea mai bună 
soluție din punct de vedere termic, 
dar și vizual. Cel mai indicat e să 
fie izolat termic tot blocul locativ, 

astfel ar crește eficiența energetică 
și culorile s-ar încadra în planul 
urbanistic zonal. 

„Nu văd o eficiență energetică 
atunci când izolezi numai un pă-
trat. Vecinul de sus și de jos n-au 
izolat. Ce folos că tu ai izolat?! 
Eficiență energetică mare nu prea 
există. Cel mult acoperă acele fi-
suri care de obicei apar la blocuri. 
Dacă fisura nu e acoperită, suflă 
vântul în apartament. Izolarea în-
cepe de la fundamentul blocului și 
până sus, ca să vedeți reduceri la 
costurile de încălzire și eficiență 
energetică. Sub termoizolant se 
răcește, nu se păstrează căldura”, 
argumentează Oleg Secrieru, șeful 
secției managementul integrat al 
proiectelor la Agenția de Dezvol-
tare Regională Centru (ADR).

Atenție pe ce dați banii!

Nu există un material perfect și 
universal pentru toate casele. Cal-
culați costurile cu toate prețurile 
incluse și solicitați contract cu ga-
ranție pentru serviciile efectuate. 
Oleg Secrieru spune că grosimea 
termoizolantului se determină 
după tipul de material din care a 

fost construită locuința (bloc de 
calcar, beton etc.). 

„Mulți greșesc spunând că 
au pus cinci centimetri de vată 
minerală sau polistiren, dar nu 
văd eficiența izolării. Evident că 
dacă grosimea peretelui e de 20 
de centimetri și îi pui cinci cen-
timetri – nu-i eficiență. Dacă pui 
corect grosimea termoizolantului 
atunci există eficiență energetică. 
Și se formează așa-numitul punct 
de rouă care trebuie să fie în ma-
terialul termoizolant, nu în pere-
tele construcției. Izolarea se face 
cel puțin la încheieturile casei, la 
geamuri și fundament. O atenție 
deosebită se acordă ventilației. 
Să nu apară mucegaiul. În timp 
ce izolezi casa de locuit trebuie să 
asiguri circulația aerului. E nevoie 
de ventilare cu recuperare, astfel 
intră de afară aer încălzit și nu se 
formează umezeala”, menționează 
Oleg Secrieru. 

Potrivit lui Oleg Secrieru, vata 
minerală și pluta sunt printre cele 
mai bune materiale termoizolan-
te, dar și cele mai scumpe. „Dacă 
bugetul nu vă permite, optați pen-
tru polistiren”, recomandă Oleg 
Secrieru. 

Asociația „EcoVisio” infor-
mează că spuma poliuretanică și 
celuloza sunt alte tipuri de mate-
riale folosite la izolarea termică 
a locuințelor. Printre materiale 
naturale de izolare termică se 
găsește stuful, paiele, cânepa și 
lâna de oi. 

Tektalan Heraklith este un 
material termoizolant foarte 
costisitor (50-60 euro pentru un 
metru pătrat), care nu se vinde 
pe piața din R. Moldova. Doar 
dacă-l importați. Oleg Secrieru 
susține că a importat acest tip de 
material pentru izolarea termică 
a unor instituții publice. Lucrări 
finanțate de Uniunea Europeană 
(UE) prin Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ 
Moldova).

Bani de la stat pentru izolarea 
termică a instituțiilor publice (spi-
tale, grădinițe, centre ale medi-
cilor de familie, licee, gimnazii 
etc.) – nu se mai dau. Agenția 
pentru Eficiență Energetică nu 
mai gestionează fonduri în acest 
sens. Ajutorul doar pentru insti-
tuții publice vine de la UE-GIZ 
Moldova. 

„Acum se lucrează la patru licee 
din regiunea Centru, însă în repu-
blică sunt opt licee. UE a acordat 
aproximativ 12 milioane de euro. 
Nu doar pentru izolarea termi-
că. Aici sunt luate în ansamblu 
ventilarea, izolarea, schimbarea 
geamurilor, instalarea panouri-
lor fotovoltaice etc. E un complex 
care acoperă toate măsurile de 
eficiență energetică care pot fi im-
plementate”, susține Oleg Secrieru 
de la ADR Centru. 

Printre clădirile publice izo-
late termic se numără Spitalul 
Raional Orhei, Grădinița Hârbo-
văț, Centrul Medicilor de Fami-
lie Șoldănești, Spitalul Raional 
Nisporeni. 

S-a calculat că 70% din emisi-
ile de CO2 în Republica Moldo-
va provin din sectorul energetic, 
dintre care jumătate sunt produse 
de populație pentru încălzire și 
răcire. În medie o persoană în 
Republica Moldova produce 4,2 
de tone de CO2 pe an, conform 
datelor prezentate de Asociația 
„EcoVisio”. 

Soluția pentru a economisi energie termică și a contribui la oprirea încălzirii globale

De la 1 martie, tarifele pentru călătoriile 
în transportul public național și raional se 
majorează cu 10 bani și, respectiv, 20 de 
bani pentru un kilometru, a anunțat minis-
trul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
Andrei Spînu. 

„Ne este greu de conceput de ce aceas-
tă ramură a fost dată uitării, mi-au con-
firmat-o și transportatorii. Pe parcursul 
timpului nu s-a dorit serios să se reformeze 

sectorul, să se lupte cu transportul ilicit, 
să se facă regulă în rute, să se facă regulă 
în autogări etc. În această perioadă, am 
avut o situație mai complicată, prețurile 
la carburanți au crescut, iar cererea pen-
tru serviciile de transport a fost afectată 
de pandemie”, a declarat vicepremierul 
Andrei Spînu. 

A fost lansat programul „Transport Mo-
dern”. Ministrul Spînu promite că vor fi 

înnoite parcurile auto, iar rutele vor circula 
după program. Totodată, vicepremierul 
Spînu își propune să combată transportul 
ilicit de pasageri, să optimizeze rutele și să 
modifice metodologia de calcul a tarifelor 
pentru pasageri și serviciile de autogară. 

Transportatorii auto au făcut grevă săp-
tămâna trecută, cerând tarife mai mari pen-
tru călătoriile cu transportul public. După 
întrevederea cu reprezentanții Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
operatorii de transport au anunțat că ta-
rifele la călătoriile în transportul public 
ar putea crește cu 80 de bani pentru un 
kilometru la rutele raionale și cu 70 de 
bani per kilometru la cele interurbane. Am 
relatat pe larg subiectul în reportajul „Pe 
un peron pustiu de autogară… Cu ce s-a 
încheiat greva transportatorilor?”. 

Natalia MUNTEANU

Călătoriile cu transportul public se scumpesc din 1 martie. 
Cu cât vor crește tarifele

Natalia MUNTEANU
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După ce 
am mers 
prin toată 
România 
cu trenul, 
trecând 
de vama 
Sculeni, 
am hotă-
rât să fac 
un popas 
la Un-

gheni, orașul unde am lucrat și am locuit 
cu familia timp de vreo patru-cinci ani. Un 
vechi prieten din acest oraș mă tot invita 
să trec pe la el când mă voi întoarce de la 
vreun festival de epigramă și mi-am zis că 
ar fi momentul potrivit pentru o întâlnire. 
Chiar dacă pășisem pragul acestuia pe la 
amiază, el fiind o gazdă foarte primitoare, 
ne-am luat rămas bun aproape spre seară. 
Cu regretul despărțirii în inimă, abia de 
am reușit să prind un ultim microbuz spre 
Chișinău și să ocup un loc „în fund”, cum se 
spune la noi la moldoveni, alături de încă 
trei bărbați tineri, plini de voie bună sau 
poate că puțin aghesmuiți.

La ieșirea din oraș, șoferul a oprit să mai 
ia pasageri de ocazie, dar, pentru că era 
duminică, zi de întoarcere în capitală, nici 
nu au încăput toți doritorii de a merge în 
picioare. În fața mea, la un metru distanță, 
s-a oprit o femeie tânără, arsă de soare, 
care îl rugase pe șofer să-i permită și ei să 
meargă în picioare până într-o comună de 
pe traseu, și un băiat de vreo 10-11 ani. Bă-
iatul părea necăjit, pentru că femeia, mama 
sa, se clătina ușor, iar lui îi era, probabil, 
rușine...

Am uitat să vă spun că era vară și cald, 
poate chiar luna lui cuptor, o precizare foar-
te importantă pentru ceea ce urmează să vă 
povestesc. Femeia din fața mea, oricât se 
străduia să-și mențină echilibrul, la vreun 
hop sau la vreo frânare a microbuzului, 
atingea cu corpul, mai bine zis cu pieptul 
ei fierbinte, chelia unui cetățean de vreo 
cinzeci de ani, care stătea pe scaun înaintea 
ei. „Ce te lipești așa de mine, bețivo?! N-ai 
bărbat acasă să te lipești de el?”, urlă acesta 
din toți bojocii. „Am bărbat și nu-s bețivă. 
Am băut și eu un păhărel cu neamurile, că 
nu ne-am văzut demult. Până acasă aproape 
că îmi trece, iar de mâine, din nou la tras 
sapa...”, îi răspunse femeia. „Dă-te mai 
într-o parte, țăranco, nu sta deasupra mea 
că și așa mă sufoc!”, a mai țipat „orășeanul” 
și femeia, cu băiatul ei, s-au mișcat până 
aproape de ultimele locuri din microbuz. 

Stăteau chiar aproape de mine și am 
simțit ce se petrece în sufletul acelor două 
ființe. Femeia care „băuse un păhărel” se 
uita cu neliniște în jur, iar băiatul ei era 
gata să plângă. „Luați loc, doamnă”, i-am 
zis și m-am ridicat de pe scaun. „Nu, că nu 
merg prea departe, au mai rămas vreo opt 
kilometri”, mi-a răspuns femeia. „Așază-te, 
mamă, așază-te”, a rugat-o băiatul.

S-a așezat și mi-a zâmbit recunoscătoa-
re. Nu semăna să fie o destrăbălată, stătea 
liniștită și își mângâia pe cap „flăcăul”. 
Numai că cei trei bărbați tineri, despre care 
vă spuneam că erau plini de voie bună, n-au 
lăsat-o în pace. Au început să o sâcâie cu fel 
de fel de întrebări indecente, spuneau ban-
curi fără de perdea și râdeau tot ei, între-
bând-o dacă mai dorește să bea ceva.

Când a ajuns microbuzul la marginea 
satului ei, femeia aproape că își revenise. 
A rugat șoferul să oprească, dar, înainte de 
a coborî împreună cu băiatul, le-a strigat 
celor trei cheflii să nu mai mănânce usturoi 
când pornesc la drum. Bărbatului chel i-a 
spus râzând că îl iartă pentru vârsta lui, iar 
tuturor pasagerilor le-a urat „Drum bun!”.

Gheorghe BÂLICI

Femeia cu 
un păhărel

S a l t i m - b a n c

În Republica Moldova avem doar 
17 interpreţi de limbaj mimico-gestual 
autorizaţi de către Ministerul Justiţiei, 
iar în prezent trei dintre ei sunt plecați 
peste hotare, ne spune Natalia Babici, 
vicepreședintele Asociației Surzilor din 
Republica Moldova. 

Lipsa interpreților 
de limbaj mimico-gestual

Interpreții sunt distribuiți în patru 
filiale: la sud, nord, centru și o pereche 
pentru mun. Chișinău, fiind responsabili 
de câte 300 de persoane de care trebuie 
să aibă grijă. Proporția recomandată este 
de cel puțin doi interpreți la 50 de per-
soane cu deficiențe de auz. În realitate, 
zilnic, un interpret reușește să ajute doar 
15 persoane.

Președinta Organizației Veteranilor 
Asociației Surzilor, Olga Corjan, ne spune 
că în mass-media, la TV, locul destinat 
interpreților de limbaj mimico-gestual 
este foarte mic. Acel pătrat este lizibil 
nu mai departe de doi metri distanță. De 
asemenea, subtitrarea este adesea doar în 
română, nu și în rusă, se schimbă foarte 

repede și literele sunt prea mici. Acest 
lucru nu permite documentarea completă 
asupra informațiilor prezentate.

Accesul la educație, 
o problemă stringentă

 
Cea mai mare problemă în această 

comunitate, adaugă Natalia Babici, este 
accesul la învățământ. În pandemie au 
fost închise trei instituții specializate 
pentru persoanele cu deficiențe de auz: 
o grădiniță la Bălți, o școală specială din 
Hârbovăț și alta din Cahul. Decizia a fost 
luată de către reprezentanții Ministeru-
lui Educației și Cercetării fără a pune la 
curent Asociația Surzilor. Tinerii au fost 
repartizați în unități comune de învățare, 
fără personal care să le poată asigura 
accesul la informație. Problema, până 
acum, nu a fost rezolvată.

Anastasia Suslov este studentă în clasa 
12-a la Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu” din 
Bălți. Tânăra are probleme de vedere și 
recunoaște că la școală în timpul orelor 
este mai rar încadrată de către profesori. 
Lecțiile de chimie bunăoară sunt extrem 
de inaccesibile, îi vine greu să înțeleagă 
problemele rezolvate. 

E necesară o campanie 
de informare a elevilor 
cu necesități speciale

Fiind absolventă, își face griji pentru 
susținerea examenelor de capacitate. A 
ajuns să vorbească cu evaluatori de la 
Agenția de Evaluare și Curriculum, în 
urma răspunsurilor vagi ale directorului 
de liceu care nu o asigura că va putea sus-

ține Bacul, și tot a rămas cu nedumeriri. 
Anastasia crede că faptul că a fost ne-
voită să ajungă tocmai la agenție pentru 
o discuție lasă loc de gândit și cel mai 
important de acționat. O campanie de 
informare a elevilor cu necesități speciale 
ar fi binevenită, propune absolventa.

„Am rămas dezamăgită văzând con-
dițiile ce se cer a fi îndeplinite de către 
persoanele cu necesități speciale pentru 
susținerea examenului final. O procedură 
birocratică, complicată ce descurajează 
din start. În timp ce colegii mei studiază 
și sunt în febra pregătirilor, eu trebuie 
să îmi dedic timp și să îmi fac griji că 
ajung să depun la timp dosarul, că va 
fi complet și acceptat. Vom fi cu un pas 
înainte când realitatea va corespunde 
cerințelor de pe hârtie. Trebuie să înce-
pem prin acțiuni, nu prin regulamente și 
instrucțiuni nefuncționale pentru benefi-
ciarii acestor mecanisme”, menționează 
Anastasia Suslov.

Nimeni nu știe câți copii 
cu deficiențe sunt, unde 
pot să își facă studiile, 
să obțină o specialitate

În timp ce Constituția Republicii 
Moldova și Legea 60 privind incluziu-
nea socială a persoanelor cu dizabilități 
prevede acțiuni concrete, acestea nu sunt 
respectate. De această părere sunt re-
prezentanții asociațiilor și persoanele 
cu deficiențe de văz și auz. 

„Constituția prevede integrarea soci-
ală, dar nimeni nu știe câți copii cu defi-
ciențe sunt, unde pot să își facă studiile, 
să urmeze o specialitate. Motiv pentru 
care rămân analfabeți. Legea prevede 
accesul la informație, dar noi din 2018 
ne luptăm cu Guvernul și tot nu avem un 
răspuns. Nu suntem ajutați la pregătirea 
interpreților de limbaj mimico-gestual, 
lucru care nu permite accesul la infor-
mație, mai ales în pandemia Covid-19”, 
conchide vicepreședintele Asociației 
Surzilor din Republica Moldova.

Incluziunea socială este o provocare în lipsa accesului la informație

E nevoie de acțiuni, 
nu de regulamente 
pe hârtie!

Persoanele cu probleme de vedere și auz se 
confruntă cu accesul limitat la informație pe timp 
de pandemie Covid-19. În urma unei mese rotunde 
organizate de Alianța INFONET, în parteneriat cu 

Asociația Surzilor din Republica Moldova, au fost discutate 
mai multe probleme cu care se confruntă persoanele cu 
necesități speciale. 

Victoria CERNEA
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Poeții și războiul

Dumitru Crudu: 
„Aglomerarea de armate 
e o formă de șantaj”

„Am un singur răspuns la 
toate aceste întrebări: Nu cred 
că va fi război. Cred că aglo-
merarea de armate la granița 
Ucrainei e o formă de șantaj 
la adresa Occidentului ca să 
împiedice aderarea țării vecine 
la NATO. Nimic altceva. Da, are 
loc un război psihologic și va 
învinge cine are nervii mai tari. 
Un război psihologic cum nu a 
mai avut loc în istorie, pentru 
a recroi harta Europei. Scopul 
Rusiei nu e să atace militar, ci 
să învingă fără a trage un foc 
de armă. Vedeți că deja nimeni 
nu mai vorbește despre dorința 
Ucrainei de-a intra în NATO, 
ci despre ce vrea Rusia. Toți au 
uitat de Ucraina și toți vorbesc 
de Rusia. Sper ca Ucraina și 
Occidentul să reziste în acest 
război psihologic. Viitorul 
nostru depinde de ceea ce vor 
face vecinii noștri. Trebuie să-i 
susținem!!!”

Oxana Gherman: 
„Frica nu rezolvă 
nimic”

„E o absurditate să trăiești 
în secolul nostru, după atâta 
și atâta experiență istorică, 
și să nu găsești altă soluție la 
problemele interetnice sau 
de oricare altă natură decât 
războiul. Îmi vine greu să cred 
că astăzi se poate recurge la 
o asemenea strategie. Poeții 
nu au altă armă decât cuvân-
tul, ne putem da seama cât de 
pregătiți sunt de război. Frica 
nu rezolvă nimic. Deocamdată 
nu am așa sentiment în raport 
cu ideea războiului. De fapt, 
nu cred că te poți teme de ceea 
ce nu ai trăit niciodată și nici 
măcar nu-ți poți imagina. Ceea 
ce am aflat la lecțiile de istorie, 
ce am văzut în filme este, cred, 
foarte departe de realitate. Nu 
am făcut rezerve de alimente 

niciodată. Sper să nu ajung 
vreodată în asemenea situație 
umilitoare. Nicidecum nu voi 
lua arma în mână. Dacă fiecare 
dintre noi, dar absolut fiecare 
– mă refer la umanitate – ar 
refuza să pună mâna pe armă, 
indiferent de cauze, politici, 
ordine, presiuni, ar mai exista 
războaie?”

Ecaterina Ștefan: 
„Am o fetiță de 17 zile…”

„Puțin probabil să fie cineva 
pregătit de război, cu atât mai 
puțin un poet, care este ființa 
cea mai fragilă a societății. 
Cum îmi stăpânesc frica? Dacă 
ai credință în Dumnezeu, nu te 
temi. Îmi fac rezerve de ali-
mente? Nu, nu fac rezerve de 
nimic, dar învăț, ca să pot avea 
un job remote și să pot lucra de 
oriunde. Nu vreau să depind de 
nimeni și de nimic, nici măcar 
de adăposturile pentru refugi-
ați. Dacă se ajunge la război în 
țară, voi urca în mașină și în 
aproximativ o oră voi fi în afara 
țării (cu ajutorul lui Dumne-
zeu). Acum, pentru că am o 
fetiță de 17 zile, Daria-Elena, 
sunt responsabilă să fac tot ce 
ține de mine ca să fiu în viața 
pentru ea.”

Moni Stănilă: 
„Nu voi lua arma 
în mână niciodată”

„Cât de (ne)pregătit e un 
poet de război? Ca orice alt 
om fără servicii militare și 
fără dorința de a vedea moarte 
în jurul lui. Deci deloc. Dacă 
e să credem că poetul e mai 
sensibil din fire, e cu atât mai 
grav. Practic, un poet suferă și 
pentru cei din jur. Și nu doar 
un poet. De fapt, eu încă mai 
cred că nu va porni războiul, 
nu așa cum vehiculează presa. 
Cred că Rusia are interes mai 
mult în estul Ucrainei. Dar s-ar 
putea să și greșesc. S-ar putea 
să fie un război mult mai mare. 
Dar acum războaiele oricum 
se fac de la butoane, nu de la 
baionetă. Pentru mine există 
doar adăposturi, nu adăposturi 
antiaeriene. Acasă la părinți, 
dacă s-ar ajunge să fie bom-
bardamente peste tot. Dar eu 
cred că nu vor fi. Războiul nu e 
ca pandemia, să poți lua niște 

măsuri de bun-simț pentru 
protejarea ta și a celor din jur: 
mască, limitarea contactului, 
respectarea restricțiilor, vacci-
nul. Războiul chiar nu poate fi 
influențat de alegerile sau acți-
unile noastre. Așa că trăiesc ca 
până acum. Și nu voi lua arma 
în mână. Niciodată.” 

Claudiu Komartin: 
„Un poet e oricum 
invadat de toate”

„Un poet e cu atât mai pre-
gătit de război cu cât are mai 
puțin de pierdut. Invadat(ă) e 
oricum de toate de pe lumea 
asta, ce se mai poate-ntâmpla? 
Frica nu se stăpânește sau 
domină, ci se bate – ca un co-
vor sau ca o piele neargăsită, 
la ore fixe, cu un bețigaș din 
lemn de alun pe care cineva a 
scrijelit cu scris tremurând un 
citat din Hofmannsthal. Nu 
știu niciun adăpost antiaerian, 
cred că voi rămâne toată viața 
cam aerian. Iar singura armă 
pe care voi pune mâna în caz 
de învălmășeală belicoasă va 
fi aceeași pe care n-o uit și nu 
o las mai niciodată de capul 
ei nici pe timp de pace și de 
luxură.”

Alexandru Vakulovski: 
„Chiar nu știu dacă este 
vreun adăpost antiaerian 
în Chișinău”  

„Nu cred în prostii ca: 
trebuie să mergi în armată ca 
să fii bărbat. Sau, cum spunea 
un foarte cunoscut scriitor rus 
contemporan, cu studii la firme 
de pază: fiecare bărbat este un 
războinic și trebuie să participe 
la război. Un poet poate scoate 
poezie din război, de fapt poate 
scoate poezie din orice, fie că e 
pregătit sau nu, dar cu siguran-
ță războiul n-are nici o treabă 
cu poezia, ci cu lipsa de civili-
zare. Cum îmi stăpânesc frica? 
Beau o bere. Și îmi fac rezerve 
doar de țigări, pentru că fumez 
mult și nu-mi place să merg la 
magazin pentru fiecare pachet. 
Cât despre adăpost antiaerian, 
chiar nu știu dacă este vreun 
adăpost în Chișinău. Nu voi 
lua arma în mână, pentru că 
eu nu fac aproape niciodată ce 
mi se cere, poate că e un de-
fect de-al meu, dar ținând cont 
cine, în general, cere, cred că 
nu e.”

Leo Butnaru: 
„Industriile militare 
vor să se relanseze”

„În aceste vremuri, din 
exterior spre noi vin semnale, 
ba chiar atacuri psihologice 
brutale, pornite de la starea de 
fapt că, în pandemie, indus-
triile de război, ale Rusiei și 
ale SUA, au cam staționat, nu 
au câștigat. Însă au nevoie de 
turații, de... abnegație! Ast-
fel că Rusia arde mii de tone 
de muniții, distruge tehnică, 
echipament în aplicații mili-
tare, în urma cărora indus-
tria ei de război primește noi 
comenzi, e pe rol! Să reumple 
depozitele, rezervele! SUA îi 
oferă Ucrainei sute, mii de 
tone de muniții, echipament, 
apoi aduce trupe în Europa – 
deci și industria ei de război 
are de lucru, se relansează. Iar 
lumea, biata, o dă în pronos-
ticuri, tremură de spaimă. 
Pe când, de fapt, e afacerea 
industriilor militare, pe care 
Putin și Biden trebuie să le 
asigure cu noi comenzi, să le 
ofere alte miliarde de dolari și 
ruble. Pentru că sunt îndato-
rați față de generalii, mareșa-
lii, magnații din respectivele 
industrii, care i-au susținut în 
scrutine. E ticăloșie cam gene-
ralizată, instituționalizată!

În consecință, se întețește, se 
răspândește tot mai mult agonia 
din cauza unui posibil război. 
Un general tremurici de fund și 
o plăcere mazochistă de a-și da 
cu părerea despre Biden și Pu-
tin. Oameni buni, dar veniți-vă 
în fire și căutați-vă de treabă! 
Oricât de nebun ar fi unul sau 
altul, el nu poate să nu înțelea-
gă că declanșarea unui război, 
azi, îi pune în pericol dezastru-
os, de dispariție, și propria țară, 
propriul popor. Într-un conflict 
nuclear, primele orașe care vor 
dispărea de pe fața pământului 
vor fi Moscova, St. Petersburg, 
Washington și New York! Cu tot 
cu Kremlinul și Pentagonul lor.

E necesar să ne recăpătăm și 
să ne păstrăm echilibrul psiho-
logic, sufletesc. Să ne urmăm 
calea firească a existenței, mun-
cii, creației.

În ce privește arma. Mi s-a 
întâmplat nenorocul ca, după 
facultate, din frumoasa, pe 
atunci, redacție „Tinerimea 
Moldovei”, să fiu arcănit, ofițer, 
în armata imperial-sovietică 
(1972 – 1974). Îmi aminteam 
de locotenentul Apostol Bologa 
din „Pădurea spânzuraților”. 
Din revolver, 3 gloanțe, trăgeam 
28 din 30 de puncte. Eram 
performant și la ochitul din 
arma automată, mitralieră, în 
fine „alegându-mă” cu brevet 
de instructor de tragere. Bine-

înțeles, la anii mei nu mai sunt 
decât militarul... amintire, cel 
din jurnalul meu de locotenent 
„Perimetrul cuștii”, publicat în 
2005 la „Cartea Românească”. 
Însă, Doamne ferește, și azi 
aș vedea deslușit prin vizorul 
armei. Numai că rămân, ferm, 
la ce am spus mai sus: nu cred 
că va fi război. Dar, din păcate, 
nici liniște.” 

Tatiana Grosu: 
„E nevoie de mai puțin 
de o zi să distrugi lumea”

„Nu sunt pregătită nici 
moral, nici fizic de război. Mă 
întristează enorm faptul că 
după atâția ani de construire 
și formare a unei lumi mai 
„bune” ne pomenim iarăși în 
fața unui potențial război. Cred 
că poeții, de altfel și eu, nu au 
fost niciodată pregătiți să lupte 
cu arma în mână. Cred că acum 
războaiele nu vor dura mult. E 
nevoie de mai puțin de o zi să 
distrugi lumea, luând în consi-
derație toate bombele, armele 
și tehnologiile de astăzi. Pro-
babil că nici nu am să reușesc 
să ajung la etapa când o să simt 
frica. Dar cine are nevoie de 
asta? Vor distruge totul, și ce 
va fi mai apoi?”

Hose Pablo: 
„Am un buncăr la Trușeni”

„Poeții sunt diferiți. Îndeo-
sebi ăștia tineri. Acum se scrie 
cu ideologie, de stânga, de 
dreapta. Unii de extremă. Cu 
cancelling și alea-alea. Ăștia, 
probabil, mereu sunt gata de un 
război, dacă nu de unul adevă-
rat, atunci de unul ideologic. 
Eu nu sunt pregătit nici de acel 
ideologic, nici de acesta la care 
acum se tot face trimitere. Cum 
îmi stăpânesc frica? Cu Doam-
ne Ajută! Despre rezervele de 
macaroane: Am un buncăr la 
Trușeni. Am dus acolo conser-
ve, ceva vin, brânză. Ar fi bine 
să mai caut niște ulei, bun hint. 
De adăpost antiaerian nu m-am 
interesat. Poate totuși o luăm 
mai cătinel? Și cum să mi se 
ceară să iau arma în mână? Ori 
mă obligă legislativ, prin urma-
re, în caz de refuz, mă bagă la 
vreo pârnaie or smth. Ori dacă 
e facultativ – refuz. Apropo, 
împotriva cui luptăm?”

Sondaj de Irina NECHIT

Le-am pus mai multor poeți o întrebare: 
Cât de (ne)pregătit e un poet de război? 
I-am mai rugat să-mi spună dacă și-au 
făcut rezerve de macaroane, crupe, ulei, 

dacă s-au interesat unde se află vreun adăpost 
antiaerian, i-am întrebat cum își stăpânesc frica 
de război și dacă vor lua arma în mână, în caz de 
necesitate. Citiți răspunsurile lor.
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Ghidul de turism, 
între meserie și vocație

Bazele industriei turismului 
în Republica Moldova au fost 
puse acum șase decenii. Astfel, 
în Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, în 1962, se înfiin-
țează primul birou de călătorii și 
excursii. Atunci au fost organizate 
primele excursii. 

Turismul moldovenesc, 
șase decenii

Inițial, s-au făcut excursii pie-
tonale prin Chișinău, care durau 
în jur de patru ore, apoi se orga-
nizau excursii la diverse muzee, 
la anumite întreprinderi indus-
triale. Mai târziu s-a pus accentul 
pe calitate și metodologie. Biroul 
călătorii și excursii din Chișinău 
concura cu cel din Moscova. Ghi-
zii de turism de atunci spun că, 
în acea perioadă, reprezentanții 
tuturor republicilor sovietice au 
venit la un seminar la Chișinău 
pentru a studia întreaga metodo-
logie în baza căreia se organizau 
tururile prin întreaga țară, care 
ulterior urma să fie aplicată în 
zonele lor. 

Ghidul de turism, 
cunoscător de informații 
enciclopedice

Emilia Panfil este ghid de tu-
rism de 45 de ani. De meserie este 
filolog, dar întotdeauna și-a dorit 
să-și împărtășească cunoștințele 
cu cei din jur. Fiind angajată la 
Muzeul republican de Literatură 
„Dimitrie Cantemir”, Emilia Pan-
fil făcea excursii prin instituție și 
mergea prin Grădina Publică Ște-
fan cel Mare, pe atunci „Alexandr 
Pușkin”, și asculta ce povesteau 
viitorii ei colegi despre persona-
litatea domnitorului Ștefan cel 
Mare. 

Informațiile furnizate o lăsau 
fără replică. „Se punea accentul 
pe laturi hazlii. Își băteau joc de 
personalitatea lui Ștefan cel Mare. 
Și atunci mi-am zis: de ce trebuie 
o venetică să vorbească despre 
istoria mea, dar eu la ce sunt bună, 

pentru ce am fost născută aici, pe 
pământul acesta? Iată, din această 
ambiție, m-am dus la cursurile 
de ghid, care erau de lungă du-
rată – opt luni de zile – și așa 
am devenit ghid de turism”, ne 
povestește Emilia Panfil. 

Nu poți fi ghid de turism, dacă 
nu ai calitățile necesare și un bagaj 
de cunoștințe aproape enciclope-
dice, mai spune doamna Panfil. 
„Pe timpul carierei mele trebuia 
să învăț din domenii străine mie. 
Pentru a merge, de exemplu, la 
Cosăuți, unde am aflat despre pra-
gurile de granit, m-am adâncit în 
vremurile antice ca să aflu cum 
s-a format roca, să văd de unde 
vin aceste praguri. Adică, trebuie 
să învățăm geologie, arheologie. 
În permanență trebuie să ne per-
fecționăm”, mărturisește Emilia 
Panfil. 

Experiența ghidului 
de turism de azi

După ani buni trăiți în Italia și 
Marea Britanie, Mariana Iurcu a 
revenit la baștină – în orașul Că-
lărași, și s-a angajat în calitate de 
muzeograf la Muzeul de Istorie și 
Etnografie din localitate. Curioasă 
din fire, Mariana a scotocit prin 
arhivele instituției muzeale și a 
găsit informații sumare despre 
cele patru mănăstiri din raionul 
Călărași și fabrica de divinuri din 
oraș, nimic mai mult. 

De aceea, și-a zis să studieze 
ținutul călărășean, care astăzi 
este un reper pe harta turistică 
națională. „Pentru mine orice me-

Sunt adevărați ambasadori ai țării. Anume 
ei pot transforma o banală vizită într-o 
aventură de neuitat. Misiunea lor de bază 
este să promoveze locurile știute și mai 

puțin sau chiar deloc cunoscute ale zonei din care 
fac parte. Or promovarea imaginii pe diverse 
platforme și în diferite moduri se datorează 
ghizilor de turism, care își sărbătoresc pe data de 
21 februarie ziua profesională.

Vitalie GUȚU

serie trebuie însoțită de vocație. 
Eu am pornit pe calea turismului 
și mi-am găsit vocația. Dar dacă 
rămâneam doar cu pasiunea pen-
tru turism, probabil nu perseve-
ram în acest domeniu. Tocmai de 
aceea, am mers la cursuri specia-
lizate, mă documentez mereu ca 
să pot avea o viziune largă despre 
un loc sau altul”, afirmă Mariana 
Iurcu.

Întrebată pentru ce turiști op-
tează: străini sau locali, de acasă, 
Mariana susține că „oricine este 
interesat să cunoască sau să vizite-
ze orașul și raionul Călărași, sunt 
turiștii mei, fie că sunt locali, fie 
din afara orașului. Cu același zel 
îi ghidez și pe turiștii străini, și pe 
băștinași, nu fac nicio diferență 
cine stă în fața mea, decât doar 
limba în care comunic e singura 
diferență. Dar pasiunea și vocația 
este aceeași, să fac ca turistul să 
plece cu impresii indimenticabile 
și chiar mândrindu-se că Moldova 
are așa un oraș Călărași”.

Rolul unui ghid de turism

În industria turismului există 
trei categorii de ghizi: ghid local 
– cel care acordă asistență pe 
plan local – stațiuni turistice, 
obiective, hoteluri, transferuri; 
ghid național – cel care asigură 
asistența turistică pentru vizi-
tatorii din Republica Moldova 
și cei străini; ghid specializat – 
care asigură asistență pe anu-
mite segmente – ghid sportiv, 
ghid de animație și agrement, 
ghid de artă etc.). 

Rolul unui ghid profesionist de 
turism este următorul:

- să fie o „punte” între desti-
nație și turist;

- să transforme vizita într-o 
experiență de viață;

- să dezvolte durabil o desti-
nație/un obiectiv;

- să educe turistul/vizitatorul 
prin oferirea de informații utile.

Mariana Iurcu

Istoric 

Începând cu anul 1990, Ziua Internațională a 
Ghidului de Turism este sărbătorită an de an pe 

data de 21 februarie, la inițiativa WFTGA (Federația 
Mondială a Asociațiilor de Ghizi de Turism). WFTGA 

a fost înființată în anul 1985, cu ocazia primei 
Convenții Internaționale a Ghizilor de Turism.

Emilia Panfil
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Confiscarea proprietății de stat a României 
de către autoritățile URSS (1945) și 
comportamentul ocupanților sovietici (III)

Majoritatea fondurilor arhivistice aflate 
în arhivele din Republica Moldova, 
care cuprind perioadele 1918-
1940 și 1941-1944, nu sunt altceva 

decât dosare de arhive românești confiscate 
de autoritățile sovietice de ocupație și luate 
în evidența arhivistică de către funcționarii 
arhivelor din RSS Moldovenească, o făcătură 
sovietică pe teritoriul fostei Basarabii. 

Hotărârea Sovietului Co-
misarilor Norodnici al RSSM 
nr. 151/26 februarie 1945, 
Chișinău, Despre repartiza-
rea utilajului, chimicalelor 
și altor materiale valoroase 
venite din România[6].

Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSSM hotărăște: 

Să fie repartizate chimicalele, 
utilajul și alte materiale urmă-
toarelor narkomate și direcții ale 
Sovnarkomului RSSM:

Comisariatului Norodnic pen-
tru Industria Ușoară – utilaj și 
chimicale ale uzinei de piele (ko-
jevnogo zavoda);

Comisariatului Norodnic pen-
tru Gospodărie – stația electrică, 
motorul NP-960 și generatorul 
de curent alternativ 970 kwt și 14 
lăzi cu materiale electrice;

Comisariatului Norodnic pen-
tru Transport auto – o Stație 
Electrică mobilă;

Trustului Republican „Taba-
ksîrye” (Tutun și materie primă 
– n.a.) utilaj și materiale ale fa-
bricii de tutun;

Direcției pentru Chestiuni 
Poligrafice și Edituri – utilaj și 
materiale tipografice;

Comisariatului Norodnic pen-
tru Învățământ – utilaj și mate-
riale muzeografice – în total, 158 
de lăzi;

Comisariatului Norodnic pen-
tru Sănătate – Roentgen-cabinet 
și alte utilaje medicale.

Să fie obligați conducătorii 
tuturor instituțiilor vizate mai 
sus ca toate bunurile primite să 
fie inventariate, iar actul de in-
ventariere să fie prezentat până 
la 10 martie 1945.

Președintele Sovietului 
Comisarilor Norodnici al 
RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organi-
zatorice a Sovnarkomului 
RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Co-
misarilor Norodnici al RSSM 
nr. 158/28 februarie 1945, 
Chișinău, Despre repartiza-

rea materialelor de construc-
ții, utilajului, metalelor și 
altor valori venite din Ro-
mânia în RSS Moldoveneas-
că[7]. Traducere din limba rusă.

Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSSM hotărăște:

Să fie aprobată repartizarea 
materialelor de construcții, uti-
lajului, metalelor și altor valori 
materiale venite din România 
prin Comisia Unională de Con-
trol pentru narkomate, direcții și 
alte instituții din RSSM conform 
anexei 10;

Să fie obligate narkomatele, 
direcțiile și instituțiile RSSM care 
au primit materiale de valoare să 
le ia în evidență cu acte în două 
exemplare și nu mai târziu de 2 
martie curent să facă selectarea.

Președintele Sovietului 
Comisarilor Norodnici al 
RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organi-
zatorice a Sovnarkomului 
RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Co-
misarilor Norodnici al RSSM 
nr. 203-P/8 martie 1945, Chi-
șinău, Despre repartizarea 
utilajului și materialelor pri-
mite din România prin Comi-
sia Unională de Control[8]. 
Traducere din limba rusă. 

Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSSM hotărăște:

Să fie aprobat planul Gospla-
nului (Comisariat de Planificare, 
care a existat până la destrămarea 
URSS – n.a.) de pe lângă Sovnar-
komul RSSM privind repartizarea 
utilajului și a pielii, primite din 
România prin intermediul Comi-
siei Unionale de Control pentru 
narkomate, direcții și instituții 
din RSSM conform anexei nr. 1 
și 2.

Să fie obligate narkomatele, 
direcțiile și instituțiile de a lua 
în evidență utilajul și materialele 
primite, după selecția lor, care 
trebuie făcută până la 10 martie 
1945.

Președintele Sovietului 
Comisarilor Norodnici al 
RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organi-
zatorice a Sovnarkomului 
RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Co-
misarilor Norodnici al RSSM 
nr. 212/15 martie 1945, Chi-
șinău, Despre repartizarea 
materialelor și utilajului pri-

mit din România prin inter-
mediul Comisiei Unionale de 
Control[9].

Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSS Moldovenești hotă-
răște:

Să fie aprobat planul prezentat 
de Gosplan de pe lângă Sovnar-
komul RSSM, pentru repartizarea 
materialelor și utilajului, primit 
din România prin Comisia Unio-
nală de Control pentru narkoma-
te, direcții și instituții din RSSM, 
conform anexei 1-5.

Să fie obligate narkomatele, 
direcțiile și instituțiile să înre-
gistreze evidența și primirea ma-
terialelor și utilajului prin acte 
bilaterale, iar selecția să fie fi-
nalizată până la 18 martie 1945.

Președintele Sovietului 
Comisarilor Norodnici a 
RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organi-
zatorice a Sovnarcomului 
RSSM – L. Diacenko

* * *

„CONFIDENȚIAL”
Hotărârea Sovietului Comi-

sarilor Norodnici al RSSM nr. 
343/13 aprilie 1945, Chișinău, 
Despre organizarea lagărului 
de prizonieri pentru restabi-
lirea orașului Chișinău[10]. 
Traducere din limba rusă.

În scopul asigurării lucrări-
lor de construcții și restabilire 
în orașul Chișinău cu forță de 
muncă, Sovietul Comisarilor 
Norodnici al RSSM hotărăște: 

Să fie trecută fosta clădire a 
Institutului agricol, cu construc-
țiile-anexe respective de pe stra-
da Sadovaia (str. Livezilor – n.a.) 
nr. 121, în gestiunea Trustului de 
Construcții și Montare pentru a 
organiza aici lagărul prizonierilor 
militari al NKVD - URSS.

Să fie obligat Trustul de Con-
strucții și Montaj (tov. Iacoveț) 
să pregătească fosta clădire a In-

stitutului agricol pentru cazarea 
prizonierilor – 3000 de oameni, 
până la 1 mai 1945.

Să se propună Direcției lucră-
rilor de construcții militare nr. 
176 (tov. Safronov) să pregătească 
clădirea pentru cazarea a 1000 
de prizonieri până la 1 mai 1945.

Să se solicite temporar Co-
misariatului Norodnic pentru 
Apărare (tov. Hrulev) transmi-
terea NKVD - RSS Moldovenești a 
orășelului militar nr. 1 din Valea 
Buiucanilor (mahala a Chișină-
ului – n.a.) pentru amplasarea 
lagărului de prizonieri al NKVD 
– URSS pentru 6.000 de oameni.

* * *

Ordinul Comisariatului 
Norodnic al Controlului de 
Stat Despre introducerea 
controlului preventiv la Baza 
Moldsnabsbît (bază de colec-
tare și comercializare de va-
lori materiale – n.a.) situată 
în portul Reni[11]. Traducere 
din limba rusă.

În conformitate cu articolul 6 
al statutului despre Comisariatul 
Norodnic al Controlului de Stat 
al URSS să fie introdus controlul 
preventiv la Baza Moldsnabsbît 
din portul Reni în scopul păstră-
rii, evidenței și eliberării mărfu-
rilor și materialelor valoroase, 
venite în RSSM din România.

Controlor permanent la Baza 
nominalizată din portul Reni 
este numit controlorul superior 
al Controlului de Stat Kondratiev 
M.P. În obligațiile sale de contro-
lor permanent al narkomatului 
Controlului de Stat pentru Baza 
din portul Reni intră:

Controlul responsabil privind 
evidența, aprecierea corectă a 
valorii mărfurilor și materiale-
lor de valoare venite pe adresa 
Sovnarkomului RSSM, organi-
zațiilor și instituțiilor Republicii 
Moldovenești;

Controlul păstrării bunurilor 
aflate pe barje, depozite și în 
punctele de staționare. Să se ia 
măsurile necesare pentru a pre-
întâmpina furturi și distrugerea 
acestor bunuri;

Înfăptuirea unui control pre-
liminar al eliberării mărfurilor 
și materialelor de la Baza Mol-
dsnabsbît-ului pentru toți, fără 
excepții. Dacă cele eliberate nu 
contravin normelor stabilite de 
organele respective, se folosește 
viza „interzis pentru eliberare”. 
În cazul dacă corespund norme-
lor, trebuie aplicată viza: „elibe-
rare aprobată”. În cazul când sunt 
eliberate materiale de valoare 
fără viza controlorului, sau dacă 
au viză interzisă, se întocmește 
un act pe numele persoanelor res-
ponsabile și este prezentat Nar-
komatului Controlului de Stat al 
RSSM pentru ca vinovații să fie 
trași la răspundere;

Să fie urmărită ordinea de des-
cărcare a mărfurilor și materia-
lelor de valoare și corectitudinea 
de întocmire a documentelor. La 
expedierea mărfurilor să fie luate 
măsuri să nu se strice sau să nu 
fie furate pe drum;

Controlorul superior Kondra-
tiev M.P. să plece în portul Reni 
la 9 mai 1945 și să se afle acolo 
până la noi dispoziții.

Comisarul norodnic al 
Controlului de Stat – N. 
Lobacev 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

D I A L O G U R I  N E C E S A R E

La solicitarea noastră, domnia 
sa a binevoit să-și expună părerea 
despre ceea ce se întâmplă astăzi 
în învățământ, despre multitudi-
nea de probleme existente, unele 
dintre ele create de cei de care a 
depins și mai depinde acest proces 
important. Diapazonul discuți-
ei cuprinde și alte aspecte care 
ne-au trezit interesul și merită să 
fie aduse la cunoștința publicului 
cititor.

„Am umplut lumea 
cu oameni de știință”

„În ultimii ani a scăzut simțitor 
numărul studenților în Republi-
ca Moldova. Față de cei vreo 60 
de mii de studenți, câți avem în 
prezent, cu vreo cincisprezece ani 
în urmă aveam dublu. Dimitrie 
Cantemir, primul nostru acade-
mician, afirma că moldovenii nu 
se prea trag la carte, la învățătură, 
dar el nu a ținut cont de situația 
din zonă. 

În general, când faci o aseme-
nea afirmație, trebuie să faci o 
comparație cu ceea ce se întâm-
plă la vecini. Lor le plăcea cartea? 
Poate că interesul față de învă-
țătură depinde, în primul rând, 
de ocupația de bază a comunită-
ții?  Dacă este necesitate, atunci 
există mai mulți știutori de carte. 
Eu cred că moldovenilor le place 
cartea, dar o mulțime dintre ei, 
din motive arhicunoscute, au fost 
nevoiți să plece. Pe lângă cei care 
fac lucruri mai simple, am umplut 
lumea cu oameni de știință, pro-
fesori universitari, oameni care 
dețin, dincolo, funcții importante 
în sisteme economice. Pe de altă 
parte, tineri cu studii serioase pes-
te hotare care au dorit să revină 
acasă nu au fost acceptați. Poves-
tea-i veche: nu doar la noi, oame-
nii dotați și competenți, deștepți 

și competitivi, nu sunt acceptați 
ușor. Mediocritatea este unită, 
rezistă prin relații și proliferare, 
iar când ajunge și la conducere, 
nu cedează ușor. Așa că, după pă-
rerea mea, afirmația lui Dimitrie 
Cantemir, chiar și pentru acele 
timpuri, este una semiironică”, 
ne spune profesorul Vlad Pâslaru. 

„Comunicarea este foarte 
importantă și trebuie 
să fie permanentă”

Despre familiile de intelectuali, 
profesorul Pâslaru ne spune că 
au mai puțini copii. Lucrul aces-
ta poate fi observat și la nivel de 
națiune. „În republicile baltice, 
pe timpul Uni-
unii Sovietice, 
n a t a l i t a t e a 
era mai mică, 
în timp ce în 
alte republici 
aceasta, fiind 
mai mare, se 
baza pe selec-
ția naturală. 
Se știe că, în 
familiile nu-
meroase, co-
piii deprind 
mai ușor anu-
mite abilități, 
deprinderi și 
calități morale. Un copil trebuie 
să fie învățat să-și construiască 
o relație, iar ca să ajungă un om 
cult, acesta o poate face mai sigur 
în relațiile cu alți oameni. 

Comunicarea este foarte im-
portantă și trebuie să fie perma-
nentă, pozitivă, cognitivă și bogată 
emoțional. Nu în zadar, ca cea mai 
aspră măsură de pedeapsă, unui 
condamnat i se interzice comu-
nicarea cu lumea. Restricția însă 
te oprește să fii om în măsura în 
care ai putea să fii om. În educa-
ție, care nu întotdeauna depinde 
doar de familia numeroasă sau 
nenumeroasă, trebuie să cunoști 
factorii negativi, unii foarte no-
civi, să te înveți să-i eviți”, afirmă 
profesorul.

„Conceptul de fericire este 
strâns legat de desăvârșire”

Viața, crede profesorul Vlad 
Pâslaru, îi este dată omului pentru 

Omul, o ființă în 
permanentă devenire

Profesorul și doctorul habilitat Vlad 
Pâslaru este un autentic reformator 
al sistemului educațional autohton, 
cunoscut la scara întregului spațiu 

educațional românesc, dar și european, fiind, 
așa cum menționează și academicianul Mihai 
Cimpoi, „nașul epistemic” care plasează 
disciplina Limba și literatura română dincolo 
de interesul mercantil și deasupra oricărui 
interes politic, atribuindu-i temeiuri conceptuale 
dinspre natura limbii și a vorbirii. Și-a dedicat 
întreaga viață pedagogiei, educației lingvistice și 
literare, scriind peste 200 de lucrări științifice și 
aplicative.

a fi fericit, numai că nu este chiar 
atât de simplu să obții această sta-
re de bine. „Fericirea mai poate 
însemna să fii în căutarea fericirii. 
Viața unui creștin înseamnă per-
manentizare în a-și mântui sufle-
tul, a-l elibera de păcate, a-l face 
curat și a-l desăvârși. În „Predica 
de pe munte”, Isus Hristos, pe lân-

gă alte principii 
importante, îl 
îndeamnă pe 
om să se desă-
vârșească, să 
fie în armonie 
cu natura. Și 
uite așa vine 
f e r i c i r e a ! ” , 
susține Vlad 
Pâslaru.

Îl întreb 
dacă este feri-
cit și dacă mai 
este în căutarea 
fericirii, iar 
el râde și îmi 

spune că, la vârsta sa de 74 de 
ani, e prea devreme să răspundă 
la această întrebare. „Conceptul 
de fericire pentru mine este strâns 
legat de desăvârșire. Dacă aș spu-
ne că sunt un om fericit, cititorii ar 
putea înțelege că mă consider un 
om desăvârșit. Cunoașterea este 
grea și produce un proces foarte 
complex. Lumea face minuni, iar 
omul este răsplătit cu plăcerea că 
face față greutăților. 

Dacă m-ar întreba cineva ce 
este mai greu să cunoști în viață, 
aș răspunde că cel mai greu poți 
afla cauzele nereușitelor tale sau 
de ce ești nedreptățit  sau umilit 
uneori. „De ce-mi face el rău mie, 
că eu nu i-am făcut niciun rău?”, 
se întreabă omul. Să cunoști aces-
te cauze este foarte greu. Lumea 
merge la biserică, iar Dumnezeu 
lucrează prin om. În tot ce există 
este și Dumnezeu. Omul separă 
însă, deseori, viața sa cotidiană de 
divinitate, crezând că, în acest caz, 

nu are nicio treabă cu Dumnezeu. 
Viața bună, plăcerea, dacă nu sunt 
legate de divinitate, omul riscă să 
rămână la nivel de ființă biologică. 
Prin Dumnezeu, trebuie să tinzi 
spre perfecțiune chiar și în cel mai 
mic detaliu, să fii frumos la suflet 
și atunci lucrurile se îmbrățișea-
ză”, subliniază interlocutorul meu.

„Vom avea oameni care nu 
vor dori decât să apese pe 
butoane”

La întrebarea despre analfa-
beții funcționali și de ce crește 
numărul acestora, profesorul 
Pâslaru îmi răspunde că analfa-
bet funcțional, acum 60 de ani, 
putea fi un băiat de vreo zece ani 
care nu știa să înhame calul, să-l 
călărească, să are cu el etc., iar 
acum este un copil care poate avea 
cărți și manuale pentru vârsta lui, 
dar nu le poate înțelege. 

„Este bun calculatorul, tele-
fonul mobil, dar să nu fie folo-
site doar pentru joacă. Cei care 
au făcut aceste instrumente nu 
cunosc principiile cunoașterii; 
există o mare contradicție între 
acestea și cunoașterea însăși. Tot 
ei ar trebui să clarifice lucrurile, 
altfel vom avea oameni care nu vor 
dori decât să apese pe butoane, 
să facă lucruri simple, să nu prea 
gândească și să fie mulțumiți de 
existența care, paradoxal, îi va 
satisface”, conchide profesorul.

„Au scos idealul național”

Ce ar trebui să se întreprindă 
pentru a fi depășită starea de lu-
cruri din învățământ, de ce este 
nevoie ca lucrurile să meargă spre 
bine, îl mai întreb pe profesorul 
Pâslaru. 

„Guvernanții, dar și toată lu-
mea, ar trebui să se întoarcă cu 
fața spre învățământ. Ar trebui 
să fie identificate, și nu e greu, 

persoanele care au avut și mai au 
misiunea de a distruge învățămân-
tul nou, liberal, democratic și nați-
onal, conceput ca unul dintre cele 
mai moderne. În anul 1997 aveam 
primul curriculum, noi ieșind din 
Uniunea Sovietică și reconstruind 
școala națională. În vreo câțiva 
ani, am instruit formatori, iar, cu 
ajutorul acestora, toate cadrele 
didactice din republică. S-au făcut 
curriculumuri pentru toate dis-
ciplinele socio-umane, dar... s-a 
produs o ruptură. La minister a 
venit cineva care s-a vrut coautor 
la curriculumul meu. A făcut har-
cea-parcea din el, deși se afirma 
că „la bază au rămas principiile 
profesorului Pâslaru”. Au scos 
idealul național, educațional, au 
eliminat obiectivele și au introdus 
competențe și... subcompetențe. 
Acum, la a treia ediție, curiculu-
mul, numit „descongestonat” și 
mai nu știu cum, e o construcție 
care scârțâie”, declară profesorul 
Pâslaru.

La încheierea dialogului nos-
tru, l-am întrebat pe distinsul 
profesor Vlad Pâslaru dacă ar fi 
vreo întrebare pe care a așteptat-o 
și n-a fost pusă, iar el, zâmbind, 
mi-a răspuns că sunt chiar două: 
dacă poate fi schimbată lumea 
prin educație și care ar fi rolul 
literaturii și artelor în educație 
și în viața de toate zilele. 

„După Constantin Noica, ființa 
umană este în permanentă deve-
nire, iar devenirea se identifică 
cu educația. Frumosul va salva 
lumea, iar literatura și artele, la 
fel și educația, sunt ceea ce îl ajută 
pe om să se manifeste ca ființă 
spirituală. Pentru toate acestea 
însă trebuie să te bați, să lupți și 
să oprești răul. Ideea lui Tolstoi, 
a neîmpotrivirii la rău, nu trebuie 
înțeleasă ca un concept universal. 
Dimpotrivă, în fiecare zi, e nece-
sar să dăm o palmă răului”, crede 
profesorul Vlad Pâslaru.

Meditații ale prof. dr. Vlad Pâslaru pe marginea unor realități din societate și învățământ

Gheorghe BÂLICI

Dacă aș

spune că sunt un 
om fericit, cititorii 
ar putea înțelege 

că mă consider un 
om desăvârșit.

Profesorul Vlad Pâslaru, cu ultima sa apariție editorială, „Educație și identitate”, apărută la Editura „Știința”, 2022
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Nimeni nu poate pune la îndoială 
importanța sportului pentru 
menținerea sănătății. Însă unde este 
mai bine să facem mișcare, în aer liber 

sau în interior?

Ai făcut vreodată ceva ce regreți 
profund? Vrei să te poți întoarce 
și să schimbi ce s-a întâmplat?

Persoanele aflate la vârsta de 
70, 80, și nu numai, dezvăluie cele 
mai mari regrete, în speranța că 
tânăra generație le poate evita.

1. Nu ești suficient de atent 
atunci când alegi 
un partener de viață

Alegerea unui partener este 
una dintre cele mai importante 
decizii, dar, privind înapoi asupra 
propriei experiențe, persoanele în 
vârstă cred că mulți oameni nu 
sunt suficient de atenți. Sunt prea 
impulsivi, percep relația ca o ulti-
mă șansă sau alunecă în inevitabil.

Sfat:
Acordă-ți timp pentru a cu-

noaște pe cineva înainte de a de-
cide să te căsătorești. Asigură-te 
că persoana este cea potrivită.

2. Nu acorzi mai multă 
atenție familiei

Unii dintre cei mai nefericiți 
oameni în vârstă declară că regre-
tă faptul că nu au avut o relație 
mai bună cu copiii lor sau că au 
pierdut contactul cu ei. 

Sfat:
Dacă ai puterea de a rezolva o 

înstrăinare care apare în familie 
– fie că este vorba de un copil, 
părinte, o soră sau un prieten – fă 
tot ce poți pentru a repara această 
fisură.

3. Nu călătorești suficient
Chiar și persoanele care au că-

lătorit mai mult pe parcursul vieții 
au exprimat regret în legătură cu 
faptul că nu au călătorit mai mult.

Oamenii adesea așteaptă să se 
pensioneze pentru ca mai apoi să 
înceapă să călătorească, dar acesta 
este și momentul în care apar tot 
mai multe probleme de sănătate.

Sfat:
Călătoria este atât de plină de 

satisfacții, încât ar trebui să aibă 
prioritate asupra altor lucruri pe 
care cheltuiești bani. Călătorești 
atunci când poți. Nu trebuie ne-
apărat să aștepți până când poți 
avea o călătorie de lux.

4. Nu îți arăți mai 
des sentimentele 

Adesea, un regret mare al băr-
baților în vârstă este că nu și-au 
exprimat sentimentele mai des. 

Sfat:
Nu ezita. Spune ce simți acum, 

cât timp persoana pe care o iubești 
este încă în preajmă. 

5. Petreci prea mult timp 
îngrijorându-te

Bătrânii regretă profund că 
s-au îngrijorat pentru lucruri care 
nu s-au întâmplat niciodată sau 
lucruri asupra căror nu au avut 
control. 

Viața este atât de scurtă. Ceea 
ce vei regreta sunt săptămânile 
sau lunile în care ți-ai petrecut 
timpul îngrijorându-te.

Sfat:
Doar încetează să-ți mai faci 

griji și să-ți irosești viața.

6. Nu ești sincer
Minciuna este cel mai puter-

nic regret întâlnit la persoanele 
în vârstă atunci când reflectă îna-
poi, indiferent dacă au înșelat pe 
cineva, au avut o aventură sau au 
fost necinstiți.

Sfat:
Fii sincer ori de câte ori poți 

– dacă nu vrei să o tratezi ca pe 
o problemă morală, atunci consi-
der-o ca fiind o strategie de pre-
venire a regretului, mai târziu în 
viață.

7. Nu îți asumi riscuri 
în carieră

Multe persoane în vârstă au re-
gretat că nu au încercat mai multe 
oportunități de carieră, deoarece 
le-a fost teamă că nu vor avea șan-
se sau s-au simțit prea confortabil 
cu meseria lor actuală.

Ai mult mai multe șanse să 
regreți o schimbare în carieră pe 
care nu ai făcut-o decât să încerci 
și să nu o faci așa de bine.

Sfat:
Spune întotdeauna „da” unei 

oportunități de carieră, cu ex-
cepția cazului în care există un 
motiv foarte convingător pentru a 
refuza. Încearcă ceva nou și nu te 
rezuma la ceea ce este confortabil 
pentru tine în momentul de față.

8. Nu ai grijă de corpul tău
Oamenii mai în vârstă care fu-

mau sau nu făceau exerciții fizice 
regretă că nu au încercat să aibă 
un stil de viață mai sănătos.

Sfat:
Acordă atenție sănătății tale 

și schimbă-ți stilul de viață dacă 
este unul care îți dăunează, altfel 
povara bolilor cronice îți va face 
viața mizerabilă.

romedic.ro

Sport în 
aer liber sau 
în interior?

Cum să-ți trăiești 
viața fără regrete 
– sfaturi de la 
persoane în vârstă

Iată, în continuare, o listă cu 
beneficiile și avantajele celor două 
situații.

Beneficii ale sportului 
practicat în interior

Dacă locuiți într-o zonă foarte 
poluată, atunci practicarea spor-
tului în interior devine o alegere 
mai bună. 

În interior, temperatura este 
constantă, iar aerul condiționat 
reduce riscul de supraîncălzire. 
Gheața, vântul, umiditatea, tem-
peratura și alți factori ce țin de 
climă și vreme nu ridică probleme 

atunci când alegem să facem sport 
acasă sau la o sală de sport. 

Nu există riscul de a face inso-
lație și arsuri solare. Puteți uita 
de creme cu protecție solară atât 
timp cât sunteți în interior. 

Cluburile sportive oferă echipa-
mente ajustabile pentru persoane-
le care se recuperează după un ac-
cident sau alte probleme medicale. 
Astfel, atunci când sportul este 
practicat într-un mod controlat, 
devine mai sigur pentru sănătate. 

O sală de sport oferă posibili-
tatea de a trece de la un exercițiu 
aerob (sau de tip cardio) la unul 
de forță sau întindere oferind 
toate echipamentele necesare în 
același loc.

Sportul practicat în interior 
oferă oportunitatea de a socializa. 
Puteți cunoaște oameni noi sau 
vă puteți aduce prietenii. Faptul 
că întâlniți fețe familiare de fi-
ecare dată când mergeți la sală 

vă poate face să simțiți că faceți 
parte dintr-o comunitate și oferă 
o motivație să continuați să frec-
ventați acel loc. 

În cazul în care vă accidentați, 
cineva vă poate ajuta aproape 
imediat. 

Vă puteți antrena acasă oricât de 
devreme sau de târziu doriți, fără 
ca întunericul să fie o problemă. 

Puteți urmări un program TV 
în timp ce faceți mișcare, pentru 
ca timpul să treacă mai repede. 

Într-o sală de sport vi se poate 
oferi îndrumarea necesară în cazul 
în care nu știți cum să începeți 
și ce fel de exerciții să practicați.

Beneficii ale sportului 
practicat în aer liber

Sportul în aer liber ajută la 
îmbunătățirea dispoziției. O me-
taanaliză publicată în anul 2011 
arată că în majoritatea timpului, 
sportul în aer liber este asociat cu 
o creștere a energiei, o senzație 
de revitalizare, dar și o scădere a 
tensiunii, confuziei, furiei și de-
presiei. De asemenea, persoanele 
ce fac exerciții în aer liber au șanse 
mai mari să repete activitatea. 

Activitățile în aer liber precum 
mersul/alergatul/cățăratul pe 
munte și schiatul ajută la îmbună-
tățirea echilibrului și a controlului 
asupra mișcării corpului. 

Pe lângă o stare de revigorare, 
sportul în aer liber, realizat în afa-
ra intervalului orar 10-16 (când 
razele solare sunt mai puternice), 
ajută la sintetizarea vitaminei D. 
Nu uitați să folosiți o cremă de 

protecție solară când vă expuneți 
la soare. 

Unele activități efectuate în aer 
liber sunt de obicei mai intense 
decât cele realizate în interior. 
Studii ce au comparat intensitatea 
alergatului pe banda de alergat și 
alergatul în aer liber arată că cei 
ce aleargă pe bandă consumă mai 
puțină energie pentru a parcurge 
aceeași distanță. Acest lucru se 
întâmplă deoarece nu întâmpină 
rezistență din partea vântului sau 
terenului. Același lucru este vala-
bil și pentru mersul pe bicicletă. 

Multe activități în aer liber nu 
costă nimic, spre deosebire de o 
sală ce necesită un abonament.

Mișcarea în aer liber este o 
experiență senzorială mult mai 
complexă decât sportul în interi-
or, oferind corpului și creierului 
o diversitate de stimuli vizuali, 
auditivi, olfactivi.

Alergatul afară solicită picioa-
rele în mod diferit decât o face 
banda de alergare: gleznele sunt 
flexate mai mult, iar traseul de 
afară oferă o mai mare diversitate 
în ceea ce privește tipul de teren 
(asfalt, iarbă, pietriș, pământ etc.) 
și înclinarea terenului (aceasta 
implică o combinație de urcări, 
coborâri și alergare pe teren plat 
care solicită mai mulți mușchi, 
ajutându-te astfel să-ți exersezi 
echilibrul și coordonarea).

Indiferent de activitățile fizice 
pe care alegeți să le faceți și de 
locație, cel mai important este să 
profitați de orice ocazie pentru 
a face mișcare! Iar combinarea 
antrenamentelor din sală cu miș-
carea în aer liber vă va ajuta să 
obțineți rezultate mai bune și să 
învingeți rutina care intervine in-
evitabil atunci când vă dedicați 
acelorași activități.

romedic.ro
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Avem două 
medalii la 
Campionatul 
Balcanic

Rezultate de succes au 
obținut reprezentanții Repu-
blicii Moldova la Campionatul 
Balcanic indoor pentru juniori 
(Under-20) de atletism, desfă-
șurat pe 12 februarie curent la 
Belgrad, Serbia. Astfel, Alexan-
dr Mazur (16 ani, din Camenca, 
antrenor Vasili Lîsîi), care a fost 
cel mai tânăr dintre concurenți, 
a cucerit medalia de argint la 
aruncarea greutății, fiind în-
registrat cu rezultatul de 17.23 
metri (record personal). „Aurul” 
i-a revenit bulgarului Todor Pe-
trov (17.85 m). La feminin, Iu-
liana Dabija (Bender, antrenor 
Olga Stratienco) s-a învrednicit 
de distincția de bronz la triplu-
salt, cea mai bună a ei încercare 
fiind de 12.86 m. Ucraineana 
Aliona Ceass a câștigat com-
petiția (13.07 m), iar grecoaica 
Sotiria Rapti a luat „argintul” 
(13.01 m). Campionatul a întru-
nit atleți din 19 țări.   

Prestație 
meritorie a lui 
N. Milinceanu

Atacantul moldovean al 
echipei AEL Limassol (Cipru), 
Nicolae Milinceanu (29 de ani), 
a marcat pe 15 februarie a.c. 
două goluri în poarta formați-
ei Doxa Katokopia din cadrul 
campionatului țării la fotbal. 
Astfel, AEL a învins cu 3-2. 
Conaționalul nostru a înscris în 
al treilea meci consecutiv, după 
ce a marcat golul victoriei în 
poarta lui Aris Limassol (2-1) 
și un gol în meciul cu Apoel 
Nicosia (2-3). Per total, în cinci 
meciuri disputate el s-a remar-
cat cu patru goluri, contribuind 
în mod decisiv la avansarea 
echipei sale de pe penultimul 
loc (11) pe poziția a 8-a. Rea-
mintim că Milinceanu a jucat 
15 partide pentru selecționata 
Moldovei, în care a marcat de 
două ori.

Simona Halep 
a acces 
în sferturi 
la Dubai

Tenismena română Simona 
Halep (30 ani, 23 WTA) a în-
vins-o în optimile de finală ale 
turneului WTA 500 de la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite) pe 
compatrioata sa Elena-Gabriela 
Ruse (24 de ani, 59 WTA), scor 
6-3, 6-2. Aceasta din urmă a 
reușit în primul tur un rezul-
tat de senzație, 6-3, 5-7, 6-4 
cu spaniola Paula Badosa (5 
WTA). Astfel, Ruse și-a bifat un 
câștig de 9 mii de dolari SUA și 
80 de puncte WTA, în timp ce 
fostul numărul 1 mondial și-a 
asigurat deocamdată 17 500 de 
dolari și 100 de puncte WTA. 
Următoarea rivală a Simonei 
va fi tunisiana Ons Jabeur (27 
de ani, 10 WTA). Turneul este 
dotat cu premii totale de 768 
680 de dolari.

Campionatul național de 
lupte și-a desemnat laureații

Luptele sunt cunoscute și practicate 
din cele mai vechi timpuri ale istoriei 
omenirii, iar meleagurile noastre 
constituie cel mai elocvent exemplu în 

acest sens. Tradițiile acestei îndeletniciri sunt 
adânc înrădăcinate în genofondul poporului 
nostru. 

Tradiții care sunt perpetuate 
cu multă grijă și forță până în 
prezent. Iar efectul educativ al 
acestei ocupații străvechi nu poate 
fi nicidecum neglijat, el fiind for-
mator de caractere și purtător de 
demnitate, atât la nivel individual, 
cât și la cel național.

În topul mondial

Luptătorii moldoveni au demon-
strat în repetate rânduri că sunt 
vrednici de cele mai remarcabile 
distincții pe plan internațional, in-
clusiv la competiții de cel mai înalt 
rang, fie că este vorba de Campio-
natele Mondiale sau Europene, fie 
de Jocurile Olimpice. Ne aflăm în 
topul mondial la capitolele calitatea 
instruirii, pregătire fizică și tehnică, 
cu rezultate de excepție, cu adevărat 
mari. Toate aceste realizări se da-
torează sportivilor, antrenorilor de 
lot, conducerii Federației de Lupte 
din R. Moldova, precum și speci-
aliștilor care activează în cadrul 
Centrului Sportiv de Pregătire a 
Loturilor Naționale (CSPLT). 

Luna februarie pentru luptătorii 
noștri cu vârste de până la 23 de ani 
(Under-23, a.n. 1999-2003) este una 
plină de evenimente competiționale, 
Campionatele naționale aflându-se 
printre concursurile prioritate; în 
urma rezultatelor demonstrate, ur-
mează să fie selectați atleții ce ne 
vor reprezenta țara la întreceri in-
ternaționale. Actualmente ei se află 
într-un proces de pregătire pentru 
Campionatele Europene ce se vor 
desfășura în perioada 7-13 martie 
la Plovdiv, Bulgaria. 

Rezultate

Campionatele Republicii Mol-

dova din acest an au beneficiat de 
un nivel organizatoric excelent, 
datorită în mare parte eforturilor 
venite din partea Federației de 
profil, competițiile la luptele de 
stil liber având loc în primitoarea 
și spațioasa sală a Universității de 
Stat de Educație Fizică și Sport 
din Chișinău. 

În cea mai ușoară categorie de 

greutate, de până la 57 de kilogra-
me, s-a impus Demian Luțcanov, 
discipolul Centrului Sportiv de 
Pregătire a Loturilor Naționale 
(originar din Taraclia, a.n. 2001). 
În celelalte cântare au ieșit învin-
gători Leonid Colesnic (61 kg, Școa-
la Sportivă a Rezervelor Olimpice, 
Hâncești, 1999), Pavel Andrușca 
(65 kg, Ungheni, 2002), Nicolae 
Grahmez (70 kg, CSPLN, Comrat, 
1999), Vasile Diacon (74 kg, ȘSRO, 

Leova, 2000), Stanislav Novac (79 
kg, CSPLN, Hâncești, 2001), Lili-
an Balan (86 kg, ȘSRO, Cimișlia, 
2002), Ion Demian (92 kg, CSPLN, 
Leova, 2002), Radu Lefter (97 kg, 
ȘSRO, 2001) și Daniel Pirtachi (125 
kg, ȘSRO, Soroca, 2001).     

De remarcat că în anul trecut 
Nicolae Grahmez și Radu Lefter au 
cucerit medalii de argint la Campi-
onatul European U-23 de la Skopje, 
Macedonia de Nord, Stanislav No-
vac a devenit vicecampion european 
printre juniori (U-21) la Dortmund, 
Germania, iar Pavel Andrușca și-a 
adjudecat distincția de bronz la 
această din urmă competiție. De 
asemenea, Radu Lefter a câștigând 
medalia de argint, iar Nicolai Gra-

hmez – cea de bronz la Mondialele 
U-23 de la Belgrad, Serbia. 

Să ne referim acum la rezultatele 
Campionatului republicii în proba 
de lupte greco-romane, găzduite în 
incinta Centrului Sportiv de Pregă-
tire a Loturilor Naționale. Astfel, de 
trofeul principal s-au învrednicit 
Artiom Deleanu (55 kg, CSPLN, 
Bender, 1999), Vitalie Eriomen-
co (60 kg, ȘSRO, Căușeni, 2003), 
Corneliu Rusu (63 kg, ȘSRO, 2001), 

Alexei Hohlovschi (67 kg, ȘSRO, 
Ștefan-Vodă, 2003), Valentin Petic 
(72 kg, ȘSRO, 1999), Mihail Petic 
(77 kg, ȘSRO, 1999), Semeon Brek-
keli (82 kg, Tiraspol, 2001), Gabriel 
Lupașco (87 kg, Speranța Chișinău, 
2002), Roman Balchivschi (97 kg, 
Tiraspol, 2002) și Alexandr Chiri-
licenco (130 kg, Bender, 2003). La 
ceremoniile de premiere ale am-
belor competiții (de lupte libere și 
de cele greco-romane), campionii 
au intrat în posesia de diplome și 
medalii, oferite de forul de profil.

Reamintim că în sezonul trecut 
Gabriel Lupașco a devenit vicecam-
pion european, iar Corneliu Rusu 
a urcat pe treapta a III-a a podiu-
mului de premiere la competițiile 

continentale printre juniori (U-21) 
ce au avut loc la Dortmund, Ger-
mania. Mai recent, la sfârșitul lui 
ianuarie curent, Vitalie Eriomenco 
a câștigat Grand Prix-ul de la Za-
greb, Croația.             

Alexei ȚURCAN, 
antrenor de lupte libere, ȘSRO,

Maxim GÂLCĂ, 
antrenor de lupte libere, 

LIMPS, secretar principal al 
Campionatelor Moldovei

Alina Stremous, 
în top-10 la JO de la Beijing

Biatlonista din R. Moldova, Alina Stremous, s-a clasat la 11 februarie 
curent pe locul 10 în proba de sprint 7,5 km la Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Beijing 2022. Ea a înregistrat rezultatul de 21:59.5 min., 

cu 1 minut și 15.2 secunde (+1:15.2) în spatele reprezentantei Norve-
giei, Marte Olsbu Roeiseland (20:44.3 min.), acum triplă campioană 
olimpică (învingătoare la această ediție a Jocurilor Olimpice în trei 
probe: sprint 7,5 km, cursă de urmărire-pursuit 10 km și ștafetă mixtă 
4×6 km). Podiumul a fost completat de Elvira Oeberg (Suedia, +30.9) 
și Dorothea Wierer (Italia, +37.2).

De remarcat că Alina Stremous a avut, ca și premiantele, un rezultat 
impecabil la cele două panouri de tragere (din poziție culcat și din 
picioare), neratând nicio țintă din cele 10. Cealaltă reprezentantă 
a Republicii Moldova, Alla Ghilenko, s-a situat în această cursă 
pe locul 86 (+5:20.3, 4 ratări la tir) din 89 de participante. Pe 19 
februarie, Alina Stremous urmează să participe și la mass start, pe 
distanța de 12,5 kilometri.

În clasamentul general pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Beijing, la data de 16 februarie, Norvegia se menținea detașat în 
fruntea clasamentului, cu 13 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz, 
urmată de Germania (9-6-3) și Statele Unite (8-7-4).

Iulian BOGATU
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
19.02 „Cântec de leagăn…” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
20.02 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
22.02 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.
23.02 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
24.02 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.30.
26.02 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
18.02 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
20.02 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
24.02 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.
25.02 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 17.30.
26.02 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
20.02 „Lacul Lebedelor”, balet în patru acte, de Piotr Ceaikovski, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale”
18.02 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 18.30.
19.02 „Parlamentul sau Comisia de anchetă” de Mirel Taloș, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
05-06.03/ 09-10.03/ 12-13.03 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
19.02 „Fazanul” după Georges Feydeau, ora 18.30.
20.02 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
Spectacole pentru copii
19/27.02 „Păcală”, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
20.02 „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
19.02 „Povestea Porcului” după Ion Creangă, ora 11.00.
19-20.02 „Omul pernă” de Martin McDonagh, ora 19.00.
20.02 „Unde-i hipopotamul?” de V. Livșiț, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

24.02 Concertul „Cântăm duete de Dragobete”, cu Orchestra de Mu-
zică Populară „Folclor”, director artistic și prim-dirijor – Petre Neamțu, 
ora 18.00.

Sala cu Orgă 
24.02 Concert pe întuneric. Duetul pianiștilor Kamile Zaveckaite /

Lituania/ și Marcel Lazăr prezintă lucrări de Schubert, Mozart-Grieg, 
Shostakovich, Ravel, Lutoslawski, ora 19.00. 

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 ”



19

Vineri / 18 februarie / 2022social-politic      de atitudine
L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Este important să te în-
grijești de limitele pe care le 
impui în raport cu anumite 
persoane, dar trebuie să lași 
loc și flexibilității. De cele 
mai multe ori energia nega-
tivă pe care o „recepționezi” 
de la cei din jur te poate 
bloca în planul acțiunii. 
Nu vorbi prea mult despre 
planuri de viitor, decizii, 
dorința de schimbare etc.

Mercur-Saturn este o 
diadă care aduce multe 
schimbări fundamentale în 
viața ta. Încă te simți „legat” 
emoțional de anumite per-
soane și asta va face destul 
de dificilă luarea anumitor 
decizii. Ești conștient că 
anumite procese sunt de 
durată și, prin tot ceea ce 
faci zi de zi, tu de fapt în-
cerci să îți educi reziliența. 

Cuvintele „prea mari” 
te irită. Pentru tine sunt 
importante acțiunile. Deși 
sunt mulți cei care te susțin 
sau îți oferă sfaturi, știi că 
ești singurul care poate face 
ceva de impact pentru pro-
pria persoană. Ai nevoie de 
mult mai mult timp pentru 
propria persoană, iar toți 
cei din viața ta par că nu 
înțeleg acest lucru.

Pentru a avea succes în 
ceea ce faci trebuie să îți 
dezvolți anumite automatis-
me pentru a putea ulterior 
să te ocupi de „nuanțarea” 
lucrurilor. Imaginația te va 
ajuta să îți setezi obiective 
profesionale destul de exi-
gente. Influența astrelor 
este palpabilă în viața ta 
de zi cu zi.

„Căderile” pe care le vei 
trăi pe parcursul acestei 
săptămâni te vor ajuta să 
simplifici lucrurile în favoa-
rea ta. Vei încerca să preiei 
inițiativa, dar asta nu va fi 
suficient dacă tot te lași ghi-
dat de așteptările pe care le 
ai. Maniera în care se rapor-
tează cei din jur la tine nu 
te mai definește. 

Ai nevoie să revizuiești 
anumite aspecte organiza-
torice. În această perioadă 
aglomerată a vieții tale, a 
vorbi pentru sine poate fi 
o decizie înțeleaptă. Indi-
ferent de modul în care te 
simți în prezența anumitor 
persoane, îți dai seama că tu 
ești singurul care poate avea 
o influență definitorie asu-
pra propriei stări psihice.

E timpul potrivit pentru 
contemplare. Ești mai pu-
țin concentrat pe atingerea 
obiectivelor și mai interesat 
de viața ta emoțională. As-
trele te vor impulsiona să 
investești mai mult în tine. 
Venus se mută spre zona 
socială a vieții tale. Îți în-
drepți din nou atenția spre 
prieteni și evenimentele de 
networking.

Acum ești prezent și 
autentic, acum te retragi. 
Tot acest joc al dispoziției 
psihice poate fi destul de 
riscant pentru echilibrul 
tău interior. Din păcate, nu 
rezonezi cu valorile echipei 
din care faci parte la birou. 
Chiar dacă ești o fire inde-
pendentă, cooperarea îți 
poate aduce un aport im-
portant în tot ceea ce faci.

Nu este tocmai timpul 
potrivit pentru a lua deci-
zii, de orice fel. În ceea ce 
privește cariera, te simți 
intimidat de colegi, chiar 
dacă îți cunoști foarte bine 
punctele forte. Uneori nu 
este suficient. În urma unor 
evenimente revelatoare, ți-
ai dat seama care sunt cele 
mai valoroase „părți” ale 
vieții tale.

Viața ta va avea un nou 
sens odată cu luarea anu-
mitor decizii. Demersurile 
pe care le faci cu consec-
vență, pentru recâștigarea 
încrederii în sine, dau re-
zultate vizibile. Este im-
portant pentru starea ta 
emoțională ca tot ceea ce 
gândești să fie expus într-o 
manieră cât mai autentică 
și simplă.

Nu ai nevoie de multe 
cuvinte pentru a descrie 
starea pe care o resimți. 
Te lași tot mai greu „cuce-
rit” de acțiunile celor din 
jur. Starea de armonie cu 
propriul sine te ajută să faci 
alegeri înțelepte. Consideri 
că îți cunoști limitele. Indi-
ferent de acest aspect, sunt 
persoane care te scot destul 
de des din zona de confort.

Deși ai un program des-
tul de încărcat, nu îți ne-
glijezi familia. Cei dragi au 
nevoie constantă de tine, 
iar tu știi asta. Pentru tine 
nu va fi niciodată posibil un 
compromis în acest sens. 
Chiar dacă adrenalina pe 
care o resimți pare că îți 
încețoșează rațiunea, nu 
te vei lăsa condusă de ea.

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

Primul care a prins a-și bănui 
soția a fost Nicu. Ținute de la Ver-
sace, parfumuri Christian Dior și 
Nina Ricci, pantofi și altă încăl-
țăminte de firmă. De unde? Din 
salariul ei de profesoară din care 
achitau facturile? Sau din salariul 
lui, din care jumătate se cheltuia 
pentru mâncare, iar cealaltă jumă-
tate pentru alte necesități curente? 
Nu-i vorbă, mai făcea el niște bani, 
așa cum fac toți notarii, dar despre 
aceștia Irina nu știa, îi punea omul 
deoparte pentru zile negre. 

Soțiile sunt bănuite

Cui să i se destăinuie în pri-
vința bănuielilor? Prietenului din 

copilărie, Ilie, bineînțeles. Acesta, 
ca trezit dintr-un vis, s-a bătut cu 
palma peste frunte: „Ptiu, drace! 
D-apoi și Aurelia are tot felul de 
bijuterii scumpe. Te pomenești 
că și a mea mă înșală!”. 

S-au frământat prietenii, au 
analizat și pentru că nici unul, nici 
altul nu știa nimic precis, și-au 
imaginat că nu au niciun rival. În 
ziua când s-au întâlnit prima dată 
la bar, după mai multe păhăruțe 
cu meditații despre femei, și-au 
amintit de un principiu spartan: 
femeia te poate înșela, dar ea tre-
buie să ia măsuri să nu fie prinsă 
niciodată. 

Până la urmă, au tras concluzia 
că soțiile lor respectă acest princi-
piu. Un lucru nu-l puteau înțelege 
– de ce atunci când au băut până 
târziu cu Alecu și Lavrentie, când 
au adus vorba de bărbați încorno-
rați, Lavrentie le-a spus: „Dacă o 
femeie are un amant bogat, cel care 
poartă coarne e amantul”. (?!!!)

Prinse în flagrant

Gândul acesta îi rodea ca un 

Patru familii considerate model, 
destrămate de un bordel (II)

vierme, așa cum îi rodea și dorința 
de a merge într-o zi la casa Lisa-
vetei. Și ziua aceea a sosit într-o 
vineri la prânz. Lisaveta i-a salutat 
cu bunăvoință, spunându-le că au 
venit la țanc și le-a deschis ușa 
care dădea într-un coridor cu mai 
multe uși numerotate. 

Le-a spus numărul ușilor pe 
care trebuie să le deschidă și a 
plecat. Ori că bărbații au înțeles 
greșit, ori că Lisaveta a vrut să le 
descopere taina, dar ce a urmat 
pare de necrezut. Atât Ilie, cât și 
Nicu au deschis ușile cu numerele 
indicate și când au dat să intre 
înăuntru, surpriza a fost nemai-
pomenită pentru amândoi.

Rămas fără cuvinte, Ilie privi 
la cei din cameră. Nu-i venea să 
creadă ochilor! Soția lui, în ținuta 
Evei, cu sânii excitați, încremenise 
în brațele lui Lavrentie. În cealaltă 
cameră Irina își legăna șoldurile 
gemând sub sărutările lui Alecu. 

După o lungă pauză de tăcere, 

în camera nr. 3 Aurelia a spart 
gheața: „Nu ești primul și nici ul-
timul bărbat, Ilie, căruia i s-au pus 
coarne. Cred că azi toate femeile 
le pun coarne bărbaților”. Ilie tăcu 
o clipă, apoi spuse: „După teoria 
lui Lavrentie iese că el e cel care 
poartă coarne, nu eu”. Din camera 
nr. 5 Alecu i s-a adresat lui Nicu: 
„Ce să-ți fac, dragă Nicule, dacă 
nu știi să-ți cucerești pe deplin 
soția?!”.  

Acesta atât a putut rosti: „Bine 
a zis cine a zis că prietenul soțului 
sfârșește prin a deveni amantul 
soției”. Ce-a fost mai departe e 
greu de descris în cuvinte. Adevă-
rul e că povestea a continuat cu un 
mare scandal, despre care s-a tot 
povestit în diferite feluri în orășel 
și despre care se mai povestește 
și în prezent. 

Cele patru familii au divorțat. 
Teoria „familiei moderne” nu a 
prins. Dar nici despărțirea n-a 
ținut mult pentru două familii – 

Nina NECULCE

Așadar, nevestele lui Nicu și Lavrentie 
au fost instruite de Lisaveta, 
proprietara bordelului, cum să facă 
să nu fie prinse niciodată de soții 

legitimi. Apoi le-a găsit câte un amant statornic 
și, de la o zi la alta, de la un an la altul, Aurelia 
și Irina se desfătau ziua-n amiaza mare în  
„cuibul  dragostei” din casa arătoasă de la colțul 
străzii.
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mai puțin de un an. Femeile au 
fost acelea care au făcut primul 
pas pentru a drege busuiocul. 

Mai întâi Aurelia a avut mai 
multe întâlniri între patru ochi cu 
fostul soț la biroul lui. Într-o zi, l-a 
invitat acasă la cină. A așezat pe 
masă bucatele lui preferate, vinul 
preferat. După ce și-au spus tot ce 
aveau de spus, Aurelia i s-a agățat 
de gât și l-a tras în pat. 

Formula împăcării

Cu sinceritate și căldură îi 
mângâia pielea, își freca nasul 
de fața, de gâtul lui. El n-a în-
cercat s-o respingă. A strâns-o 
cu dor la piept, acoperind-o cu 
sărutări. După o noapte nebună de 
dragoste, femeia a oftat ușurată. 
În noaptea ceea a venit împăcarea. 

Aproape la fel a procedat și 
Irina. Gânditor, liniștit, Nicu a 
venit la întâlnire cu ea. S-au așezat 
față în față la o cafea. După câteva 
secunde, ea s-a ridicat și, cu ca-
feaua în mână, s-a așezat lângă 
el. Privirile li s-au întâlnit. A pus 
ceașca pe masă și s-a ghemuit în 
brațele lui. 

Lacrimile i se prelingeau pe 
obraji, corpul îi tremura ușor. El 
a început să-și plimbe mâinile pe 
corpul ei. Încet-încet, și-au simțit 
din nou inimile bătând de fericire. 
De zece ani aceste două familii își 
trăiesc viața în pace și liniște și nu 
se mai abat pe la casa misterioasă 
de la colțul străzii. 

Celelalte două familii nu s-au 
mai împăcat. 
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S A T I R Ă  Ș I  U M O R

E p i g r a m e

Godacul realist
Godacul, cu destulă socoteală,
De Sfânt Ignat, constată liniștit:
„Acolo unde-i lege, 

nu-i tocmeală!”...
Și-ntinde gâtul gras către cuțit.

Unui fost...
Cu punga plină, bun de gură,
O ține din beție-n chef;
La cum se laudă și-njură,
Constați c-a fost un mare șef.

Dilema moldovenilor
Aici și-acuma este cazul
S-alegem una din speranțe:
Mai ieftinim oleacă gazul 
Sau facem focul cu chitanțe?

Epigramistul și amanta lui
Încerc aproape de un an
S-o cuceresc cu epigrama,
Dar pân’ la urmă îmi dau seama,
Că e nevoie... de-un roman.

Replica picilor de la grădiniță 
către educatoarea care 
le citește povești
Avem o țară necăjită,
De cei mai tineri părăsită;  
E o poveste-adevărată,
Iar tu ne spui „A fost odată...”.

E p i g r a m e

Cronică din patria mea 
Azi, în toiul marii dezvoltări,
Moldovenii mei sunt puși pe glume:
Medicii migrează-n alte țări, 
Pacienții lor... pe ceea lume.

Soacra la tratament 
balnear
La odihnă când pleca,
Eu, cu milă creștinească,
I-am urat în sinea mea:
Dumnezeu s-o odihnească!

Astronauți mioritici
Am tot zburat prin galaxii
Pe unde n-au ajuns nici magii,
Dar ne întoarcem la soții,
Că ni s-au terminat posmagii.

Convertirea 
la dreapta credință
Când omul s-a căsătorit,
Era din tagma ateistă,
Dar soața mult s-a străduit
Și l-a convins că Iad există!

Perspective 
Avem, în fine, guvernanți cinstiți  
Ce ne promit progres și bunăstare,
Jurând că ne vor face fericiți…
Dar sper că mai există vreo scăpare!

„Mama proștilor 
e mereu gravidă”
Toți dorim o viață mai senină,
Fără hoți și cetățeni prostiți,
Dar degeaba, e mereu virgină… 
Mama guvernanților cinstiți!

„Unioniști” basarabeni
Ei pe gânduri n-au mai stat
Și, cu țara lor română,
Mâna peste Prut au dat,
Ca să li se pună-n mână!

PLOPUL
Cineva bătu la poartă. Nea Va-

sile Papuc, gospodar de viță din 
comuna Bălănești, ieși din casă 
să vadă cine îi zădărăște câinele 
și ce vrea de la el... Era vecinul.

- Cumătre Vasile, zise acesta, am 
trecut azi pe la primărie să iau un 
certificat și primarul m-a rugat să-ți 
spun să treci pe la dânsul urgent, 
că are ceva de vorbit cu dumneata. 

Nea Vasile s-a îmbrăcat iute în 
haine curate și fuga la primărie. 

  - Ia loc, bade Vasile, îl poftește 
primarul. Am o veste bună pentru 
dumneata. M-au sunat mai deu-
năzi de la minister și m-au între-
bat de plopul acela al matale de la 
colțul casei. Știi ce mi-au spus ei? 
Ferească Dumnezeu să-ți treacă 
prin cap să-l tai. Copacul ista al 
matale are o importanță geogra-
fică deosebită. Este cel mai înalt 
punct din toata țărișoara noastră. 
Ai înțeles despre ce-i vorba? 

Nea Vasile se scărpină gânditor 
după ureche și-i răspunse: 

- Păi, dom’ primar, treaba asta 
cu copacul îi bună, și ca patriot ce 
sunt o susțin. Dar mai este ceva 
la mijloc… Chiar azi mă gândeam 
să-l tai. Că iaca vine iarna, iar eu 
n-am nici un vreasc în ogradă.

 - Bade Vasile, nu-ți fă griji, 
mâine îți trimit 5 steri de lemne 
și o tonă de cărbuni. E bine așa?

Nea Vasile, vulpoi bătrân, nu-și 
dădu bucuria pe față. 

 - Păi, dacă trebuie, trebuie, 
spuse el înțelegător și se ridică 
de pe scaun. Dar să ne înțelegem 
omenește: cuvântul dat să rămână 
lege!... 

Și, să vezi minune, primarul 
se ținu de cuvânt. Lemnele 
și cărbunii ajunseră, cu un 
tractor cu remorcă, în ograda 
gospodarului. Trecu iarna cu bine, 
apoi primăvara, vara… Iar spre 
toamnă badea Vasile veni din nou 
la primar. 

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

Grigore PUICĂ
Născut: 6 februarie 1948

- Ce durere te-a adus la noi, 
bade Vasile?

- Păi, dom’ primar, am venit din 
nou cu problema plopului. Iarăși 
vine frigul, da’ lemne de foc – ioc. 
Ce mă fac, tai plopul! 

Primarul se cam oțărî, dar îi 
răspunse liniștit:

- Mâine rezolv problema, 
însă plopul să rămână întreg, ai 
înțeles?

- Bogdaproste, dom’ primar. 
Mă duc acasă cu inima împăcată.

Povestea asta s-a repetat ani 
buni. Și iată că, într-o toamnă 
târzie, nea Vasile, deja cu barba 
sură, veni iarăși la primărie cu 
importanta problemă a punctului 
geografic.

Primarul, cum îl zări, zâmbi ca 
o fată mare înainte de măritiș, se 
ridică din fotoliu, îl bătu priete-
nește pe umăr și-i zise cu o ironie 
prost ascunsă:

- Vreau să te bucur, moș Vasile. 
Iată, mai alaltăieri am primit o 

A f o r i s m e

Oare de cât timp este nevoie 
ca un prost să prindă la minte?

Nu orice deștept poate să-l 
înțeleagă pe un prost.

Oare și măgarul este îndrăgos-
tit până peste urechi? 

Oare vom trăi ca lumea și pe 
cealaltă lume? 

De teamă să nu greșească la tot 
pasul, bătea pasul pe loc.

Mă cutremur la gândul că toți păcătoșii ar putea să nu încapă în iad.
Oare când va fi inventată și o mașină de spălat păcatele?
Mai înainte cei vinovați erau trași în țeapă. Azi nici măcar la 

răspundere nu-s trași. 
Nu trăim veșnic, dar veșnic ne plângem că nu ne ajunge timp.
Apel către cei deștepți: Nu lăsați proștii de capul lor!
N-are minte, dar ne minte.
Luptăm ca să fim lăsați în pace. 
Unii părinți își educă copiii. Alții, doar îi finanțează. 
Înot prin timp fără să cunosc distanța. 
E greu să urnești carul din loc când boii sunt la conducere. 
Dacă mintea ar veni cu anii, cel mai mult ar vrea să trăiască proștii. 
Oare de prea mult bine poate să-ți fie rău? 
E una să-ți temi soția și cu totul alta să te temi de ea. 
Îmbătrânim fiindcă nepoții au nevoie de bunei. 
Suntem niște neputincioși. Trecutul nu-l putem întoarce, iar 

viitorul nu-l putem prezice. 
Dacă toți ar muri numai de râs, în scurt timp globul pământesc 

ar fi suprapopulat. 

Ion DIVIZA
Născut: 7 februarie 1955

De neamul Vărsătorilor
Umoriști născuți în aceeași zodie

Fabula 
gunoiului
Gunoiul ce ajunse sus de tot,
Fiindcă – se mai află – e nepot
Al unui și mai mare alt gunoi,
Căpătuit prin învârteli de soi,
Privind de sus la fiecare om,
Albină, floare, apă, iarbă, pom,
Zicea că toate astea ne încurcă
Și-n prosperare doar

 ne dau de furcă,
Deoarece nepotrivit li-i croiul
Și nu răzbat așa precum gunoiul,
Ba nici nu pot deloc să se înfoaie,
Să urce sus ca mândrele gunoaie.
Morala-i simplă – cu gunoiul sus,
Ne mai rămâne doar atât de spus:
Mulți dornici de putere, pe la noi,
Vor să ajungă vreun vestit gunoi,
Uitând, fiindcă-așa le este soiul,
Că pot să ardă totuși ca gunoiul!...

Omul și cămila
Îi zise omul, când văzu cămila,
De cum arată că-l apucă sila,
Că-i vai de ea, că nu ar fi frumoasă
Așa cum e de strâmbă și gheboasă.
Cămila, sigur, nu se-mplu de ură,
Atâta doar că-i trase-o scuipătură.

Morală vreți? Vă trebuie morală,
Când și acuma omul 

se mai spală?!...

F a b u l e

Gheorghe BÂLICI
Născut: 3 februarie 1963

Nicolae MEREACRE 
Născut: 31 ianuarie 1956

scrisoare oficială de la ministru în 
privința punctului geografic. De 
azi ai voie să tai plopul oricând vei 
dori. Au găsit un copac mai înalt 
decât al dumitale.

Schimbat la față, moșul se ridi-
că și ieși tăcut din primărie. 

…Au trecut ani și ani de atunci, 
iar plopul lui moș Vasile stă verde, 
înalt și semeț lângă casa lui de 
pe culme.

Confesiunea 
birocratului
Orișicine o să-ți spună,
De-i cu jalba în proțap:
Cuiul face treabă bună
Numai dacă-l bați la cap.

La funeraliile 
unui dentist
Pe frig, o lume-n mare scârbă
Îl petrecea în drum spre sfinți:
Din toată adunarea știrbă

E p i g r a m e

Igor GROSU
Născut: 12 februarie 1955

Doar soarele era cu dinți.

Fotbal medieval
Moșii noștri buni băieți erau
Și-ar fi meritat o altă soartă,
Dacă, după Ștefan, îndrăzneau
Să mai dea și ei un gol în Poartă.

Sare pe rană basarabeană
Limba noastră-a fost bătută...
Limba noastră-a fost presată...
Ș-apoi ni se mai impută
Că avem o limbă... lată.

Compliment în budoar
Privindu-și soața elegantă,
Îi zice soțul ei, isteț:
De mi-ai fi fost doar o amantă,
N-ai fi avut, iubito, preț!

O, tempora!
Când te-aud vorbind avan
Cu accent american,
Parcă-l văd pe nea Ion
În nădragi și papion...

S c u r t  p e  d o i

Grigore DRĂGAN
Născut: 5 februarie 1951
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Luni, 21 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și timpul
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Pandemie Covid 19
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Aripa morții
00.35 Sport
00.55 Meteo
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Aripa morții
05.06 Pandemie Covid 19
06.01 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Cap compas
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Louisiana - 
pescarii de creveți
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.20 Jocurile Olimpice de iarnă, Beijing 
2022
21.40 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Stefan cel Mare - Vaslui 1475
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate

22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Visul unei nopți de vară
01.30 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educațional/ Informativ  
17:40:00  DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ
21:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA Pro-
gram educațional/Informativ.
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00 SEZON AGRICOL     Program 
educațional/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea

13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Survivor România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Split: Personalitati  
multiple
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Survivor România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Vanturile, Valurile
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Concert
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 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Секреты сада
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 Маска
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Секреты сада
01.25 Х/ф Маска
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: TOTAL ÎNDRĂGOSTIT
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 124
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 58
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 891
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 59
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 894
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 126
21.00 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
00.15 Film: CULMEA FURIEI
02.30 Cei 7 ani de masa
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 22 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Natură și aventură
15.30 Istorii ascunse
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Destine ca-n filme
00.00 Cu drag, de Dragobete
01.40 Istorii ascunse
02.05 Tema zilei
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Dong Yi, concubina  
regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor   
parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina  
regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Partea a doua
00.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Partea a doua

03.40 Adevăruri despre   
trecut
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moștenire mortală

20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Siberia, dragostea mea
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii  
lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Găgăuz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Ad Astra
01.35 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 SEZON AGRICOL     Program 
educațional/ Informativ
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  Just Vlog Educativ/ divertis-
ment

22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Survivor România
00.00 Film Capitanul America: Razboi-
nicul
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Survivor România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 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 Concert
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 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Однажды преступив закон
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф Однажды преступив закон

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 126
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 59
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 892
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 60
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 895
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 127
21.00 Film: UN SPION CARE ŞTIA PREA 
MULTE
23.45 Film: MAJORDOMUL
02.30 Film: CULMEA FURIEI
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 23 februarie

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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Descălecați în Carpați
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Nocturne
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 18: CSM Focsani-CSA Steaua 
Bucuresti
01.35 Descălecați în Carpați
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Bocșa - Cetate
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
02.50 Breaking Fake News
03.40 Istorii ascunse Bocşa - Cetate
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
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°
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 18
17.30 Glumeții
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moștenire mortală
20.10 Film: Manon, fata izvoarelor
22.05 Câștigă România!
23.00 Iarna amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Manon, fata izvoarelor
04.40 România… în bucate
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului

P R O G R A M E  T V

Misterul anulatMisterul anulat

Umoriști născuți în aceeași zodie
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06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele
00.20 Zapovednik
00.35 stil nou
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE   Program educațio-
nal/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZON AGRICOL     Program 
educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI  
16:00:00  Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment

18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
18:30:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA Pro-
gram educațional/Informativ.
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
20:00:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
20:30:00   SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:00:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
21:30:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ 
21:45:00  DELICIILE    Program educațio-
nal/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
03:00:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
03:30:00 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii

19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
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
17.30 Детали - Настоящее Время
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 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Ну что, приехали?
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Автобан
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Ну что, приехали?
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 127
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 60
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 893
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 61
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 896
20.00 Film: ULTIMUL SOLDAT
22.00 Film: GARDIENII MORMÂNTU-
LUI SECRET
23.45 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 24 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova

22.10 Documentar: GEO 360° Bangkok - 
Vânătorii de șerpi
23.05 Profesioniștii…
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 16: CS Rapid Bucuresti-CSM 
Bucuresti
01.35 Frați de viță
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 16
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Fanteziile dictatorilor
00.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
02.50 Fanteziile dictatorilor
03.45 #secreteleplantelor
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Bolurile tibetane 
- terapia prin sunete
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal femininLiga Florilor MOL- 
etapa 16
17.30 Glumeții
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă cu public
20.10 Film: Suspectă de crimă
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Iarna amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Suspectă de crimă
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele
01.20 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroșie

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE    Program educațio-
nal/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ

09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 DESIGN HORTICOL  Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00  Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
14:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educațional/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 SEZON AGRICOL     Program 
educațional/ Informativ
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 ȘTIRI   Program Informativ    
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
02:30:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
03:15:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Film Requiem: Alien vs. Predator 2

01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 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
17.30 Итоги - Настоящее Время
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 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Автобан
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Бобро поржаловать!

14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Без тормозов
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Бобро поржаловать!
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 61
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 894
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 62
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 897
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 125
21.00 Film: CONTRACT CU MOARTEA
23.00 Film: GARDIENII MORMÂNTU-
LUI SECRET
00.45 Film: UN SPION CARE ȘTIA PREA 
MULTE
03.30 Baronii
05.00 Știri 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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbește corect!
10.15 Referendum
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Ecaterina cea Mare

00.00 #Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
02.55 Film: Ecaterina cea Mare

04.40 Tema zilei
05.30 #Creativ
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Glumeții
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Bolurile tibetane 
- terapia prin sunete
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Castana - avuția 
din Corsica
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeții
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă cu public
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.45 Distracțiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Bolurile tibetane 
- terapia prin sunete
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știință și inovații
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Artelier
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele
00.20 La noi în sat
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educațional
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educațional/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
10:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA Pro-
gram educațional/Informativ.
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 SEZON AGRICOL     Program 
educațional/ Informativ
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educațional/ 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 educațional/ cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00   ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
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00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film War Dogs: Baieti cu munitie!
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show

12.00 Cabinetul din umbră
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 Al cincilea anotimp
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Monster
01.30 Истории об Америке
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Как украсть бриллиант
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Как украсть бриллиант
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 125
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 62
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 895
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 63
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 898
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 126
21.00 Film: ASSASSINS’ CODE

23.15 Film: ULTIMUL SOLDAT
01.15 Film: MAJORDOMUL
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 20: CSM Bucuresti-AHC Potaissa 
Turda
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Croaziera
01.00 Tradiții
02.00 Film: Croaziera
03.35 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. 32, 33
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 Handbal masculin Liga zimbrilor. 
Etapa 20
17.05 Cu drag, de Dragobete
18.50 Teleenciclopedia Aventurierii artei 
moderne: Paris la miezul nopții! premieră
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Divorț din dragoste
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Meteo
02.00 Film: Divorț din dragoste
03.40 Sport
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
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: 
coroana reginei
20.10 Film: Dincolo de prerie
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Rubirosa
23.50 Distracțiile lui Cazacu
00.25 Drag de România mea!
02.15 Ora de Știri
03.05 E vremea ta!
03.20 Serial: Rubirosa
04.45 Film: Dincolo de prerie
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Artelier
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAșii
11.30 F/d
12.00 În memoriam: Ioana Radu
13.00 Bună seara!
14.10 Orchestra Mugurel
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.30 Art-club
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Zece negri mititei
21.00 Știrile

21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Codul asasinului
01.35 Best of Bună dimineața!
03.00 Știri Externe
03.30 Art-club
04.00 La noi în sat
05.00 Mesager
05.20 Reporter pentru sănătate

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DELICIILE    Program educațio-
nal/ Informativ 
08:00:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
10:30:00 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 
educațional
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ
15:30:00  Program AGRO TV România
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:15:00  Film artistic 
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educațional/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
țional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Doctor Dolittle 3
13.45 Teleshopping
14.00 Film Evan atotputernicul
15.45 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Venom
23.00 Film Adevarul gol-golut
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Doctor Dolittle 3
04.00 Film Evan atotputernicul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Survivor România
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 Survivor România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecții de viața
21.30 Pariu cu viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Secretele Puterii
14.00 Детали - Настоящее Время
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, sez. 3

23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Секреты сада
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого океана
10.30 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Freedom
15.00 Reporter de Gardă
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Дневник памяти
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Остров
22.30 Итоги
23.00 Х/ф V значит вендетта
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Секреты сада
04.00 Х/ф Дневник памяти

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 896
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 897
16.15 Film: TRANDAFIRUL GALBEN
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 899
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: CONTRACT CU MOARTEA
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Tezaur de Dragobete
23.00 Teatru TV
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.50 Discover România
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 Telejurnal Sport Meteo
13.40 Live stadion
13.45 Rugby Europe Championship 2022

15.45 Politică și delicatețuri
17.00 Exclusiv în România
17.50 Moment@rt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Tezaur folcloric
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.10 Tezaur folcloric
02.50 Telejurnal Știri
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 masculin Liga zimbrilor 
- etapa 20
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: La răscrucea marilor furtuni
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
coroana reginei
20.10 Film: Munţii în flăcări
21.45 FillerSecolul 22
22.10 Film: Dina
00.30 MotorVlog
01.10 Film: La răscrucea marilor furtuni
02.40 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 România… în bucate
04.10 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul Okko
10.30 Ring star
11.30 Film Cursa
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Tango-Jazz. Concert
15.15 În alți papuci
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Emisiune de analiză politică
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Cine vine la noi? Ediție specială. 
Eurovision
21.00 Știrile
21.30 Moldovenii de pretutindeni
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Film: Supraviețuitorul
00.45 Concert în Europa
01.30 Zapovednik
01.45 Best of Bună dimineața!
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educațional/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 AGRI SMART Program informa-
tiv/ educativ
14:15:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00 NĂSCUT ÎN MOLDOVA Pro-
gram educațional/Informativ.
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 AGRI SMART Program informa-
tiv/ educativ
18:15:00 ZONA VERDE Program educați-
onal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 Agricultura cu Valoare Adăugată    
Program informativ/ educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educațional/ Cultural
03:30:00 AGRI SMART Program informa-
tiv/ educativ  
03:45:00 ZONA VERDE Program educați-

onal/ Informativ
04:15:00 Program AGRO TV  
România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 isănătate
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film Evan Almighty
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 MasterChef
16.00 Teleshopping
16.15 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Survivor România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Domnul Glass

03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Survivor România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Știrile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Survivor România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Umami: al 5-lea gust

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Итоги - Настоящее Время
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Şase, sez. 3
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Секреты сада
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.20 Х/ф Розовая пантера
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Муз/ф 1+1
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Охотник   
за головами
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Розовая пантера
04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: TRANDAFIRUL GALBEN
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Cei 7 ani de masa
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 900
20.00 Film: FLĂCĂRILE IUBIRII
23.15 Film: ASSASSINS’ CODE
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

La vârsta înțelepciunii

Cu-al inimii fragil accept
Și-al minții, ca un vag ecou,
Când văd o babă-s înțelept,
Când văd o fată-s prost din nou… Gheorghe BÂLICI

Emoționantul cadou al lui 
Ben Affleck pentru Jennifer 
Lopez de Ziua Îndrăgostiților

Pe 14 februarie, de Ziua Îndră-
gostiților, Ben Affleck i-a făcut 
cadou iubitei sale, Jennifer Lo-
pez, un videoclip pentru piesa ei 
„On My Way” pe care l-a realizat 
el însuși, relatează online ziarul 
spaniol ABC.

Ben Affleck (49 de ani) și Jen-
nifer Lopez (52) au avut în urmă 
cu aproape două decenii o rela-
ție timp de doi ani și chiar și-au 
anunțat logodna în 2002, însă 
nunta prevăzută pentru 2003 a 
fost anulată.

Statul italian a chel-
tuit în anul 2020 pentru 
pensii cu 1,1 miliarde de 
euro mai puțin față de 
anul anterior, ca urmare 
a excesului de mortalita-
te generat de pandemia 
COVID-19, a anunțat 
marți institutul italian 
însărcinat cu securitatea 
socială (INPS), relatează 
agenția EFE, preluată de 
Agerpres.

În anul 2020 au dece-
dat în Italia 96.818 persoane în vârstă de peste 64 
de ani. INPS estimează o medie de 13 ani de viață 
pierduți pentru cele 20.110 de persoane decedate 
care aveau vârste între 65 și 79 de ani și o medie de 
7 ani de viață pierduți pentru cei 76.708 italieni cu 

vârste de la 80 de ani în 
sus care au murit în 2020 
din cauza COVID-19.

Conform evaluării ace-
lui institut, decesele pro-
vocate de pandemie se 
vor traduce pentru statul 
italian într-o „economie” 
de 11,9 miliarde de euro 
la bugetul de pensii până 
în anul 2029.

Circa 96,3% din excesul 
de mortalitate înregistrat 
în Italia în anul 2020 co-

respunde persoanelor cu vârste începând de la 65 
de ani, aproape toți pensionari, relevă datele INPS.

Italia a înregistrat până în prezent de la începutul 
pandemiei 151.296 de decese asociate COVID-19.

g4media.ro
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Italia își reduce bugetul de pensii 
după ce COVID-19 a crescut 
mortalitatea în rândul vârstnicilor
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Dezbateri televizate cu politicieni

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

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

digi24.ro

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

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agerpres
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

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

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

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

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

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

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

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

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

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

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

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

digi24.ro

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

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

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

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

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

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

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

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

Agerpres

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

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

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

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

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

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

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

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

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

Motivul principal al despărți-
rii celor doi au fost neînțelegerile 
legate de contractul prenupțial pe 
care JLo i-l propunea spre sem-
nare lui Ben și care îl restricționa 
pe actor din punct de vedere com-
portamental și financiar.

După 18 ani, în vara anului 
2021 cuplul Bennifer – acronimul 
lui Jennifer Lopez și Ben Affleck 
– a revenit mai puternic ca nicio-
dată, iar cei doi actori se afișează 
din nou împreună mai fericiți și 
mai îndrăgostiți ca oricând.

Pe 14 februarie, Ben a dorit să-
și demonstreze dragostea prin-
tr-un videoclip pe care el însuși l-a 
regizat pentru piesa „On My Way”, 
interpretată de Jennifer Lopez în 
filmul „Marry Me” și pentru care a 
folosit imagini din viața lor reală.

„Voi împărtăși cu voi ceva foar-
te special și personal, pe care în 
mod normal nu l-aș împărtăși 
decât prietenilor apropiați”, a 
scris JLo, postând pe site-ul său 
clipul primit de la Ben de Ziua 
Îndrăgostiților.

Agerpres


