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Toată lumea se întreabă 
acum dacă Putin va recurge la 
un atac nuclear asupra Ucrai-
nei în cazul unui eșec militar 
total. Părerile sunt, firește, 
împărțite, de la pesimiștii 
care cred că deraiatul va folosi 
potențialul nuclear în aproape 
orice scenariu, până la opti-
miștii care admit că o va face 
numai dacă se va simți încolțit 
și disperat. Nu putem ști, desi-
gur, ce se va întâmpla, pentru 
că nu știm ce-i în capul omului 
(omului?).

Adrian CIUBOTARU
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După ce la 21 septembrie a fost 
anunțată mobilizare parțială 
în Federația Rusă, aproximativ 
700.000 de persoane au părăsit 
țara și nu se știe câți plănuiesc să se 
întoarcă, scrie Forbes Rusia. 
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R a c u r s i

„Este peste așteptările mele, 
bravo! (...) Este original, tratează 
un subiect foarte actual, pentru 
că este vorba de niște conflagra-
ții, de niște tragedii. Ei au ales 
să prezinte în această manieră, 
actuală în prisma evenimentelor 
care se întâmplă în proximitatea 
noastră”, a declarat Igor Grosu.

Iar ministrul Culturii, Sergiu 
Prodan, a spus că filmul ne re-
prezintă: „Orice peliculă trebuie 
să fie apreciată în țara de origine, 
nu poate un film câștiga premii 
internaționale dacă nu este apre-
ciat, înțeles, și nu reprezintă țara 
din care vine. Filmul acesta cu 
siguranță ne reprezintă”.

Reporterul ,,Gazetei de Chiși-
nău” le-a cerut opinia unor critici 
de film și președintelui Uniunii 
Cineaștilor. Larisa Turea, critic 
de teatru și cinema, ne-a comu-
nicat că a fost un eveniment cul-
tural mult așteptat. 

„Este un film excelent constru-
it, personaje autentice, desenate 
viguros, replici spirituale… Bravo 
echipei de creație!”, ne-a spus 
Larisa Turea.

Potrivit sinopsisului producți-
ei ,,Carbon”,  acțiunea are loc în 
Moldova anului 1992, în nemijlo-
cita apropiere de zonele fierbinți 
ale conflictului de pe Nistru. Pe-
licula relevă istoria unui tânăr 

Polonia a încheiat construcţia unui gard de 187 de kilometri la frontiera cu Belarusul, pentru a împiedica trecerea migranţilor 
 

Filmul ,,Carbon” poate fi vizionat în cinematografe din 6 octombrie

O nouă producție cinematografică a fost 
lansată la Chişinău. Premiera națională 
a filmului ,,Carbon”, în regia lui Ion 
Borş, a avut loc la 4 octombrie la Palatul 

Național „Nicolae Sulac”, cu sala arhiplină. 
Potrivit unui comunicat de presă, la eveniment au 
fost peste 1800 de spectatori, numeroşi oameni 
de artă, precum şi mai mulți oficiali, printre care 
preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, precum 
şi ministrul Culturii, Sergiu Prodan. 

tractorist, Dima, care pornește 
într-o aventură absurdă, plină de 
situații penibile, în care eroul se 
ciocnește de indiferența, goana 
după profit și prostia oameni-
lor care îl înconjoară. Din toată 
această poveste, Dima învață un 
lucru important –„să fie om!”, 
o lecție care, în cele din urmă, 
reușește să-i schimbe viața.

Cunoscutul critic de film Larisa 
Ungureanu ne-a declarat că nu a 
văzut deocamdată filmul, însă a luat 
cunoștință de scenariul acestuia: 

,,Îmi pare foarte rău, dar nu 
am văzut filmul. Cunosc scenariul 
care nu mi-a lăsat o părere bună. 
Nu cred ca astfel de subiecte, cum 
e războiul de pe Nistru din 1992, 
pot fi tratate în bătaie de joc. Dar, 
repet, nu am văzut filmul și nu 
pot să mă exprim asupra unei 
producții finite. Poate în film au 
fost schimbate accentele sau au 
survenit schimbări de gen... Sau 
alte schimbări.

Larisa Ungureanu a remarcat 
faptul că are loc „revitalizarea 
filmului moldovenesc” prin re-
centele premiere care au avut 
loc la Chișinău – ale peliculelor 
„Carbon” și „Pandemia.md”.

,,În această toamnă au avut loc 
două evenimente cinematografi-
ce. Au fost realizate, cu susținerea 
CNC, doua filme artistice de lung 
metraj: „Pandemia.md”, regia 
Valeriu Jereghi, un cineast care 
s-a lansat în anii 70` la „Moldo-
va-film”, și „Carbon”, regia Ion 
Borș, un cineast din generația 
tânără, formată în condițiile in-
dependenței RM. Acesta este un 
eveniment foarte important! Sunt 
semne de revigorare a filmului 
moldovenesc, indiferent de ati-
tudinea mea față de „Carbon”. 
Ambele merită atenția cuveni-
ta atât din partea criticii, cât și 
a mediului cinematografic. Pe 
mine mă miră poziția Uniunii 
Cineaștilor din RM, care tratea-
ză în mod diferit aceste apariții 
cinematografice: pe una practic o 
neagă, alta o ridică în slăvi. Ceea 
ce, din punctul meu de vedere, e 
discriminatoriu”, ne-a comunicat 
Larisa Ungureanu. 

L-am contactat pe Virgil Măr-
gineanu, președintele Uniunii Ci-
neaștilor din Republica Moldova, 
care ne-a spus că Uniunea Cine-
aștilor nu a făcut nicio declarație 
și nicio descriere despre calitatea 
unui film. 

,,Academia Oscar lucrează 
în felul următor: fiecare țară 
are un comitet oficial aprobat 
de ei care se ocupă cu selecta-
rea și înaintarea unui film din 
țara respectivă la categoria „Cel 
mai bun film străin”. Din acest 
comitet face parte majoritatea 
membrilor Uniunii Cineaștilor. 
Dar UCM nu și-a dat cu părerea 
față de niciun film. E vorba de 
comitetul de selecție din Repu-
blica Moldova pentru premiile 
Oscar care a vizionat acest film 
(„Carbon”), pentru că al doilea 
nu a fost prezentat din motivele 
lor. Am discutat cu toți membrii 
comitetului despre film și am 
votat unanim că înaintăm acest 
film la premiile Oscar pentru „Cel 
mai bun film străin”. Uniunea 
Cineaștilor nu privește sau ana-
lizează diferit filmele produse în 
Moldova, nu este adevărat”, ne-a 
comunicat Virgil Mărgineanu. 

Filmul „Carbon” a fost înain-
tat de comitetului de selecție din 
Republica Moldova pentru premi-
ile Oscar 2023, la categoria „Cel 
mai bun film străin”. Premiera 
mondială a avut loc pe 23 septem-
brie la Festivalul Internațional de 
Film din San Sebastian. Pelicula 
poate fi vizionată la cinemato-
grafele din Chișinău începând 
cu data de 6 octombrie.

Octavian GRAUR
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„S-ar putea ca sub masca 
de refugiați să se ascundă 
niște omuleți verzi”

„Gazeta de Chișinău” a între-
bat mai multe personalități din 
domeniul politic și al apărării ce 
atitudine au față de venirea la 
noi a cetățenilor ruși care fug de 
mobilizarea parțială anunțată de 
Vladimir Putin.

Dinu Plîngău, preşedinte 
interimar al Platformei 
Demnitate şi Adevăr: 
„Autoritățile trebuie 
să țină cont de riscurile 
de securitate”

„Această întrebare necesită o 
abordare complexă și inteligentă, 
ținând cont de trei aspecte: secu-
ritatea națională, oameni care au 
și cetățenia Republicii Moldova, 
libera circulație și tratatele la care 
Republica Moldova este parte. De 
regulă, despre aceste probleme nu 
se discută public, ci se acționează 
în baza unor strategii din dome-
niului migrației și azilului. Prima 
prioritate este asigurarea cetățeni-
lor Republicii Moldova cu dreptul 
de a se întoarce acasă pentru a nu 
fi înrolați într-un război străin 
și neprovocat. În al doilea rând, 
autoritățile de resort trebuie să 
țină cont de riscurile de securitate 
pentru a nu admite intrarea pe te-
ritoriul Republicii Moldova a unor 
agenți, provocatori sau mercenari. 
Respectiv, rigorile de securitate 
trebuie respectate la cea mai înal-
tă capacitate. În al treilea rând, 

noi suntem parte a unui sistem 
internațional și trebuie să ținem 
cont de particularitățile admiterii 
pe teritoriul nostru a cetățenilor 
altor state. Spre exemplu, de la 
începutul războiului în Armenia 
au emigrat în jur de 50.000 de 
cetățeni ai Federației Ruse din 
domeniul IT, în statele baltice a 
emigrat o parte a opoziției și presa 
de opoziție din Federația Rusă. 
Am dat doar două exemple pentru 
ca cititorii să înțeleagă că fiecare 
abordare într-o întrebare comple-
xă are particularități și acțiunile 
sunt, de regulă, de la caz la caz. Nu 
în ultimul rând, în mod pragmatic, 
statele occidentale înțeleg foarte 
bine că cetățenii Federației Ruse, 
care decid să emigreze pentru a nu 
fi înrolați în armata agresoare, în 
cazul imposibilității de a realiza 
această decizie, sunt potențiali 
ostași în Ucraina.” 

Radu Marian, deputat PAS: 
„Ruşii care sunt împotriva 
războiului sunt bineveniți”

„Eu cred că rușii care sunt 
împotriva războiului, cei care 
lucrează în domenii în care noi 
avem nevoie de forță de muncă, 
de exemplu: educație, medicină, 
IT, cercetare – ar trebui să fie bi-
neveniți. Cei care respectă valorile 
noastre, democrația, libertatea, 
statul de drept și care respectă 
cultura și limba locală, trebuie 
să fie bineveniți.”

Laurențiu Pleşca, analist 
politic: „Ruşii care pleacă 
din Federația Rusă nu sunt 
contra războiului, dar sunt 
contra înrolării în armată”

„E un aspect bine cunoscut că 
cetățenii ruși care au fost vehe-
menți împotriva războiului crimi-
nal împotriva Ucrainei, inclusiv 

„Această întâlnire este o formă de a descoperi o nouă ordine fără Rusia. Nu înseamnă că vrem să excludem 
Rusia pentru totdeauna, dar această Rusie, Rusia lui (Vladimir) Putin, nu are loc. (…) Din Regatul Unit şi 
până în Azerbaidjan, din Caucaz şi până la Marea Nordului, de la ţările baltice şi până în Marea Meditera-
nă, toţi care îşi pot spune europeni se află aici pentru a demonstra o distincţie clară între europeni şi Rusia.

Înaltul reprezentant pentru politică externă al UE, Josep Borrell
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intelectualitatea rusă, au plecat 
odată ce a izbucnit războiul, după 
24 februarie și în următoarele 
luni. Rușii care pleacă din Fede-
rația Rusă din cauza mobilizării 
nu sunt nicidecum refugiați, nu 
sunt acei ruși contra războiului, 
dar sunt contra înrolării în arma-
tă. Când nu îi afecta direct, nu îi 
deranja războiul din Ucraina, ba 
chiar îl susțineau cu litera Z în 
piept, își trăiau viața bine-mersi 
și aprobau din cap la butaforiile 
prezentate la principalele canale 
de propagandă de stat rusești, iar 
acum, că acest război a ajuns să le 
afecteze viața, au dat bir cu fugiții 
nu numai în Republica Moldova, 
ci mai ales în alte țări ex-sovieti-
ce, cum ar fi Kazahstan, Armenia 
sau chiar Georgia, țară pe care au 
invadat-o în 2008. Au invadat 
o țară, apoi își caută drepturi, 
să nu cumva să fie discriminați. 
Dacă societatea moldoveneas-
că este una tolerantă cu privire 
la toate minoritățile și suntem 
o populație care nu își impune 
deloc propria limbă, atunci, pe de 
altă parte, observăm că Georgia 
este mult mai atentă față de noul 
val de imigranți ruși (aceștia nu 
sunt refugiați) și este mult mai 
dură față de ce drepturi au sau 
nu acești noi turiști de război și 
nici nu permite ca limba rusă, 
de exemplu, să fie impusă. Re-
publica Moldova este o țară care 
condamnă războiului și respectiv 
este deschisă nu către cei care își 
salvează propria piele, dar către 
cei care sunt vulnerabili, în speță 
refugiații ucraineni. Pe refugiații 
bărbați care au plecat din Ucraina 
în primele zile toată societatea îi 
blama că au fugit pentru a nu își 
pierde viața din cauza războiului, 
dar pe rușii care fug de război nu 
îi blamează nimeni?”

Oazu Nantoi, deputat PAS: 
„Trebuie să fie aplicat un 
filtru riguros”

„Nu există o frontieră comună 
între Federația Rusă și Republica 
Moldova, din acest motiv, eu nu 
văd o motivație pentru cetățenii 
ruși care fug de mobilizare să vină 
aici, cu excepția cazurilor când 
aceștia au relații de rudenie cu 
cetățenii noștri. Astfel, consider 
că trebuie să fie aplicat un filtru 
riguros. Din aceste sute de mii 
de ruși care încearcă să fugă de 
mobilizare, nu neapărat toți sunt 
împotriva regimului lui Putin – 
ei pur și simplu nu vor să lupte. 
Respectiv, Republica Moldova nu 
are nevoie de așa persoane pe te-
ritoriul țării.”

Nicolae Negru, analist 
politic: „Ei nu pot fi 
tratați ca refugiați, 
ci ca imigranți”

„Ei nu pot fi tratați ca refugi-
ați, ci ca imigranți, dacă vor să 
se stabilească în RM. Instituțiile 
statului trebuie să verifice dacă nu 
cumva ei sunt trimiși de serviciile 
secrete ruse pentru a organiza di-
versiuni. S-ar putea ca sub masca 
de refugiați să se ascundă niște 
omuleți verzi.”

Ion Leahu, ex-membru 
în Comisia Unificată de 
Control (CUC): 
„Ideal ar fi să fie toți 
expediați de unde 
au venit”

„E o întrebare care a provocat 
discuții aprinse în diferite state, 
între state și organizații interna-
ționale. Vorbind la general, pro-
blema apare anume la capitolul 

apartenența etnică a celor care 
vin în Republica Moldova. Soci-
etatea moldovenească, cu mici 
excepții, a primit necondiționat 
refugiații din Ucraina, cu toate că 
și între ei sunt persoane care ar 
putea fi de folos în Ucraina. Însă 
e cu totul altă atitudine față de 
reprezentanții Federației Ruse. 
Da, ei emigrează, intenționând să 
se eschiveze de anumite pericole. 
Însă ei au luat decizia doar după 
anunțarea mobilizării parțiale, 
lucru care a deschis pentru mul-
ți perspectiva de a fi trimiși pe 
front. De ce nu au rămas în FR, 
pentru a fortifica protestele anti-
militare, care, destul de palid, dar 
totuși au loc? De aici și atitudinea 
mea personală către cetățenii ruși 
care caută adăpost în Moldova. 
Ideal ar fi să fie toți expediați de 
unde au venit. Dar o asemenea 
decizie ar însemna încălcarea 
mai multor norme ale dreptu-
lui, internațional și național. De 
aceea, efectuăm un lucru mult 
mai puțin eficient, însă acceptabil 
– înăsprim la maximum contro-
lul la intrare. Oricare incorec-
titudine în actele prezentate de 
solicitantul șederii în țară (celor 
care tranzitează RM, drum bun!) 
ar trebui tratată ca motiv pentru 
retur. Fără discuții. Altminteri, o 
să ne pomenim cu sute sau mii de 
provocatori, care vor destabiliza 
situația și vor consolida forțele 
promoscovite. Da, e posibil că 
vor avea de suferit oameni fără 
intenții negative, dar trebuie să 
înțeleagă că nu noi am declanșat 
acest război.”

„Gazeta de Chișinău” a solicitat 
și poziția reprezentanților Parti-
dului Socialiștilor din Republica 
Moldova și a celor din Partidul 
„Șor”, însă aceștia nu au fost dis-
puși să ofere un comentariu.

Amintim că Președintele Rusi-
ei, Vladimir Putin, a anunțat pe 
21 septembrie, într-un discurs 
înregistrat, că a ordonat o mo-
bilizare militară parțială pentru 
războiul din Ucraina. Ulterior, pe 
5 octombrie, Putin a semnat un 
decret prin care se fac „corecturi” 
la ordinul de mobilizare parțială. 
Noul decret amână încorporarea 
pentru mai multe categorii de stu-
denți, inclusiv cei de la universită-
țile private acreditate, precum și 
pentru anumiți absolvenți înscriși 
la studii post-universitare, scrie 
Agerpres.

După ce la 21 septembrie a fost anunțată 
mobilizare parțială în Federația Rusă, 
aproximativ 700.000 de persoane au 
părăsit țara şi nu se ştie câți plănuiesc 

să se întoarcă, scrie Forbes Rusia. Pe de altă 
parte, directorul Serviciului de Informații şi 
Securitate, Alexandru Musteață, a spus, în cadrul 
unei emisiuni televizate, că ne-am putea aştepta 
la o creştere a numărului de cetățeni ruşi care vin 
în Republica Moldova.

Doina BURUIANĂ

Ce cred moldovenii despre rușii care fug de mobilizare și vin în RM
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Compensații, în funcție 
de „vulnerabilitatea energetică”

Respectiv, în această iarnă, 
compensațiile vor fi incluse în 
facturile cetățenilor care se vor 
înregistra în sistemul „Vulnerabi-
litatea energetică”, iar în funcție 
de informațiile furnizate  și, ulteri-
or, verificate cu ajutorul altor sis-
teme informaționale de stat, li se 
va atribui valoarea compensației. 

Potrivit ministrului Muncii și 
Protecției Sociale, Marcel Spatari 
(foto), sistemul informațional 
„Vulnerabilitatea energetică” a 
fost elaborat și urmează să fie im-
plementat în vederea respectării 
Legii cu privire la Fondul de redu-
cere a vulnerabilității energetice, 
care prevede acordarea de com-
pensații consumatorilor casnici 
de energie în funcție de gradul 
lor de vulnerabilitate energetică. 

„Acest sistem informațional 
va servi drept platformă online 
pentru înregistrarea și prelucrarea 
solicitărilor pentru compensații, 
iar ulterior, în baza informații-
lor colectate, solicitanții vor fi 
repartizați automat pe categorii 
de vulnerabilitate. Ulterior, în 
baza datelor din sistemul infor-
mațional, furnizorii vor perfecta 
facturile pentru energie, în care 
vor include mărimea compensa-
ției conform categoriei atribuite”, 
a declarat ministrul de ramură, 
Marcel Spatari.

Cei care speră să introducă date 
eronate în sistem, eventual, pen-

tru a reuși obținerea unor com-
pensații mai mari, trebuie să știe 
că datele introduse vor fi verificate 
în conexiune cu datele existente 
deja în alte sisteme informaționale 
de stat, inclusiv ale Fiscului. 

Platforma urmează să fie lansa-
tă săptămâna viitoare, iar gospo-
dăriile casnice vor avea la dispozi-
ție o lună și jumătate pentru a se 
înregistra în sistem. Pensionarii, 
persoanele în etate sau cele care 
nu au acces la internet și nici rude 
care să le ajute vor solicita ajuto-
rul asistenților sociali comunitari 
și bibliotecarilor din localitate.   

Solicitanții 
de compensații 
vor trece „testul de 
non-vulnerabilitate” 

Potrivit autorităților, platforma 
compensatii.gov.md va fi dispo-
nibilă începând cu săptămâna 
viitoare. Solicitanții se vor putea 
înregistra în sistem o singură dată 
pe an și vor putea face modificări 
la datele declarate în primele cinci 
zile de la înregistrare. 

Așadar, pentru stabilirea nive-
lului de vulnerabilitate, solicitanții 
vor parcurge șapte pași, între care 
– testul de non-vulnerabilitate, 
stabilirea minimului de cheltuieli 
ale gospodăriei casnice, stabilirea 
venitului global lunar al gospodă-
riei casnice, calculul venitului dis-

Cetățenii vor putea beneficia de 
compensații pentru consumul de 
gaz şi energie termică în funcție de 
„vulnerabilitatea” lor energetică. 

În cadrul şedinței de Guvern de miercuri, 5 
octombrie, a fost aprobat Conceptul sistemului 
informațional „Vulnerabilitatea energetică” şi 
Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor 
de vulnerabilitate energetică şi modul de stabilire 
şi plată a compensațiilor pentru achitarea 
facturilor la energie. 

ponibil pentru achitarea energiei,  
calculul costului energiei în peri-
oada rece a anului pentru gospo-
dăria casnică, stabilirea raportului 
dintre cheltuielile pentru resursele 
energetice și veniturile gospodăriei 
casnice și abia după – atribuirea 
categoriei de vulnerabilitate, care 
se va face în baza coeficientului cal-
culat ca raport exprimat în procente 
între cheltuielile pentru resursele 
energetice și venitul disponibil pen-
tru achitarea energiei.

La completarea cererii, so-
licitantul va declara veniturile 
obținute de fiecare membru al 
gospodăriei casnice, estimate ca 
venitul mediu lunar pe ultimele 
șase luni. Vor fi indicate toate 
sursele indiferent de provenien-
ța acestora – salarii, prestațiile 
de asigurări sociale, dividende, 
încasările din activitatea antre-
prenorială, ajutor social, ajutor 
pentru perioada rece a anului și 
alte surse de venit. Totodată, în 
solicitare nu vor fi incluse sumele 
ridicate ca  indemnizația unică la 

nașterea copilului, ajutorul oferit 
la deces, plățile oferite la lichida-
rea consecințelor calamităților 
naturale sau situațiilor excepți-
onale, alocațiile pentru îngrijire, 
însoțire și supraveghere. 

Cine sunt cei care nu pot 
pretinde la ajutor 
din partea statului  

Gospodăriilor casnice, în baza 
informației declarate sau extrase 
automat din alte sisteme și resur-
se informaționale de stat, le va fi 
atribuită categoria de nonvulnera-
bilitate dacă membrii gospodăriei 
casnice dețin cote-părți în 4 sau mai 
multe imobile cu destinație locativă 
diferită sau dacă dețin cote-părți în 
bunuri imobile în valoare cadastra-
lă mai mare de 4 milioane de lei 
cumulativ ori dacă solicitantul a 
cerut să-i fie atribuită categoria de 
consumator non-vulnerabil. 

Precizăm că varianta anterioa-
ră a Regulamentului, care a fost 

supusă dezbaterilor publice, îi în-
cadra în categoria nevulnerabililor 
din punct de vedere energetic pe 
cei care dețin patru sau mai multe 
apartamente, sau bunuri imobile 
cu valoare cumulativă de peste 
10 milioane de lei sau dispun de 
venituri mai mari de 75 000 de 
lei lunar per persoană. 

Mai este de menționat și fap-
tul că pentru locurile de consum 
care nu vor fi înregistrate de so-
licitanți în sistemul informați-
onal va fi atribuită categoria de 
vulnerabilitate energetică medie. 
După aprobarea Regulamentului, 
Guvernul urmează să stabilească 
și mărimea compensațiilor pentru 
fiecare categorie de vulnerabilita-
te – foarte ridicată, ridicată, me-
die și scăzută. Iar compensațiile 
vor fi incluse direct în factură.  

În acest an, Fondul de reducere a 
vulnerabilității energetice constitu-
ie circa 5 miliarde de lei, marea ma-
joritate a banilor sunt din donațiile 
statelor și structurilor europene.

Marina SURUCEANU

În anul de studii 2022-2023, vor fi 
acordate 77 de burse de merit elevilor și 
studenților, în scopul susținerii și promo-
vării performanțelor academice în rândul 
tinerilor și implicării active a lor în viața 
social-economică a Republicii Moldova. O 
decizie în acest sens a fost aprobată, mier-
curi, 5 octombrie, de Executiv. 

În anul de studii 2022-2023 urmează 
să fie acordate următoarele tipuri de burse 
de merit:

Bursa Republicii – 12 burse, în valoare de 
1755 de lei fiecare, pentru studenții ciclului 
I, ciclului II, studii integrate, învățământ 
medical și farmaceutic din instituțiile de 
învățământ superior;

Bursa Guvernului – 30 de burse, în va-
loare de 1460 de lei, pentru studenții ciclu-
lui I, ciclului II, studii integrate, învățământ 
medical și farmaceutic din instituțiile de 

învățământ superior;
Bursa Președintelui Republicii Moldo-

va – 15 burse, dintre care 10 (1595 de lei) 
pentru studenții ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învățământ medical și 
farmaceutic din instituțiile de învățământ 
superior și cinci burse (1235 de lei) pentru 
elevii din instituțiile de învățământ profe-

sional tehnic postsecundar și postsecundar 
nonterțiar;

Bursa „Gaudeamus” – 20 de burse, în 
valoare de 1060 de lei, pentru elevii din 
instituțiile de învățământ profesional tehnic 
postsecundar și postsecundar nonterțiar, 
anunță un comunicat difuzat de Guvern.

Pentru bursele de merit au candidat 

studenții și elevii care au obținut în anul 
precedent de studii o medie a notelor la sesi-
unea de vară nu mai mică de 9 la profilurile/
domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, 
medical, militar, drept și real și nu mai mică 
de 9,5 în alte profiluri/domenii de studiu.

Pentru competiția din anul academic 
2022-2023, instituțiile de învățământ supe-
rior au înaintat 104 dosare, iar instituțiile de 
învățământ profesional tehnic – 22 de dosare.

Acordarea burselor de merit se înscrie 
în politicile promovate de guvernare pen-
tru fortificarea sistemului de învățământ 
superior și alinierea acestuia la standar-
dele UE, dar și în cele pentru asigurarea 
creșterii atractivității și competitivității 
naționale și internaționale a instituțiilor de 
învățământ superior și profesional tehnic 
postsecundar, prin susținerea performanței 
și meritocrației, scrie în același comunicat. 

Guvernul a aprobat listele elevilor și studenților care 
vor primi burse de merit în anul de studii 2022-2023

Platforma de înregistrare se lansează săptămâna viitoare, iar gospodăriile casnice vor avea la dispoziție o lună și 
jumătate pentru a se înregistra în sistem  
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Poliția s-a adresat în 
judecată pentru a obliga 
Primăria Chișinău să 
suspende protestul lui Șor

Inspectoratul General al Poli-
ției (IGP) anunță că s-a adresat, 
pe 4 octombrie, în instanța de ju-
decată cu solicitarea de a obliga 
Primăria Chișinău să suspende 
manifestațiile organizate de Par-
tidul „Șor” în centrul capitalei.

Poliția menționează că are în 
proces de documentare o cauză 
penală pentru amenințarea sau 
violența săvârșită asupra unei per-
soane cu funcție de răspundere 
și a înregistrat 40 de proceduri 
contravenționale care se referă la 
nesubordonare, huliganism (uri-
nat, fumat, vomitat, consum de 
alcool în loc public), ultragierea 
angajaților forțelor de ordine, pre-
zența persoanelor cu antecedente 
penale în rândul protestatarilor, 
încălcarea legislației cu privire la 
protecția specială a copiilor aflați 
în situație de risc, blocarea inten-
ționată a carosabilului, limitarea 
accesului presei și agresarea jur-
naliștilor în timpul activității de 
mediatizare a evenimentelor etc.

În acest sens, Poliția a remis 
Primăriei Chișinău șase sesizări 
cu informații cumulative despre 
toate încălcările admise în spațiul 
public, fiind punctate numeroase 
abateri admise și solicitând modi-
ficarea programului de întruniri 

sau, după caz, sistarea acestora. 
De asemenea, oamenii legii au 
cerut APL-ului să intervină și să 
întreprindă acțiuni de neadmitere 
a unor asemenea nereguli, inclusiv 
a celor ce țin de protecția mediului 
și păstrarea unui climat curat în 
spațiul public.

Astfel, la 30 septembrie curent, 
Poliția s-a adresat cu o cerere 
prealabilă Primăriei Chișinău cu 
solicitarea de sistare a acestui tip 
de întruniri, la care Primăria nu 
a reacționat. Respectiv, la data 
de 4 octombrie curent, Poliția s-a 
adresat în instanța de judecată cu 
solicitarea de a fi obligată Autori-
tatea Publică Locală să suspende 

aceste întruniri, scrie într-un co-
municat al IGP.

Analistul politic Laurențiu Ple-
șca a spus despre manifestațiile 
din centrul capitalei că „nu sunt 
un protest împotriva cuiva, ci un 
protest pentru cineva”.

„O acțiune controversată – de 
la participanți, lozinci și până la 
organizatori. Din păcate, pseu-
do-protestatarii, susținătorii gru-
pării criminale Șor, au fost folosiți 
pe post de idioți utili pentru a-l 
apăra pe organizatorul protestu-
lui, Ilan Șor”, a comentat analistul 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Doina BURUIANĂ 

„Unire prin cultură 
– Caragiale să ne jude-
ce!” este genericul unui 
amplu festival de teatru 
care va demara luni, 10 
octombrie, la Chișinău. 
Gazdă și inițiator al fes-
tivalului este Teatrul 
Național „Satiricus I.L. 
Caragiale”. „Evenimen-
tul este consacrat celor 
170 de ani de la naște-
rea marelui dramaturg 
român Ion Luca Cara-
giale. Amintesc că anul 
acesta s-au împlinit și 
110 ani de la trecerea lui Caragiale. Pentru noi 
e important să-l omagiem și pentru că Teatrul 
„Satiricus” îi poartă numele. Ideea proiectului 
ne-a venit mai demult, dar organizarea a necesitat 
timp și eforturi din partea noastră și a colegilor de 
peste Prut. Ne bucurăm că am reușit să aducem 
la Chișinău trupe din București, Suceava, Deva, 
Petroșani, cu-adevărat e o Unire prin cultură”, a 
declarat pentru „Gazeta de Chișinău” Alexandru 
Grecu, directorul Teatrului Național „Satiricus 
I. L. Caragiale”.

Festivalul „Unire prin cultură – Caragiale să ne 
judece!” este organizat de Teatrul Național „Satiricus 
I. L. Caragiale”, cu sprijinul Institutului Cultural 
Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și al Primăriei 
municipiului Chișinău.

În cele 10 zile ale festivalului (10-20 octombrie 
2022), pe scena Teatrului „Satiricus” vor evolua 
Teatrul Evreiesc de Stat din București, condus de 
Maia Morgenstern, care va prezenta în premieră 
spectacolul „…și simț monstruos”, dramatizare de 
Monica Stoica și Vlad Isăilă după Ion Luca Caragi-
ale; Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, 
România („O noapte furtunoasă”); Teatrul Dra-
matic „I.D. Sârbu” din Petroșani, România („D’ale 

carnavalului”); Teatrul 
Principal din București 
(„D’ale carnavalului”); 
Teatrul de Artă Deva 
(„O noapte furtunoa-
să”); Teatrul Național 
„Satiricus I.L. Caragia-
le”, Chișinău („Năpasta” 
și „O scrisoare pierdu-
tă”). Teatrul Municipal 
„Matei Vișniec” din Su-
ceava va prezenta pe 
16 octombrie și piesa 
„Întoarcerea acasă” de 
Matei Vișniec.

De asemenea, în ca-
drul festivalului, Teatrul de Artă din Deva, Hune-
doara, va juca cinci spectacole, turneul acestei trupe 
tinere și ambițioase fiind posibil datorită parte-
neriatului dintre Consiliul județean Hunedoara și 
Primăria Municipiului Chișinău.

Solicitată să ne vorbească despre prezența dra-
maturgiei caragialiene în cariera sa artistică, Elena 
Oleinic, actriță la „Satiricus”, Artistă Emerită a R. 
Moldova, ne-a mărturisit: „Prima mea întâlnire 
cu Caragiale a avut loc încă la facultate, unde am 
prezentat la Arta vorbirii fragmente din schițele 
„Vizita” și „Bubico”, iar la examenul de Actorie am 
jucat în „Năpasta”. În teatru, am fost distribuită 
în două piese de Caragiale: „Conul Leonida față 
cu reacțiunea” (Efimița) și „D’ale carnavalului” ( 
Didina). Mi-e foarte aproape acest autor. E și ironic, 
și grotesc, și comic, și satiric, și tragic, și fantastic. 
Viața noastră toată, cu toate aspectele și metehnele 
ei, o găsim în opera lui Caragiale. De aceea, aștept 
cu nerăbdare spectacolele din Festivalul Caragiale, 
aștept să revăd, a câta oară, personajele îndrăgite, 
să văd noi montări, noi viziuni și să-l redescopăr 
pe Caragiale”.

Irina Nechit

Luni începe festivalul „Unire prin 
cultură – Caragiale să ne judece!”

Domeniile site-urilor Consiliul Audiovizulului (CA) nu aparțin 
instituției, ci unui i-tist. Despre aceasta a menționat în cadrul Tele-
gram Talks, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu. De 
asemenea, ea a mai vorbit și despre alte vulnerabilități ale CA. 

„Stăteam pe sistem de antivirus Kaspersky. Poșta noastră era pe 
yandex.ru când am intrat în funcție. Vă dau exemple de slăbiciuni ale 
instituției. Când stai pe yandex.ru de ani de zile, când ai domenii de 
site care nu-ți aparțin – administratorul final al site-ului nu ești tu. 
Nici până acum domeniile CA, CCA și Audiovizual nu aparțin Consi-
liului Audiovizualului, ci aparțin unei persoane din IT. Mie aceasta 
îmi pare o slăbiciune a instituției”, a relatat Liliana Vițu. 

Totuși, Liliana Vițu a spus că CA lucrează în direcția înlăturării 
vulnerabilităților respective și încearcă, „încetul cu încetul”, să rezolve 
problemele.

„Până la sfârșitul anului, Parcul IT va fi modernizat și securizat. 
Am luat deja anumite măsuri pentru securizare, inclusiv pentru poșta 
electronică. Și cu site-urile sper să rezolvăm situația”, a mai menționat 
președinta CA.

Doina B.

Liliana Vițu, despre 
vulnerabilitățile CA: 
Domeniile site-urilor 
nu aparțin instituției

Scenă din spectacolul „Năpasta” de I. L. Caragiale, în regia lui Sandu 
Grecu. Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”

Consiliul Audiovizualului (CA) a solicitat, pe 4 octombrie, Serviciu-
lui de Informații și Securitate (SIS), Centrului Național Anticorupție 
(CNA) și Consiliului Concurenței (CC) să investigheze circumstanțele 
și informațiile răspândite pe larg în presă, precum că posturile Primul 
în Moldova și Accent TV, anterior afiliate Partidului Socialiștilor, ar 
avea în prezent un alt beneficiar. Informația a fost confirmată pentru 
Media Azi de președinta autorității, Liliana Vițu. 

Potrivit Media Azi, Consiliul Audiovizualului a sesizat cele trei 
instituții ale statului după ce a fost informat pe 22 septembrie, de 
către compania Telesistem TV, proprietara posturilor Accent TV 
și Primul în Moldova, că firma are o nouă administratoare, iar mai 
multe instituții media au scris că cele două televiziuni ar trece astfel 
sub controlul Partidului Șor. 

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind o po-
sibilă schimbare a beneficiarilor finali ai SRL Telesistem TV se atestă 
o bănuială rezonabilă de concentrare mediatică între posturile de 
televiziune TV6, Orhei TV, Primul în Moldova și Accent TV”, se men-
ționează în scrisorile adresate Consiliului Concurenței, SIS și CNA de 
către președinta CA, Liliana Vițu. 

Ea atenționează că acest fapt contravine prevederilor Codului ser-
viciilor media audiovizuale, potrivit cărora „o persoană fizică poate fi 
proprietar beneficiar la cel mult două servicii de televiziune”.

Liliana Vițu cere autorităților să dispună „efectuarea unei inves-
tigații conform competenței, în vederea confirmării sau infirmării 
circumstanțelor și informațiilor enunțate”.

Pe 22 septembrie, CA a fost anunțat de către reprezentanții com-
paniei Telesistem TV despre schimbarea administratorului. În locul 
lui Stanislav Vîjga a fost numită Arina Corșicova, care anexa la nota 
informativă și extrasul din Registrul de stat, potrivit căruia benefi-
ciarii finali ai posturilor de televiziune Primul în Moldova și Accent 
TV rămân a fi doi cetățeni din Federația Rusă – Natalia Ermilova și 
Samvel Grigorean, care dețin părți agale a câte 50%.

GdC

CA solicită SIS, CNA 
și CC să investigheze 
dacă Primul în Moldova 
și Accent TV 
au trecut la Șor
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Închiderea magazinelor 
duty-free, argumente 
pro și contra

Abolirea magazinelor duty-free de la 
frontieră nu ar fi cea mi bună soluție, ar 
reduce din competitivitatea serviciilor 
aeroportuare din Republica Moldova, 

se spune într-o analiză marca Expert-Grup. 
Experții spun că, pentru a face ordine pe această 
piață, trebuie organizate licitații pentru dreptul 
de activitate şi o competiție reală. Totodată, 
autoritățile, în special cele vamale, ar trebui să-şi 
facă bine treaba. 

E C O N O M I E

Bugetul public 
național 
a acumulat 
venituri 
de peste 
65 de miliarde 
de lei

În primele nouă luni ale anului 
2022, Bugetul public național 
(BPN) a acumulat venituri de 65,5 
miliarde de lei, fiind în creștere cu 
11,5 miliarde de lei față de perioada 
similară a anului trecut. Potrivit 
Ministerului Finanțelor, cheltu-
ielile au constituit 67,3 miliarde 
de lei care, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 2021, sunt mai 
mari cu 10,8 miliarde de lei. Exe-
cutarea bugetului public național 
s-a încheiat cu un deficit în valoare 
de 1,8 miliarde de lei, iar soldurile 
mijloacelor bănești în conturile bu-
getelor componente ale bugetului 
public național au constituit 15,6 
miliarde de lei.

FMI reduce 
previziunile 
privind 
creșterea 
economică 
globală

Fondul Monetar Internațional 
va reduce săptămâna viitoare pre-
viziunile privind creșterea globală, 
ca urmare a incertitudinilor care 
există la nivel internațional, a de-
clarat, joi, directorul general al in-
stituției, Kristalina Georgieva, ci-
tată de agenția EFE. În plus, FMI 
semnalează că riscul de recesiune 
crește şi că, inclusiv atunci când 
creșterea economică va fi poziti-
vă, senzația va fi de recesiune din 
cauza scăderii veniturilor reale 
şi a majorării prețurilor. Într-un 
discurs la Universitatea din Geor-
getown (SUA), directorul gene-
ral al FMI a afirmat că economia 
globală trece printr-o schimbare 
de paradigmă: de la una în care 
abundau predictibilitatea, coope-
rarea, inflația scăzută şi dobânzile 
reduse la o alta mai fragilă şi cu 
mari incertitudini.

Vinerea trecută, Parlamentul 
de la Chișinău a votat în prima 
lectură proiectul de lege pentru 
eliminarea regimului duty-free 
pe teritoriul Republicii Moldo-
va. Potrivit autorilor inițiativei, 
un grup de deputați ai Fracțiunii 
parlamentare a Partidului Acțiune 
și Solidaritate, scopul este pro-
movarea principiului de echitate 
fiscală prin aplicarea impozitelor 
asupra mărfurilor comercializa-
te pe teritoriul țării, inclusiv în 
unitățile comerciale din zonele 
vamale.

Venituri la buget, leac pentru 
contrabandă și crimă organizată

Potrivit președintelui Comi-
siei economie, buget și finanțe, 
Dumitru Alaiba, unul din autorii 
proiectului, inițiativa urmărește 
asigurarea echității pentru toți 
antreprenorii din punctul de ve-
dere al impozitării, completarea 
bugetului de stat cu noi surse de 
venit, dar și prevenirea riscurilor 
de contrabandă și crimă organi-
zată. 

„În 2023, va trebui să prote-
jăm cetățenii, mii de afaceri, ceea 
ce înseamnă investiții și resurse 
suplimentare în bugetul de stat 
care trebuie identificate și utiliza-
te eficient. Inițiativa vine anume 
din aceste considerente”, a argu-
mentat Alaiba.

Pentru abolirea regimului 
duty-free, proiectul care conține 
modificarea Codului vamal, Co-
dului fiscal și Legii cu privire la 
tariful vamal, urmează a fi votat 
în lectura a doua. După adoptarea 
legii, magazinele duty-free vor pu-
tea activa până la expirarea licen-
ței curente. Ulterior acestea vor 
putea să-și continue activitatea 
în regim normal, achitând taxe 
și impozite ca și toate unitățile 
comerciale. Este de remarcat că, 
la momentul intrării în vigoare a 
legii în cauză, singurele unități 
duty-free vor exista în aeroportul 
Chișinău, or cele de la hotarul te-
restru urmează a fi eliminate de 
la începutul anului viitor, datorită 

eforturilor anterioare ale aceluiași 
Dumitru Alaiba și fracțiunii PAS. 

Raționamente 
mai mult morale şi mai 
puțin economice

Proiectul de lege a fost criticat 
însă în rândurile comunității de 
experți. Stas Madan, economist 
senior la centrul analitic Ex-
pert-Grup, deși a apreciat drept 
valide o serie de argumente ce stau 
la baza modificărilor, pune la în-
doială beneficiile lor economice.

 „Într-adevăr, este greu de în-
dreptățit moral scutirea călăto-
rilor internaționali de unele taxe 

pe care restul cumpărătorilor le 
plătesc, deși lipsa echității morale 
nu înseamnă și absența sensului 
economic. Scutirile de taxe oferi-
te călătorilor internaționali mai 
sunt și regresive din punctul de 
vedere al impozitării, deoarece 
aduc beneficii persoanelor care 
călătoresc peste hotare, ce au de 
regulă venituri mai mari decât 
contribuabilii care nu călătoresc 
în alte țări”, explică expertul. 

Stas Madan acceptă argumen-
tele că unitățile duty-free pot 
distorsiona concurența pe piața 
transporturilor de pasageri, cel 
aerian fiind favorizat. 

Economistul pune un semn de 
egalitate între scutirile pe magazi-
nele duty-free și exporturi. 

„O caracteristică comună a ma-
jorității sistemelor fiscale este că 
nu se percep taxe pe bunurile ex-
portate pentru a nu le dezavantaja 
comparativ cu bunurile din alte 
țări și pentru a evita impozitarea 
dublă, presupunându-se că în țara 

Ion CHIȘLEA 

de destinație ele oricum vor fi im-
pozitate conform regulilor fiscale 
din țara respectivă”, spune el. Spre 
exemplu, în multe țări, chiar și 
atunci când nerezidenții cumpără 
mărfuri din magazinele obișnuite, 
ei pot ulterior solicita rambur-
sarea TVA-ului plătit la plecarea 
din țară, din aceleași considerente 
(export). Același lucru se referă la 
magazinele duty-free, în sensul că 
bunurile cumpărate din ele sunt 
scoase din țara de vânzare și sunt 
importate în țara de destinație. 

O altă obiecție a autorilor pro-
iectului față de magazinele duty-
free este că, în pofida scutirilor, 
prețurile practicate de ele nu sunt 
vizibil mai joase decât în alte ma-
gazine. În mod normal, ar fi de 
așteptat ca acestea să fie mai mici 
decât la comercianții obișnuiți 
aproximativ cu suma scutirilor, 
însă, potrivit lui Stas Madan, 
relația dintre prețuri nu e chiar 
atât de simplă. Ea ține de prețurile 
din alte aeroporturi, unde zboară 
pasagerii, dar și de concurența 
de acasă pe acest segment. Un 
argument adus împotriva maga-
zinelor duty-free este și acela că 

ele pot fi o sursă semnificativă de 
contrabandă, însă, după ce vor fi 
interzise magazinele de la hotarele 
terestre, acest argument va ră-
mâne nevalid, crede Stas Madan, 
aeroportul fiind mai ușor de pro-
tejat de fluxurile de contrabandă.   

Referitor la argumentul auto-
rilor că magazinele duty-free au 
fost închise în UE, economistul a 
menționat că acest fapt se referă 
doar la călătoriile din interiorul 
Uniunii, unde există o piață comu-
nă. În cazul călătoriilor în afara 
comunității, ele au rămas. 

Pasagerii vor cumpăra 
din magazinele duty-free 
din străinătate

Drept urmare, în condițiile în 
care alte țări în care călătoresc 
pasagerii din Moldova nu abolesc 
și ele regimul duty-free, iar nivelul 
prețurilor în Moldova nu este mai 
mic decât peste hotare, călătorii 
internaționali nu vor fi motivați 

să cumpere bunuri în Moldova 
pentru a le consuma în altă parte. 
Rezidenții moldoveni care pleacă 
peste hotare vor cumpăra aceleași 
bunuri la întoarcere din străină-
tate din magazinele duty-free 
amplasate în aeroporturi străi-
ne sau din magazinele generale 
din străinătate care participă la 
aranjamentele tax-free. Nerezi-
denții care pleacă din Moldova 
cu tranzit prin alte aeroporturi, la 
fel, vor cumpăra aceleași mărfuri 
în alte aeroporturi. Astfel, accize-
le și taxele pe produse nu vor fi 
încasate în Republica Moldova, 
iar business-ul duty-free pur și 
simplu se va muta din Moldova 
în alte țări. 

În concluzie, Stas Madan spune 
că inițiativa de abolire completă 
a regimului duty-free în Moldova 
poate fi în principiu susținută, cu 
condiția că și alte țări din regi-
une procedează la fel, deoarece 
„nu atât prezența acestor maga-
zine aduce țărilor avantaje, cât 
absența lor creează dezavantaje 
competitive.

Până atunci, el recomandă, 
vânzarea la licitații a dreptului 
de amplasare la aeroport a ma-
gazinelor duty-free. 

„În prezent, licența pentru ac-
tivitatea magazinelor duty-free 
este de numai 3,250 de lei (€170 
la cursul de schimb actual). Atri-
buirea dreptului de a opera un 
magazin duty-free prin licitație 
competitivă i-ar permite statului 
să recupereze cel puțin o parte din 
veniturile fiscale ratate din cauza 
scutirii de taxe și accize”, spune 
economistul. 

În ce privește combaterea 
contrabandei prin intermediul 
magazinelor duty-free, autorită-
țile trebuie doar să aplice cadrul 
normativ existent care permite 
sancționarea agentului economic 
sau retragerea licenței. 

Partea politică 
a problemei

Totuși, o privire de ansamblu 
asupra pieței duty-free din Repu-
blica Moldova nu va fi completă 
fără a menționa că principalul ju-
cător pe această piață este compa-
nia Dufremol, controlată de către 
Ilan Șor, principalul suspect în 
dosarul furtului miliardului, dar și 
liderul partidului ce îi poartă nu-
mele și care organizează în această 
perioadă proteste în centrul Chi-
șinăului. Închiderea magazinelor 
în cauză ar putea să reducă din 
potența financiară a acestuia, mai 
multe apeluri în acest sens fiind 
auzite în ultimul timp în spațiul 
public. Pe de altă parte, experții 
în economie fac să se înțeleagă că 
autoritățile nu ar trebui să arunce 
odată cu apa și pruncul din cova-
tă, regimul duty-free fiind unul 
benefic pentru economie, atunci 
când este utilizat în limitele legii.  
Pentru asta autoritățile trebuie 
doar să-și facă bine treaba. 
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Premierul României, Nicolae Ciucă, 
a declarat la începutul săptămânii cu-
rente că statul vecin poate să dea Repu-
blicii Moldova cel mult cinci milioane 
de metri cubi de gaz pe zi. „Au nevoie 
de 150 de milioane de metri cubi. (...) 
Dacă acum li se va opri furnizarea de 
gaze de către Gazprom, au într-adevăr 
o problemă, iar noi putem să asigurăm 
către Republica Moldova acea cantita-
te pe conducta Ungheni – Ungheni și 
acoperă, dar nu necesarul de care are 
nevoie. 5 milioane de metri cubi putem 
să dăm pe zi, dar nu mai mult”, a spus 
Ciucă pentru Agerpres.ro.

La rândul său, ministrul Infrastruc-
turii și Dezvoltării Regionale, Andrei 
Spînu, a spus că cele 5 milioane de 
metri cubi pe zi din partea României 
ar fi mai mult decât suficient pentru 
Republica Moldova. „Dl Ciucă a vorbit 
despre capacitatea tehnică de livrare 
a gazului prin gazoductul Iași-Un-
gheni-Chișinău. Aceste 5,7 milioane 
pe care le oferă acum Gazpromul sunt 
pentru ambele maluri ale Nistrului, 
inclusiv pentru producerea energiei 
electrice”, a precizat Spînu în cadrul 
unui interviu pentru RFI România.

Andrei Spînu a mai spus că interesul 
Republicii Moldova este să semneze un 
contract pe termen lung cu România 
privind livrarea gazelor. „Asta ar re-
zolva problema nu doar pentru această 
iarnă, dar ar fi un colac de salvare pen-
tru Moldova pentru mulți, mulți ani 
înainte și ar rupe ultimul element de 
legătură care ne ține acum de Federația 
Rusă”, a spus ministrul. 

„Noi suntem gata să semnăm acest 
contract în orice moment când este 
un răspuns din partea colegilor din 
România. Am discutat acest subiect de 
foarte multe ori și înțelegem că mingea 
este pe terenul Guvernului din Româ-
nia, așteptăm un răspuns și imediat 
suntem gata să mergem înainte. Si-
gur, din moment ce avem un semnal 
de la București, zburăm să semnăm 
contractul.”

Gazprom poate să rupă 
contractul în orice moment

Gigantul rusesc a precizat la înce-
putul săptămânii curente că își rezervă 
toate drepturile, inclusiv cel de a opri 
complet livrările către Moldova în cazul 
încălcării obligației de plată a gazelor 

până la 20 octombrie 2022, precum și 
dreptul de a rezilia contractul în orice 
moment din cauza unei încălcări grave 
a termenelor acordului de stingere a 
datoriei istorice a SA Moldovagaz.

Compania rusă a amintit, de aseme-
nea, că Naftogaz Ucraina a refuzat să 
ofere Gazprom serviciul de transport 
de gaze integral. Din acest motiv, în 
octombrie 2022, concernul rus are ca-
pacitatea de a furniza gaze Moldovei 
doar în volum de 5,7 milioane de metri 
cubi pe zi din cele 8,1 milioane de metri 
cubi contractate.

Drept reacție, ministrul Infrastruc-
turii și Dezvoltării Regionale al Repu-
blicii Moldova, Andrei Spînu, a acuzat 
Gazprom că încalcă contractul semnat 
și livrează Republicii Moldova doar 
70% din cantitatea pe care s-a obligat să 
o asigure. „Republica Moldova plătește 
pentru gaze. Gazprom are obligația să 
ni le livreze. Transportarea și rezer-

varea cantităților necesare, conform 
contractului, este responsabilitatea 
Gazprom”, a spus el. 

„E important ca cetățenii să știe 
adevărul: Republica Moldova a achi-
tat mereu plata pentru gaze, inclusiv 
în avans. Micile întârzieri la plată sunt 
cauzate de creșterea imensă a prețului 
la gaze naturale.”

Datorii „corecte şi reale” 

Conform contractului cu Gazprom, 
compania fiică a acesteia, Moldovagaz, 
este obligată până la data de 20 a fiecă-
rei luni să își îndeplinească obligațiile 
privind achitarea costului gazelor con-
sumate în luna precedentă, precum și 
jumătate din costul gazelor consumate 
în luna curentă.

În același timp, oficialul a declarat 
că nu există niciun blocaj din partea 
Ucrainei în ceea ce privește transpor-
tul gazelor. „Datoria față de Gazprom 
poate fi evaluată doar de un audit inde-
pendent. Interesul Republicii Moldova 
este să achite sume corecte și reale. 
Republica Moldova nu va achita datorii 
care nu-i aparțin”, a afirmat ministrul. 

„Regretăm că Gazprom încalcă pro-
priile angajamente și caută pretexte 
pentru a nu da gaz moldovenilor în 
prag de iarnă.”

La rândul său, compania ucraineană 
Naftogaz a reacționat la declarațiile 
Gazprom și a subliniat că Ucraina 
este pregătită să transporte cantită-
țile cerute de Moldova. „Operatorul 
Sistemului de Transport de Gaze din 
Ucraina nu este cauza reducerii acestor 
cantități de tranzit și este pregătit fizic 
și contractual să furnizeze cantitățile 
solicitate de Moldova”, a declarat un 
reprezentant al companiei.

La sfârșitul lui octombrie 2021, 
după încheierea acordului de livrare 
a gazelor dintre Republica Moldova și 
Gazprom, cele două părți au convenit 
să se efectueze un audit independent 
al datoriilor acumulate la Moldovagaz, 
pentru malul drept al Nistrului – 700 
de milioane de dolari. Neefectuarea 
auditului la datoriile Moldovagaz pen-
tru malul drept îi oferă dreptul juridic 
gigantului rusesc să stopeze furnizarea 
de gaze naturale pentru Moldova.

Auditul cu rol de pretext

După o încercare eșuată, pe 11 au-
gust, Agenția Proprietății Publice a 
semnat contractul de achiziționare a 

serviciilor de audit financiar și juridic 
independent al datoriei Moldovagaz 
față de Gazprom și Factoring-Finance 
cu companiile Wikborg Rein Advokat-
firma AS din Norvegia și Forensic Risk 
Alliance & Co din Marea Britanie.

Astfel, cele două companii se obligă 
să facă auditul datoriilor la gazele li-
vrate Republicii Moldova, malul drept, 
până pe 30 ianuarie 2023.

Fostul director al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică, 
Victor Parlicov, a spus într-un interviu 
pentru Europa Liberă că cele 5,7 mi-
lioane de metri cubi de gaze livrate în 
octombrie de Gazprom sunt suficiente 
în sezonul rece pentru malul drept al 
Nistrului.

În opinia expertului, unul dintre 
calculele Rusiei ar fi să creeze narați-
unea că „băieții răi de la Chișinău” au 
comis „un genocid” împotriva Trans-
nistriei. Victor Parlicov consideră că 
acest comportament al Gazprom-ului 
ar fi parte a unei strategii adoptate la 
Kremlin pentru a pune în șah Chișină-
ul. „[Kremlinul] ...ne-a făcut o furcă 
din care trebuie să alegem între două 
opțiuni proaste”, opinează expertul.

P O L I T I C Ă

România poate salva 
Moldova de Gazprom 

Gazprom a anunțat că îşi rezervă dreptul să 
rezilieze contractul cu Moldova în orice 
moment din cauza încălcării condițiilor de 
stingere a datoriilor. Republica Moldova 

este dispusă să semneze cu România un contract de 
furnizare a gazelor naturale în volumul necesar să 
acopere şi consumul Transnistriei.  

Ucraina a eliberat mai 
mult decât a anexat Rusia

Ucraina a declarat că forțele sale au reluat mai 
multe așezări în Herson, una dintre cele patru re-
giuni parțial ocupate de ruși pe care președintele 
Vladimir Putin le-a încorporat oficial în Rusia în cea 
mai mare anexare a Europei de la cel de-al Doilea 
Război Mondial. În timp ce forțele ruse se retrag din 
primele linii în sud și est, președintele ucrainean 
Volodimir Zelenski a declarat într-o alocuție de 
miercuri seară că Novovoskresenske, Novohryhori-
vka și Petropavlivka la nord-estul orașului Herson 
au fost „eliberate”.

SUA: Ucraina s-a aflat 
în spatele asasinării fiicei 
lui Dughin

Agențiile de informații americane au ajuns la 
concluzia că Ucraina este responsabilă pentru 
asasinarea fiicei proeminentului ideolog rus de 
extremă dreaptă și aliat al președintelui Vladimir 
Putin, Aleksandr Dughin, în august, la periferia 
Moscovei, un element al unei campanii secrete des-
pre care oficiali americani își exprimă temeri că ar 
putea extinde conflictul, notează miercuri „The New 
York Times”. Daria Dughina a fost ucisă în august 
în urma unei bombe plasate în interiorul mașinii 
sale. Ea era fiica lui Aleksandr Dughin, care ani de 
zile a cerut Rusiei să-și restabilească imperiul prin 
acapararea Ucrainei.

Kazahstanul a respins 
cererea Rusiei 
de a-l expulza 
pe ambasadorul Ucrainei

Autoritățile kazahe au respins miercuri o cerere 
din partea Rusiei de a-l expulza pe ambasadorul 
Ucrainei pentru comentarii despre uciderea rușilor, 
mustrând Moscova pentru ceea ce Astana a numit 
un ton nepotrivit între „parteneri strategici egali”, 
informează Reuters. Relațiile Rusiei cu Kazahstanul 
și cu alți câțiva dintre aliații săi ex-sovietici s-au 
tensionat pe fondul războiului din Ucraina, mai ales 
după încercările președintelui rus Vladimir Putin de 
a încălca acordurile privind frontierele post-URSS 
în estul acestei țări.

„Cadou” pentru  
Putin din Cehia

O campanie de strângere de fonduri în Cehia a 
adunat suficienți bani pentru a cumpăra un tanc 
modern de luptă T-72 pentru Ucraina, relatează 
DPA, citatĂ de agerpres.ro. Organizatorii campa-
niei au anunțat că, într-o lună, campania a strâns 
1,2 milioane de euro. Peste 11.000 de persoane au 
donat bani în cadrul campaniei, intitulată „Un cadou 
pentru Putin” și sprijinită de Ministerul Apărării ceh 
și de Ambasada Ucrainei la Praga. Ministrul ceh al 
Apărării, Jana Cernochova, a spus că s-au asigurat 
ca președintele rus Vladimir Putin să primească un 
„cadou potrivit” la împlinirea vârstei de 70 de ani 
la 7 octombrie.

Ksenia Sobceak, 
vizată de o anchetă penală 

Cunoscuta prezentatoare de televiziune și jurna-
listă rusă Ksenia Sobceak este vizată de o anchetă 
penală din cauza unei informații pe care poliția o 
consideră că ar fi „fake news”, a relatat luni agenția 
oficială de presă TASS. Sobceak, al cărei tată defunct 
a fost primarul orașului Sankt-Petersburg în anii 
1990 și a lucrat îndeaproape cu Vladimir Putin, 
găzduiește un canal YouTube cu peste 3 milioane 
de abonați. De asemenea, jurnalista a înființat un 
cont pe Telegram unde prezintă cu regularitate 
cazuri critice la adresa eforturilor de mobilizare 
ale autorităților ruse. 

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA

Alternativa Moldovei pentru scenariul în care Gazprom desface 
contractul cu Moldovagaz
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Soluția ultimă

Toată lumea se întreabă acum 
dacă Putin va recurge la un atac 
nuclear asupra Ucrainei în cazul 
unui eșec militar total. Păreri-
le sunt, firește, împărțite, de la 
pesimiștii care cred că deraiatul 
va folosi potențialul nuclear în 
aproape orice scenariu, până la 
optimiștii care admit că o va face 
numai dacă se va simți încolțit și 
disperat. Nu putem ști, desigur, 
ce se va întâmpla, pentru că nu 
știm ce-i în capul omului (omu-
lui?). Adică știm că e haos, dar 
cât de distructiv este acesta nu 
doar pentru personalitatea lui, 
ci și pentru întreaga omenire, e 
o întrebare fără răspuns în cli-
pa de față. Oricum ar sta treaba, 
variantele de deznodământ (încă 
mai) pot fi discutate.

Înfrângerea armatei ruse pe 
front nu e atât de iminentă cum 
pare, în ciuda succeselor înregis-
trate de ZSU în ultima vreme. E 
încă mult de recucerit în estul 
și în sudul Ucrainei și ZSU face 
tot ce-i stă în puteri ca să izbân-
dească, dar Kremlinul mai are de 
jucat câteva cărți. Una dintre ele 
sunt rezerviștii pe care urmează 
să-i arunce pe front și care, oricât 
de prost pregătiți, pot încetini 
înaintarea ucrainenilor. În afa-
ră de asta, Moscova mizează pe 
iarna geroasă, care nu a înlesnit 
niciodată ofensivele militare. 
Apoi, o necunoscută rămâne și 
gradul de implicare a Bielorusiei 
în conflict – spațiul de manevră 
al lui Lukașenko ar putea fi mai 
limitat decât se crede, căci știm 
cu ce șantajează Putin Ucraina 
și Occidentul, dar nu știm cu 
ce îl mai poate strânge de gât 
pe „bat’ka“. Să nu neglijăm nici 
liniile de apărare cu fortificații 
de pe teritoriile ocupate acum 
opt ani și care s-ar putea dovedi 
mult mai solide decât acelea pe 
care armata rusă le-a improvizat 
în vara anului curent. La toate 
aceste neplăceri pe care Putin le 
urzește pentru ucraineni se mai 
adaugă și speranța lui că Occi-
dentul nu va livra sau va livra 
cu țârâita armament greu, de 
atac  – americanii nu au trimis 
niciun tanc pentru ZSU, care se 
aprovizionează, în mare, cu trofee 
luate de la ocupanți.

Din tot ce am enumerat mai 
sus rezultă că optimiștii ar avea 
mai multă dreptate decât pesi-
miștii și că avem încă destul timp 
până se ajunge la disperarea de-
clanșatoare de prăpăd. Cei care 
privesc cu o doză sporită de încre-
dere viitorul de fapt își închipuie 
că până în momentul colapsului 
militar și moral lucrurile se vor 
schimba atât de substanțial în 

Dacă destrămarea unui impe-
riu și nașterea, pe ruinele lui, a 
lumii noi, poate fi calificată  drept 
„vremuri interesante”, apoi răz-
boiul din Ucraina, amenințând să 
se extindă și peste noi, înainte de 
a deveni „mondial”, este din ca-
tegoria vremurilor „extrem de in-
teresante”. Doar că aceste pagini 
colorate ale istoriei, în realitate 
arată oribil. Atmosfera devine tot 
mai fierbinte, cu mobilizări ale 

resurselor războinice pe toate fronturile. În context, protestele din 
scuarul parlamentului mi se par nu doar sfidare a stării excepţionale, 
ci acţiuni de mercenariat, cu oameni plătiți din bani străini (implicit, 
obscuri), oameni care vin pe câmpul de bătaie precum soldații ruși, 
angajați prin contract pentru scenele de masă ale teatrului de război.

 „Mobilizarea  parțială” în Rusia și „protestele” antisistem la Chișinău 
sunt părți ale aceluiași joc, care îi revoltă pe unii, îi lasă indiferenți 
pe alții sau chiar îi excită pe fanii Kremlinului. Bine, o bună parte din 
populația masculină activă a Rusiei pur și simplu dă bir cu fugiții. 
Șterge putina din ţara lui Putin. Dar nu e o formă de protest. Ei nu 
se împotrivesc sistemului și cursului general, ei pur și simplu nu 
vor să fie implicaţi. Nici moldovenii nu se revoltă contra jocurilor 
Kremlinului desfășurate la noi (în fața parlamentului, în presă, la 
posturile TV prorusești sau pe bloguri și rețele de socializare), ei pur 
și simplu încearcă să nu le observe, să nu se implice.

Dar acțiunile Kremlinului devin tot mai intense, în toată Europa 
și chiar în toată lumea. Lovituri de stat (d.e., în Mali, iar zilele astea, 
a doua schimbare, în acest an, a puterii în Burkina Fasso), operate 
cu sprijinul direct al unității militare private „Wagner”, cu hățurile în 
turnurile Kremlinului, sunt fire ale păienjenișului rusesc, ca și partidele 
extremiste de dreapta şi de stânga, deopotrivă (sic!), alimentate din 
aceleași surse financiare și logistice „euroasiatice”. În acest context al 
„mobilizării parțiale”, e și firesc să se dezgroape de la păstrare tot soiul de 
„conserve” ale defunctei URSS. Plină Europa de aceste mumii conservate. 
Fiindcă susţinerea deschisă a Rusiei ar developa legăturile ombilicale 
cu comandamentul, la această fază „conservele” au o misiune discretă: 
ele minează, dens, orice legătură a țărilor Europei de Est cu Occidentul. 
Discreditarea Occidentului, a UE, a NATO și a SUA este misiunea lor nr. 1. 

Un scriitor rus spunea că președintele Putin se vede înconjurat de 
NATO, de Occident, de „anglo-saxoni”, dar de  fapt el e amenințat de 
viitor. Discursul în care el declară pământurile ocupate ale Ucrainei 
drept „teritorii rusești” nu e despre Ucraina sau despre „lumea rusă”. 
Putin vorbește despre Occident, despre America și Europa, care nu 
au decât o vină: ele s-au dezvoltat enorm, tehnologic și civilizațional, 
în raport cu Rusia. Ele oferă libertăți democratice atât de largi, încât 
lui Putin îi sar timpanele (vorba rusă zice: „крыша поехала” = i-a 
plecat de acasă scăfârlia). Țările occidentale au viitor și tocmai asta 
îl deranjează pe liderul de la Kremlin. Pe când celor din anturajul 
său el le-a ales alt destin: ei (citez) „vor nimeri în rai”. Cât de curând 
posibil. Nu îl îngrijorează deloc ce se va întâmpla cu adepții lui după 
ce se va încheia toată nebunia. Nu îl îngrijorează ce va fi cu Rusia în 
continuare. El este sociopatul sadomasochist care dirijează un act de 
sinucidere colectivă, cum o fac liderii unor secte sataniste.

Generalul american Dwight D. Eisenhower, în cartea sa Crusade 
in Europe, editată în 1997, povestește despre o discuție cu Gheorghi 
Jukov, unul din idolii militariștilor ruși, în care acesta din urmă a fost 
întrebat: cum traversați voi, rușii, câmpurile minate? Răspunsul (de 
la p. 466 a cărții) afișează cinismul mareșalului sovietic. Citez: „Când 
ne pomenim în fața unui câmp minat, infanteria noastră continuă 
înaintarea, de parcă acest câmp nu ar exista”. Soldații ruși, proaspăt 
mobilizați, sunt proaspătă și pură carne de tun. O altă calitate nu o au, 
de vreme ce îi mobilizează pe toți, cu hurta. Iar toate instrucțiunile pe 
care  le-au primit până acum e cum să-şi trateze rănile și cum vor fi 
răsplătite familiile în cazul decesului. Iar până atunci ei vor fi remu-
nerați conform contractului. De vreme ce majoritatea nu au un alt loc 
de muncă bine plătit, acest contract de mercenariat cu propria ţară 
le convine. Exact așa le convin contractele orale mercenarilor lui Șor. 
Nimeni nu le plătește 200 sau 400 de lei pe zi... ca să stea degeaba. 
Destin al oamenilor fără planuri de viitor. O problemă socială, da.

Ce va face Putin cu teritoriile anexate, cu Rusia, abandonată de lume, 
părăsită de personalitățile ei îngrozite de măcelul din țara vecină, de băr-
bații ei, morți pe frontul din Ucraina sau emigrați, ca să nu devină carne 
de tun? Ce se va întâmpla cu țările care, susținând Rusia, vor fi abando-
nate și ele de lumea civilizată, și supuse sancțiunilor Occidentului? Un 
jurnalist se întreabă: ce va fi cu susținătorii lui Putin atunci când acesta 
va pierde războiul? Mă alarmează mai mult altceva: ce va fi cu lumea din 
preajmă (iar noi avem toate șansele să fim victime colaterale) atunci când 
Putin va încremeni în mucegai, suspendat ca un cocon de omidă, într-un 
prezent etern, fără altă evoluție decât degradarea biologică naturală?

Conservele rusești 
sau Despre 
viitorul imposibil

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

structurile puterii moscovite, 
încât „butonul roșu“ nu va mai 
fi de actualitate. 

Deși admit argumentul acesta, 
rămân în partida pesimiștilor. 
Deoarece am ferma convingere 
că nu există tâmpenie și crimă pe 
care Putin și banda lui de degene-
rați nu ar fi în stare să le comită. 
Cu sau fără motiv. E destul să ur-
mărești ceremonia de „anexare“ 
și să asculți discursul lui Putin cu 
această ocazie ca să-ți dai seama 
că nava s-a umplut de nebuni și 
că e condusă de un cârmaci fără 
busolă. Mobilizarea și anexarea 
erau cele mai proaste soluții, în-
trucât se impunea, din contra, 
retragerea și regruparea trupelor 
încă funcționale și motivate pe 
teritoriile pe care acestea le-ar 
fi putut apăra mai eficient. Dar 
Kremlinul a ales calea escaladă-
rii. Efectele mobilizării vor grăbi 
naufragiul, ca și sacrificarea uni-
tăților de elită practic abandonate 
pe malul drept al Niprului. Dar 
Putin și complicii nu mai gândesc 
de mult în termeni raționali, prin 
urmare, să nu ne facem iluzii: 
speranța că vasul cu demenți se 
va sparge de stânci înainte de a 
face și mai mult rău decât a făcut 
deja este, după mine, una deșartă.

Tocmai această abandonare 
radicală a logicii în favoarea unui 
comportament irațional și spon-
tan, denotând o ruptură ireversi-
bilă de realitate, mă face să cred 
că răul cel mare abia stă să se pro-
ducă. Nu exclud însă că și fatala 
decizie de a începe un război nu-
clear s-ar putea executa cu același 
profesionism ca și „operațiunea 
specială“. Iar dacă ținem cu tot 
dinadinsul să credem că avem un 
viitor ca specie, ar trebui să con-
tăm mai degrabă pe diletantismul 
rușilor de la butoane și pe starea 
precară a focoaselor de producție 
sovietică decât pe reacția fermă 
a SUA și NATO la primul semn 
de agresiune nucleară. 

După părerea mea, poliloghia 
expertă despre „loviturile pre-
ventive“ și anihilarea potenția-
lului nuclear rusesc cu „Toma-
hawk“-uri mi se pare un basm 
de liniștit copiii – e destul ca un 
nebun dintr-o mie să se sloboadă 
din cămașa lui de forță și spitalul 
ia foc. Singura soluție logică este 
stârpirea răului acum, nu atunci 
când acesta va socoti că nu are 
nimic de pierdut sau că ar putea 
recurge, fie și dintr-o curiozitate 

bolnavă, la soluția ultimă. Dar ca 
aceasta să se întâmple, ar fi tre-
buit să trăim într-o cu totul altă 
lume. Căci în universul pe care 
îl populăm Ucraina continuă să 
cerșească tancuri, rachete cu raze 
lungă de acțiune și avioane după 
șapte luni și ceva de război. Și 
riscă să nu le primească vreodată, 
întrucât nu-i de bonton să-i su-
peri cumva pe niște descreierați. 
Rusia trebuia bătută măr, bătută 
de mult și așa de fulgerător, în-
cât șocul dezastrului să întoarcă 
imediat nemulțumirea populației 
dinspre Occident spre rezidenții 
Kremlinului. 

Încă nu e târziu să se inducă 
în mintea populației, a militarilor 
și elitelor politice din FR frica 
de orice decizie extremă. Rușii 
trăiesc într-un stat terorist, ale 
cărui crime încă le susțin. Totuși, 
a aproba un terorist și a acționa 
ca un terorist sunt două lucruri 
diferite. De aceea, populația de 
acolo trebuie făcută să simtă ce 
înseamnă să acționezi ca un te-
rorist. Pe pielea ei economică și 
mai ales pe linia frontului. De ce 
să așteptăm ca SUA să folosească 
„Tomahawk“-uri într-un viitor 
ipotetic – cu cât mai îndepărtat, 
cu atât mai primejdios, după 
părerea mea –, când Ucraina ar 
putea rezolva problema cu niște 
„ATACMS“-uri acum? Social și 
politic, nația rosienilor e o în-
cărcătură implozivă. Rămâne să 
li se dea ucrainenilor detonato-
rul. Altfel, mă tem că vom urmări 
cum cârmaciul scufundă definitiv 
copaia, iar odată cu ea, și pe noi, 
spectatorii de pe mal. Adevărați 
campioni ai înțelepciunii și mo-
derației în fața urgiei.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

H a r t a  l u m i i

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Adrian CIUBOTARU

Efectele 

mobilizării vor 
grăbi naufragiul, 
ca și sacrificarea 

unităților 
de elită practic 

abandonate 
pe malul 
drept al 

Niprului.
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...Mama mea, Silvia Butnariuc, 
mi-a spus aseară ca „poate să nu 
mai vorbească cu mine”. De Ziua 
Profesorului, a primit Diploma de 
la Parlamentul Republicii Mol-
dova.

... Eu nu știu cine a împărțit 
diplome și cine a întocmit liste... 
Cert e că mama mea putea fi un 
contabil foarte bun, așa cum o tri-
mitea colhozul ca să aibă cadre din 
sat, putea fi un traducător de fran-
ceză foarte bun, așa cum îi sugera 
profesoara ei de franceză, Xenia 
Saulea, putea fi șefa Direcției Ra-
ionale de Învățământ, așa cum i-a 
propus conducerea raionului din 
acea perioadă, dar mama a ales 
să fie și să rămână Profesoară de 

Limba și Literatura Română timp 
de 44 de ani, chiar dacă peste trei 
decenii a dus și povara funcției de 
director de școală.

... Și Mama mea chiar e o pro-
fesoara bună, o spun ca elevă, nu 
ca fiică.

... Că m-a obligat nepedagogic 
să merg să învăț la Colegiul Pe-
dagogic „Ion Creangă” din Bălți, 
cu argumentul total nepedagogic 
că voi avea de lucru la o școală 
primară... în orice sat mic m-aș 
mărita... Eu nu mă mai supăr, 
așa erau în 97 gândurile unei 
mame care nu-și văzuse salariul 
de jumătate de an și se gândea 
că trebuie să am o profesie cât 
mai repede...

...Eu chiar îi mulțumesc mamei 
pentru asta, chiar dacă în satele 
mici se închid și școlile primare.

...Eu îi mulțumesc mamei pen-
tru că a ales pentru mine anume 
Colegiul Universității din Bălți, 
unde profesoara mamei de fran-
ceză mi-a fost profesoară de peda-
gogie, mentor, indicator moral și 
exemplu de omenie și inteligență. 
Eu îi mulțumesc mamei că m-a 

dus de mână anume la Colegiul 
„Ion Creangă”, pe atunci Școala 
Normală „Ion Creangă”, din blo-
cul 6 al USB, pentru că acolo am 
avut profesori minunați, mulți 
fiind profesori universitari și nu 
prea știau cum să se adapteze la 
faptul că noi am devenit studenți 
la 15 ani.

...Când am luat examenele de 
licență și de masterat la Facultatea 
de Psihologie, tot din blocul 6 al 
Universității „Alecu Russo” din 
Bălți, am mers cu flori la Xenia 
Saulea, mentorul meu de la Co-
legiu, și i-am spus că e și meritul 
ei, pentru ca la 15 ani mi-a expli-
cat de ce educația ne ajută să fim 
mai buni. 

... Eu am fost învățătoare, apoi 
profesoară, dar numai oleacă, în 
total trei ani, atât cât să fiu recu-
noscătoare statului că m-a învățat 
gratuit la colegiu și universitate. 
Și am ales să fac ce cred eu că 
e potrivit pentru mine, așa cum 
m-au învățat profesorii mei să 
fac.

Mă înclin și vă mulțumesc la 
toți, dragii mei Profesori!!!

Integrarea europeană și poporul Moldovei

De ce educația ne ajută să fim mai buni

Am înțeles că unii „prieteni”, 
cunoscuți, chiar consăteni fug 
din razzia, se reîntorc acasă în 
RM. la Maia pe care o numeau 
indecent în postări, iar pe putler, 

la începutul războiului, tatăl lor... 
Indivizii – unii dețin cetățenie 
rusă, imediat după 24 februarie 
și-au arborat drapelul rusiei pe 
fotografia de profil, alții foto cu 
arme, unele „mame” și-au pus 
odraslele cu lenta de colorado 
și urlând „moarte naziștilor!”... 
Luni la rând au distribuit propa-
gandă și aberații în special despre 
R. Moldova... Acum, după anun-
țarea mobilizării, au dat bir cu 
fugiții, se întorc cu coada între 
vine, gata, putler nu îi zeu? Ve-
niți la Maia sub poală? La bani 
europeni și americani??? Veniți 
la mămăliga cu brânză? La limba 

română??? Ați uitat când vă cră-
cănați pe aici cu prostii de genul 
„putin, pravilnîi celovek, o să-i 
arate el lui Maia voastră stear-
pă”? Acum reveniți ca cârtițele, 
la Prut? Păi peste tot e NATO, 
dușmanul vostru, prostofililor, 
din razzia criminală... Toți acești 
mancurți care vă reîntoarceți în 
RM pe care ați ponegrit-o la greu, 
călcând-o în picioare și ridicând 
în slăvi un stat terorist, meritați 
să lucrați cu ziua, dar să vi se 
plătească cum minte zilnic putler 
și propaganda de la kremlin „în 
6 zile luăm Kievul”... greață de 
proști.

Acum reveniți ca cârtițele, la Prut?

Azi am avut ocazia să asist la un 
conflict dintre două femei refugiate 
din Ucraina și un fugar rus (refugiat 
nu îmi vine să îl numesc). Nu pot să 
redau sentimentele care m-au co-
pleșit, auzind ce debitează animala. 

Cea mai mare greșeală pe care 
o pot face țările civilizate e să pri-
mească cetățenii ruși care fug acum 
din rusia. Acești indivizi nu fug de 
război! 7 luni, cât durează războiul, 
fie au luat apă în gură, fie din con-

tra, au susținut deschis acțiunile lui putin și îi durea fix în bască faptul 
că în Ucraina armata lor ucide copii și femei, iar când războiul le-a 
bătut la ușa și le-a deranjat zona lor de confort,  mirosind mobilizarea 
și iminența unei morți prin boscheții din Ucraina, au început să fugă 
în masă ca șobolanii de pe corabia care se îneacă! Repet: ei nu fug de 
război sau de regimul lui putin, ei fug de mobilizare și asta face dife-
rența! Cei care au fugit de război, au făcut-o încă primăvara, unii mai 
devreme, alții mai târziu și continuă să lupte cu regimul de la Moscova. 

Știți de ce sunt periculoși acești indivizi? Ei vor forma comunități 
compacte rusofone și rusofile în localitățile unde se vor stabili și vor 
face exact ceea ce fac în Moldova, dar și alte țări post-sovietice. Își 
vor impune limba și subcultura lor, vor cere drepturi și vor abera că 
le sunt lezate drepturile la autodeterminare și nu se pot integra în 
societate pentru că nimeni nu le vorbește limba, iar de acolo până la 
“Путин, введи войска” pentru apărarea drepturilor etnicilor ruși, e 
un drum foarte scurt! 

rusia e un stat terorist, e un stat agresor și un stat care nu are ce 
căuta în lumea civilizată! Ei toți trebuie izolați acolo, să se fiarbă în 
rahatul lor, fără a le da posibilitate de a-l răspândi în toată lumea! Ei 
nu se vor schimba niciodată! 

Ei nu se vor schimba 
niciodată! 

Am definitivat zilele acestea 
manuscrisul intitulat „Poligonul 
militar Tarutino și destinul româ-
nilor din acest colț al Basarabiei”. E 
o lucrare pe care am început-o mai 
mulți ani în urmă și pe care, adu-
când-o la bun sfârșit, am dedicat-o 
lui Ștefan Pinteac (1949-2022), pa-
triot român din Frumușica Veche, 
fostul raion Sărata, care a luptat 
cum a putut pentru drepturile et-
nicilor români din sudul Basarabiei 

(reg. Odesa), pentru valorile naționale ale neamului. 
Lucrarea propriu-zisă are câteva linii de subiect, legate între ele. 

Una – despre crearea, în 1946, a poligonului militar „Tarutino”, prin 
distrugerea a cinci sate din zona respectivă: patru populate de cona-
ționalii noștri și unul populat de 
urmași ai coloniștilor germani. 
Tot la acest capitol mă refer la 
cele întâmplate cu poligonul 
după 1991, când Ucraina devine 
stat suveran.

Alt aspect ține de trecutul is-
toric al pământurilor cuprinse 
între râurile Sărata și Cogâlnic 
(cu secole în urmă ele erau râuri 
adevărate, poate chiar navigabile), 
din fostele raioane Sărata, Arciz, 
Tarutino. În special, fac referire 
la epoca traiană, la evul mediu și 
la perioada de după 1812, când 
aceste teritorii sunt cucerite de 
ruși, fiind pustiite, sărăcite, apoi 
colonizate masiv cu nemți, bul-
gari etc.

Un loc aparte, în cele scrise, 
îl ocupă destinele conaționalilor 
noștri din satele distruse cândva 
de poligon, în special Frumuși-
ca Nouă, și ale urmașilor lor din 
actualele localități Semisotca, 
Frumușica Veche, Manju, Furatu. 
Este vorba, cu precădere, de ultimele trei, care au avut școli naționale 
cu predare în limba română, dar, pe parcursul ultimelor două decenii, 
au ajuns să nu le mai aibă. Școlile din Manju și Furatu, acum câțiva 
ani, au fost transformate în filiale ale unei școli ucrainești din satul 
Faraonovka.

Anexele la lucrarea „Poligonul militar Tarutino și destinul românilor 
din acest colț al Basarabiei” conțin mărturii documentare (scrisori, 
documente oficiale) și artistice (proză și versuri) la temă.

În memoria 
lui Ștefan Pinteac, 
de la Frumușica Veche

Anca BUTNARIUC

Daniel MOSCALENCO

Vadim BACINSCHI

Carolina CHIRILESCU

O harababură deloc distractivă
Știți cum e la „piața centrală” din Chișinău? Așa e și în această 

emisiune, inaugurată ieri la TV Moldova 1. Elemente eterogene aruncate 
claie peste grămadă: consumați, dragi spectatori! Și veseliți-vă până la 
leșin. Emisiunile de cultură vor fi scoase, iar în locul lor vine bâlciul, 
talciocul. Doina Stimpovschi e o jurnalistă foarte bună, dar nu înțeleg 
prezența ei în acest talmeș-balmeș. Cum să avem cultură în RM, dacă 
prin astfel de emisiuni televiziunea publică promovează impostura? Și 
ne va oferi în fiecare zi, la ore de maximă audiență, această harababură 
deloc distractivă. Denumirea emisiunii e Live studio – un cuvânt din 
biata limbă română nu s-a găsit.Irina NECHIT

Zilele trecute l-am văzut pe 
Putin proclamînd jihadul împo-
triva Occidentului colonialist, 
rasist, imperialist și jefuitor. La 
această retorică de pură extracție 
leninistă a mai adăugat adjec-
tivul „satanist” pentru fraierii 

care cred că Rusia apără orto-
doxia: în realitate Rusia este una 
dintre țările cu cele mai multe 
sinucideri și cu cele mai multe 
avorturi din lume (dublu față de 
Statele Unite); doar 15% dintre 
ruși declară că religia are un rol 
important în viața lor, iar prac-
tica religioasă este neglijabilă.

Ateul ortodox și nihilismul 
ortodoxist sînt în termeni teo-
logici manifestări ale tainei fă-
rădelegii de care vorbea Sfîntul 
Pavel. În discursul său delirant 
președintele Putin l-a citat pe 
însuși Isus: „Îi veți recunoaște 
după roadele lor” (Matei, 7, 16). 
Și care sînt roadele putinismu-
lui? Tot Biblia ne oferă răspun-

sul prin vocea profetului Daniel: 
„urîciunea pustiirii” (Daniel, 9, 
27), expresie care se regăsește 
la același evanghelist Matei (24, 
15), pe care l-a invocat marele 
impostor de la Moscova. Urî-
ciunea pustiirii se traduce prin 
devastarea Ucrainei și, în inte-
rior, prin transformarea rușilor, 
vorba lui Putin, într-o „masă de 
sclavi fără suflet”.

Completîndu-l pe Sfîntul 
Pavel cu ajutorul Apocalipsei, 
putem spune că taina fărădelegii 
are o natură duală: în capitolul 
13 cele două fiare se susțin reci-
proc, tiranul prigonitor și falsul 
profet, adică președintele Putin 
și patriarhul Kiril.

Roadele putinismului: „urîciunea pustiirii”

Theodor PALEOLOGU

Lucrarea 

propriu-zisă are 
câteva linii de 
subiect, legate 

între ele. Una – 
despre crearea, în 

1946, a poligonului 
militar „Tarutino”, 

prin distrugerea 
a cinci sate din 

zona respectivă: 
patru populate de 
conaționalii noștri 
și unul populat de 

urmași ai coloniștilor 
germani.
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Băiatul își revine 
din șoc...

S O C I E T A T E

Încet, încet, locuitorii 
acelui sat din raionul 
Glodeni, care, acum 
două luni, a fost 

cutremurat de un scandal 
cu implicarea duhovnicului 
din localitate, îşi recapătă 
echilibrul. Oamenii vorbesc 
mai puțin despre asta, 
minorul merge la şcoală şi 
„este bine”, aşa cum ne-a 
asigurat primărița din sat. 

„Băiatul a trecut reabilitarea, acum 
frecventează școala. Îl văd binișor. Re-
cent am discutat cu părinții lui, mi-au 
spus că este bine. Frecventează școala 
fără probleme, totul este bine”, a men-
ționat primărița Angela Ceban. 

Asta doar că oamenii nu au deo-
camdată un preot așa ca adineaori, 
un duhovnic pe care să-l găsească în 
toată duminica la biserică. Slujbele se 
țin peste o duminică și sunt oficiate de 
preotul din satul vecin. De la producerea 
incidentului, preotul cel vechi a fost dat 
pe mâna justiției, înlăturat de la slujirea 
celor sfinte, iar acum așteaptă judecata 
mireană și bisericească. 

Potrivit Procuraturii, „cauza penală 
se află la etapa de urmărire penală. În 
acest moment, a fost dispusă efectua-

rea expertizei psihiatrico-psihologice 
a persoanei minore, care este numită 
pentru noiembrie curent, după execu-
tarea căreia procurorii urmează să ia 
o decizie”. 

„Noi nu vom repeta 
paşii judecății de stat”, 
mai-marii bisericii 
promit pedeapsă „aspră” 

„Noi nu vom repeta pașii judecății 
de stat”, a comunicat pentru „Gazeta de 
Chișinău” ÎPS Marchel, Arhiepiscop de 
Bălți și Fălești, care promite „pedepsirea 
aspră”. „Judecata noastră nu-l poate 
îndreptăți în niciun fel. El oricum este 
vinovat de faptul că a provocat atâta 
sminteală în lume, între credincioși, 
între creștini. Este o vorba că sunt di-
ferite pedepse”. Cea mai grea „pedeap-
să” pentru un preot este „răspopirea”, 
care poate fi dictată în cea de-a patra și 
ultima instanță – judecata Sinodului.    

„Eu merg pe calea să văd, mai este 
vrednic să mai rămână preot sau nu. 
Deocamdată, cântarul este de 80 la 20 
că el va fi răspopit. Dar dacă se mai 

dovedesc și unele lucruri mai urâte, vă 
asigur că eu sunt cel care o să inițiez 
procedura de răspopire a ticălosului 
acestuia”, a mai comunicat ÎPS Marchel, 
Arhiepiscop de Bălți și Fălești. 

„Gazeta de Chișinău” amintește că, 
la sfârșitul lunii iulie curent, poliția 
dintr-o localitate din Glodeni a fost 
alertată precum că preotul din sat ar 
fi încercat să violeze un băiat minor 
din aceeași comună. S-ar fi întâmplat 
după un chef pe malul Prutului, unde 
s-a consumat și alcool. Părintele ar 
fi agresat copilul la el acasă după ce 
l-a ademenit cu mașina sa personală. 
Băiatul ar fi reușit să fugă la rudele 
sale, care au și alertat oamenii legii. 
Preotul este cercetat penal. Însă vestea 
a generat o undă de șoc între săteni, 
dar și în toată republica. Oamenilor 
din sat nu le venea să creadă că cel 
căruia îi pupau mâna la slujbele de 
duminică ar fi fost în stare să comită 
asemenea faptă. Localnicii cu care 
am reușit să discutăm atunci ne-au 
comunicat că, prin comportamentul 
său, preotul nu le-a dat de bănuit nici 
pentru o clipă. 

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Discuții 
matinale 

Cele două fe-
mei care stau 
înaintea mea în 
autobuzul ce vine 
dis-de-dimineață 
de la Bubuieci, o 
suburbie a Chi-
șinăului, discută 
aprins despre 
protestele din 
fața Parlamentu-
lui și a Președin-

ției. Am urcat pentru două stații din apropierea 
Autogării de nord și, până aproape de Piața centrală, 
chiar dacă nu este frumos să tragi cu urechea, am 
reușit să ascult discuția lor pe care v-o transmit și 
dumneavoastră pentru dreaptă judecată.

„Pe câmp se strică roșiile, nu ajung culegători 
la mere, prune și struguri, iar haimanalele, lene-
șii și derbedeii stau pentru 200 de lei în centrul 
orașului! O zi de muncă costă până la 500 de lei, 
da’-i drept că acolo trebuie să asuzi binișor, nu să 
stai la băuturi alcoolice și la cafele în corturi toată 
ziua, să ai și masa asigurată și să nu faci nimic”, 
zice una dintre ele, de vreo 50 de ani. 

Cealaltă, mai în vârstă, este pensionară și are 
argumentele ei indubitabile întru susținerea celor 
care apără, zice ea, „interesele tuturor cetățenilor”. 
„Lumea s-a săturat de sărăcie, prețurile cresc în 
continuare, iar cu salariile și pensiile noastre nu 
poți să te descurci. La iarnă o să înghețăm, dacă 
n-om avea cu ce plăti gazul. Maia nu vrea să se în-
țeleagă cu Putin. A ridicat pensiile la cei care n-au 
lucrat. Eu am lucrat toată viața și am o pensie de 
râsul curcilor. Iaca și azi mă duc la piață, poate fac 
un ban. Offf, toți îs niște bandiți, niște tâlhari!”, 
aproape că strigă femeia. 

„Da’ ce, pe timpul lui Dodon aveam de toate?! 
Dacă au crescut prețurile, au crescut în toată lumea, 
nu numai la noi. Gazul e scump numai pentru noi, 
nu și pentru transnistrenii protejați de ruși. Chiar 
dacă la ei e aproape gratis, nici așa nu achită, aș-
teaptă poate tot noi le plătim facturile. Iar despre 
pensii ce să-ți spun eu matale? Cei care vând la 
piață se bucură de cât câștigă într-o zi, dar dacă nu 
achiți impozite la stat, nu ai de unde primi pensie 
bună. Înțelegi mata, ori nu înțelegi?!”, o întreabă 
femeia  mai tânără pe cea care se mai domolește, 
surprinsă, probabil, de părerea celei cu care s-a 
întâmplat să stea alături.

„Apoi dacă zici, cred că s-ar putea să ai drepta-
te. Noi, oamenii mai simpli și mai proști, nu prea 
avem informație. Ascultăm ce zice unul, ce spune 
altul, mai privim televizorul, mai ascultăm câte 
un post de radio și cât pricepem atâta rămâne în 
tărtăcuță”,  se apără parcă femeia, rușinată că nu 
se prea orientează în „politică”.

În discuția celor două femei intervine a treia, 
bărbații mulțumindu-se, probabil, cu rolul de as-
cultători. „Nu mai ascultați atâta toate minciunile 
de la posturile de radio și televiziune rusești. Pentru 
prima dată avem și noi un președinte care vrea să 
ne scoată de sub „grija” rusului, să trăim și noi ca 
oamenii, pentru că până acum numai s-a furat. De 
unde are Șor bani să-i plătească pe cei care strigă și 
dorm în corturi dacă nu din miliardul furat?! E la 
mintea cucoșului: bani vin și de la Moscova pentru 
a ne pune în genunchi!”, perorează cea de-a treia 
doamnă, după care, pentru că se apropie ultima 
stație, se pregătește de ieșire.

Cele două femei coboară și ele din autobuzul 
plin de lume, cea mai tânără ajutându-i celei mai 
în vârstă să-și ducă sacoșele cu produse agricole 
pentru vânzare. Urcă spre piață și discută ca două 
vechi prietene, chiar dacă abia astăzi s-au cunoscut.

După ce dispar în mulțime, îmi pun câteva între-
bări pe care unii dintre dumneavoastră, posibil, vi 
le-ați pus deja: de ce oare au tăcut ceilalți oameni 
din autobuz, au ajuns cu toții să înțeleagă adevărul 
așa cum, se pare, l-a înțeles femeia mai în vârstă 
sau au luat apă în gură pentru că așa e mai comod 
și, până una-alta, nu strică puțină precauție?

Întrebarea de la urmă ar fi dacă nu cumva în 
același autobuz erau și din cei care vin la proteste 
ca la lucru, indiferent cine și cu ce scop îi cheamă? 
Cine știe?...

Preotul acuzat de „tentativă de viol al unui minor” așteaptă judecata, 
iar victima – expertiza psihiatrico-psihologică   

Marina SURUCEANU

România ne va livra lemne de foc, 
iar autoritățile de la Chișinău 
intenționează să combată defrișările 
ilicite prin monitorizarea prin satelit 

Această decizie a fost anunțată de 
premierul Nicolae Ciucă la începutul 
ședinței de Guvern de miercuri, 5 oc-
tombrie 2022. România ar urma să li-
vreze Republicii Moldova o cantitate 
de 130.000 de metri cubi de lemne de 
foc, a precizat premierul Ciucă. Prețul 
de vânzare este la jumătate față de cel 
din România, scrie romanialibera.ro.

Guvernul României a aprobat livrarea 
a 200 de mii de metri steri (130 000 de 
m.c.) de lemne de foc pentru a ne ajuta 
să trecem de iarna care se anunță a fi una 
deosebit de grea. Anunțul a fost făcut 
de prim-ministrul Natalia Gavrilița, în 
cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 
care a ținut să mulțumească „prietenului 
care la nevoie se cunoaște”. 

Lemnele vor fi livrate prin inter-
mediul Agenției „Moldsilva”, iar șefa 
Executivului a cerut factorilor respon-

sabili să facă „toate procedurile necesa-
re” pentru a se asigura că aceste lemne 
„ajung cât mai repede pe piața Repu-
blicii Moldova”. „Suntem foarte recu-
noscători Guvernului României pentru 
toată colaborarea pe care o avem”, a 
specificat Gavrilița. 

Totodată, șefa Executivului de la 
Chișinău a invocat problema defrișă-
rilor ilicite de pădure, tot mai acută în 
ultima perioadă. În această ordine de 
idei, Gavrilița a declarat că, în viitorul 
apropiat, fâșiile forestiere din republică 
vor fi monitorizate prin satelit. 

„Vreau să comunic oamenilor că 
discutăm cu câteva organizații despre 
posibilitatea monitorizării pădurilor, 
până la fiecare copac, cu imagini din 
satelit. Să vedem, în timp real, dacă au 
loc defrișări ilegale. Mai durează până 
când sunt implementate aceste tehnolo-
gii noi, dar suntem hotărâți să asigurăm 
că această iarnă nu va duce la defrișări 
mari, pentru că noi, dimpotrivă, vrem 
să împădurim țara și nu deraiem de la 
scopul nostru principal”, a comunicat 
Gavrilița. 

Marina S.
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În ultimii ani au apărut cîteva 
expresii în limba română care mă 
scot din minți. Cele mai multe vin 
din zona „progresistă”, hipstereas-
că, a „băieților deștepți”. Expresii 
jmechere, care se vor amuzante și 
originale, își propun să nuanțeze 
și să revoluționeze the new limbaj. 
Folosite pînă la epuizare, în orice 
situație, se golesc de orice fel de 
conținut, dacă or fi avut vreodată 
vreunul, și se transformă în jal-
nice clișee. Noua limbă de lemn 
de astăzi e cool (așa cum a tradus 
cineva, într-un meniu de resta-
urant, „Language with olives”). 
Iată doar cîteva exemple.     

● Nu ne mai facem bine! / Să 
facem bine România! Chiar dacă e 
vorba de gropi, borduri, gunoaiele 
de la colțul străzii, acțiunile vreu-
nui primar corupt sau ale unui 
partid, concluzia e aceeași – „Nu 
ne mai facem bine!”. Orice merge 
prost în România ține, de fapt, de 
o boală incurabilă, aflată în faza 
de metastază. Însă decesul întîrzie 
să apară, e o situație pe termen 
nedefinit, nu avem ce să facem, 
trebuie să o acceptăm. Întrebarea 
logică care se pune este: din ce nu 
ne mai facem bine? Nu contează. 

La polul opus sînt acei „oameni 
frumoși” (alt clișeu!) care vor cu 
orice preț „să facă bine România!”. 
Poate o întrebați și pe ea – pe Ro-
mânia, desigur – dacă vrea.   

● Opriţi planeta, vreau să co-
bor! Pandemie, criză sanitară și 
economică, război ș.a.m.d. Totul e 
absurd, totul merge prost. Soluția 
individualistă de a ieși din toate 
astea este din nou super-cool – 
„Opriți planeta, vreau să cobor!”. 
Ni și-i imaginăm pe cei care au 
„coborît” – oameni care plutesc 
în spațiu, gravitează în jurul bie-
tei noastre planete, un hîrb de 
autobuz în care stăm înghesuiți 
cu toții, ținîndu-ne de bară. Sînt 
cei care s-au plictisit și își bagă 
picioarele în ea de planetă. Treaba 
voastră ce faceți cu ea, pe noi nu 
ne mai interesează. 

● Cu drag! Am tot auzit această 
exprimare a gratitudinii în copilă-
ria mea, în Ardeal, unde oamenii 
poate sînt mai calzi, mai priete-
noși. Era rostită cu naturalețe, 
atunci cînd nu era la modă. La 
orice magazin, dacă spuneai „Mul-
țumesc!”, ți se răspundea din cînd 
în cînd „Cu drag!”. Am folosit-o 
eu însămi în scrisori atunci cînd 
acestea încă mai existau și ulterior 
la final de e-mail-uri. Acum însă e 
peste tot. Totul ne este drag și ne 
arătăm dragul ăsta oricui, mai ales 
oamenilor necunoscuți. Plesnim 
de drag, ce mai! E de-o ipocrizie 
fantastică.     

● Ce să faci? N-ai ce să 
faci! Are și o prescurtare în scris, 
deja celebră în mediul virtual: csf? 
/ ncsf. Vrea să exprime, într-un 
mod mai modern și mai tîmpit, 

fatalismul mioritic, acceptarea 
sorții potrivnice. Căci așa e în Ro-
mânia! Din nou, nimic nu merge 
bine, dar dacă planeta nu oprește 
ca să coborîm la prima, ridicăm 
din umeri – „N-ai ce să faci!”. Și, 
desigur, „N-ai cu cine!”.   

● A ieşi din zona de con-
fort. Asta vine din zona tera-
peutică atît de la modă acum, 
psihologie for dummies, dezvol-
tare personală și texte ce conțin 
sfaturi „de suflet”. Se presupune 
că toți am avea o zonă de con-
fort și că trebuie să ieșim din ea 
ca să devenim mai buni. Nimeni 
nu definește însă celebra „zonă 
de confort”. Ce-i aia? O canapea 
unde stai și mănînci chips-uri, te 
îngrași uitîndu-te la televizor? Și 
„zona de inconfort” care o fi? În 
spațiul cosmic, după ce am coborît 
de pe planetă? Oricum, toți vor 
acum să iasă din zona de confort 
unde vegetează și să se războiască 
cu demonii personali în zona de 
inconfort. Nu, mulțumesc, prefer 
să rămîn pe canapea.   

● A petrece timp de calita-
te. În general, cu copiii tăi. Sau 
cu părinții mai în vîrstă. Cu par-
tenerul/partenera, cu prietenii. 
Vine din aceeași zonă – chipurile, 
terapeutică. Motivațională, inspi-
rațională, fără din astea nu mai 
putem trăi. Am și eu o întrebare: 
există și timp de necalitate? Timp 
derizoriu, aruncat la gunoi? Dacă 
eu, într-o zi, aleg să nu fac absolut 
nimic (ceea ce se mai întîmplă), 
nici măcar să deschid computerul, 
înseamnă că mi-am petrecut un 
timp prost din punct de vedere 
calitativ? Dacă mă întîlnesc cu o 

prietenă și începem să trăncănim 
aiurea, timpul nostru petrecut 
împreună e grav afectat? Și cum 
arată timpul ăsta de calitate? Are 
etichetă de produs superior? Are 
și certificat de garanție? Vă rog, 
lămuriți-mă.   

● Pupici, frumi, grădi, luni-
ţe. Am „evoluat” de la clasicele 
diminutive și alinturi de cîrciu-
mă de tipul „Ce fel de ciorbiță?” 
(aici n-am înțeles niciodată de 
ce vaca e văcuță, dar bietul porc 
rămîne porc), „Vă aduc și pîini-
că?”, la unele mai cool. Frumosul 
s-a demonetizat, acum e „frumi”. 
Bebelușul tocmai a împlinit șapte 
lunițe de cînd a ieșit din burtică 
(pe unde oare? prin vulvuță?). 
Grădinița merită și ea răsfățată 
cu „grădi”. Nu mai există mame 
și tați, doar mămici și tătici. Iar 
copiii sînt pitici (ce m-aș înfuria 
eu dacă aș fi copil și cineva m-ar 
alinta așa) și, în fond, nu e discri-
minatoriu față de persoanele care 
suferă de nanism? Vrei să închei 
un e-mail mai drăguuuţ, transmiți 
pupici sau pupicei.    

● Va juca / cînta / scrie pentru 
îngeri. În general, toate necrolo-
gurile de pe net sînt cît se poate de 
kitsch. Vrei să demonstrezi că ești 
îndurerat de moartea cuiva (însă 
de multe ori te doare-n fund), trîn-
tești un „drum lin către îngeri”. 
Cînd mai moare cîte o personali-
tate – actor, cîntăreț, scriitor, mai 
ales din vechea generație –, mai 
întîi oftezi și te lamentezi public: 
„Uite cum ne dispar valorile!”. 
Eventual e musai să povestești 
că l-ai întîlnit și tu o dată în viață. 
După care ajungi la concluzia că 

poate e mai bine așa pentru că, 
oricum, el va juca / cînta / scrie 
mai departe pentru îngeri. Deci 
i-ai dat deja un job, l-ai aranjat 
pentru eternitate. Next!      

● Dumnezeu e român / Româ-
nica. Expresia asta cred că pleacă 
din clișeele comentatorilor spor-
tivi care, la cîte un meci la care 
echipa de fotbal a României avea 
noroc (mai demult se mai întîm-
plau și din astea), afirmau: „În 
seara asta, Dumnezeu e român!”. 
Între timp, s-a generalizat, se fo-
losește în multe situații. A susține 
așa ceva, chiar și în glumă, denotă 
o credință profundă că noi, româ-
nii, sîntem buricul pămîntului. 
Și, în fond, ar fi chiar atît de grav 
dacă Dumnezeu ar fi maghiar? Sau 
bulgar? La polul opus, este baga-
telizarea țărișoarei prin feștelirea 
numelui – Românica. Nu, nu este 
o formulă de alint. Sîntem mici, 
insignifianți – cu alte cuvinte, de 
căcat. (Tot românii au inventat 
expresia intraductibilă „a face 
căcatul praf!”.) Mă întreb care 
alt popor își bate joc de numele 
propriei sale țări.   

● Nu se merită / nu mă risc 
etc. Astea două pleacă dintr-o 
necunoaștere a limbii, dar sînt 
folosite atît de des încît uneori te 
întrebi care mai sînt exprimările 
corecte.

● Mă pun la somn. În ziua de 
azi, nimeni nu mai merge la cul-
care pur și simplu. Acestea fiind 
spuse, mă pun și eu la somn, că nu 
se mai poate altfel. Pupici.

Publicat în „Dilema Veche”, 
nr. 964, din 29 septembrie – 

5 octombrie 2022

Planul „de pace” al lui Elon Musk 

Principala știre a zilei în pre-
să, care figurează de pildă cât mai 
vizibil în Le Monde, este aceea că 
Parlamentul European a votat 
marți, 4 octombrie, o directivă 
prin care va impune, începând cel 
mai târziu peste doi ani, un singur 
tip de încărcător pentru toate apa-
ratele, telefoanele smartphone, 
tablete și alte dispozitive electro-
nice portabile.

Din toamna anului 2024, așa-
dar, toate dispozitivele electronice 
mobile din Europa vor trebui să 
încorporeze o priză de încărcare 
standard USB-C, inclusiv cele de 
la Apple, cum o anunță Le Monde.

Pentru mulți, e o știre mai im-
portantă decât orice se întâmplă 
pe frontul din Ucraina, știre situ-
ată poate la un nivel egal doar cu 
amenințările nucleare ale lui Putin.

Planul „de pace” 
al lui Elon Musk

La Londra, The Daily Telegra-

ph a decorticat în detaliu „pla-
nul” lui Musk pentru Ucraina, 
întrebându-se dacă ceva ar 
merita reținut din el. Răspunsul 
e negativ.

Elon Musk, cel mai bogat 
om din lume, a propus alegeri 
supervizate de ONU în cele pa-
tru regiuni anexate de Moscova 
săptămâna trecută în urma unor 
pretinse referendumuri.

Mihailo Podoliak, un im-
portant consilier al lui Zelenski, 
i-a răspuns pe Twitter lui Musk: 
«Vor vota oare cei o sută de mii 
de morți din Mariupol? Sau cei 
care au trecut prin lagărele de 
concentrare? @elonmusk, tu 
construiești rachete și visezi să 
colonizezi planeta Marte. Rusia 
construiește crematorii mobile și 
visează ca ucrainenii să dispară 
ca națiune. Nu e vorba aici de o 
chestiune de „vot”.»

Patronul Tesla a sugerat ca pe-
ninsula Crimeea, pe care Moscova 
a anexat-o în 2014, să fie recunos-
cută oficial ca aparținând Rusiei, 
ca alimentarea cu apă a Crimeii să 
fie asigurată de Kiev și ca Ucraina 
să rămână neutră. El le-a cerut 
utilizatorilor Twitter să voteze 
„da” sau „nu” pentru planul lui.

Kremlinul i-a mulțumit lui 
Elon Musk, prin vocea purtăto-
rului de cuvânt al lui Putin, Dmi-
tri Peskov, cum o remarcă The 
Telegraph.

Foarte slobodul la gură am-

Noua limbă de lemn. Cu drag!

Adina POPESCU

basador al Ucrainei în Germa-
nia, Andri Melnik (ortografiat 
în ucr. Андрій Мельник, germ. 
Andrij Melnyk), a avut o reacție 
brutală la „planul de pace” al lui 
Musk: „F(***) off este răspun-
sul meu cel mai diplomatic, @
elonmusk,” a postat ambasado-
rul pe Twitter. „Rezultatul e că 
NICIODATĂ vreun ucrainean nu 
va cumpăra rahaturile tale de 
tesla. So good luck to you.”

Ambasadorul Melnik a fost 
criticat în luna iulie pentru că 
l-a lăudat pe liderul naționalist 
ucrainean din al Doilea Război 
Mondial, Stepan Bandera. Am-
basadorul Melnik e cunoscut pen-
tru derapajele sale verbale. În luna 
mai, el i-a calificat (tot pe Twitter) 
drept „tâmpiți și imorali” („blöd 
und sittenlos”) pe semnatarii ger-
mani ai unei scrisori deschise prin 
care cereau ca guvernul federal de 

la Berlin să nu trimită armament 
în Ucraina.

La fel, comentând un interviu 
al cancelarului Olaf Scholz, 
acordat canalului 2 al televiziunii 
publice germane (ZDF), Melnik a 
spus agenției germane de presă 
(DPA) că șeful guvernului federal 
german se comportă ca un „cal-
taboș supărat”.

Mai precis, Melnik l-a calificat 
atunci pe Scholz de supărăcios 
„rău perdant” (beleidigte Le-
berwurst), expresie care trimite 
literalmente în germană la un câr-
nat de ficat ofensat, un lebărvurșt 
iritat, deloc în apele lui.

Până la urmă, 
Musk cumpără Twitter

E posibil însă ca Elon Musk 
să fie prea ocupat cu cumpăra-
rea Twitter ca să mai dea atenție 

subtilităților din Ucraina. Într-o 
nouă întorsătură și răsturnare în 
saga Twitter, Musk, după ce s-a 
străduit să deraieze tranzacția, 
decis în sfârșit să cumpere rețeaua 
de socializare la prețul convenit 
în aprilie. Firma cu pasărea albas-
tră, aflată în proces la tribunal cu 
miliardarul, afirmă că acesta vrea 
acum să finalizeze achiziția... însă 
rămâne precaută.

„Se pare că Elon Musk vrea din 
nou să cumpere Twitter. Dar va 
merge el până la capăt de data 
asta?”, se întreabă Mashable.

Musk va putea însă să-și repa-
re un pic stângăciile dacă, odată 
cumpărat Twitter, el va introduce 
un buton de „Edit”. Actualmente, 
Twitter nu permite editarea me-
sajelor deja postate.

5 octombrie, 
moldova.europalibera.org

Dan ALEXE

Elon MuskMihailo Podoliak
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„Ideile vin și tot vin, vreau 
să redau aceste idei în pânză”

C U L T U R Ă

– Dragă Andrei Negură, 
ştiu că la şcoală, în satul 
tău natal, Echimăuți, Re-
zina, colegii îți spuneau 
„pictorul”…
Da, la școală colegii mă pore-

cleau „pictorul”. Probabil că la 
ora de desen reușeam să desenez 
mai bine un măr, un hârleț sau un 
paner. Așa erau „temele” la arta 
plastică prin anii 1963-1965.

– Cine dintre rudele tale 
din sat avea în casă cele 
mai frumoase covoare?
În casele tuturor rudelor, pe 

pereți, erau atârnate covoare. Era 
ceva firesc. Cu trecerea timpului, 
realizez că acele covoare erau pen-
tru țăranii noștri precum frescele 
din catedralele italiene. Covoa-
rele aveau un dublu rol: țineau 
loc de tablou, dar și încălzeau 
pereții caselor. Rudele noastre 
aveau covoare frumoase, mai ales 
în casa mare. 

– Ce-ți aminteşti de primul 
tău desen publicat într-o 
revistă pentru adolescenți?
În anul 1968, am participat la 

un concurs de desene consacrat 
comsomolului leninist. Pe atunci 
era imposibil să existe alte teme. 
Eu am desenat o „Clacă”, numai 
că ea se numea în acele vremuri 
„subotnik” ori „duminical”. Am 
trimis desenul la redacția revistei 
„Scânteia leninistă” – pe atunci 
era unica revistă pentru copii și 
adolescenți în Moldova. Și peste 
o vreme revista mi-a publicat de-
senul, spre mirarea mea!

– Când ai început să stu-
diezi mai serios pictura?
Din clasa a VI-a, mi-am con-

tinuat studiile la Chișinău, la 
Școala-internat nr. 1, de la Poșta 
Veche, unde i-am avut ca profesori 
pe Petre Jereghi și Sergiu Galben. 
Ei au fost cei care mi-au deschis 
mai larg ochii spre frumos. Apoi 
am studiat la Colegiul de Arte 
Plastice „I. Repin”, actualul „Ale-
xandru Plămădeală”, unde mi-a 
fost profesor Petre Russu – el m-a 
ajutat să înțeleg mai profund ce 
este pictura. Îmi amintesc cu 
drag de toți profesorii, datorită 
lor m-am apropiat de misterul ar-
tei. Mai toți profesorii spuneau 
că dacă vrei să obții ceva în pic-
tură, trebuie să muncești mult, 
să perseverezi. După absolvirea 
Colegiului m-am întors în satul 
natal, unde am deschis o filială a 
Școlii de pictură din Rezina. Iar 
peste un an, am plecat la Moscova.

– În perioada studiilor la 
Moscova te preocupa liber-
tatea de creație?
Eu am studiat la Universitatea 

de Textile „Kosîghin”, Facultatea 
de Arte Decorative. Aici l-am avut 
ca profesor pe Veaceslav Kozlov, 
un pedagog cu har ce mi-a des-

Interviu cu pictorul Andrei Negură, câştigător al Medaliei de Aur la Salon d’Art 
Contemporain, Cannes, al Marelui premiu „Placheta de aur” din Marseille, Franța, şi al 
Marelui Premiu la expoziția-concurs consacrată Zilei Naționale a Culturii, R. Moldova; 
a avut expoziții în Belgia, Franța, Italia, România, Spania şi în alte țări

chis o portiță în lumea artelor 
decorative. Sub îndrumarea lui, 
am studiat aprofundat culoarea, 
decorativismul. Am învățat legi-
le cromaticii, precum și măsura, 
proporția, simțul finalizării unei 
lucrări. Trebuie să simți când lu-
crarea e gata, să știi când să te 
oprești, ca să nu strici lucrarea. 
Studiile la Moscova au fost mai 
degrabă o muștruluială, se punea 
accent pe disciplină. A fost cam 
dură acea perioadă, dar nu regret, 
eu zic că mi-a fost utilă. 

– Cum te-a primit Bu-
dapesta, ce ai descoperit 
acolo?
A fost frumos la Budapesta! 

Pentru fostul „lagăr socialist” 
Ungaria era asociată cu un fel de 
Occident. M-a șocat libertatea ofe-
rită artiștilor, nu știam ce să fac cu 
ea, dispăruseră „legile” pe care le 
învățasem la Moscova. Se punea 
accent mai mult pe individualita-
te. Am început să mă descopăr pe 
mine însumi, să realizez ce vreau 
eu, să lucrez așa cum simt. Nu 
conta dacă reușeai sau nu să faci 
o lucrare de excepție, important 
era să fii tu însuți. Nu ni se permi-
tea să desenăm, de pildă, o figură 
umană așa cum o vedem în reali-
tate. Trebuia să uităm de așa-zisa 
naturalețe, de realism. Ni se spu-
nea că în artele decorative trebu-
ie să predomine linia și pata de 
culoare, ritmul, ornamentul. Este 
cam greu să treci de la realism la 
decorativism. Dar dacă muncești, 

reușești. Îmi amintesc cu drag de 
Marghit Silvitcki, o doamnă a artei 
textile din Ungaria, ea m-a ghidat 
foarte delicat spre a-mi descoperi 
calitățile mele creative. 

Mă îndrăgostisem de arta texti-
lă, credeam că voi răsturna munți. 
După revenirea acasă, au urmat 
niște ani în decursul cărora am 
realizat multe tapiserii, unele de 
mari dimensiuni. Mă refer la anii 
1983-2005. 

– Când ai început să predai 
arta textilă studenților de 
la Chişinău?
În anul 1988, mi s-a propus să 

înființez catedra de Artă Textilă la 
Universitatea de Teatru, Muzică și 
Arte Plastice din Chișinău (actu-
ala AMTAP). Am pus pe picioare 
această catedră, unde am lucrat 
opt ani. Am fost nevoit s-o las 
din cauza unor intrigi prostești. 
Dintre discipolii mei aș putea să-i 
menționez pe actualii pictori Igor 
Svernei, Iu. Lupu, Ilie Cazacu, Lia 
Șeremet, Elvira Cemortan și alții.

– Ai avut o vreme atelier 
la Paris. Ce te inspira în 
perioada pariziană?
Da, am avut ocazia să mă „în-

frupt” și din viața pariziană, a fost 
o experiență buna. Parisul este 
ca un mare știubei – multă lume, 
foarte multă lume. Acolo au apărut 
ciclurile mele de tablouri „Procesi-
uni” și „Festive”. Am participat și la 
diverse saloane de artă. Bunăoară, 
în 2003, la Marseille am câștigat 

marele premiu „Placheta de aur”. 
Și în 2005, la Cannes, am câștigat 
încă un premiu „Placheta de aur”. 
Paradoxul este că n-am prezentat 
artă textilă, ci tablouri. Deci, stu-
diile făcute ca textilist, m-au ajutat 
enorm în pictură. 

– În ultimii ani, pictezi 
mult, participi la diverse 
expoziții, ai câştigat premii 
importante. Care e sursa 
ta principală de energie 
creativă?
Trăim într-o perioadă când 

totul se schimbă foarte rapid. 
După destrămarea URSS, s-au 
schimbat multe lucruri. Pictorii 
sunt mult mai liberi în abordarea 
subiectelor. Decorativul în pic-
tură este ceea ce mă deosebește. 
Poate că tânjesc într-un fel după 
arta realistă, dar nu mai pot să 
mă întorc la o etapă pe care am 
depășit-o. Nu pot să specific, ce 
anume mă inspiră. Simt o energie 
pe care vreau s-o revărs pe pânză. 
E o acumulare de emoții, trăiri, 
stări. Este ca o muzică ce se re-
varsă și încerc s-o captez. Ideile 
vin și tot vin. Aceste idei vreau să 
le redau în pânză. 

– Ai inaugurat de curând o 
amplă expoziție personală 
la Centrul „C. Brâncuşi” 
din Chişinău, cu genericul 

„Revelații în culoare”. Câte 
lucrări include? Ce ai dori 
să le spui celor care vor 
veni să-ți vadă expoziția? 
Dar celor care nu merg la 
expoziții? 
Expoziția cuprinde 70 de ta-

blouri realizate în ultimii doi ani, 
precum și tapiserii care au fost 
realizate cu vreo 30-40 de ani 
în urmă. Publicul poate vedea și 
tapiseria „Limba noastră” pe care 
am făcut-o în 1987. S-au scurs deja 
35 de ani de atunci… Timpul este 
nemilos, nu așteaptă. Expoziția 
e un prilej de a-mi împărtăși bu-
curia căutărilor și descoperirilor 
mele în artă. Celora ce nu pot să 
vină le zic să găsească, totuși, timp 
și să vină. Expoziția va fi deschisă 
până la 9 octombrie.

– Felicitări pentru expo-
ziție! Mulțumesc pentru 
interviu şi inspirație în 
continuare!

P.S. Andrei Negură a fost 
propus de către Senatul UAP la 
Premiul Național al Republicii 
Moldova pentru 2022, dar juriul 
a ignorat candidatura UAP. Este 
de neînțeles decizia juriului, e 
foarte trist că valorosului pictor 
nu i-a fost acordat acest premiu 
pe care îl merită pe deplin.

A dialogat Irina Nechit

Secvențe de la inaugurarea expoziției personale a lui Andrei Negură „Revelații în culoare”, 
Centrul Expozițional „C. Brâncuși”, 22 septembrie 2022
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Enigma va domina

Două cuburi. Ba se suprapun, ba se de-
tașează, ba îți apar doar în două fațete. 
Celelalte ar fi înghițite de neant. Parcă sunt 
și parcă nu-s. Punctul din care le privești, 
oglinda prin care te amăgești. Amăgită și de 
ochiul meu vigilent. Răsturnată – această 
pictură pare cu totul distorsionată, dar nu-i 
așa! O fi ăsta misterul cubiștilor care au 

„...Sunt asemenea unui daoist...”
Continuăm publicarea 
corespondenței lui Vasile 
Vasilache cu Marianna Lomaco                     

22. III.1975                                                                                       
My dear! (scriu acestea la 21.00 

la gară, unde m-am dus după plic). 
Am primit scrisoarea ta acum o 
jumătate de oră... iar eu de două 
zile îți scriu scrisoare (în minte), 
dar de îndată ce am primit-o pe 
a ta, de ce să nu-ți scriu, și uite 
că îți scriu, deși țin tocul în mână 
realmente de la ora 7.30...

„Creația!” – n-ai ce-i face, cu-
rat o să mă doboare. Demult nu 
mi s-a mai întâmplat așa ceva, pe 
cuvânt... Ba uneori mi se pare că 
îmi scriu capodopera (după cum 
ziceți-zicem!). Mai întâi de toa-
te, mi-am băgat în cap nu știu de 
ce că va fi tipărită după moartea 
mea, ceea ce înseamnă libertate 
lăuntrică deplină și parcă de pe 
ceea lume... Dar toate astea n-au 
importanță pentru tine și nici pen-
tru mine, mamă! – iar mamă îți 
zic pentru o mie de motive ce-mi 
sunt mie (parțial și ție!) limpezi. 
Puțin contează creația, crede-mă, 
Mașulea! – mă apropii acum de 
„ceruri” – iar de acolo lucrurile se 
văd mai bine, asta e, dragul meu 
„și draga mea!”. Exemplu în acest 
sens sunt tatăl și mama ta! – toa-
tă viața lor au trăit strâmb, adică 
judecau așa: șef al secției raionale 
de învățământ e mai mult decât un 
director de școală, un director de 
studii e mai mult decât un învăță-
tor, un copil-doi e mai bine decât 
patru, 120 de rub. e mai bine decât 
70 (pensia), și uite că Andrușa „îi 
pedepsește”! (E o prostie să spui 
astfel: „Andrușa îi pedepsește” – e 
mai degrabă un fel de „VULPOI”, 
adică un șmecheroi zâmbăreț, care 
știe tainele a tot și a toate, șade 
într-un ungher ascuns după o pân-
ză de păianjen și râde în pumni! 
Ăsta e VIȘNU, Marica!).

Muncesc și, paralel, citesc și te 
conjur să faci rost de următoarea 
carte: „Pu Songling: Ciudatele-po-
vestiri-ale-lui-Liaozhai” tradusă 
din chineză de academicianul V. 
M. Alekseev și ilustrată de pictori 

chinezi, ed. «Художественная 
литература», 1973. ...Barem să ci-
tești prefața lui Alekseev la aceste 
povestiri și vei vedea ce necuprin-
să și nesfârșită e lumea, iar noi, 
oameni ai civilizației și culturii 
moderne, suntem niște mâțișori 
de două-trei zile... Aceste „ciudă-
țenii” ajungi să le înțelegi când le 
traduci ca fiind „viziuni” – întru 
ființarea și fericirea omenirii, iar 
Vulpoi în chineză semnifică cel 
mai adesea „o ființă care aduce 
omului atâta fericire... câtă se cu-
vine și de câtă are nevoie „destinul 
uman” în planul de viață personal 
și realmente trecător sau „clipa”. 
Iar „clipa”, la orientali, înseamnă 
în raport cu VIAȚA aproximativ 
și concret următoarele: de-ar fi 
să ne închipuim că de la Pământ 
spre Lună se întinde un stâlp 
de diamant și, zilnic, pe stâlpul 
acesta vine și se așază să se odih-
nească un cioroi... Bineînțeles, 
odihnindu-se, cioroiul își curăță 
ciocul de stâlp... ei bine, când 
stâlpul acesta va fi fost ros până 
la temelia lui de ciocul cioroiu-
lui, să știi că abia atunci se va fi 

scurs o clipă din viață, dragul meu 
prieten!!! Și crede-mă, cu toate 
fibrele ființei mele, cred că anu-
me așa stau lucrurile, Mariuha! 
Zău așa!!! Pe cinstea mea, și să 
trăiești în corespundere cu asta. 
Toate dramele și tragediile se iscă 
din pricina că omul nu-și poate 
stabili o corelație corectă cu aceas-
tă „Clipă a Vieții”, de aceea este 
măreț și ridicol la piciorul acestui 
stâlp,[...] dar chiar și în această 
stare jalnică, vom considera că e 
de asemenea măreț... De aceea, 
draga mea Mariș, hai să nu... hai 
să-i iertăm pe ei, părinții noștri, 
barem în virtutea faptului că ne-
au NĂSCUT ÎNȚELEGĂTORI... 
Well, Mary? Yes? 

Cu bine. Te sărut, căci sunt 
obosit, crede-mă... și-s... însăr-
cinat cu tine, da-da! (... După o 
pauză de zece minute). Am fost 
la bucătărie, am mâncat o bucată 
de ridiche. Mi-am răsfirat barba: 
sunt un fel de „Marx”! Barba e 
alb-colilie. La urcarea în trolei-
buz, un individ îl povățuia pe un 
altul: „Dă-i voie bătrânului. Unde 
te bagi?!”.

[...]
Draga mea, sunt asemenea 

unui daoist chinez: murdar, 
rău-mirositor, dar am în piept 
și în cap multă lumină. Și chiar 
mă iau peste picior în sinea mea: 
„Netrebnicule! Gâtul nu ți se mai 
întoarce, în curând dreapta n-o 
s-o mai poți duce la gură și la 
ălălalt loc (căci continuă să mă 
doară). Te mai și gârbovești și... 
tot suspini, ș-apoi mai curând sugi 
decât murseci, îți mai și tremură 
genunchii și îți lăcrimează ochii... 
și, fire-ar al naibii, mai dă și dra-
gostea peste tine!... Halal să-ți fie, 
Vasilică! Hai de mi-l iartă, dragă, 
pe acest netrebnic, că uite ce-i mai 
lasă gura apă!

...Dacă e să lăsăm toate astea 
deoparte, apoi azi am scris... că în 
satul meu de baștină există, adică 
s-a înființat un muzeu, și lucrul 
cel mai de seamă de văzut acolo e 
o pereche de ciubote a unui bunic 
al cărui nepot umbla desculț... și 
era, în anul ‚45, secretar al org. 
comsomoliste. Pe 1 mai ‚45 a în-
călțat (pentru miting!) ciubotele 
bunicului... Orice-ai zice, are 17 
ani și „unde s-a mai văzut la mi-
ting secretar desculț”, a vrut să 
prindă steagul roșu în fața sovi-
etului sătesc... și a fost aruncat 
în aer (pentru că a vrut să fixeze 
prăjina steagului într-un „faust-
patron”)! A fost aruncat în aer și 
a luat foc, și apoi până la moartea 
lui a tot studiat algebra... a prins 
la minte. N-a murit, căci tare mai 
vroia, flăcăul, tare mai vroia să 
trăiască! Iată (în câteva cuvinte!) 
o fațetă a acelui Mut care – îți 
mai amintești? – a ajuns în sat la 
crescătoria de porci. Unde porcii 
pieriți erau înjunghiați și el trebu-
ia să țipe în locul lor! (Iarăși am 
obosit!..) Iată ce ne cășunează... 
emoțiile. 

Ar fi trebuit să închei... [...] În-
găduie-mi să te mai sărut o dată, 
dragă! dragă! Dear! (?) – căci 
dragă vine de la slavul „дорогая”, 
adică „scumpă”... Din slava de 
miază-zi, cel puțin!, sau în cel 
mai rău caz de la cei din nord-
vest (acolo-s polonezii!), dar dacă 

e să ajungem la sanscrită, atunci 
lucrurile se limpezesc, căci des-
pre toate trebuie să-l întrebăm 
pe Budha – adică musai e de citit 
Upanișadele, yes?

– Dacă spiritul tău orgolios se 
va smeri, greșeli fi-vor, desigur, 
mai puține! – e ceea ce feea îi spu-
ne la despărțire studentului care 
s-a îndrăgostit de ea...

Acum întoarce-te cu gândul la 
noi: când nu eram orgolioși, eram 
fericiți... E adevărat? Ori mi se 
pare mie? Pe tine te întreb! – Căci 
mai departe urmează: „Spunând 
acestea (adică „Dacă spiritul tău 
orgolios se va smeri” ) ... ea (feea) 
s-a ridicat, l-a apucat pe student 
de mână și l-a rugat s-o însoțeas-
că. Au mers așa vreo verstă și s-au 
despărțit plângând. Și feea i-a zis:

– Dacă suntem atrași unul că-
tre celălalt, e fără de tăgadă!! că 
ne vom reîntâlni cândva. Acestea 
fiind zise, plecă.

Ăsta da final de povestire! E 
genial, nu? Iar povestirea se nu-
mește, cum crezi? „Vis de Vulpoi”. 
Poți să cazi lat, nu alta, de plăcere 
estetică și „de gândire”, Marian-
na! Zău!..

Ei, iartă-mă. Eu te..., adică sunt 
cumva obosit... de tine, dacă e chip 
să mă exprim astfel... Dacă sună 
grosolan, înseamnă că nu am 
intuiție de verb-acțiune... adică 
nu pot reda nuanțele cu caracter 
asociativ ce se nasc din și... în 
sufletul-cugetul meu!

Al tău chinez Va-La-am!
Te pupă pe creștet!
S-a fost scris de la ceasurile 13 

până la 6.30.

P.S. Păstrează scrisoarea: 
peste cinci ani se va sărbători 
centenarul nașterii mele! Tu vei 
avea... mai pe scurt, vei fi în via-
ță. 71-72, iar eu voi avea 98-99... 
Atunci va fi cu putință chiar să ne 
unim destinele – pe nimeni n-o 
să mai afecteze acest lucru... chiar 
și Vulpoi va fi mulțumit în sensul 
cel bun al cuvântului!

Rubrică susținută 
de Cezaria VASILACHE

influențat-o și pe măiastra Valentina Rusu 
Ciobanu prin anii șaptezeci. Pânza la care 
mă refer a fost executată în 1972*. 

Din altă perspectivă, pentru cei care nu-l 
cunosc pe Grigorie Vieru, în cubul superior 
apare capul unui alt Ioan Botezătorul, pe 
o altă tipsie, una croită dintr-un cer prea 
albastru. Aici Valentina Rusu Ciobanu ne 
dă liber la imaginație și fiecare poate vedea 
ce vrea, înțelege ceea ce poate, sau ceea ce 
nu poate, ceea ce i se developează în fața 
ochilor sau în ochii lăuntrici ai imaginației. 
E firesc. Dar o criptare și mai indescifrabilă 
ne așteaptă când încercăm să pătrundem în 
adâncimea citatului magistral din această 
pictură. Parte din el e scris pe verticală, 
alta curge pe orizontală, apoi sfârșește în 
întunericul cubului de jos. Și-i în latină! 

Nomina si nescis perit et cognito 
rerum.

La o primă traducere am ajuns la ver-
siunea: Dacă nu ştii numele şi cunoş-

tința lucrurilor moare. La o căutare 
mai minuțioasă am găsit o altă variantă, 
la fel de cifrată: Dacă nu ştii numele, 
eşti pierdut şi, odată ce-l cunoşti, te 
vei pierde.

Ce a dorit să ne spună Valentina Rusu 
Ciobanu prin această frază din uitata limbă 
latină? Sincer, mi-a venit în vis o variantă 
de reinterpretare... dar am pierdut-o. Ră-
mâne fiecare din noi să mediteze la frazele 
de mai sus, la ceea ce trebuie să facem, 
încât lucrurile însoțite de numele noas-
tre să rămână, să nu fie uitate. Ar mai fi 
vreo versiune care să ne ducă pe scurtă-
tură direct spre adevăr? Unde-i adevărul 
adevărat? Câte adevăruri există? Iată ce 
fac cuburile: parcă sunt și uite – nu-s! 
Ce a intenționat să ne ascundă Valentina 
Rusu Ciobanu în aceste două cuburi? Or, 
poate cubiștii nici nu căutau explicații? 
Ei își imaginau lucrurile până departe. 
Departe cu gândul ne duc și ochii clari 

ai acestui cap de pe tipsie. Ce bine că noi 
știm al cui este, altfel ne-am pierde pen-
tru totdeauna în căutări. Porumbelul din 
mână, cu pacea lui vădită, fusese sugerat 
și desenat pentru alții, pentru cei care 
căutau să combată influențele vestului. 
Porumbelul a fost desenat pentru cei care 
au văzut în Grigore Vieru doar un poet al 
copiilor cu ochi de copil, pentru cei care 
recitau sus și tare: pentru pace, pentru 
pace – mulțumim frumos! 

Iar enigma?  
Enigma va domina! 

Mihaela PERCIUN,
scriitoare, muzeograf, MNLMK

*Valentina Rusu Ciobanu (1920-2021)
Portretul lui Grigore Vieru
 Tempera/ pânză, 70x54 cm, 1972
Colecția Arte Plastice, nr. de inv. 2057, 

MNLMK

Vasile Vasilache în anul 1975, văzut (fotografic) 
de fiul Victor în pridvorul casei din strada Livezilor 6
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

„Nu avem timp de respiro, 
iar stresul acumulat ne 
periclitează sănătatea”

S Ă N Ă T A T E

În formularea Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), 
sănătatea mintală este „starea 
de bine subiectivă, sentimentul 
de autoeficacitate, autonomie, 
competență, dependența între 
generații, autoactualizarea po-
tențialului intelectual și emoți-
onal, printre altele”. OMS spune 
în continuare că starea de bine a 
ființelor umane este cuprinsă în 
manifestarea abilităților lor, în 
capacitatea de a face față stresului 
în condiții normale de viață, de 
muncă productivă și contribuția 
la comunitatea lor. 

Datele oficiale arată că, anu-
al, la noi aproximativ 5.000 de 
persoane sunt diagnosticate cu 
probleme severe de sănătate min-
tală, statisticile demonstrând o 
creștere constantă a adresărilor 
la cele 40 de Centre Comunitare 
de Sănătate Mintală (CCSM) din 
țară, informează un comunicat 
difuzat de Profile Agency. 

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a vorbit cu reprezentanți din 
două centre de sănătate mintală 
din Republica Moldova și a aflat 
cum ajung pacienții la centre și 
câte persoane s-au adresat în ul-
timele luni cu astfel de afecțiuni. 

„În lunile iulie – 
septembrie, 719 persoane 
au apelat la noi”

„În ultimele trei luni, 719 per-
soane s-au adresat la centrul nos-
tru. Cel mai des pacienții se plâng 
de stări anxioase, stări depresive, 
stări de panică. Pandemia și răz-
boiul sunt cauzele principale. Noi 
nu avem voie să divulgăm mare 
lucru, dar persoane cu tentativă de 
suicid nu am avut. Pacienții ajung 
la noi prin medicul de familie. Co-
laborăm cu medicii de familie, în 
caz că pacienții au nevoie, medicii 
de familie îi îndrumă să apeleze la 
noi sau pacienții vin singuri pen-
tru că ei știu deja adresa. Noi am 
editat diverse pliante și oamenii 

cunosc informația despre centrul 
nostru”, ne-a declarat Ana Pre-
oteasa, șef-coordonator CCSM, 
Anenii Noi.  

„Anxietatea şi depresia 
sunt două afecțiuni 
principale în corelare 
cu tot ce se întâmplă 
acum în lume”

Victor Pitei, medic psihiatru 
din cadrul CCSM, mun. Cahul, 
susține că, anual, aproximativ 
2000 de persoane se adresează 
la centrul lor. „Statistica noastră 
nu diferă mult de statistica pe re-
publică. Sunt trei modalități prin 
care pacienții ni se adresează – 
pot veni de sine stătător, se pot 
adresa prin intermediul medici-
lor de familie sau la serviciul 112. 
Anxietatea și depresia sunt două 
afecțiuni principale în corelare cu 
tot ce se întâmplă acum în lume: 
covid, situație economică, politică 
ș.a.m.d. Noi am avut persoane cu 
tentativă de suicid, ele sunt spita-
lizate și îngrijite. Mai multe detalii 
nu vă pot oferi pentru că totul este 
confidențial”.

În acest context, am vorbit cu 
psihologul Anna Comendant, care 
s-a referit la cauzele bolilor min-
tale și, în particular, la faptul dacă 
pandemia este cauza principală a 
creșterii numărului de pacienți 
cu probleme severe de sănătate 
mintală. 

„Pandemia ne-a făcut 
conştienți de faptul 
că e necesară o pauză de la 
toate accelerările sociale”

„În timpuri nu atât de înde-
părtate, oamenii aveau mai mult 
contact cu natura, ieșeau mai mult 
la plimbare, lucrau la pământ, 
aveau timp pentru sine. Se mai 
întâlneau la o masă, trăiau într-o 
colectivitate mult mai amicală și 
mai atentă unul față de altul și față 
de sine. Și, cel mai important, își 
permiteau să ia o pauză, nu era 
totul în goană și nu erau goniți. 

Nu pandemia a făcut ca aceste 
cifre să crească. Pandemia ne-a 
făcut conștienți de faptul că ne 
putem lua o pauză de la toate ac-
celerările sociale la care suntem 
expuși în ultimii ani. Noi suntem 
în secolul când totul evoluează 
atât de rapid încât omul nu re-
ușește să se adapteze și să-și 

Anual, la noi, 5.000 de persoane sunt diagnosticate cu probleme severe de sănătate mintală

Sănătatea mintală este importantă 
în fiecare etapă a vieții: copilărie, 
adolescență şi maturitate. Cu toate 
acestea, diferențele culturale, evaluările 

subiective şi unele teorii profesionale concurente 
pot prezenta puncte de vedere diferite în modul 
de definire şi abordare a conceptului de „sănătate 
mintală”.

Diana BOTNARU

formeze deprinderi pentru alte 
provocări. 

Stresul continuu în care ne 
aflăm este cauzat de boomul in-
formațional, stresul evoluției, 
care este foarte rapid și care ne 
dictează să alergăm necontenit 
ca un șoricel într-o roată a vieții. 
Nu avem pauză, timp de respiro, 
facem permanent ceva, iar stresul 
acumulat ne periclitează sănătatea 
mintală.

Pandemia a făcut ca aceste cifre 
să crească. În pandemie, brusc, 
am rămas cu noi înșine, încercând 
să conștientizăm ce ni se întâm-
plă, să simțim trăirile pe care noi, 
aflați în goană, le ignoram sau le 
puneam pe un raft să aștepte”, 
explică psihologul. 

Pentru că suntem 
mai informați?

Totodată, psihologul Anna Co-
mendant spune că numărul mare 
de îmbolnăviri din ultimii ani este 
datorat și faptului că oamenii sunt 
mai informați. 

„Problema sănătății mintale a 
fost mereu. În ultimii ani, odată cu 
modernizarea, oamenii ajung să 
sufere de boli mintale, dar nu sunt 
conștienți de stările lor și nu se 
adresează la specialiștii de profil 
sau nu sunt atât de deschiși ca să 
meargă la specialiști. Eu aș spune 
că incidența mare din ultimii ani 
e datorată și informării persoane-
lor – că pot beneficia de un trata-
ment, că ceea ce au ei se tratează. 
Conștientizarea problemei ne face 
să ne adresăm după ajutor, ceea 
ce este un mare avantaj și chiar 
este benefic că se întâmplă aceste 
lucruri și că există aceste sesizări”. 

Mai mult, specialista spune că, 

datorită pandemiei Covid, oame-
nii au înțeles că sănătatea, mai 
ales cea mintală, are prioritate. 

Sănătatea mintală 
înseamnă 
să fii conştient

„Cred că în perioada pande-
mică oamenii și-au dat seama de 
prioritizarea sănătății personale. 
Și-au dat seama că, pe lângă fac-
torul medical, un rol important îl 
joacă percepția personală, starea 
interioară, emoțiile și gândurile. 

Sănătatea mintală înseamnă să 
fii conștient de stările tale emo-
ționale, să știi să-ți acorzi timp 
pentru a plânge, timp pentru a 
râde, timp pentru a te elibera de 
stres. Să știi să ai grijă de cum să-ți 
menajezi stările emoționale. Nu 
înseamnă să-ți controlezi emoțiile, 
ci să știi să-ți manifești emoțiile 
așa încât să fie bine pentru tine, 
fără a-i răni pe cei din jur. 

Sănătatea mintală înseamnă 
să mergi la specialiști și să nu 
o faci doar atunci când există o 
problemă, ci să faci asta pentru 
dezvoltarea ta, pentru dragostea 
de sine. Pentru că a merge la psi-
holog înseamnă a-ți oferi ție un 
mediu sigur, prietenos, în care 
să vorbești fără a primi sfaturi, 
moralizări, fără a primi indicații 
despre cum să-ți trăiești viața”. 

Un nou proiect de lege 
propune îmbunătățirea 
cadrului legal din acest 
domeniu

Cu scopul de a îmbunătăți ca-
drul legislativ și procedurile din 
domeniu, un nou proiect de lege 
privind sănătatea și bunăstarea 

mintală a fost propus spre con-
sultări publice.

„Legea actuală privind sănăta-
tea mintală este un act normativ 
depășit, fiind foarte multe lucruri 
contradictorii demnității umane 
și drepturilor omului. În primul 
rând, are o arie restrânsă de apli-
cabilitate, reglementează doar 
asistența psihiatrică”, a declarat 
Liliana Grosu, membră a Comisiei 
parlamentare protecție socială, 
sănătate și familie.

Noul proiect de lege descrie 
atât atribuțiile Guvernului și Mi-
nisterului Sănătății, cât și rolurile 
și responsabilitățile Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, Mi-
nisterului Educației și Cercetării, 
Ministerului Afacerilor Interne și 
Ministerului Justiției. De aseme-
nea, documentul explică atribuți-
ile administrațiilor publice locale 
și pune accent sporit pe subiectul 
promovării sănătății mintale în 
comunitate.

Potrivit noului proiect, trata-
mentul ar urma să fie acordat în 
mediul cel mai puțin restrictiv, 
prin proceduri care să respecte 
integritatea fizică și psihică a 
persoanei și să răspundă nevoilor 
sale de sănătate. Documentul mai 
prevede că internarea nevoluntară 
și aplicarea tratamentului medica-
mentos poate avea loc doar dacă 
există un pericol social iminent 
sau riscul unui prejudiciu grav 
pentru sănătatea persoanei vizate.

„Proiectul prevede că servici-
ile specializate de sănătate min-
tală trebuie să fie acordate doar 
în baza consimțământului liber 
exprimat și al unui plan indivi-
dualizat de asistență, centrat pe 
nevoile persoanei”, a declarat Li-
liana Grosu, membră a Comisiei 
parlamentare protecție socială, 
sănătate și familie.

Deocamdată, proiectul nu a in-
trat în procedură legislativă, fiind 
supus consultărilor cu specialiștii 
din domeniu, astfel încât să răs-
pundă necesităților populației.

„Proiectul legislativ prevede 
o ameliorare în ceea ce privește 
serviciile specializate de sănătate 
mintală și acele intervenții care 
trebuie să atragă atenție asupra 
respectării drepturilor și liber-
tăților persoanelor cu probleme 
de sănătate mintală”, a declarat 
Jana Chihai, consultant superior 
în sănătate mintală comunitară, 
proiectul moldo-elvețian Men-
sana.

Totodată, în contextul Zilei 
mondiale a sănătății mintale, 
marcată pe 10 octombrie, în peri-
oada 4 – 11 octombrie, Parlamen-
tul găzduiește o expoziție de foto-
grafii. Lucrările expuse surprind 
momente din activitatea Centrelor 
Comunitare de Sănătate Mintală 
din republică.
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15 cauze mai puțin știute 
ale hipertensiunii

Dacă suferi de hipertensiune, cel mai 
probabil ştii deja că trebuie să fii 
atent la cantitatea de sare pe care o 
adaugi în mâncare, pentru că aceasta 

îți poate dăuna în exces. Explicația este că sarea 
contribuie la retenția de apă în organism, ceea 
ce reprezintă un stres în plus pentru inimă şi 
pentru vasele de sânge. 

Sarea, îngrijorarea, stresul și 
furia se numără printre principalii 
factori care contribuie la creșterea 
tensiunii arteriale, dar nu sunt 
singurii. Deși crizele izolate de 
hipertensiune nu sunt neapărat 
un motiv de îngrijorare, dacă hi-
pertensiunea se cronicizează, este 
nevoie să acorzi atenție acestui 
aspect și să urmezi un tratament 
adecvat, deoarece îți poate pune 
în pericol sănătatea. 

Descoperă, în rândurile de mai 
jos, 15 cauze mai puțin cunoscute 
ce pot duce la hipertensiune. 

1. Zahărul    
Zahărul ar putea fi chiar mai im-

portant ca sarea atunci când vine 
vorba despre hipertensiune, mai 
ales dacă este consumat sub formă 
procesată, cum ar fi sub formă de 
sirop de fructoză. Persoanele care 
consumă de obicei mai mult zahăr 
adăugat sunt mai expuse riscului 
de hipertensiune. Astfel, o singu-
ră cutie de suc cu zahăr adăugat 
poate cauza o creștere cu 15 puncte 
în tensiunea sistolică și una de 9 
puncte în tensiunea diastolică. 

2. Singurătatea
Aici nu vorbim de numărul 

de prieteni din anturajul social, 
despre partenerul de viață și fa-
milie, ci despre sentimentul de 
conexiune cu persoanele din viața 
ta. Stresul și depresia pot afecta 
multe funcții ale organismului, 
inclusiv tensiunea arterială. Tot-
odată, stresul și depresia cauza-
te de singurătate pot înrăutăți 
anumite simptome fiziologice în 
timp. Cercetătorii sunt de părere 
că sentimentele de dezamăgire, 
înstrăinare și respingere, resim-
țite pe parcursul mai multor ani, 
își pot spune cuvântul în privința 
tensiunii și pot declanșa creșterea 
acesteia. 

3. Apneea în somn
Persoanele care suferă de ap-

nee în somn prezintă un risc mai 
mare de hipertensiune, precum 
și de alte probleme cardiovascu-
lare. Atunci când respirația este, 
în mod repetat, întreruptă când 
dormi, sistemul nervos eliberează 
anumite substanțe chimice care, 
printre altele, contribuie la creș-
terea tensiunii. În plus, aportul de 
oxigen este limitat la persoanele 
care suferă de apnee în somn, ceea 
ce poate duce la deteriorarea va-
selor de sânge și la îngreunarea 
procesului de autoreglare a ten-
siunii arteriale a organismului. 

4. O dietă săracă în potasiu
Rinichii au nevoie de un aport 

echilibrat de sodiu și potasiu pen-
tru a menține o cantitate optimă 
de fluide în corp. Așadar, chiar 
și atunci când te afli pe un regim 
scăzut în sare, poți avea în conti-
nuare tensiunea ridicată, atât timp 
cât nu consumi suficiente fructe, 
legume, fasole, lactate cu conți-
nut scăzut de grăsimi sau pește 
– alimente bogate în potasiu. Deși 
bananele sunt considerate super 
alimente din punct de vedere al 
conținutului de potasiu, broccoli, 
castanele de apă, spanacul și alte 
legume cu frunze verzi sunt la fel 
de bogate în acest mineral, dar 
mai prietenoase cu silueta. 

5. Durerea
Durerea subită sau acută trimi-

te un semnal către sistemul nervos 
care crește în mod automat ten-
siunea. Poți observa acest efect 
dacă îți ciupești vârful degetului, 
de exemplu. 

6. Suplimentele naturiste
Suplimentele naturiste cum ar 

fi ginkgo biloba, ginseng sau gu-
arana pot crește tensiunea arteria-

lă sau interacționa cu tratamentul 
pentru tensiune, deci trebuie să 
te consulți cu medicul înainte de 
a lua aceste suplimente. 

7. Problemele de tiroidă
Atunci când glanda tiroidă nu 

produce suficient hormon tiroidi-
an, bătăile inimii încetinesc, iar 
arterele devin mai puțin elastice. 
Un nivel scăzut de hormon tiroi-
dian poate crește, de asemenea, și 
colesterolul LDL, un alt factor ce 
contribuie la rigidizarea arterelor. 
Acest lucru duce la o circulație 
mai rapidă a sângelui prin vase, 
împingând în pereții acestora și 
crescând tensiunea. La polul opus, 
există cazuri rare în care un exces 
de hormon tiroidian poate accele-
ra pulsul cardiac, ceea ce va crește, 
deopotrivă, tensiunea arterială. 

8. Anumite 
antiinflamatoare

Toate medicamentele antiin-
flamatoare nonsteroidale, cum 
ar fi aspirina și ibuprofenul, pot 
crește tensiunea, indiferent dacă 
ești sănătos sau suferi de hiper-
tensiune. Deși creșterea se face cu 
numai câteva puncte, persoanele 
hipertensive sunt încurajate să fo-
losească numai la maximă nevoie 
acest tip de medicamente. 

9. Hipertensiunea 
de halat alb

În mod surprinzător, tensiunea 

arterială poate crește numai prin-
tr-o simplă vizită la medic, atunci 
când intervine frica sau anxieta-
tea. Fenomenul poartă numele de 
„efectul halatului alb” și se referă 
la reacția creierului la remarca-
rea unui simbol grăitor pentru o 
problemă de sănătate. Printr-o 
reacție de autoapărare, creierul 
transmite semnale de alertă la ni-
velul întregului organism, inclusiv 
la nivelul tensiunii, care va creș-
te. Hipertensiunea este în special 
cauzată de sentimentul de emoție 
și anxietate. 

10. Medicamentele 
decongestionante

Ingredientele din anumite me-
dicamente decongestionante, cum 
ar fi pseudoefedrina sau fenile-
frina, pot îngusta vasele sangui-
ne, ceea ce înseamnă că aceeași 
cantitate de sânge este nevoită 
să se strecoare prin canale mai 
înguste și să împingă prin pere-
ții vaselor pentru a-și croi drum. 
Așadar, acest tip de medicamente 
poate împiedica acțiunea medi-
camentelor pentru tensiune și, 
în concluzie, crește tensiunea ar-
terială. Medicul sau farmacistul 
îți poate recomanda alte tipuri 
de produse, în caz de congestie 
nazală sau infecții sinusale, care 
să nu îți afecteze tensiunea. 

11. Deshidratarea
Atunci când celulele corpului 

nu primesc suficientă apă, vase-
le de sânge se rigidizează, ceea 
ce determină creierul să trimită 
un semnal către glanda pituitară, 
pentru a elibera substanțe chimice 
care acționează și asupra vaselor 
sanguine, micșorându-le.  

12. Contraceptivele 
hormonale

Contraceptivele orale, injecțiile 
și alte metode de contracepție pe 
bază de hormoni îngustează vasele 
de sânge, ceea ce poate duce la 
creșterea tensiunii arteriale. Ris-
cul este mai crescut pentru femeile 
peste 35 de ani, supraponderale și 
fumătoare. Metodele de prevenție 
includ renunțarea la fumat, pier-
derea în greutate și monitorizarea 
regulată a tensiunii.  

13. Medicamentele 
antidepresive

Medicamentele care țintesc 
anumiți compuși chimici derivați 
din creier, cum ar fi dopamina și 
serotonina, pot afecta tensiunea 
arterială. Printre substanțele ac-
tive predilecte se regăsesc venla-
faxina și fluoxetina. Este impor-
tant să te consulți cu un medic 
cu privire la acest risc, dacă ești 
predispus la hipertensiune. Acesta 
îți poate recomanda un supliment 
nutraceutic pe bază de acizi grași 
Omega-3. 

14. Mersul la toaletă
Tensiunea sistolică poate crește 

cu aproape 4 puncte, în timp ce 
tensiunea diastolică se poate mări 
cu 3 puncte la femeile de vârsta a 
doua care nu merg la toaletă la un 
interval mai mare de 3 ore. Pen-
tru că tensiunea tinde să crească 
pe măsură ce înaintezi în vârstă, 
este important să o monitorizezi 
regulat. 

15. Vorbitul
Se poate întâmpla indiferent 

de vârstă și de context. Cu cât ești 
mai predispus la hipertensiune, cu 
atât aceasta va crește mai mult în 
timp ce vorbești. Efectele durează 
numai câteva minute, dar con-
ținutul discursului, dacă acesta 
este puternic emoțional sau furios, 
poate afecta tensiunea arterială. 

Doc.ro

Practicile minte-corp pot reduce eficient nivelul de glucoză 
din sânge la persoanele cu diabet zaharat tip 2

Practicile minte-corp, precum meditația 
sau yoga, s-au dovedit de-a lungul timpului 
foarte populare, fiind metode alternative 
de relaxare și de menținere a unei vieți 
sănătoase. Deși s-a raportat un număr 
semnificativ de americani care utilizează 
aceste practici inclusiv pentru normalizarea 
nivelului de glucoză din sânge în diabetul 
zaharat tip 2, sunt necesare studii supli-
mentare pentru identificarea beneficiilor 
clinice, efectele rămânând necunoscute.

Diabetul zaharat tip 2 reprezintă o pro-
blemă de sănătate globală, doar jumătate 
dintre bolnavi reușind să-și reducă nivelul 
zahărului din sânge la o valoare optimă. 
Din acest motiv, o echipă de cercetători 

de la Keck School of Medicine, USC a 
publicat recent în Journal of Integrative 
and Complementary Medicine un studiu 
despre modificările sanguine apărute în 
urma practicării exercițiilor minte-corp: 
s-ar părea că acestea sunt la fel de eficiente 
ca anumite medicamente prescrise în mod 
uzual pentru scăderea nivelului glicemiei 
în cazul pacienților cu diabet zaharat tip 2.

Fatimata Sanogo, autorul principal al 
studiului, a afirmat: „Cea mai surprinză-
toare descoperire a fost amploarea benefi-
ciului pe care îl oferă aceste practici. Ne-am 
așteptat să existe un beneficiu, dar nu am 
anticipat niciodată că acest beneficiu va fi 
atât de mare”.

Pentru studiu, cercetătorii au utilizat 
date provenite din 28 de studii publicate 
între anii 1993 și 2022. Studiile au cuprins 
participanți cu diabetul zaharat tip 2, îm-
părțiți în grupuri tratate doar prin medi-
camente și grupuri tratate și cu practici 
minte-corp, alături de terapia antidiabetică. 
Practicile de relaxare au inclus: meditație, 
qigong, yoga, mindfulness.

Rezultatele au fost promițătoare: prac-
ticile minte-corp au determinat reduceri 
semnificative ale glicemiei, cu scăderea 
hemoglobinei A1c cu 0,84%. Cele mai mari 
beneficii au fost identificate în cazul prac-
ticării yoga, determinând o reducere de 
1% a hemoglobinei A1c. Este important de 

menționat faptul că metforminul, cel mai 
frecvent prescris medicament antidiabetic, 
determină o reducere de 1,1% a hemoglobi-
nei A1c, rezultat asemănător practicii yoga.

Fatimata Sanogo a adăugat: „Exerciți-
ile minte-corp ar putea fi un instrument 
important pentru mulți oameni, deoarece 
diabetul zaharat de tip 2 este o problemă 
majoră de sănătate cronică și nu facem o 
treabă suficient de bună în a-l controla. 
Deși acest studiu nu o abordează ca măsură 
preventivă, totuși sugerează faptul că ar 
putea ajuta persoanele care sunt predia-
betice să-și reducă riscul pentru un viitor 
diabet zaharat de tip 2”.

News Medical
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Danila Guranda, 
vicecampion 
european la box

Pugilistul moldovean Danila 
Guranda a câștigat medalia de ar-
gint la Campionatele Europene de 
box pentru juniori (Under-16), 
ce s-au desfășurat în perioada 25 
septembrie – 5 octombrie curent 
la Montesilvano (Italia). Boxerul 
din Bălți a concurat în limitele 
categoriei de greutate de până la 
60 de kilograme, pe traseul său 
competițional trecând de Tonko 
Patrick (Slovacia), Church Dhon 
(Scoția) și Rahal Abdallah (Isra-
el). În finala mare compatriotul 
nostru a cedat la puncte în fața 
sportivului din Grecia, Vasilios 
Topalos. La Europenele de juniori 
din Italia s-au aliniat 353 de spor-
tivi din 32 de țări (119 la turneul 
feminin și 234 la cel masculin).

Bronz pentru 
Iulia Nazarova 
la Europenele 
de taekwondo

Reprezentanta Republicii Mol-
dova, Iulia Nazarova, a intrat în 
posesia distincției de bronz la 
Campionatul European de Tae-
kwondo WT (versiunea olimpi-
că), de seria G1, care a avut loc în 
intervalul 27-30 septembrie a.c. 
la Tirana (Albania). Turneul con-
tinental a fost rezervat tinerilor 
Under-21, întrunind 634 de atleți. 
Discipola Școlii sportive specia-
lizate nr. 6 a evoluat în categoria 
de 62 kg, în prima ei luptă din ca-
drul acestor competiții învingând 
o concurentă din Marea Britanie, 
țară cu mari tradiții în această lup-
tă orientală. În semifinale, eleva 
antrenorilor Maxim Lebedev și 
Dmitri Tarcencov, a cedat în fața 
unei sportive din Ungaria, care 
ulterior a și devenit campioană. 
În finala mică, Iulia Nazarova a 
învins o adversară din Ucraina. 

Vasili Dovzii, 
medaliat 
cu argint la 
Mondialele de 
karate shotokan

Angajatul Inspectoratului Nați-
onal de Investigații, Vasili Dovzii, a 
cucerit medalia de argint la Campi-
onatul Mondial de karate shotokan, 
ediția a 29-a, derulat în perioada 30 
septembrie – 2 octombrie 2022 la 
Karlovy Vary (Cehia). Polițistul din 
Moldova a participat la categoria 
de seniori (21-39 de ani, până la 
80 kg). „Scopul a fost atins după o 
întrerupere îndelungată, pregătirile 
nefiind deloc ușoare. Mai exact, au 
fost pline de obstacole și încercări, 
cantonamente și antrenamente 
intensive, însă rezultatul mult aș-
teptat a fost obținut”, a menționat 
Vasili Dovzii. Competiția a reunit 
peste 900 de sportivi din 28 de țări 
ale lumii.

Locul sportului 
în societatea contemporană

Scopul evenimentului, aflat 
la ediția a VII-a și desfășurat în 
preajma Zilei profesionale a lucră-
torilor din învățământ (sărbători-
tă pe 5 octombrie), a constat în a 
uni oameni de știință (profesori, 
doctoranzi, cercetători ș.a.) în 
vederea unui schimb rodnic de 
idei și de modele de bune practici 
sportive. La acest forum științific 
de anvergură au participat repre-
zentanți ai centrelor universitare 
din România, Ucraina, Germania 
și Republica Moldova. În cadrul 
congresului au fost abordate teme 
ce țin de niște direcții priorita-
re, care sunt vitale pentru lumea 
sportului și locul acestuia în so-
cietatea contemporană: olimpism 
și mișcare olimpică; medicină 
sportivă; kinetoterapie; cultură 
fizică recreativă; teoria și meto-
dica educației fizice; tehnologia 
antrenamentului sportiv. 

La ședința în plen a congresului 
științific au luat cuvântul oaspeții 
din Ucraina, V. Platonov și M. Bu-
latova, și din România, B. Abalașei 
și L. Talagnir. De asemenea, către 
asistență s-au adresat specialiști 
din Republica Moldova, A. Chi-
ciuc și L. Budevici-Puiu, precum 
și rectorul USEFS, V. Manolachi. 
Au urmat lucrările pe secțiuni, 
la care au participat peste 100 
de persoane cu titluri științifice, 
doctoranzi, antrenori, profesori 
ai școlilor sportive și colaboratori 
ai federațiilor sportive de profil.  

Probleme actuale 
ale teoriei şi practicii 
sporturilor de lupte 

În continuarea lucrărilor ști-
ințifice, Departamentul Sporturi 
de Lupte și Gimnastică al USEFS 
a organizat seminarul științifi-
co-metodic dedicat celei de-a 30 
aniversări de la fondarea Cate-
drei probe sportive individuale, 
cu tematica „Probleme actuale 
ale teoriei și practicii sporturilor 
de lupte”. În cadrul seminarului, 
menit să vină în sprijinul cadre-
lor didactice cu sugestii utile de 
concepere a unui proces de instru-
ire de calitate, au fost prezentate 
rapoarte și comunicări de către 
invitații speciali G. Korobeini-
kov (Germania), M. Ionescu, G. 
Oancea, C. Ungureanu (toți din 
România), Teodor Grimalschi, dr., 
prof. univ., și Olga Aftimiciuc, dr. 
hab., conf. univ. (R. Moldova).

De asemenea, la eveniment au 

fost prezenți invitații de onoare 
Tudor Gorea, vicepreședinte al 
Comitetului Național Olimpic și 
Sportiv, președinte al Federației 
Naționale Oriental Kickboxing; 
Viorel Dorgan, prim-prorector 
USEFS; Ivan Gheorghiu, preșe-
dinte al Federației de Lupte din 
R. Moldova; Victor Manolachi, 
șef al Departamentului Sporturi 
de Lupte și Gimnastică al USEFS. 

Moderatoarea seminarului, 
dr., conf. univ., Angela Poleva-
ia-Secăreanu, șefa Catedrei probe 
sportive individuale, a mulțumit 
invitaților pentru prezența la acest 
eveniment științifico-metodic de 
actualitate. Ea a subliniat că un 
merit deosebit în constituirea ca-
tedrei îi aparține prof. univ. Ivan 
Kurdov, antrenor de sambo, numit 
șef de secție la lupte în compo-
nența Catedrei de gimnastică din 

cadrul Institutului Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă” în perioada 
1987-1991. 

Reamintim că primul șef de 
catedră ales prin concurs al 
nou-formatului Institut Națio-
nal de Educație Fizică și Sport din 
Chișinău a fost Ivan Znacovanu 
(1991-1992). Apoi șefia catedrei 
a fost preluată de Ivan Kurdov 
(1992-1994), succesorii lui fiind 
Veaceslav Manolachi, dr. hab., 
prof. univ. (1994-1998), Ilie Chir-
toacă, doctorand, lector superior 
(1998-1999), Viorel Dorgan, dr. 

Congresul ştiințific internațional „Sport, 
Olimpism, Sănătate”, consacrat împlinirii 
a 30 de ani de la fondarea Catedrei probe 
sportive individuale a Universității de 

Stat de Educație Fizică şi Sport (USEFS) a fost 
organizat şi găzduit de instituția respectivă de 
învățământ superior, cu susținerea Academiei 
Naționale Olimpice. 

hab., prof. univ. (1999-2002), 
Sergiu Busuioc, dr., prof. univ. 
(2002-2008), Natalia Lefter, dr. 
în pedagogie (2008-2009), Ange-
la Polevaia-Secăreanu, dr., conf. 
univ. (2009 – până în prezent). 

Catedra probe sportive 
individuale, oază 
inepuizabilă de talente

În timpul celor trei decenii de 

existență, colectivul catedrei a 
desfășurat o muncă titanică, ex-
trem de rodnică, pe mai multe di-
recții: au fost susținute în această 
perioadă opt teze de master, zece 
teze de doctor în științe pedagogi-
ce, trei teze de doctor habilitat în 
pedagogie; o muncă deosebit de 
fructuoasă a fost depusă în acest 
răstimp pentru pregătirea proce-
sului de instruire și antrenament 
al studenților, mulți dintre care 
au ajuns sportivi de performanță, 
premianți la campionate mondiale 
și europene. 

Pentru activitatea realizată 
în vederea dezvoltării sportului 
moldovenesc și educării tinere-
tului studios, precum și pentru 
succesele obținute, profesorilor 
catedrei – Veaceslav Manolachi, 
Sergiu Busuioc, Ivan Kurdov, Ilie 
Chirtoacă, Anatol Cotorcea, Igor 
Neagu, Serghei Gurin, Maxim 
Gâlcă și Alexei Postolachi – s-au 
învrednicit de titlul de Antrenor 
Emerit al Republicii Moldova. De 
asemenea, profesorii catedrei au 
fost decorați cu diverse distincții 
de stat: Ordinul Republicii (V. Ma-
nolachi), Ordinul „Gloria Muncii” 
(S. Busuioc, V. Dorgan), Ordinul 
de Onoare (I. Kurdov), Medaliile 
„Meritul Civic” (Angela Poleva-
ia-Secăreanu, Victor Manolachi, 
Igor Neagu, Ivan Dercacenco, 
Andrei Toma) și „Meritul Olim-
pic” (A. Postolachi), titlurile „Om 
Emerit” (S. Busuioc, A. Cotorcea) 
și „Lucrător Emerit în domeniul 
educației fizice și al sportului” (A. 
Postolachi, I. Chirtoacă). 

Colectivul Catedrei probe spor-
tive individuale a reușit în timpul 
celor 30 de ani de activitate să 
organizeze, în racordare cu cele 
mai ridicate exigențe pedagogice, 
concursuri, competiții sportive, 
masterclassuri, seminare științi-
fico-metodice etc. Întreaga gamă 
a activităților de pregătire tehni-
co-tactică a viitorilor specialiști 
din domeniul sportului, de edu-
care a cadrelor didactice cu o pre-
gătire de înaltă calitate a permis 
lansarea unei serii impunătoare 
de lucrări științifice, conferințe, 
seminare, articole, ghiduri meto-
dice, monografii atât de necesare 
în procesul instructiv-educativ al 
studenților, profesorilor și antre-
norilor. Iar succesele remarcabi-
le obținute reprezintă un semn 
distinct, unul bine conturat, că 
vectorul ales – urmat cu multă 
perseverență, pricepere și mă-
iestrie pedagogică – este în pas 
cu timpul și de mare perspectivă. 

Alexei POSTOLACHI,
Maxim GÂLCĂ,

asistenți universitari, USEFS, 
antrenori emeriți ai R. Moldova

„Sport, Olimpism, 
Sănătate” – un Congres 
de marcă la USEFS

Membrii Catedrei probe sportive individuale a USEFS

Ivan Kurdov, Alexei Postolachi și Teodor Grimalschi (de la stânga la dreapta)
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
07.10 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
08.10 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
09.10 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00. 
11.10 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
12.10 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.
13.10 „Carnavalul” de I.L. Caragiale, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
07.10 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
08.10; 28.10 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 17.30.
09.10; 27.10 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
07.10 „Frumoasa călătorie a urșilor panda” de Matei Vișniec, ora 

19.00.
09.10 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
11.10 „Cutia neagră” de P. Bologna și P. Costella, ora 19.00.
12.10 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
13.10 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.

Teatrul Național „Satiricus”
07.10 „Îți vreau soțul” de M. Zadornov, ora 18.30.
09.10 „Căsătorie cu de-a sila” de J.B. Moliere, ora 18.30.
10.10 „D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale, ora 18.30. 11.10 „Nu-i 

ușor să fii bogat”, după G. Spiro, ora 17.00.
11.10 „Și simț monstruos”, după I.L. Caragiale, ora 18.30.
12.10 „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, ora 18.30.
13.10 „O afacere de familie”, după o idee de S. Bobrik și R. Clark, 

ora 18.30.

Teatrul „Luceafărul”
07.10 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
08 – 09.10; 21.10 „Fazanul” de G. Feydeau, ora 18.30.
15 – 16.10 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
16.10 „Licoare de toamnă”, Gală de Operă și Balet, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
09.10 „Fata babei și fata moșneagului”, după Ion Creangă, orele 

11.00; 12.30. 
13.10 „Fata babei și fata moșneagului”, după Ion Creangă, ora 10.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
08.10 „La izvor” de Iu. Filip, ora 11.00. 
09.10 „Moara cu plăcinte” de Iu. Filip, ora 11.00. 

Sala cu Orgă
13.10 Organistul Marek Vrábel prezintă un recital de orgă (Slo-

vacia). În colaborare cu Ambasada Slovaciei la Chișinău, ora 18.00. 

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 
Palatul Republicii

13.10 Festivalul-Concurs Televizat al Tinerilor Interpreți de Muzică 
Populară „Prezintă Orchestra Folclor”, ediția a VII-a. Orchestra de 
Muzică Populară „Folclor”, dirijor – Petre Neamțu. În recital: Ion 
Condrea (acordeon), Valentin Butucel, ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

conține mesajele celor care se află în aceeași si-
tuație 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 te-
lefon 090010050.

Te  c a u t !

„Eu sărac şi tu săracă”
Sunt în căutarea unei femei, de naționalitate moldo-
veancă, care trăiește undeva la țară, cu vârsta de 59-60 
de ani, cu înălțimea de 164-176 cm, care poate avea și 
copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. 
Menționez că sunt un om sărac și vreau ca și femeia 
să fie cu venituri modeste. (02)

Tare aş 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 fe-
meie 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) 

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)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș vrea 
să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu 
fumeze și să nu bea mult alcool. Să iubească viața. Mai 
multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție”. 
(24)

Femeie de la Bălți, 46 de ani
O femeie din județul Bălți în vârstă de 46 de ani își caută 
perechea. Vrea să cunoască un bărbat potrivit vârstei 
sale, care ar dori să lege o relație bună de prietenie. (25)

În aşteptarea fericirii
Doamnă, 55 de ani, din or. Bălți, dorește să-și găsească 
un tovarăș de viață. Să fie un domn de treabă, fără vicii 
și fără obligații. (26)

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 Chişinău.  
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 – gazetadechisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „â”

S u d o k u
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În zilele care urmează, 
te încearcă sentimentul că 
cei din jur nu te înțeleg așa 
cum ți-ai dori. Este posibil 
ca majoritatea persoanelor 
cu care ai relații afectuoase 
să aibă probleme personale 
și să nu aibă întotdeauna 
energia necesară pentru a 
se conecta la tine așa cum ai 
tu nevoie. Nu mai fi atât de 
categoric și inflexibil!

Deși nu știi să „joci” de 
pe o poziție defensivă, sunt 
situații în care te lași ghidat 
de intuiție. Prima jumătate 
a săptămânii, în mare par-
te, va fi dedicată dezvoltării 
personale. Cea de-a doua, 
însă, va avea în centrul aten-
ției tale tot ceea ce trăiești 
la nivel emoțional. De prea 
multe ori, faci alegeri care te 
conduc spre situații limită. 

Indiferent de opțiuni-
le pe care le ai în ceea ce 
privește cariera, cel mai 
important este să alegi să 
faci ceea ce te împlinește cu 
adevărat. O veste neaștep-
tată te va scoate din zona 
de confort. Îți dai seama că 
ceea ce trăiești pe parcur-
sul acestei săptămâni este 
o adevărată lecție de viață 
pentru tine.

Încerci cât poți tu de 
mult să lași de la tine și să 
fii mai flexibilă în ceea ce 
privește comunicarea cu 
persoanele din jur. Indife-
rent de modul în care acți-
onezi însă, îți dai seama că 
te confrunți cu indiferența 
celorlalți. Poate aici este 
vorba de o așteptare de-a 
ta care nu este îndeplinită.

Micile conflicte pe care le 
trăiești la birou te vor face să 
fii irascibil. Din păcate, nu 
vei reuși să te temperezi. În-
totdeauna te lași influențat 
de punctul de vedere al ce-
lor din jur și de aceea ajungi 
să pui la îndoială propriile 
sentimente. În următoarea 
perioadă, te simți inspirat și 
dornic de a te face remarcat 
de anumite persoane.

Din punct de vedere 
energetic, în această săp-
tămână astrele îți transmit 
vitalitate și optimism. Ai o 
stare de spirit potrivită pen-
tru a prelua inițiativa. Cu 
siguranță și modul tău de 
a percepe lucrurile poate fi 
ajustat la realitatea pe care 
o trăiești de fapt. Viața pro-
fesională este singura con-
stantă pozitivă din viața ta.

Nu este întotdeauna 
vorba despre ceea ce poți 
sau nu să faci. De cele mai 
multe ori, este despre a te 
retrage din mijlocul oricărei 
acțiuni. Privește de la dis-
tanță anumite situații, vei 
avea o cu totul altă perspec-
tivă. Din păcate, compania 
anumitor persoane are o 
influență negativă asupra 
dispoziției tale.

Niciodată nu ai refuzat 
să vorbești despre emoțiile 
care te încearcă în anumite 
contexte. Indiferent de con-
secințele acestei deschideri, 
ai rămas la fel de transpa-
rent din acest punct de ve-
dere. Se pare că în această 
perioadă tulbure pentru 
tine la nivel profesional, la 
nivel energetic, Venus îți 
controlează viața.

Chiar dacă viața ne aduce 
dezamăgiri, nereușite, tristețe, 
nu trebuie să uităm niciodată 
că toate resursele se află în noi. 
Facem greșeli la orice pas și ne 
este greu să acceptăm această 
caracteristică a naturii umane. 
Din păcate, persoana dragă 
spre care îți îndrepți atenția 
se află într-un blocaj profund. 
Tot ceea ce poți face este să îi 
rămâi alături.

Lucrurile se întâmplă 
întotdeauna într-un anumit 
ritm. Dacă îl vei forța, există 
posibilitatea să te întorci spre 
anumite impasuri pe care 
le-ai depășit deja. Încă stai 
deoparte în câteva relații din 
viața ta. Nu găsești energia 
necesară pentru a te apropia 
de persoanele respective, dar 
îți asumi întru totul modul în 
care decurg lucrurile.

Glasul interior îți dictează 
să faci alegeri spre propriul 
bine, oricât de dureroase 
pot părea acestea uneori. 
Obiectivele profesionale pe 
care le ai în minte pentru 
perioada următoare necesită 
concentrare și determinare. 
Te bucuri din plin de finele 
săptămânii deoarece parti-
cipi la o serie de evenimente 
de networking.

Intriga celor din jur cu 
privire la persoana ta este de 
fapt ca un catalizator pentru 
starea ta exuberantă. Îți place 
să fii în centrul atenției și, de 
fapt, acest aspect este centrul 
existenței tale. Dacă până în 
prezent ai încercat să acorzi 
nenumărate șanse celor din 
jur, acum tu ești cel care are 
șanse constante de a rămâne 
concentrat pe propriul sine.

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

Pe neprins de veste cineva îi 
desfăcea mâinile ca pe niște aripi, 
și fata se înălța încetișor într-un 
zbor lin și ușor. Ajunsă în înaltul 
azuriu, asemeni unei păsări, se 
rotea în câteva cercuri deasupra 
Lumânării Recunoștinței, trecea 
peste apa Nistrului, peste pădurea 
din preajmă. De jos oamenii o pri-
veau și se minunau. Iar ea, copleșită 
de fascinația zborului, tocmai când 
încerca să se înalțe mai sus, parcă 
ceva o atrăgea la pământ. Ateriza 
prinsă în brațele unui bărbat înalt 
și spătos, căruia nu-i vedea fața. 
Aici visul sfârșea și Sabina se trezea. 
Zadarnic încerca să închidă ochii, 
dorind să vadă continuarea visului, 
că somnul n-o mai prindea.

Mama i-a murit la naştere

Sabina fusese o singură dată pe 

locurile ce le vedea în vis. Venise 
cu colegii de clasă într-o excursie 
pe când era în clasa a VII-a. Im-
presionată de cele văzute, când 
s-a întors la Chișinău, ore în șir 
i-a povestit mătușii despre mă-
reția peisajului văzut de sus de 
pe stâncă, splendoarea culorilor 
din lanurile și pajiștile de peste 
Nistru. 

Mătușa a mângâiat-o pe cap, 
apoi i-a spus cu un oftat: „Și mai-
că-ta a fost pe acolo pe când încă 
nu erau treptele și Lumânarea. Că 
mai bine nu știu ce făcea decât se 
pornea atunci la Soroca! Dacă nu 
se ducea, poate o ferea Dumnezeu 
de întâlnirea cu nebunul care a 
băgat-o în pământ...”. 

Până în ziua aceea Sabina știa 
de la mătușa Tamara că mama a 
murit la naștere, atunci când a 
adus-o pe lume, iar despre tatăl 
ei nu știa nimic. Momentul ade-
vărului sosise. Mătușa găsise de 
cuviință să-i povestească cum s-au 
întâmplat toate. În definitiv, Sa-
bina a aflat că maică-sa anume în 
acea călătorie s-a dat în dragoste 
cu Tudor Jardan, un tânăr fluștu-
ratic, cu mare trecere la fete, după 
care biata fată se dădea în vânt. 

Nu o iubea. Multe fete îi făceau 
ochi dulci și se încurcase cu mai 
multe. Deseori o umilea, călcân-

Zborul din visul Sabinei

du-i în picioare demnitatea. Pleca 
rănită de lângă el, dar nu știu cum 
se făcea că îl iubea mai mult după 
aceea. Vanitos și fățarnic, acest 
monstru cu chip de om, după trei 
ani de dragoste și jurăminte, a pă-
răsit-o și a plecat la alta, lăsând-o 
însărcinată în a noua lună. 

Cu sufletul pustiit, cuprinsă 
de disperare, femeia a înghițit un 
pumn de pastile. Medicii au putut 
salva numai copilul, dar mama a 
murit pe masa de nașteri. Despre 
tatăl său Sabina a aflat că nu și-a 
întemeiat o familie, că a tot cules 
polen din floare în floare până la 
44 de ani prin Chișinău, apoi a 
plecat în Ucraina.

În căutarea tatălui

Din ziua aceea în sufletul Sabi-
nei s-a aprins dorința să-l cunoas-
că pe acest bărbat, căruia după 

spusele mătușii îi semăna la chip, 
visa să-l cuprindă de gât ca pe un 
tată adevărat. Mătușa se împotri-
vea, repetându-i mereu: „La ce-ți 
trebuie? Pentru ce? El doar nici 
n-a vrut să știe de venirea ta pe 
lume! Nu merită. De ce nu te-a 
căutat până acum? O stâncă are 
mai multă simțire decât el...”. 

După nopți istovitoare de me-
ditații, Sabina se ridica din pat 
cu gândul că, într-o zi, tatăl ei va 
bate la ușă. Dar  anii treceau și 
omul așteptat nu se mai arăta. 
A absolvit școala, a plecat la fa-
cultate. Se făcuse tare frumoasă, 
încât a furat inima celui mai deș-
tept băiat din universitate. S-au 
împrietenit, s-au îndrăgostit. Își 
povesteau unul altuia crâmpeie 
din viața lor. 

Igor, căci așa îl cheamă pe bă-
iat, când a auzit de dorința iubi-
tei, s-a oferit să o ajute. Au mers 

împreună la poliție și l-au dat în 
căutare pe Tudor Jardan. După 
aceea Sabinei a început a i se arăta 
visul de care vorbeam la început. 
Oricui i-l povestea nimeni nu pu-
tea să i-l tălmăcească. Mătușa i-a 
spus că astfel de vise li se arată 
doar celor cu sufletul curat. 

Și într-adevăr, sufletul fetei era 
mereu plin de lumină, dar mai cu 
seamă când i se arăta visul. Se tre-
zea cu senzația că mai plutea în 
feeria înălțimilor, bucuroasă că a 
fost stăpână pe acest zbor. Trecuse 
deja un an și ceva, dar de la cel 
căutat nicio veste. „Poate că el nici 
nu mai este în viață. Sau poate, 
dacă era un om pus pe rele, și-o 
fi găsit nașul și stă acum închis 
în vreo pușcărie”, si-a zis Sabina 
într-o zi, încercând să-l alunge 
din gând.

(va urma)

Nina NECULCE

Multă vreme, aproape în fiecare 
noapte, Sabinei Jardan i se arăta 
unul şi acelaşi vis. De cum adormea 
strâns, se vedea înconjurată de o 

lumină mângâietoare la poalele stâncii de lângă 
Râpa lui Bechir. Îmbrăcată în rochița ei albă cu 
buline roz, copila trăia în vis senzația sufletului 
plin de beția peisajului minunat.
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Misterul anulat

Vinificatorii au venit 
la Ziua Națională a Vinului 
cu zeci de vinuri noi

Este o tradiție ca la început de octombrie, 
de Ziua Națională a Vinului, vinificatorii 
să vină cu noutăți vinicole. Cele 86 de 
vinării participante la eveniment le-au 

oferit posibilitate vizitatorilor să se delecteze 
atât cu premierele vinicole, cât şi cu vinurile 
medaliate la concursuri internaționale.

„Tot timpul e binevenit să ai 
contact cu consumatorul, cu par-
tenerii străini, și noi să prezentăm 
noile noastre game. Din păcate, 
doi ani nu am avut posibilitatea 
să o facem. În acest an am venit 
cu câteva serii noi de vinuri”, sus-
ține Nicolae Chiosa, director de 
producere al grupului „Purcari”.

„Prezentăm publicului și pri-
etenilor noștri colecția Eno, care 
a căpătat o nouă față. Mă bucură 
faptul că lumea este interesată de 
soiurile locale, ceea ce de fapt este 
și focusul nostru. Avem 450 de 
hectare pe care cultivăm armonios 
16 soiuri internaționale și suntem 
în proces de plantare a soiurilor 
locale pentru că suntem siguri că 
acestea ne vor reprezenta pe piețe-
le din afară”, spune Dina Pîslaru, 
director marketing și vânzări la 

vinăria „Sălcuța”.
Natalia Efros, fondatoarea 

vinăriei „AlterEgo”, afirmă că a 
venit la Ziua Vinului cu vinuri albe 
și vinuri roșii: „Suntem o vinărie 
lansată în 2020, iar Ziua Națio-
nală a Vinului este cel mai bun 
eveniment care ni s-a întâmplat 
de la lansare până acum, pentru 
că este o platformă foarte largă 
care adună turiști și consumatori 
locali și avem ocazia să punem în 
valoare tot ceea ce am muncit noi 
în acești doi ani, ca să fie apreciat, 
să fie savurat și luat acasă. Am 
venit. Avem vinuri din 2020 și din 
2021 pentru că vinurile noi 2022 
sunt abia în producere”.

Ziua Națională a Vinului pro-
movează cultura consumului 
responsabil și corect al vinului 
de calitate. De aceea, oaspeții 

A G R I C O L A

Învingători „Polobocul de Aur”

evenimentului au ocazia să de-
guste vinuri de calitate, în baza 
Carnetului Degustătorului, care 
le permite vizitatorilor să desco-
pere terroir-ul celor patru zone 
cu Indicație Geografică Protejată 

(IGP) fără a depăși limita care se 
încadrează în conceptul de „con-
sum moderat”.

Cea de-a XXI-a ediție a Zilei 
Naționale a Vinului a fost organi-
zată de Oficiul Național al Viei și 

Vinului, cu suportul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare și USAID Moldova.

„Gazeta de Chișinău” a fost par-
tener media la eveniment.

Diana BOTNARU

Când se plantează ceapa de toamnă – recomandări
Plantarea cepei toamna este relativ mai 

puțin răspândită, însă oferă avantajul obți-
nerii unei recolte mai timpurii comparativ 
cu plantarea cepei primăvara.

Chiar dacă e simplu la prima vedere, 
există câteva subtilități, care trebuie res-
pectate pentru a obține o recoltă bogată și 
timpurie de ceapă la plantarea de toamnă.

Nu toate soiurile de ceapă sunt potri-
vite pentru plantarea de toamnă, cu toate 
acestea, dacă ne limităm doar la alegerea 
soiului potrivit, acest lucru nu garantează 
rezultatul.

Doar o combinație dintre tehnologia 
competentă, materialul săditor de calitate 
și respectarea termenelor de plantare a 
cepei permite obținerea rezultatelor dorite.

Cum plantăm ceapa toamna
Cea mai răspândită metodă de cultivare 

a cepei toamna e prin utilizarea de arpagic.
Pentru plantarea cepei de toamnă, este 

potrivită o parcelă, pe care au fost cultivate 
anterior tomate, ardei, vinete, castraveți, 
pepeni, varză. Pe același teren sau după 
usturoi, praz, se cultivă abia după 4-5 ani.

Nu este recomandat să plantăm ceapa 
după cartofi, lucernă, trifoi roșu, deoarece 
acest lucru poate duce la deteriorarea cepei 
de către nematozi.

Solul pentru plantarea cepei toamna 
trebuie pregătit din timp. Cea mai bună re-
coltă va fi obținută pe soluri fertile afânate.

Prin urmare, la afânare, pe suprafețe 
mici adăugați 5-6 kg de mraniță (la dorință 
puteți adăuga și 10 g de sulfat de potasiu 
și 20 g de superfosfat la 1 mp). Înainte de 
plantare, puteți să presărați solul cu cenușă 
de lemn în proporție de 10 g pe 1 mp.

Pe suprafețe mari, terenul se ară la cir-
ca 25 cm, se nivelează cu motocultorul cu 

freză, apoi se recomandă introducerea în-
grășămintelor granulate fără clor cu câteva 
zile înainte de plantare, doza calculându-se 
în funcție de analiza solului.

Varietatea hibrizilor de ceapă ce pot fi 
cultivați din toamnă este mare. Sunt dis-
ponibili pe piață hibrizi ce se plantează și 
la sfârșit de august, au o recoltă foarte bo-
gată. Trec cu bine peste iarnă, în primăvară 
poate fi consumată ca ceapă verde, iar în 
luna iunie ca bulb.

Dar, de obicei, ceapa de toamnă se sea-
mănă mai târziu, atât cea din semințe, cât 
și cea din arpagic.

Plantarea cepei de toamnă
Pregătirea terenului. După nivelarea 

solului se alege distanța de plantare. De 
obicei, se optează pentru o distanță între 
rânduri la ceapă de 20-25 cm, iar între plan-
te pe rând de circa 5-7 cm, majorându-se 
până la 10 în funcție de scop și varietate.

Totodată, ceapa de toamnă mai poate fi 
plantată după schemele:

- straturi în grădini familiale: 
60+30+30+30 cm;

- straturi de 150 cm în teren modelat: 
66+28+28+28 cm;

- în benzi, pe teren nemodelat: 
55+15+15+15 cm sau 60+30+30+30 cm.

Arpagicul se plasează în cuiburi la o 
adâncime de circa 4-5 cm. Odată cu apariția 
înghețului, puteți mulci parcela pentru a 
proteja cultura suplimentar de îngheț. În 
acest caz, puteți utiliza frunze sau paie.

Important este să se respecte adâncimea 
de plantat la cultura de ceapă de toamnă. 
Bulbii plantați prea adânc primăvara vor 
germina mai greu, așteptând ca solul să 
se încălzească, iar cei aflați la suprafață 
pot îngheța.

Pregătirea materialului săditor 
de ceapă înainte de plantare

Indiferent dacă ați cumpărat material să-
ditor sau l-ați produs de sine stătător, ceapa 
va trebui sortată și dezinfectată înainte de 
plantarea de toamnă. În primul rând, înde-
părtați toți bulbii bolnavi, putreziți, uscați 
și deteriorați mecanic. Apoi selectați ceapa 
rămasă după mărime: pretabil pentru semă-
nat este arpagicul de 0,7-1,4 cm diametru, iar 
dimensiunea maximă recomandată este de 
până la 2 cm. Arpagicul de dimensiuni mai 
mari poate produce tulpini florifere. Pe de 
altă parte, dacă scopul este de a obține cozi 
de ceapă timpuriu, arpagicul de dimensiuni 
mai mari vă va asigura acest lucru.

O altă etapă importantă recomandată 
este dezinfecția bulbilor: se tratează îna-
inte de plantare, de exemplu, cu sulfat de 
cupru de 1%. În condiții de casă, pentru 
dezinfecție, bulbii sunt scufundați timp de 
o jumătate de oră într-o soluție de sulfat 
de cupru (20 g per găleată de apă), apoi 
se usucă într-o cameră caldă și cu aerisire 
bună timp de o zi.

Apropo, ceapa înființată toamna pentru 
obținerea bulbilor este avantajoasă din 
punctul de vedere că este mai puțin afec-
tată de musca cepei, datorită faptului că 
sistemul radicular este deja bine format și 
poate face față mai ușor impactului afec-
tării. Astfel, dacă vă confruntați cu acest 
dăunător, ați putea testa această opțiune.

Este important să ne amintim că din mo-
mentul plantării până când solul îngheață, 
ceapa ar trebui să aibă timp să prindă rădă-
cini, dar să nu înceapă să crească. Pentru 
aceasta sunt necesare circa 2-3 săptămâni.

În majoritatea cazurilor, este recoman-
dată drept perioadă de plantare pentru 
ceapa de toamnă: începând cu a doua, a 

treia decadă a lunii septembrie până pe 15 
octombrie, principalul indicator în acest 
sens fiind temperatura.

Dacă toamna este instabilă, încercați să 
plantați în două perioade diferite ceapa de 
toamnă. Plantați o parte la sfârșitul lunii 
septembrie începutul lunii octombrie, iar 
a doua puțin mai târziu.

Nu are rost să plantați ceapă după apari-
ția înghețurilor stabile – aceasta va îngheța. 
Bulbul înrădăcinat rezistă la temperaturi de 
până la -8°C, iar partea aeriană nu preferă 
temperaturi sub 4°C.

Puteți utiliza și datele indicate de termo-
metru pentru a determina momentul optim 
de plantare a cepei de toamnă, dacă tempe-
ratura scade și se menține pe parcursul mai 
multor zile la 5-7°C, puteți iniția plantarea.

Semănatul semințelor 
de ceapă toamna

Cultivarea cepei prin semințe permite 
să adaptăm soiul la sol și climă, deoarece 
această creștere este cât mai apropiată de 
condițiile naturale. În plus, semănatul per-
mite să economisim materialul săditor și 
să fim siguri de calitatea cepei.

De obicei, se utilizează circa 100 de se-
mințe la un metru liniar de rând. Apoi, rân-
dul este acoperit suplimentar cu mraniță.

Se recomandă ca peste rânduri să fie 
zăpadă în timpul iernii, în caz contrar, ca 
măsură suplimentară de protecție contra 
înghețului se utilizează mulciul de rumeguș 
sau frunze, ce se înlătură primăvara înainte 
de răsărirea plantelor.

Adâncimea de semănat a semințelor de 
ceapă este de 2-3 cm, iar norma de semințe per 
hectar pe suprafețe mari este de 6-8 kg pentru 
a obține bulbi de mărime medie spre mare.

agrobiznes.md
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Luni, 10 octombrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Caravana TVR Moldova La tine-n sat
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover România
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 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Teleenciclopedia
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Garantat 100%
13.55 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Români care au schimbat lumea 
Elie Wiesel
18.25 Români care au schimbat lumea 
Mircea Eliade
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Dosar România
23.00 Nocturne
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Nocturne
02.50 Tezaur folcloric
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
04.55 Mic portret de mari românce
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
05.55 Dispăruți fără urmă

TVR 2

07.00 Teleșcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena

10.00 Documentar: 360° GEO Ultimele 
caravane din Sahara
11.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Educație la înălțime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Rețeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar
23.00 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Imposibila iubire
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
05.20 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Tezaur
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața

09.00 Cronica săptămânii
09.45 Lecturi a la carte
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Erudit cafe
14.15 Serial Oshin
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Astroboy
16.00 Marca frumuseții
16.30 Codul ECO
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Dimensiunea diplomatică
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Film Colette
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
08:00 Telemagazin 
08:15 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ 
08:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educațio-
nal/informativ 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Născut în Moldova program Educați-
onal/informativ
22:15 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ
22:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
22:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Actualitatea la Raport talk show
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
00.00 Film Parker
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 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Știrile Pro TV
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula Jurnal TV
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Новая жизнь Анны
23.00 Jurnalul 23
00.00 Dora Show

02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 O viață din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața matinal
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Приключения Паддингтона

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața matinal
01.20 Х/ф Приключения Паддингтона
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.15 Film: ATENTAT SÂNGEROS
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 79
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 190
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 193
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 82
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 192
21.00 Film: TRĂIEȘTI DOAR O SINGURĂ 
DATĂ
23.00 Film: 6 GUNS
01.00 Cei șapte ani de masă
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 11 octombrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Documentar
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
13.45 Europa azi
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Români care au schimbat lumea
23.00 Țară, țară, cine ești?
23.50 Discover România
00.00 Investiți în România!
01.00 Documentar
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Români care au schimbat lumea
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ora regelui
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Lumea financiară
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Telecinemateca Camarazi

00.55 Dincolo de alb și negru
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Telecinemateca Camarazi
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri
05.05 AgroStrategia
05.55 Vorbește corect!
06.00 Dispăruți fără urmă

TVR 2

07.00 TeleșcoalaLimbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Documentar
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediție limitată
23.00 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Reduși la tăcere
02.55 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
05.30 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.30 Unda bugeacului
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Serial Oshin
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Astroboy
16.00 Наш общий дом
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.40 Știrile din sport
19.50 Știri externe
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.10 Film Cu sau fără bărbați
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
08:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Landșaft pentru tine Program educa-
tional/informativ 
22:30 Sezonul de recoltare Program educa-
tional/informativ 
22:45 Compoziții florale Program educațio-
nal/informativ
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău

07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Las Fierbinți
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
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Superspeed
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Новая жизнь Анны
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul 19
20.00 Trigger
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 UEFA Champions League
00.00 Rezumatul meciurilor UEFA Cham-
pions League
00.30 Jurnalul de noapte
01.15 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Trigger
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Moldova gândește
06.00 Fără protocol
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Волшебная страна

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
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 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Волшебная страна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 80
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 192
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 193
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 194
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 83
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 193
21.00 Film: CAPCANA UCIGAȘULUI
23.00 Film: TRĂIEȘTI DOAR O SINGURĂ 
DATĂ
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național

04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 12 octombrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Portret obiectiv
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Ediție limitată
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Destine ca-n filme
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Articolul VII
01.00 Ediție limitată
02.00 Destine ca-n filme
02.50 Discover România
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 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Profesioniștii/
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Breaking Fake News
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Film: Palatul viceregelui
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Palatul viceregelui
03.50 Sport
04.05 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
05.55 Dispăruți fără urmă

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Piloții ghețarilor 
elvețieni
11.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Ediție limitată
14.30 Documentar: 360° Socotra, paradis 
sub amenințare
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Drumul lui Wendy
22.00 Povestea vinde
23.00 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Drumul lui Wendy
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
05.20 Documentar: 360° Socotra, paradis 
sub amenințare
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știrile din sport
06.15 Știri externe
06.30 Наш общий дом
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Serial Oshin
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
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15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Astroboy
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.40 Știrile din sport
19.50 Știri externe
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Zapovednik
00.00 Evantai folcloric
01.00 Наш общий дом
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ
08:00 Landșaft pentru tine Program educa-
țional/informativ 
08:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
08:45 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW Program de divertis-
ment 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
18:30 Născut în Moldova program educați-
onal/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program educa-
tional/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Agro Profit talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Agro Profit talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film Assassin’s Creed: Codul 
Asasinului
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Umami: al 5-lea gust
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Asfalt de Moldova - Revenirea acasă
13.00 Главное
13.30 Итоги
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping

16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 UEFA Champions League
00.00 Rezumatul meciurilor UEFA Cham-
pions League
00.30 Jurnalul de noapte
01.15 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Всегда говори Да
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Всегда говори Да
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 81

11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 193
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 194
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 195
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 84
20.00 Film: SPORT SÂNGEROS
22.00 Film: RITUAL SÂNGEROS
00.15 Film: CAPCANA UCIGAȘULUI
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 13 octombrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Istorii cu tâlc
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Povestea vinde
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Rețeaua de idoli
23.00 Omul și timpul
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Povestea vinde
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Omul și timpul
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Breaking Fake News

13.55 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Omul și timpul
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Maria - uimitoarea regină din Carpați
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Aventura urbană Botoșani/
02.50 Vizita de lucru
03.15 Pro Patria/
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
04.55 Mic portret de mari românce
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
05.55 Dispăruți fără urmă

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Socotra, paradis 
sub amenințare
11.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Povestea vinde
14.30 Documentar: 360° Thailanda, un 
teren insolit de fotbal
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Secretul mamei
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Secretul mamei
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Serial: Ocolul Pământului în 80 
de zile
05.20 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știrile din sport
06.15 Știri externe
06.30 Șciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Serial Tayo, micul autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Astroboy
16.00 Focus Europa
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.40 Știrile din sport
19.50 Știri externe
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Erudit cafe
00.30 MeseriAșii
01.00 Moldovenii de pretutindeni
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațional/
cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural

18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Vin la tine Program de divertisment
22:00 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
23:00 Știri Program informativ
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
00.30 Las Fierbinți
01.30 Știrile Pro TV
02.30 Film Gasoline Alley: Ancheta 
exploziva
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Doctor de bine
23.30 Teleshopping
00.00 Știrile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Asfalt de Moldova - Revenirea acasă
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Micii Bucătari
18.00 Vanturile, Valurile
19.00 Jurnalul 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 UEFA Conference League
00.00 Rezumatul meciurilor UEFA Cham-
pions League
00.30 Jurnalul de noapte
01.15 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Business up
06.00 Iubește viața confesiuni
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Код красный
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок

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 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Код красный
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național

07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 82
11.45 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. 195
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 85
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 191
21.00 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 11+12
22.30 Film: VÂNĂTORII DE MONȘTRI 
PREMIERĂ PE ȚARĂ
00.15 Film: RITUAL SÂNGEROS
02.30 Miezul problemei
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 14 octombrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Universul credintei
11.55 Vorbește corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 În Slujba Binelui
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniștii…
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Festivalul Național de folclor Sus la 
munte, la Muscel
23.50 Discover România
00.00 Gări de poveste
00.50 Discover România
01.00 Istorii de bun gust
02.00 Profesioniștii…
02.50 Discover România
03.00 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Universul credinței
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Omul și timpul
13.55 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
15.55 EURO polis
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Gări de poveste
18.55 Țară, țară, cine ești?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Film: Luna comanșilor
22.55 Vorbește corect!
23.00 Anchetele comisarului Antonescu 
Dușmanul din casă. Partea a II-a
00.00 Replay
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Luna comanșilor
03.40 Vorbește corect!
03.45 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.55 Discover România
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Thailanda, un 
teren insolit de fotbal
11.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Documentar: 360° India - părul 
ofrandă
15.30 Teleșcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educație la înălțime redifuzare
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Rețeaua de idoli
23.00 Serial
00.00 RIVALII… cu Marina Almășan
02.00 Ora de Știri
02.45 Mic dejun cu un campion
03.35 E vremea ta!
03.45 Teleșcoala

04.35 Serial
05.25 Documentar: 360° India - părul 
ofrandă
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știrile din sport
06.15 Știri externe
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Serial Tayo, micul autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Astroboy
16.00 Codul ECO
16.30 În ritmul dansului
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Telerevista FIFA
19.50 F/d Maluri
21.00 Mesager
21.30 Erudit cafe
22.10 События, мнения, лица
22.20 Serial În numele fericirii

22.25 Știri Externe
23.35 La noi în sat
00.25 Cuvintele credinței
01.15 Lecturi a la carte
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
08:00 Landșaft pentru tine Program educa-
țional/informativ
08:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educați-
onal/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de divertis-
ment 
18:45 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Agri smart Program educațional/
informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
20:50 Cu alte cuvinte Program de diver-
tisment
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program educațional/informativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program educa-
tional/informativ
22:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Agri smart Program educațional/
informativ
00:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 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 Vocea romaniei
23.30 Film Gasoline Alley: Ancheta 
exploziva
01.00 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV

P R O G R A M E  T V
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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 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV
07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Asfalt de Moldova - Revenirea acasă
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Tombola MAIB
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Teleshopping
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Total Sport
21.00 Новости Jurnal TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Concert
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Concert
17.00 Știri
17.45 Iubește viața confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Concert - O seară în parc
00.30 Știrile TV8
01.30 Efect 9.6
02.30 In good shape - the health show
03.00 Вечер. Настоящее время

04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00
08:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Agri smart Program educațional/
informativ
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program educa-
țional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Despre noi, altfel Program educațio-
nal/informativ
15:30 Primarul la covor Program educatio-
nal/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educațio-
nal/informativ
21:30 Zona Verde Program educațional/
informative
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
 
Național

06.00 Vouă

06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 83
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 191
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 86
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 192
21.00 Film: BUN VENIT ÎN JUNGLĂ
23.00 Film: SPORT SÂNGEROS
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 15 octombrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 Wine trips la TVR Moldova
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.30 Opera comică pentru copii
12.20 Discover România
12.30 Vivi Art
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 5 x 5 minute de istorie
15.25 Documentar: Trenul regal
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
22.35 Antidot la uitare
23.00 Film: Misterele Bucureștilor
00.40 5 x 5 minute de istorie
01.05 Portret obiectiv
02.00 Film: Misterele Bucureștilor
03.40 Printre cuvinte
04.10 Exclusiv în România
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.50 Vorbește corect!
10.00 Ferma
11.00 Vizita de lucru
11.30 Aventura urbană Best of
12.30 Eu pot!
13.30 Cronicile spațiului
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Lumea financiară
15.20 Ora Regelui
16.15 Izolați în România Best of
16.45 Maria - uimitoarea regină din Carpați
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Film: Pintea
23.00 Profesioniștii…
00.00 World Cup Magazin, ep. 17
00.35 Teleenciclopedia
01.30 Istorii ascunse
02.00 Eu pot!
02.50 Profesioniștii…
03.40 Vorbește corect!
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Magazin auto
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 RIVALII… cu Marina Almășan
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Șoferul doamnei Daisy
22.00 Serial: Legături de sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Legături de sânge
04.35 Film: Șoferul doamnei Daisy
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Candela neuitării
06.30 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineața
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 La noi în sat
12.45 F/d Culisele istoriei
13.35 Concert în Europa

14.20 F/d Culisele istoriei
14.40 Opera Carmen
17.00 Всегда на высоте
17.30 Zona ARS
18.00 Concert
19.00 Știrile
19.10 O seară în familie
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Film Primadonna
23.20 События, мнения, лица
23.35 Știri Externe
00.00 Balet L. Minkusа Don Quijote
01.45 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 La noi în sat
05.00 Всегда на высоте
05.30 Mesager
23.35 Muzica pentru pace
04.45 Lecturi a la carte

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Magia decupajului Program educati-
onal/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
08:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program educa-
tional
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educational/ 
cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Educați-
onal/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:00 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
03:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
03:30 Agri smart Program informative/
educațional
03:45 Zona verde Program educational/
informativ
04:15 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
12.30 Teleshopping
12.45 Film Rufus, animalul fantastic

14.15 Film La bine și la rău
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Mecanicul 2
23.00 Film Masuri colective
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Rufus, animalul fantastic
04.00 Film La bine și la rău

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 I likeIT
10.30 Superspeed
11.00 La Măruță
12.30 Ce spun românii
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping

00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecții de viața
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Новости Jurnal TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Клан Ювелиров
15.00 Fotbal - Superliga Moldovei
17.30 Se caută un milionar
18.00 O viață din pensie
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Where the Heart Is
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Cealaltă Basarabie
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 In good shape - the health show
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Х/ф Особенные
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Х/ф Мальчик в полосатой пижаме
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Заступник
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Особенные

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiții de la bunica
07.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 84
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
13.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 85
14.45 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 11 +12
16.15 Film: BD ÎN ALERTĂ
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 87
20.00 Film: UN ȘERIF EXTRATERESTRU
22.00 Film: CAPCANA DIN ADÂNCURI
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 16 octombrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 Memoria locului
08.30 Bucuria credinței
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viața satului
12.30 Izolați în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Rivalii… cu Marina Almășan
16.35 Cap compas
17.00 La un pas de România
17.30 Printre cuvinte
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 Tradiții
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.50 Discover România
04.00 Istorii cu tâlc
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinței
08.30 Cronicile spațiului
09.00 Guști! Și apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ai luat plasă!, ep. 1 sez. 3
15.30 Exclusiv în România
16.30 Gări de poveste
17.30 Istorii ascunse
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Dosar România
18.55 Garantat 100%

19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Festivalul Național de Folclor Sus, la 
munte, la Muscel 2022
23.00 Drumul spre Qatar, ep. 7
23.30 Drumul spre Qatar, ep. 8
00.00 Garantat 100%
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Ai luat plasă!, ep. 1 sez. 3
02.00 Film: Pintea
03.45 Sport
04.00 Telejurnal Știri
05.00 Bucuria credinței
05.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean
05.55 Ferma

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Să fim sănătoși!
12.30 Levintza
13.00 Film: Dreptate în lanțuri
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Concurs
22.00 Film: Toată lumea știe
00.40 Magazin auto
01.05 Film: Dreptate în lanțuri
03.05 Ora de Știri
03.50 Pescar hoinar
04.15 Natură și aventură
04.40 Cap compas
05.05 Generația Fit
05.30 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
09.00 O doză de sănătate
09.25 Regatul gusturilor
09.50 F/d
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la școală

10.30 Ring star
11.30 Tezaur
12.30 F/d Maluri
13.35 Cântec din folclor
14.00 O seară în familie
15.00 F/d
15.15 Concert
16.05 F/d Culisele istoriei
17.00 stil nou
17.30 Purtătorii de cultură
18.00 În alți papuci
18.30 Moldovenii de pretutindeni
19.00 Știrile
19.15 Emisiune de analiză politică
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Șciotîjnăvîc
23.00 Film Regii mambo
00.40 Tezaur
01.00 Purtătorii de cultură
01.30 Bună dimineața
03.30 În alți papuci
04.00 Muzică
05.00 Moldovenii de pretutindeni
05.30 Mesager

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Magia decupajului Program educati-
onal/informativ 
08:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
08:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment 
11:40 Profu de nutriție Program educa-
tional 
12:00 Călătorii cu gust Program de turism 
12:30 Interviuri cu Soroceni 
13:50 Cu alte cuvinte Program educational/ 
cultural 
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative 
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ 
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ 
15:00 Născut în Moldova program Educați-
onal/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România 
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ 
18:15 Zona verde Program educational/
informativ 
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment 

19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor 
00:00 Program AGRO TV România 
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
03:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film Profesosul trasnit
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Aquaman
23.00 Film Gangsteri cu stil
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Lecții pentru mama
03.30 Film Profesosul trasnit
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 La Măruță
12.30 Superspeed
13.00 ApropoTv
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Vorbește lumea
16.45 Umami: al 5-lea gust
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 ApropoTv
00.00 Teleshopping
00.30 Umami: al 5-lea gust
00.50 Doctor de bine
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecții de viața
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Fii Sănătos
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se caută un milionar
11.00 Secretele Puterii
12.30 Teleshopping
13.00 Ora Expertizei
14.30 Итоги
15.00 Cealaltă Basarabie
16.00 Новая жизнь Анны
17.00 Vânturile, Valurile
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Secret Life of Marilyn Monroe
01.00 Patrula
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Ora de Ras
04.00 viața din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândește
09.30 Iubește viața matinal
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Звездные врата
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Х/ф Хеллбой: герой из пекла
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Звездные врата
04.00 Business up

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: BD ÎN ALERTĂ
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Cei șapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 88
20.00 Film: DRAGOSTEA TATĂLUI
23.15 Film: UN ȘERIF   
EXTRATERESTRU
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Pericolul atomic

De când sfidată e geneza
De mințile oligofrene,
Se mişcă globul cu viteza
De zeci de… noduri gordiene. Gheorghe BÂLICI

Astronauta italiană Samantha 
Cristoforetti a răspuns 
întrebărilor despre știință 
adresate de câteva fete

Prima femeie din Europa co-
mandant al Stației Spațiale In-
ternaționale (ISS), astronauta 
italiană Samantha Cristoforetti, 
a răspuns întrebărilor a cinci 
fete cu vârste între 8 și 11 ani 
din diverse locuri din Europa. 
Cristoforetti a vorbit plutind în 

imponderabilitate având alături 
o păpușă Barbie în costum de as-
tronaut.

Întrebată care este motivul 
pentru care a dorit să devină as-
tronaută, Cristoforetti, în vârstă 
de 45 de ani, a spus: „În copilărie, 
eram fascinată de ideea de a zbura 

T e h n o l o g i a 
a pătruns și pe 
podiumul de la 
Săptămâna Mo-
dei de la Paris, 
unde casa Co-
perni a prezen-
tat-o în timpul 
show-ului său pe 
manechinul Bella 
Hadid în timp ce 
era stropită cu un 
lichid care, după 
ce s-a uscat, s-a 
transformat într-o rochie, notează news.ro.

Manechinul Bella Hadid a fost stropită cu un 
lichid care s-a transformat în rochie, revoluționând 
moda în cadrul show-ului de la Musée des Arts et 
Métiers din Paris.

La finalul spectacolului, pe scenă a apărut mode-

lul american Bella 
Hadid, purtând 
doar lenjerie in-
timă, înainte de 
a fi stropită de 
trei bărbați cu un 
lichid care, odată 
solidificat, a for-
mat pe corpul mo-
delului, în câteva 
minute, o rochie 
albă minimalistă.

Această solu-
ție pulverizată pe 

Bella Hadid conține fibre de bumbac și fibre sintetice 
suspendate într-o soluție de polimer care se evaporă 
atunci când lichidul intră în contact cu pielea.

Pe Twitter, mulți internauți au numit această 
performanță „un moment memorabil din istoria 
modei”.

Moment incredibil: un lichid 
stropit pe un manechin 
s-a transformat în rochie

în spațiu, de sentimentul aventurii 
și al explorării”.

 „Apoi am devenit interesată 
de știință și de tehnologie; mi-a 
plăcut foarte mult să zbor, așa că 
am devenit pilot. Iar faptul de a 
fi astronaut aduce cumva laolaltă 
toate pasiunile și interesele mele”, 
a spus ea.

Conversația video, din care luni 
au fost date publicității mai mul-
te fragmente, face parte dintr-un 
proiect menit să inspire tinerele 
fete pentru a începe cariere în 
STEM – știință, tehnologie, ingi-
nerie și matematică – și marchea-
ză totodată Săptămâna Mondială 
a Spațiului, care a început marți.

Inițiativa a fost organizată de 
Inspiring Girls International, o 
organizație caritabilă care pune 
în legătură tinere fete cu profesi-
oniști din diferite domenii.

Un pui de lup arctic clonat a 
fost expus publicului la 
o grădină zoologică din China

Un pui de lup arctic clonat a fost expus publicului la o grădină 
zoologică din orașul chinez Harbin, din nord-estul țării, relatează 
dpa, citat de Agerpres.

Puiul, pe nume Maya, a fost creat din celule ale pielii prelevate de 
la un lup arctic sălbatic din Canada și a fost născut de un câine beagle 
surogat, a anunțat joi agenția de presă chineză Xinhua.

Puiul de lup, care a împlinit 3 luni, este sănătos și trăiește alături 
de mama sa surogat la gradina zoologică Polarland.

 „Tehnologia clonării este o modalitate eficientă de a proteja diver-
sitatea genelor și pentru a crește populația”, a declarat cercetătorul 
chinez Lai Liangxue de la Institutul de Biomedicină și Sănătate din 
Guangzhou. Un al doilea lup arctic clonat urmează să se nască în curând.

Cunoscut și sub denumirea de lup alb sau lup polar, animalul apar-
ține familiei canine. Lupul arctic este originar din nordul Canadei și 
Groenlanda și nu este o specie pe cale de dispariție.

Clonarea este un proces care produce indivizi identici genetic, fără 
modificare genetică.

Agerpres
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