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E greu de răspuns acum 
la întrebarea ce câștig sub-
stanțial extrage Iranul din 
livrarea dronelor și rache-
telor care distrug orașele și 
infrastructura ucraineană. 
E limpede că nu are nimic 
de pierdut, căci nicio sanc-
țiune în plus nu-i poate face 
mai mult rău decât sancțiu-
nile pe care le suportă deja 
de câteva decenii. Dar ce 
obține de la ruși? 

Adrian CIUBOTARU
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Etica lustrației

„Nu te poți respecta pe tine dacă nu 
respecți poporul în sânul căruia trăiești”

Olesia Șevcenko:
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La ancheta „Gazetei de Chișinău” răspunde 
prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu

Cunoscutul istoric se referă la câteva 
aspecte ale acestei teme spinoase: ștergerea 
urmelor activității secrete a KGB, faimoasa 
calomnie a lui Petru Lucinschi la adresa 
intelectualității basarabene, așa-zisa „Listă 
Șandrovski”, procesul câștigat de domnia sa 
la CtEDO, împotriva SIS, etc. 
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Astfel, doar 107 din instituții-
le conectate la gaz și la sistemele 
centralizate au posibilitatea să 
treacă la surse alternative de în-
călzire. Pentru aceasta, ar avea 
nevoie, în total, de aproximativ 
1.200 de tone de cărbune, 900 de 
metri steri de lemne și 4.100 de 
tone de biomasă (pelete, brichete, 
paie).

În luna august a anului curent, 
vicepremierul Andrei Spînu a pre-
cizat că o bună parte din instituți-
ile de învățământ din R. Moldova 

care sunt conectate la sistemul 
centralizat de încălzire pot folosi 
cărbune, iar 116 școli din Moldova 
mai au sobe. 

Totodată, Guvernul a pregătit 
un plan de acțiuni pentru depă-
șirea crizei energetice în sezonul 
de încălzire 2022-2023. Potrivit 
documentului, în caz de necesita-
te, elevii vor trece la studii online. 

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a vorbit cu 
reprezentanți ai mai multor insti-
tuții de învățământ din republică 
și a aflat cum se descurcă, dar și 
ce metodă de încălzire folosește 
fiecare instituție în parte. 

Pelaghia Traci, directoarea Li-
ceului Teoretic „Ștefan Cel Mare și 
Sfânt” din satul Taraclia, raionul 
Căușeni, ne-a spus că atât elevii, 
cât și profesorii așteaptă să se 
mute într-un bloc de studii nou, 
iar acolo vor avea trei cazane de 
încălzire cu gaze naturale. 

17 octombrie 2022, ora 7.56, comuna Pașcani, raionul Criuleni

Majoritatea instituțiilor de învățământ 
din R. Moldova, adică 1.481 din 
2.672, sunt încălzite cu gaze, iar alte 
405 sunt conectate la rețelele termice 

centralizate, spun datele Ministerului Educației şi 
Cercetării (MEC), oferite pentru europalibera.org. 
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Diana BOTNARU

Guvernul a aprobat miercuri, 19 octo
mbrie, decizia privind repartizarea şi 
redistribuirea unor alocații prevăzute în 
Legea bugetului de stat pentru anul 2022. 

Angajații din sectorul public, cu salarii mai mici 
de 15 mii de lei, vor primi un ajutor unic în valoare 
de 3000 de lei, scrie întrun comunicat emis de 
Executiv. 

Plata unică, cu caracter excepțional, va fi acordată pentru susținerea 
angajaților al căror loc de muncă de bază este în cadrul autorităților/
instituțiilor bugetare și care sunt remunerați conform Legii privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În acest context, reporterul „Gazetei de Chișinău” a realizat un 
sondaj printre cetățeni. Majoritatea fiind la vârsta a treia, aceștia 
consideră că e o decizie nechibzuită. 

Elena, 55 de ani, casnică, Chişinău: „Ce faci acum cu 15 mii de 
lei? Dar de ce nu s-au gândit și la pensionari? De ce nu s-au gândit la 
cei care au nevoie de tratament și medicamentele sunt foarte scumpe?”.

Ion, 70 de ani, pensionar, raionul Străşeni: „Foarte bine că 
le oferă. Dar la noi se gândește cineva? Cu toate aceste scumpiri o să 
murim înainte de termen”. 

Andrei, 69 de ani, şofer, Chişinău: „Nu ne mai miră nicio 
acțiune a autorităților. Închidem și noi ochii și mergem mai departe”.

Angela, 47 de ani, profesoară, raionul Floreşti: „Da, 3000 
de lei nu e așa de mult, dar sunt un impuls acești bănuți”. 

Ecaterina, 59 de ani, vânzătoare, Chişinău: „Eu nu sunt 
angajată oficial. Nici nu mă încălzește, nici nu mă răcește această nou-
tate. Mă întreb cum se descurcă și cum se vor descurca pensionarii”. 

Tudor, 40 de ani, şofer, Chişinău: „Ei și? Ce vor rezolva? N-am 
nicio părere. Pensionarii mor de frig, dar ei ne iau în râs cu niște bănuți”.

Natalia, 30 de ani, femeie de afaceri, Chişinău: „Pentru 
cineva e un ajutor real. Mulți, puțini acești 3000 de lei, dar ei vor fi 
un ajutor”.  

Cătălin, 40 de ani, administrator, Chişinău: „Bine că a fost 
aprobată. Dar pensionarii ce vor face?”

Nadejda, 50 de ani, casnică, Chişinău: „Oftez când mă uit 
la prețuri! Noroc că avem copiii care ne mai ajută, altfel am muri de 
foame și de frig”. 

Potrivit proiectului, din alocațiile bugetare aprobate vor fi repartizate 
mijloace financiare în valoare de 437,6 milioane de lei, dintre care 
107,9 milioane de lei către autoritățile finanțate de la bugetul de stat, 
327 de milioane de lei către APL de ambele niveluri și 2,7 milioane 
de lei către CNAS. Plata unică cu caracter excepțional nu va fi supusă 
impozitării, scrie în același comunicat. 

Diana BOTNARU

Vo x - p o p

Bugetarii vor primi 
un ajutor unic 
din partea statului, 
ceilalți angajați 
nu vor fi susținuți 

„Acum, după vacanța de toam-
nă, urmează să ne mutăm într-un 
bloc nou. Aici, unde suntem acum, 
e frig, pentru că blocul e vechi 
și necesită reparații. Așteptăm 
mâine-pomâine să ne anunțe că 
putem să ne mutăm. Acolo vom 
avea parte de trei cazane cu gaze 
naturale, care vor oferi căldură. 
O să ne descurcăm, nu e ușor, dar 
nu punem presiune pe autorități”. 

Gimnaziul Șolcani, din raionul 
Soroca, dispune de 20 de metri 
steri de lemn, ne-a comunicat di-
rectoarea Gimnaziului, Zinaida 
Chiorescu.

„Am cumpărat 20 de metri 
steri de lemn. Bugetul instituți-
ei nu ne-a permis să cumpărăm 
și cărbune pentru perioada rece 
a anului, de aceea Direcția de 
învăţământ Soroca ne-a alocat 
suma de 127 de mii de lei, din care 
am cumpărat 13 tone de cărbune 
și așa vom încălzi instituția”, ne-a 
declarat Zinaida Chiorescu.

După reparația clădirii Gim-
naziului Mingir, din satul Mingir, 
raionul Hâncești, reprezentanții 
instituției spun că nu mai îngheață. 

„Proiectul de reparație din 
2015 a prevăzut schimbarea feres-
trelor și ușilor unui bloc, în care 
se află sala festivă și sala sportivă, 
precum și intrarea principală în 
școală. Totodată, au fost izolați 
termic pereții exteriori ai clădirii 
și reabilitat parțial acoperișul. În 
plus, sunt reduse emisiile de CO₂ 
în volum de 134 de tone anual. 
Noi ne descurcăm. Pe online nu 
vom trece”, ne-a spus secretara 
Gimnaziului Mingir. 

Menționăm că, de miercuri, 19 
octombrie, toate grădinițele din 
Chișinău încep a fi conectate la 
agentul termic. O decizie în acest 
sens a fost luată de către Direcția 
generală educație tineret și sport, 
în comun cu Primăria capitalei, a 
anunțat șeful adjunct al Direcției 
educație, Andrei Pavaloi.

„Ca urmare a analizei situa-
ției privind temperatura în gru-
pele grădinițelor din municipiul 
Chișinău, în 129 de instituții de 
educație timpurie s-a constatat 
că temperatura medie în grupe 
constituie 15,4 grade Celsius. 
Totodată, 89 din 129 de insti-
tuții preșcolare au solicitat prin 
demersuri conectarea agentului 
termic”, precizează DGETS, prin-
tr-un comunicat de presă. 
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Șantajul Kremlinului

„Situația este dificilă. „Ga-
zprom” a decis să reducă livră-
rile – în octombrie cu 30%, în 
noiembrie – cu 40%. În octom-
brie deficitul este de 36 de mili-
oane de metri cubi, în noiembrie 
deficitul este de așteptat să fie 
de 55 de milioane de metri cubi 
de gaz”, a menționat Serghei 
Obolonik.

Așa-zisa conducere a Trans-
nistriei a trimis Rusiei scrisori 
cu cereri.

La această etapă, consumul 
de gaze naturale va fi redus în 
detrimentul industriei. S-a decis 
reducerea temporară a livrărilor 
de gaze către o serie de întreprin-

deri din regiune, mai scrie presa 
transnistreană.

Autoritățile de la Chişinău 
nu sunt la curent 
cu decizia Gazprom

Vicepremierul Andrei Spînu a 
declarat că nici partea strângă și 
nici partea dreaptă a Nistrului nu 
au fost notificate de Gazprom pri-
vind reducerea livrărilor de gaze 
naturale. Declarația a fost făcută 
în cadrul emisiunii „În Profunzi-
me” de la Pro TV Chișinău.

„Nici cei din partea stângă, nici 
cei din partea dreaptă a Nistru-
lui nu au primit o astfel de in-
formație. Pot doar să presupun 
că vorbesc despre situația în care 
Gazprom nu va rezerva capacități 
suplimentare pentru luna noiem-
brie, adică acea cantitate de 5,7 
milioane de metri cubi de gaze va 
fi menținută și pentru luna noiem-
brie. Însă, ținând cont de faptul 
că în luna noiembrie se răcește 
timpul și consumul crește, aces-
te 5,7 milioane de metri cubi vor 
ajunge pentru mai puțin decât în 

„Delegația socialiștilor a plecat la Moscova să discute planul de destabilizare a situației în Republica Mol-
dova și instalarea unui guvern pro-moscovit. Asta, dacă nu știați, se numește trădare de țară și există doar 
o singură soluție – scoaterea în afara legii a psrm și a partidului lui Șor.”

Anatol Șalaru, ex-ministru al Apărării în Republica Moldova, 
președinte executiv al PUN 
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luna octombrie”, a subliniat vice-
premierul Andrei Spînu.

Prin urmare, ministrul menți-
onează că, în cazul în care Rusia 
va decide să reducă volumul de 
gaze, autoritățile vor achiziționa 
gaze naturale de pe piețele inter-
naționale.

„În primul rând, trebuie să fa-
cem economii. Printr-un mesaj 
public am venit cu un îndemn că-
tre toți cetățenii să economisim 
energia electrică și gazele natura-
le. Vom achiziționa gaz de pe pia-
ța internațională și vom asigura 
cetățenii cu suficient gaz”, a mai 
adăugat viceprim-ministrul.

De asemenea, Vadim Ceban a 
anunțat pe pagina sa de Telegram 
că, în prezent, Moldovagaz, care 
aprovizionează cu gaze natura-
le inclusiv locuitorii din stânga 
Nistrului, nu deține informații 
privind „rezervarea capacității 
lunare pentru furnizarea volume-
lor contractate în luna noiembrie 
pentru consumatorii moldoveni”.

Destabilizarea Republicii 
Moldova e scopul Moscovei

Solicitat de reporterul „Gaze-

tei de Chișinău”, analistul politic 
Nicolae Negru a menționat că re-
ducerea livrărilor de gaze de către 
Gazprom în Transnistria are sub-
text politic și are ca scop desta-
bilizarea situației în Republica 
Moldova.

 „Sigur, orice acțiune a Mos-
covei trebuie privită în contex-
tul războiului ruso-ucrainean. O 
destabilizare și o resetare a Re-
publicii Moldova, așa încât aceas-
ta să nu mai susțină Ucraina, e 
scopul ei. Transnistria este una 
din pârghiile pe care le aplică”, a 
afirmat Nicolae Negru.

Putin încearcă 
să paseze 
responsabilitatea 
pe autoritățile noastre

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” l-a contactat și pe expertul 
în energetică, Sergiu Tofilat, re-
feritor la motivele pentru care 
concernul rus a decis reducerea 
livrărilor de gaze naturale.

„De la începutul lunii Ga-
zprom ne oferă doar 5,7 milioane 
metri cubi pe zi, pentru ambele 
maluri. Iar nouă ne trebuie 8,1 

Gazprom a decis să reducă livrările 
de gaze către Transnistria cu 30% în 
octombrie şi cu 40% în noiembrie, 
comparativ cu aceleaşi perioade ale 

anilor precedenți. Anunțul a fost făcut de către 
aşazisul ministru al Dezvoltării Economice 
din regiune, Serghei Obolonik, în cadrul unei 
şedințe din 17 octombrie, scrie presa din regiunea 
transnistreană. Pe de altă parte, Ministerul 
Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) şi 
şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spun că, în 
prezent, Gazprom nu a emis o hotărâre oficială 
în acest sens. În context, „Gazeta de Chişinău” a 
contactat experți pentru a stabili care ar putea fi 
motivele pentru care Gazprom a decis reducerea 
livrărilor de gaze şi cum ar trebui să procedeze 
autoritățile de la Chişinău.

Sergiu Tofilat: „Fără gazul rusesc pe datorie, Transnistria va înceta să mai existe”

Doina BURUIANĂ

Moldovagaz va primi un împrumut în 
valoare de un miliard 50 de milioane de lei 
de la Energocom, fără aprobarea prealabilă 
a consiliilor și/sau a adunărilor genera-
le ale companiilor. Decizia a fost luată în 
cadrul ședinței de miercuri, 19 octombrie, 
a Comisiei Situații Excepționale (CSE), a 
anunțat ministrul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, Andrei Spînu, pe pagina 
sa de Telegram.

Potrivit vicepremierului, hotătârea a 
fost luată cu scopul asigurării securității 
energetice și a continuării furnizării de 
gaze naturale.

Astfel, contractul de împrumut se va 
semna în următoarele condiții obligatorii: 

„Suma împrumutului: 1 050 milioane 
lei moldovenești (MDL); 

Debursarea sumei: 20 octombrie 2022, 
după semnarea contractelor de împrumut 
și de gaj; 

Data scadentă a împrumutului: 1 mai 2023;
Dobânda: egală cu rata de bază a Băncii 

Naționale a Moldovei (21,5% anual)”, a 
subliniat Andrei Spînu.

Garanția reală pentru restituirea îm-
prumutului și plata dobânzii este gajarea 
integrală, în favoarea SA „Energocom”, a 

cotei de 100% a SA „Moldovagaz” în ca-
pitalul social al SRL „Moldovatransgaz” 
împreună cu orice active transmise în ges-
tiunea economică către aceasta de către SA 
„Moldovagaz”, conform contractului de gaj 
cu formulă executorie. 

„Simplu, am oferit un împrumut și am 
luat în gaj sistemul de transport de gaze al 
statului. Această decizie va permite achi-
tarea integrală de către MoldovaGaz către 
Gazprom a consumului de gaz pentru luna 
septembrie și avansul pentru octombrie”, 
a explicat Andrei Spînu.

D.B.

milioane în octombrie și 13,3 mi-
lioane în ianuarie, pentru ambe-
le maluri. Respectiv cantitatea 
oferită de Gazprom nicicum nu 
ne ajunge. Este un șantaj de la 
Kremlin, Putin încearcă să pase-
ze responsabilitatea pe autorită-
țile noastre cum va fi folosit acest 
volum, adică cine va avea gaz și 
cine nu. Pentru malul drept 5,7 
milioane ar ajunge în cea mai 
rece perioadă, dar malul stâng 
rămâne fără gaz”, a explicat ex-
pertul în energetică.

Trebuie 
să ne pregătim 
de cel mai prost 
scenariu

Totodată, el a menționat că, „la 
cum se poartă Gazpromul cu țările 
din UE, trebuie să ne pregătim de 
cel mai prost scenariu cu sistarea 
livrărilor de gaz”.

Potrivit lui Sergiu Tofilat 
(foto), trebuie să căutăm furni-
zori alternativi de gaz.

„Fără gazul rusesc se oprește 
MoldGRES, deci trebuie să cău-
tăm și oferte alternative de ener-
gie. Populația din Transnistria va 
rămâne fără gaz și se va refugia 
o bună parte la noi. Trebuie să 
avem un plan de acțiuni pentru 
gestionarea unei potențiale crize 
umanitare din Transnistria. Toate 
aceste acțiuni implică cheltuieli, 
trebuie să le estimăm și să cerem 
asistență financiară externă”, a 
subliniat specialistul.

Sergiu Tofilat mai spune că, 
odată ce suntem pregătiți cu toate 
punctele de mai sus, putem merge 
la negocieri cu Moscova.

„Fie ne dau volume suficiente 
de gaz, fie trecem la alți furnizori 
și rezolvăm conflictul transnis-
trean. Fără gazul rusesc pe dato-
rie, Transnistria va înceta să mai 
existe”, a conchis expertul.

Moldovagaz, salvată de Energocom cu 
un împrumut de peste 1 miliard de lei
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În RM, piața racilor este 
dominată de import și pescuit 

Încercând să aflăm mai multe 
despre comercializarea racilor în 
Republica Moldova și să identi-
ficăm un crescător de raci, am 
sunat la toate anunțurile de pe 
site-ul 999.md care ofereau spre 
vânzare raci. 

Despre piața racilor 
din R. Moldova

Am sunat la mai multe numere 
indicate în anunțuri, dar au răs-
puns doar șapte persoane. Din 
acestea, patru s-au prezentat ca 
agenți economici și ne-au spus că 
sunt importatori. Printre anunțuri 
era și Metro, al cărui reprezentant 
ne-a comunicat la telefon că racii 
care sunt în vânzare sunt de im-
port, atât cei vii, cât și cei conge-
lați. La fel ne-a spus și doamna 
Veronica Ciubaciuc, proprietara 
unei întreprinderi din Chișinău, 
care afirmă că nu avem locuri spe-
cial amenajate pentru creșterea 
racilor și nimeni nu se ocupă de 
creșterea lor. 

Întreprinderea ei importa raci 
din România și Ucraina. În pre-
zent, din cauza războiului, este 
mai greu de importat din Ucraina, 
de aceea se orientează spre Româ-
nia. La momentul apelului era în 
proces de perfectare a actelor la 
vamă cu o firmă românească ce 
crește raci. 

„La noi nu sunt producători, la 
noi se prind raci undeva în Nistru, 
dar, în general, agenții economici 
oficiali au fost și sunt importatori 
din Turcia, România și Ucraina”, 
susține antreprenoarea. În discu-
ția telefonică a mai menționat că 
planifica anterior să deschidă o 
crescătorie de raci, dar, cu pan-
demia și cu războiul din Ucraina, 
a oprit toate investițiile, planurile 
și proiectele sale. 

Ceilalți doi agenți economici 
apelați ne-au declarat că racii pe 
care îi vând sunt pescuți în apele 
republicii, atât în Nistru, cât și 
în alte surse acvatice. Aceștia nu 
sunt permanent de vânzare. Când 

dispun de raci, pescarii îi anunță 
și sunt puși în vânzare. Racii din 
apele noastre sunt solicitați de 
consumator, costând între 200 
și 300 de lei kilogramul și chiar 
mai mult, în funcție de mărimea 
racilor. La întrebarea dacă mai 
sunt aceste crustacee în Nistru, 
agenții ne-au răspuns, siguri, că 
sunt.

Ultima persoană ce a răspuns la 
telefon a declarat că ar crește raci 
și nu e dificil să faci aceasta. A mai 
menționat că are un magazin la 
Buiucani, dar crește racii în Stră-
șeni. La solicitarea de a oferi mai 
multe detalii și chiar de a vizita 
crescătoria acestuia, ne-a spus că 
trebuie să vorbească nemijlocit cu 
șeful întreprinderii. 

După aceasta am revenit de câ-
teva ori cu apeluri, dar nu a mai 
fost de găsit. Aflându-mă prin 
Strășeni, am întrebat la maga-
zinele specializate în vânzare de 
pește și raci vii dacă au auzit des-
pre crescătoria de raci din regiune 
și au declarat că „nimeni nu știe 
nimic de ei”, iar racii de acolo sunt 
de import de la un comerciant in-
termediar din Chișinău. 

Ne-am adresat atunci la Agen-
ția de Mediu la care ni s-a răspuns 
că nu este de competența lor să 
cunoască cine se ocupă de creș-
terea racilor și în general să fie 
la curent cu situația racilor. Ni 
s-a recomandat să ne adresăm la 
Agenția Națională pentru Sigu-
ranța Alimentelor, „dumnealor cel 
mai probabil să cunoască această 
informație”.

În speranța de a elucida miste-
rul dacă sunt crescătorii de raci în 
Republica Moldova, am solicitat 
informații de la Gheorghe Gheor-
ghiu, directorul Asociației Națio-
nale a Piscicultorilor a Republicii 
Moldova. Ultimul a declarat ferm 
că în acest moment nu există o 
crescătorie oficială de raci. Ne-a 
comunicat că racii cresc singuri în 
râurile Nistru, Prut, iazuri și lacuri 
fără a fi crescuți intenționat de 
cineva, atingând și peste 3-4 sute 
de kilograme de raci într-un iaz. 
Acest lucru s-ar datora faptului 
că iazurile nu sunt foarte poluate. 

Cu referire la racii din râuri 
a menționat că în Nistru erau 
mulți raci, acum periodic sunt de 
negăsit din cauza poluării apei. 
A recunoscut că racii au fost și 
sunt pescuiți în toate modurile. 
Cu toate acestea este convins că 
nu există riscul dispariției totale 
a racilor. A mai recunoscut că ar 

Pentru a afla ce fel de raci avem în 
vânzare am ales siteul 999.md şi 
am apelat anunțurile de acolo. Din 
apelurile la care ni sa răspuns, am 

aflat că marea majoritate a vânzătorilor 
comercializează raci de import şi pescuiți. În 
apele Moldovei se găsesc două specii de raci: 
Raculdelac – Astacus leptodactylus şi Racul
derâu – Astacus astacus. Aceştia cresc „de la 
sine, fără monitorizare şi îngrijire specială”, 
susține Gheorghe Gheorghiu, directorul 
Asociației Naționale a Piscicultorilor a RM.

dori să crească raci, însă nu are 
momentan apă îndeajuns și pla-
nifică pentru viitor.

Despre importurile de raci din 
Ucraina a declarat că nu cunoaște 
importatori oficiali, doar cei prin 
contrabandă. El mai declară că 
războiul nu a afectat deocamda-
tă această piață. De asemenea, 
cunoaște că se importă raci din 
Turcia în cantități nesemnificati-
ve. Racii importați ar fi de specia 
Astacus astacus. 

Pe de altă parte, Agenția Națio-
nală pentru Siguranța Alimentelor 
(ANSA), după solicitări repetate și 
cinci luni de așteptare a răspun-
sului, ne-a comunicat că, până în 
luna august 2022, au fost elibe-
rate 391 de autorizații sanitar-ve-
terinare pentru bazine acvatice 
cu profilul activității „creșterea, 
întreținerea și comercializarea 
animalelor de acvacultură” sau 
„creșterea și comercializarea peș-
telui viu”. 

Totodată, sunt prezente 20 de 
unități autorizate sanitar-veteri-
nar cu profilul activității: „Comer-
cializarea produselor de acvacul-
tură cu drept de import”. Specia 
importată și comercializată pe 
teritoriul țării sunt racii vii de apă 
dulce (Astacus astacus). În anul 
2020, a fost importată o cantitate 
de 29623 de kg, în anul 2021 – 

23435,5 kg și din 01.01.2022 până 
în prezent s-au importat 7718 kg, 
țările de origine fiind România, 
Turcia, Grecia. 

De asemenea, ANSA ne-a dat 
asigurări că toată informația des-
pre unitățile supuse autorizării 
este monitorizată/supraveghea-
tă în totalitate de către direcțiile 
teritoriale pentru siguranța ali-
mentelor. 

Ce specii de raci cresc în 
apele Republicii Moldova. 
Situația racilor 
din râul Nistru 

„Raci au fost cândva mulți! 
Acum tot mai rar am întâlnit, 
mulți au fost prinși de braconi-
eri”, susține Serghei Chișlari, pes-
car din satul Lalova, r. Rezina. El 
ne-a povestit că se dă voie să pună 
fiecare pescar care are permis de 
pescuit câte trei capcane pentru 
raci. Dar unii cumpără capcane 
de 10 metri, le unesc câte trei și 
le fac de 30 de metri, astfel prind 
mai mult decât e permis. Pesca-
rul a mai spus că anterior prindea 
câte 10-20 de raci și era fericit, 
dar acum prinde doar 4-5 raci 
și atât. El susține că micșorarea 
numărului de raci este din cauza 
prinderii lor în cantități enorme 
și a comercializării lor.

Carolina BUIMESTRU

În dorința de a afla mai mul-
te despre speciile de raci ne-am 
adresat Elenei Zubcov, profesor, 
doctor habilitat în științe biolo-
gice, membru corespondent al 
Academiei de Științe a Moldovei, 
să ne ofere datele de contact ale 
unei persoane care se ocupă de 
cercetarea situației racilor. Ea 
ne-a comunicat cu tristețe că în 
republică au fost două asemenea 
persoane, dar că una a plecat peste 
hotare, iar unicul cercetător ră-
mas, care s-a ocupat special de 
cercetarea crustaceelor, se con-
fruntă cu probleme de sănătate 
și stă acasă. 

În pofida faptului că nu este 
domeniul său de cercetare, Du-
mitru Bulat, șeful laboratorului 
de Ihtiologie și Acvacultură de 
la Institutul de Zoologie, ne-a 
explicat că noi avem două specii 
de raci: Racul-de-lac – Astacus 
leptodactylus și Racul-de-râu – 
Astacus astacus. Din experiența 
sa, a remarcat că Racul-de-râu e 
pe cale de dispariție, iar Racul-
de-lac încă nu prezintă semne de 
pericol de a dispărea. 

Cercetătorul a evidențiat fap-
tul că, pe lângă braconaj, o cauză 
a micșorării numărului de raci este 
poluarea râului Nistru. Ambele spe-
cii sunt sensibile la poluare și la 
anumite boli cauzate de poluare. 
El face referire la deversările de la 
Soroca în Nistru, la starea afluenți-
lor râului Nistru care, de asemenea, 
sunt grav afectați de poluare. 

Am apelat și la Inspectoratul 
pentru Protecția Mediului solici-
tând date statistice despre pescu-
irea ilegală a peștilor din apele 
țării. Drept răspuns au declarat 
că nu au o asemenea statistică, 
că toate cazurile de braconaj cu 
raci sunt înregistrate împreună 
cu peștii.

Găsiți versiunea integrală a 
articolului pe site-ul 
publicației noastre: 
https://gazetadechisinau.md/ 

Racul-de-râu (Astacus astacus), sursa:https://www.garnelio.de/ 

Racul de lac (Astacus leptodactylus) sursa:https://www.crayfish.ro/
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Efectul va fi zero

Săptămâna trecută, opt parti-
de politice de opoziție au anun-
țat lansarea platformei „Agenda 
comună”. PSRM a declarat că 
aceasta este „o nouă fabrică de 
idei politice și proiecte comune 
de la inițiative legislative la acți-
uni comune de protest și discuții 
la nivel național”. După lansarea 
agendei, Vlad Bătrîncea și Olga 
Cebotari au efectuat o vizită de 
două zile la Moscova.

În perioada 17-19 octombrie, 
secretarul executiv al PSRM, 
Vlad Bătrîncea, împreună cu 
Olga Cebotari, membru al Co-
mitetului Executiv al PSRM, au 
efectuat o vizită la Moscova. Cei 
doi au avut mai multe întâlniri 
cu deputați ai Dumei de Stat. 
Printre aceștia se numără Vea-
ceslav Makarov, vicepreședintele 
fracțiunii „Rusia Unită”, Leonid 
Kalașnikov, președintele Comi-
tetului Dumei de Stat pentru afa-
ceri CSI, integrare eurasiatică și 
relații cu compatrioții, Serghei 
Mironov, președintele fracțiunii 
„Spravedlivaia Rossia” în Duma 
de Stat a Adunării Federale a Fe-
derației Ruse.

Bătrîncea a solicitat autorită-
ților Federației Ruse să contribu-
ie la revizuirea prețurilor la gaze 
pentru partea moldovenească 
în vederea susținerii cetățenilor 
Moldovei. Totodată, socialistul 
a menționat că își dorește reve-
nirea produselor moldovenești 
pe piața rusă și asigurarea ac-
cesului pe această piața pentru 
toți producătorii din Moldova.

În cadrul întrevederii cu 
Leonid Kalașnikov, părțile au 
subliniat importanța respectării 
statutului constituțional de neu-
tralitate al Republicii Moldova, 
remarcând necesitatea menține-
rii păcii și stabilității în statul 

moldovenesc și neadmiterea 
implicării acesteia în orice sce-
nariu militar.

„Socialistul a plecat 
la Moscova după noi 
instrucțiuni” 

Primul care a reacționat la 
vizita socialiștilor la Moscova 
a fost deputatul PAS, Dumitru 
Alaiba.

„Azi unul e în drum spre Mos-
cova după noi instrucțiuni, unul 
e în arest la domiciliu și unul 
e primar care se ține cât mai 
departe de primii doi. Cândva 
erau echipă legată cu panglica 
negru-oranj. Să nu fi fugit Pla-
hotniuc, până acum erau echi-
pă”, scrie acesta pe pagina sa de 
Facebook.

Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, analistul politic Nicolae 
Negru a declarat că Moscova își 
caută alt înlocuitor.

„Cât privește PSRM, este clar 
că ei au fost finanțați de către 
Moscova, au legături cu Mosco-
va. Electoratul lor tânjește după 
Moscova. Desigur că după ce a 
pierdut Dodon și ei înșiși au 
pierdut alegerile parlamenta-
re, se află într-o criză, dar acum 
încearcă să iasă din această si-
tuație. Moscova își caută alt în-
locuitor, se vede că Dodon nu-i 
mai satisface, este compromis. 
Dodon nu mai satisface nici par-
tidul socialiștilor. Vom vedea cu 
ce se vor termina toate aceste 
procese judiciare. 

Să nu uităm că deputații so-
cialiști au o tradiție de a merge 
la Moscova. După alegerile din 
2021 au mers în număr de 35 de 
deputați, așa că drumul bătăto-
rit ei nu l-au uitat. Moscova are 
acum un interes, să destabilizeze 
situația și să răstoarne guverna-
rea”, spune Negru.

Expertul politic menționează 
că Moscova va investi mai mult 
în Șor. 

„Efectul vizitei la Moscova a 
socialistului Bătrîncea va fi zero. 
Moscova va investi mai degrabă 
în Șor pentru că are un anumit 
electorat, au pus și ei umărul la 
popularizarea lui Șor și la aceste 
proteste. E ridicol, este o moda-

Experți, despre vizita socialistului Bătrîncea la Moscova 

Vicepreşedintele Parlamentului 
Republicii Moldova, secretarul 
executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea, 
împreună cu Olga Cebotari, membru 

al Comitetului Executiv al PSRM, au efectuat o 
vizită la Moscova în perioada 1719 octombrie. 
Cei doi au avut mai multe întâlniri cu deputați 
ai Dumei de Stat, la care sau rugat ca Federația 
Rusă să revizuiască prețurile la gaze şi să 
accepte revenirea produselor moldoveneşti pe 
piața rusă. De asemenea, părțile au subliniat 
importanța respectării statutului constituțional 
de neutralitate al Republicii Moldova şi 
neadmiterea implicării acesteia în orice scenariu 
militar. Analistul Nicolae Negru susține că 
efectul acestei vizite va fi zero. Ion Tăbârță a 
declarat că astfel de vizite ale socialiştilor la 
Moscova sunt ceva obişnuit.

litate a Moscovei de a promova 
separatismul, la fel cum o fac 
în Comrat”, specifică Nicolae 
Negru.

Solicitat să comenteze vizita 
celor doi membri socialiști la 
Moscova, Ion Tăbârță a decla-
rat că astfel de vizite sunt ceva 
obișnuit în special pentru acest 
partid.

Ion Ceban, Ion Chicu, 
Victor Stepaniuc, 
Mark Tkaciuk, printre 
membrii platformei

Reprezentanții a opt parti-
de politice de opoziție din R. 
Moldova au anunțat marți, 11 
octombrie, lansarea platformei 
„Agenda comună”.

La eveniment au participat 
– primarul Chișinăului, Ion Ce-
ban, liderii și deputații Parla-
mentului din partea Partidului 
Socialiștilor – Vlad Batrîncea, 
Adela Răileanu și Maxim Le-
bedinschi, ex-prim-ministru al 
R. Moldova, Ion Chicu, repre-
zentanții PLDM – Tudor Deliu 
și Iulian David, reprezentanții 
„Congresului Civic” – Iurie Mun-
tean, Mihail Poleanschi și Mark 
Tkaciuk, președintele Partidului 
Popular Socialist din Moldova, 
Victor Stepaniuc, liderul „Spe-
ranța-Nadejda”, Andrei Donica.

„Participanții la întrunire au 
fost unanimi în opinia că plat-
forma instituită trebuie să poarte 
un caracter de deschidere maxi-
mă, la lucrările acesteia fiind in-
vitați reprezentanți ai partidelor 
de dreapta și de centru-dreapta, 
ai mediului de experți și orga-
nizațiilor neguvernamentale, 
ai tuturor instituțiilor media 
interesate.

Rezolvarea crizei gazelor și 
crizei energetice, a problemei 
creșterii prețurilor și tarifelor, 
cum se poate de ripostat compe-
tent la atacul guvernării asupra 
drepturilor civile – toate aceste 
chestiuni se vor află în centrul 
atenției platformei «Agenda co-
mună»”, menționează Partidul 
Socialiștilor într-un comunicat 

de presă. Aceștia și-au propus 
ca în fiecare zi de marți să se 
întrunească în ședință. 

Pe 18 octombrie, noua plat-
formă a rămas fără un membru. 
Niciun reprezentant al PLDM nu 
a venit la cea de-a doua reuniune 
a platformei. Anterior, unul din-
tre liderii PLDM, Tudor Deliu, 
care a participat la ședința de 
constituire a „Agendei comune” 
a declarat pentru „Ziarul Națio-
nal” că a nimerit din întâmplare 
la acea reuniune și nu știa despre 
ce este vorba (!).

Experți despre 
„Agenda comună” 
a partidelor de opoziție: 
Nu au pondere 
de lideri naționali 

Nicolae Negru susține că noua 
platformă nu va avea sprijin elec-
toral. 

„Sunt lideri marginali într-un 
fel, destul de activi, dar nu au 
sprijin electoral. Ei vor să se facă 

văzuți, remarcați, dar au mai fost 
încercări de acest gen și nu am 
văzut deocamdată cu ce ar putea 
ei ademeni electoratul. 

Mie mi se pare că este nevoie 
de forțe politice noi, și sonda-
jele demonstrează acest lucru, 
de lideri noi. În acest caz liderii 
nu vor avea succes, deoarece au 
mai avut încercări fără izbândă.

Circulă ideea unui guvern de 
salvare națională. Probabil, și ei 
sunt alimentați din acest izvor și 
se bagă în seamă. Idei sunt mul-
te, dar cine să le realizeze, este 
nevoie de politicieni capabili”, 
punctează expertul.

Ion Tăbârță a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că se în-
cearcă în acest mod o coagulare 
a stângii politice, a unor persoa-
ne care ar putea să fie potențiali 
lideri.

„Este o întrunire a liderilor 
politici care au fost cândva influ-
enți și alții care vor să se afirme 
pe arena politică, însă nu prea 
am văzut în spatele lor proiecte 
politice. Aici mă refer la Ion Ce-
ban și Ion Chicu. Este evident că 
acum se încearcă în acest mod 
o coagulare a stângii politice, a 
unor persoane care ar putea fi 
potențiali lideri. PSRM-ul este 
prezent aici, are un anumit elec-
torat, are anumite structuri, dar 
problema este în lider. E clar că 
Igor Dodon nu mai poate fi lider 
pentru că este compromis, are 
probleme în justiție. Deocamda-
tă alți politicieni din acest partid, 
chiar și Vlad Bătrîncea, nu au 
pondere de lideri naționali, de 
aceea s-au și adunat ca, pe baza 
electoratului PSRM, să identifice 
un nou lider național de stânga, 
pentru a crea un nou partid in-
fluent”, spune Tăbârță.

Despre prezența primaru-
lui Ion Ceban, care în ultimul 
rând susține că ar fi proeuro-
pean, Tăbârță spune că este un 
primar proeuropean mai mult 
de fațadă, însă carierea sa pro-
fesională, profilul său, legăturile 
sale nu-i vor permite să plece 
din zona de stânga a politicului 
moldovenesc.

Carolina CHIRILESCU

Demonstrație de sprijin pentru agresor și ocupant. O delegație a Partidului Socialist condusă de Vlad Bătrîncea a vizitat Moscova

Fo
to

: 
fa

c
e

b
o

o
k 

V
it

al
i A

n
d

ri
e

vs
ki

Cât priveşte 
PSRM,

este clar că ei au 
fost finanțați de 

către Moscova, au 
legături cu Moscova. 

Electoratul lor 
tânjește după 

Moscova. Desigur 
că după ce a pierdut 

Dodon și ei înșiși 
au pierdut alegerile 

parlamentare, se 
află într-o criză, 

dar acum încearcă 
să iasă din această 

situație. Moscova își 
caută alt înlocuitor, 

se vede că Dodon 
nu-i mai satisface, 
este compromis.
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Inflația nu mai crește, însă ne 
așteaptă un an extrem de greu

Creşterea inflației sa oprit, experții 
estimând că aceasta urmează să scadă 
constant, dar sigur în următorii ani. Cu 
toate acestea nivelul ei extrem de înalt 

din acest an va avea un impact puternic asupra 
situației din anul viitor. 

E C O N O M I E

Prețul gazului 
continuă 
să scadă 
în Europa

Prețurile de referință la gazele 
naturale în Europa continuă să 
scadă, în condițiile unei cereri 
scăzute din cauza temperatu-
rilor peste medie, dar și a unei 
oferte abundente grație intrări-
lor constante de gaze lichefiate, 
transmite Reuters. La hub-ul de 
gaze TTF din Amsterdam, unde 
se stabilesc prețurile de referință 
pentru Europa, cotațiile futures la 
gaze cu livrare în luna următoa-
re erau în scădere cu 13,50 euro 
joi, până la 116,50 euro pentru un 
Megawatt-oră, cel mai scăzut ni-
vel înregistrat de la mijlocul lunii 
iunie. În plus, fluxul constant de 
nave care aduc gaze lichefiate în 
Europa a diminuat de asemenea 
temerile referitoare la un deficit 
de aprovizionare, în condițiile în 
care Rusia a redus treptat livrările 
spre continent. 

Conturile 
bancare vor putea 
fi deschise 
mai ușor

Conturile bancare sau de plăți 
vor putea fi deschise de către per-
soanele juridice și fizice în baza unei 
proceduri simplificate. Modificări-
le Codului fiscal au fost votate de 
Parlament în cea de-a doua lectură. 
Potrivit inițiativei legislative, suma 
neachitată a obligațiilor fiscale în 
cuantum de până la 100 de lei nu 
va fi considerată restanță în cazul 
deschiderii contului bancar și luă-
rii în evidență fiscală a acestuia. În 
prezent, în cazul restanțelor, fie și 
de până la 100 de lei, Fiscul este în 
drept să nu elibereze documentul 
care confirmă luarea în evidență 
fiscală a contului bancar.

Republica 
Moldova ar putea 
primi gaze 
din Azerbaidjan 

Romgaz, cel mai mare producă-
tor de gaze naturale din România, 
a semnat cu gigantul petrolier de 
stat al Azerbaidjanului, SOCAR, un 
memorandum privind o investiție 
comună într-un terminal de gaze 
naturale lichefiate la Marea Nea-
gră. Implementarea proiectului va 
permite să fie diversificate și supli-
mentate coridoarele de aducere a 
gazului din bazinul Mării Caspice 
către Europa, a declarat premierul 
român Nicolae Ciucă, după semna-
rea memorandumului. Șeful Guver-
nului român a adăugat că a discutat 
cu partea azeră și despre posibile 
importuri de gaze prin conducte, 
inclusiv pentru Republica Moldova.

Biroul Național de Statistică 
anunța acum 10 zile că inflația 
a crescut cu 1,43% în luna sep-
tembrie față de august, însă în 
valoare anuală este mai mică 
decât cea din august, ajungând 
la o valoare anuală de 33,97%.  

Prin ce se explică acest lucru 
paradoxal la prima vedere? La 
mijloc este baza de comparație, 
cum o numesc experții în macro-
economie.

Valoarea anuală a inflației re-
prezintă suma indicilor prețurilor 
de consum din ultimele 12 luni. 
Adică se adună valorile medii 
lunare ale creșterii prețurilor. 
Astfel, inflația anuală la finele 
lunii septembrie a luat în calcul 
perioada 1 octombrie 2021 – 30 
septembrie 2022, iar inflația 
anuală de la finele lunii august 
a cuprins lunile septembrie 2021 
– august 2022, valoarea IPC din 
septembrie 2021 fiind înlocuită 
de valoarea IPC din septembrie 
2022. Și așa cum inflația lunară 
a fost mai mică în septembrie 
curent decât acum un an, infla-
ția anuală a scăzut chiar dacă în 
septembrie curent prețurile au 
crescut față de luna precedentă. 

La modul general, experții vor-
besc despre faptul că inflația a de-
pășit vârful și urmează să scadă în 
următoarele luni. Este o evoluție 
firească, or creșterea puternică 
a prețurilor nu poate continua 
la nesfârșit. La un moment dat 
consumatorii încep să procure 
tot mai puține produse, fapt ce 
reduce cererea și, într-un final, 
chiar dacă prețurile nu scad, au o 
creștere mult mai moderată decât 
anterior. 

Inflația a atins vârful 
şi urmează să coboare

Tendința de diminuare a in-
flației se va menține și în con-
tinuare, cu excepția, probabil, a 
lunii octombrie, când au intrat 
în vigoare noile tarife la gazele 
naturale, mai mari cu 30% decât 
în luna precedentă. 

Astfel, prognozele Băncii Na-
ționale a Moldovei, care anticipa 
încă în iulie că inflația va atinge 
vârful de cel mult 34,7% în lunile 
octombrie-noiembrie, este pe cale 
să se materializeze. 

Economistul Alexandru Fală 
de la centrul analitic Expert-Grup 

consideră că estimările BNM sunt 
apropiate de realitate, În opinia 
lui, majorările tarifelor la gaze 
ar putea majora nesemnificativ 
inflația în luna octombrie, după 
care aceasta va urma o tendință 
de diminuare. 

„Cred că acum inflația e un-
deva în jurul nivelului maxim și, 
deși nu am calcule exacte, cred 
că efectul majorării tarifelor la 
gaze ar fi cam de 1,5-2 puncte 
procentuale. Pe de altă parte, 
Guvernul va oferi compensații 
pentru consumatorii de gaze, 
care vor contribui la reducerea 
majorării”, a explicat expertul. 

După aceasta, inflația ar trebui 
să meargă rapid în jos, dacă nu 

vor apărea alte șocuri, consideră 
expertul. 

Deși se atestă și o oarecare 
scumpire a carburanților, în 
special din cauza cotațiilor Platts 
înalte la produsele petroliere, 
acesta nu vor fi mai mari decât 
acum un an și nu vor conduce la 
creșterea inflației. În ce priveș-
te produsele alimentare, care au 
contribuit în cea mai mare mă-
sură la inflația din ultimul an, 
prețurile acestora au început să 
stagneze sau chiar să scadă în 
ultimul timp. 

În concluzie, expertul se aș-
teaptă la o diminuare a inflației 
deja în trimestrul curent. 

Prognoze sumbre 
pentru anul viitor

Și doctorul în economie Svea-
toslav Mihalache prognozează o 
scădere constantă a ratei anuale 
a inflației, anticipând că deja la 
finele anului viitor aceasta ar pu-
tea ajunge în coridorul, țintit de 
Banca Națională, de 3,5-6,5%. 

Totuși, situația nu e chiar 
atât de roz cum pare, or infla-
ția enormă din acest an va avea 

Ion CHIȘLEA 

efecte grave asupra economiei 
moldovenești. 

Potrivit lui Mihalache, deja în 
trimestrul trei al anului curent, 
în Republica Moldova a fost în-
registrată o scădere economică 
și aceasta ar putea să se prelun-
gească până în trimestrul trei din 
anul viitor. 

„Vom avea o scădere econo-
mică timp de cinci trimestre 
consecutiv. O astfel de situație 
nu a mai existat în istoria recen-
tă a Republicii Moldova. Multe 
afaceri nu vor rezista atâta timp 
unei scăderi economice, este de 
așteptat închiderea de afaceri, 
șomaj și noi valuri de emigrare”, 
explică economistul. 

Situația va fi agravată și de 
dobânzile mari la credite. Altfel 
spus, fiind afectate de lipsa de 
lichidități, multe afaceri nu-și 
vor putea permite să se finanțeze 
la dobânzile actuale ale băncilor 
comerciale. 

De asemenea, economistul 

este îngrijorat de lipsa unor po-
litici coerente și ample în vede-
rea susținerii businessului. Pe 
fundalul unor politici de ordin 
social, care își propun menținerea 
cât de cât a puterii de cumpărare 
a populației, lipsește o politică 
de susținere a businessului, care 
este sursa de bani pentru aceste 
politici sociale. 

Potrivit lui Mihalache, nive-
lul inflației, deși va scădea în ur-
mătoarele luni, totuși va fi unul 
destul de ridicat la finele anului, 
el estimând o valoare puțin mai 
mică de 30%. 

Potrivit legislației, în fiecare 
an, la 1 aprilie, este efectuată 
indexarea pensiilor la valoarea 
inflației anuale, înregistrată la 
31 decembrie. Prin urmare, Gu-
vernul va trebui să majoreze cele 
circa 675 mii de pensii cu 30%. 
De asemenea, ar trebui majorate 
și salariile bugetarilor. Potrivit 
lui Mihalache, doar pentru in-
dexarea pensiilor ar fi nevoie de 
circa 10 miliarde de lei, iar pentru 
majorarea salariilor bugetarilor, 
de alte cinci miliarde. De unde va 
lua Guvernul bani în condițiile în 
care în acest an a contractat foar-

te multe împrumuturi externe, 
iar dobânzile pentru împrumu-
turile din interior ale Guvernului 
sunt extrem de mari din cauza 
inflației. Potrivit lui Mihalache, 
politica de împrumutare a banilor 
din exterior pentru consum nu 
este una sustenabilă, Guvernul 
trebuie să se gândească deja cum 
va întoarce aceste împrumuturi. 

Guvernul este mai optimist

Potrivit ultimelor estimări ale 
Fondului Monetar Internațional, 
economia moldovenească va stag-
na în acest an, iar rata anuală a 
inflației va constitui 28,5%. Pen-
tru anul viitor FMI anticipează 
că economia Republicii Moldova 
va crește cu 2,3%, iar inflația va 
scădea la 13,8%.

Deocamdată nu există sau 
cel puțin nu a fost făcut public 
proiectul politicii bugetar-fiscale 
pentru anul 2023, care să arate ce 
acțiuni va întreprinde guvernul 

pentru a reuși să facă față unui 
an destul de dificil din punct de 
vedere economic. 

Recent, Guvernul a aprobat, 
însă, la ultima ședință de Guvern 
Cadrul Bugetar pe termen Mediu 
(CBTM), care conține unele esti-
mări ale autorităților. 

Proiecțiile bugetare arată că 
veniturile bugetare vor fi în creș-
tere anul viitor cu 12,2%. 

„Majorarea veniturilor pe 
termen mediu va fi susținută de 
creșterea nominală a PIB-ului, 
de intensificarea comerțului 
exterior, de majorarea cotelor 
accizelor, precum și de măsu-
rile luate pentru consolidarea 
administrării fiscale”, se spune 
laconic în CBTM.

Pe de altă parte, cheltuielile 
publice vor fi consolidate pentru 
asigurarea sustenabilității buge-
tului, protejând în același timp 
alocările pentru cheltuieli sociale 
și investiționale. Se prognozează 
că până în anul 2025 acestea vor 
fi în creștere cu 22% față de anul 
2022. Concomitent, soldul buge-
tar negativ al bugetului public 
național se estimează a fi de 6% 
în 2023. 
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 Stimate domnule Petren
cu, cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?
Vreau să dau la întrebarea Dvs. 

un răspuns cu mai multe compo-
nente. 1. Dacă este vorba de o lege 
ce ar depista persoanele care au 
colaborat secret cu KGB (Comite-
tul Securității Statului) – structu-
ră atotputernică a URSS, poliție 
politică, această lege urma să fie 
aprobată imediat după căderea 
URSS (1991-1992).

În anii 1990-1992, am fost 
decan al Facultății de Istorie a 
Universității de Stat a Moldovei 
(USM). După dispariția URSS, 
în septembrie-octombrie 1991, 
la Facultate se crease o atmo-
sferă bolnăvicioasă: toți erau 
suspectați (unii suspectau pe 
alții și invers) de colaborare cu 
KGB. Am mers atunci la profe-
sorul Alexandru Moșanu, care 
era președinte al Parlamentului 
(avea sediul în Casa Guvernului, 
etajul 3), și i-am zis să elaboreze 
și să adopte o lege prin care fie-
care din noi să avem acces liber 
la propriul dosar de la KGB. Ale-
xandru Moșanu mi-a spus atunci 
că o parte din dosare a fost arsă 
în curtea KGB, altă parte – dusă 
la Tiraspol. Astfel, a fost distrusă 
baza documentară ce ar fi putut 
sta la temelia acelei legi.

Legat de cele spuse mai sus: tot 
în acele zile (august-septembrie 
1991), seara târziu, am trecut pe 
lângă blocul II de studii al USM. 
Atunci el arăta altfel decât acum, 
după renovare. În acea clădire se 

afla Secția nr. 1 (KGB). Alături – 
Secția nr. 2 – evidența militară. 
Ceea ce mi-a atras atenția era lu-
mina care ardea în interior, iar 
ferestrele erau acoperite. Cineva 
în interior lucra cu spor. 

Mult mai târziu am cerut do-
sarul meu de serviciu, din arhiva 
USM. Curios, la sfârșitul dosa-
rului, câteva pagini (5-6) au fost 
tăiate. Eu bănuiesc că ele erau 
niște pâre. 

Deci, angajații KGB au șters 
urmele activității lor secrete. În 
acest sens, o lege a lustrației nu 
poate fi elaborată, aprobată și 
tradusă în viață. Timpul a trecut, 
mulți agenți ori au murit, ori sunt 
la o vârstă destul de avansată.

2. „Lista Șandrovski” despre 
care se mai scrie încă. Am vorbit 
cu un apropiat al lui Iurie Roșca, 
fost deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova (RM), acum sta-
bilit în România. El mi-a povestit 
cum o echipă puțin numeroasă de 
frontiști a alcătuit această listă de 
„colaboratori” ai KGB. Treceau în 
listă pe cineva, se pierdeau de râs 
(asta pentru că suna odios: erau 
trecuți în listă cei care habar nu 
aveau de KGB, dar care erau figuri 
notorii, buni români, patrioți). 
După care își trăgeau răsuflarea și 
mai scriau pe cineva... Deci lista a 
fost redactată de adevărații cola-
boratori ai KGB pentru a compro-
mite oameni incomozi intereselor 
Rusiei în această zonă.

3. Privind declarația lui Petru 
Lucinschi: „Dacă o să ne ocupăm 
de lustrație, vom rămâne fără in-
telectualitate”. Este una din cele 

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

„Cei mai asidui turnători 
la KGB au fost secretarii 
organizațiilor 
de partid comunist”

Continuăm să căutăm şi să găsim – tare 
anevoios – persoane publice care acceptă 
să participe la ancheta „Gazetei de 
Chişinău” ce vizează tema lustrației în 

societatea noastră. De data aceasta, publicăm 
răspunsurile prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu. 
Cunoscutul istoric se referă la câteva aspecte ale 
acestei teme spinoase: ştergerea urmelor activității 
secrete a KGB, faimoasa calomnie a lui Petru 
Lucinschi la adresa intelectualității basarabene, 
aşazisa „Listă Șandrovski”, procesul câştigat de 
domnia sa la CtEDO, împotriva SIS, etc. 

La ancheta „Gazetei de Chișinău” 
răspunde prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu

mai mari minciuni spuse de un 
demnitar de stat. P. Lucinschi nu 
a cercetat dosarele KGB (până a 
fi ele distruse, în 1991), pentru a 
face astfel de declarații. Cei mai 
asidui turnători la KGB au fost 
secretarii organizațiilor de par-
tid comunist, care erau respon-
sabili nu numai de îndeplinirea 
planurilor de producție, dar și de 
disciplina și starea de spirit în 
colectivele în care erau. P. Lucin-
schi a mutat „hârbul” de la ai săi 
(el a fost secretar de partid toată 
viața) la intelectuali (scriitori). 
Nu excludem că au fost turnători 
și în rândul scriitorilor, dar nu 
atât de mulți cum și-a imaginat 
activistul de partid și sovietic, P. 
Lucinschi.

4. Bineînțeles, legea lustrației 
ar fi fost utilă cu precizarea că în 
RM ar fi existat o forță politică 
(un partid, o mișcare etc.) capa-
bilă să promoveze legea în viață 
și să realizeze consecvent deco-
munizarea republicii. Cu regret, 
societatea din RM este divizată, 
noi nu avem putere să ne debara-
săm de trecutul comunist. În RM, 
în 2022, în centrul Chișinăului, 
se înalță monumente de esență 
comunistă sau sovietică (monu-
mentele lui G. Kotovski, S. Lazo 
și strada cu același nume, a numi-
ților „eliberatori” din fața clădirii 
Academiei de Științe a Moldovei 
și enumerarea poate continua). 
Dacă am ratat legea lustrației, ce 
ne împiedică să aprobăm o Lege 
a decomunizării, așa cum au fost 
aprobate și aplicate în practică în 
republicile baltice, în Ucraina, nu 
mai zic de Polonia, Cehia etc. ?

5. KGB nu există. În schimb 
metodele aplicate de acea orga-
nizație de pază a regimului co-
munist au rămas. Constatăm că 
și statul democratic RM folosește 
bine-mersi aceleași practici. Mă 
refer la infiltrarea unor persoane 
docile în funcții de răspundere, 
care sunt puse să.. nu facă nimic.

Cu scuzele de rigoare: toți cei 
ce au activat în anii 1988-1992 țin 
minte adunările din incinta Ca-
sei Scriitorilor, care devenise un 
Stat-major al Mișcării de Renaș-

tere Națională. Astăzi nimeni nu 
aude nimic despre ce se întâmplă 
în Casa Uniunii Scriitorilor. Câțiva 
ani în urmă, o doamnă scriitoare 
mi-a spus că cineva încasează bani 
pentru ca să... nu facă nimic: nici 
lansare de carte, nici sărbătorirea 
vreunui scriitor, intelectual, nici 
discuții la teme actuale, nimic, ni-
mic. Același exemplu cu Biblioteca 
publică „Onisifor Ghibu”, care era 
o oază de spiritualitate și cultură 
românească și care astăzi, practic, 
nu există. Dacă greșesc, îmi cer 
scuze. Dar întrebarea rămâne: 
de ce se întâmplă aceste lucruri? 
De ce sunt anihilate anume  acele 
centre care promovează românis-
mul? Întrebarea este cu atât mai 
actuală cu cât RM și-a formulat 
ca scop admiterea în Uniunea Eu-
ropeană (UE). 

În încheiere: legea lustrației ar 
fi fost un instrument în mâniile 
unei forțe politice anti-comuniste, 
anti-imperialiste (anti-rusești), pe 
care, cu regret, societatea noas-
tră nu a putut-o forma la timpul 
potrivit. Nici astăzi nu avem așa 
o forță: dorind declarativ să in-
tegreze RM în UE, actuala con-
ducere pro-europeană nu pune 
problema ieșirii RM din CSI (o 
structură moartă, de păstrarea 
căreia este interesată doar Fede-
rația Rusă); nu pune în discuție 
publică admiterea RM în NATO 
(în condițiile în care războiul se 
desfășoară la frontiera de stat a 
RM); nu susține clar Mitropolia 
Basarabiei (Patriarhia României), 
dimpotrivă – tolerează și sprijină 
Mitropolia Moldovei, supusă Pa-
triarhiei Rusiei, care încurajează 
războiul agresiv al FR împotriva 
statului suveran și independent 
Ucraina.

 Cât de reală ar fi realiza
rea unui proces al lustrați
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Am răspuns ceva mai sus: o 

lege a lustrației ar fi un bun in-

strument în mâinile unei forțe 
europene, pro-NATO, anticomu-
niste, forță care ar vrea cu adevă-
rat să debaraseze RM de trecutul 
sovietic. Legea ar trebui extinsă 
asupra colaboratorilor secreți 
de astăzi cu Serviciul Federal 
de Securitate al Rusiei (FSB). 
Auzim la radio învinuirile ce i 
se aduc lui Igor Dodon despre 
multe infracțiuni, iar la urmă se 
spune „pentru trădare de patrie”. 
Deci, atenție! Nu este nevoie de o 
lege a lustrației; lucrurile sunt la 
suprafață – „trădare de patrie”, 
ceea ce este adevărat: Igor Do-
don ne-a vândut rușilor cu tot 
cu măruntaie. Iar RM nu este 
capabilă să pedepsească trădă-
torii patriei. Dar cum rămâne 
cu Bătrâncea, cu Z. Greceanîi, 
cu Ilan Șor?

Și-apoi, unui stat atât de pi-
pernicit, la ce i-ar trebui o lege 
a lustrației?

 În ce relație ați fost cu 
KGB?
În nici un fel de relații de cola-

borare. Acum zece ani (poate mai 
mult), un fost coleg de facultate, 
căușenean ca și mine, a declarat 
public cum că am fost turnător. 
L-am acționat în instanța de ju-
decată. În toate instanțele am 
declarat că fostul coleg nu are 
dreptate, că minte și am cerut 
să i se permită accesul la arhiva 
fostului KGB pentru a găsi dovezi. 
La putere era V. Voronin, iar șef 
al SIS era Artur Reșetnikov. Deci, 
e clar: cine aduce învinuiri, acela 
trebuie să aducă probe. Am rugat 
instanțele de judecată să oblige 
SIS să-i ofere probele necesare. 
Fostul coleg a refuzat pe motiv 
că „SIS nu dă documente secre-
te”. I-am spus: „Nu dă pentru că 
nu are”.

Astfel, am ajuns la CtEDO, 
unde am avut câștig de cauză. 
Altfel nu putea fi.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Deputatul european Eugen Tomac le 
transmite românilor din partea dreaptă 
a Nistrului „vești bune”  din Parlamentul 
European. Oficialul scrie pe pagina sa de 
socializare că a trăit „o experiență unică”, 
care-i dă încrederea că „suntem pe drumul 
cel drept”.

Eugen Tomac s-a referit la dezbaterile 
pe marginea proiectului de buget al Uniunii 
Europene pentru anul 2023. În intervenția 
sa, Eugen Tomac a solicitat  resurse con-
sistente pentru ca toți cetățenii europeni 
să facă față crizei energetice, dar și resurse 
„pentru a oferi sprijin imediat și consistent 

Republicii Moldova și celorlalte state din ve-
cinătate afectate de amenințările Moscovei”. 

Eurodeputatul recunoaște că ceea ce a 
urmat l-a „impresionat profund”. După 
retragerea reprezentanților Comisiei Eu-
ropene, așa cum prevede protocolul,  Co-
misarul pentru Buget și Administrație, 
Johannes Hahn, s-a apropiat de el și i-a 
transmis un mesaj pentru cetățenii Repu-
blicii Moldova. „Transmiteți prietenilor din 
Republica Moldova că sunt alături de ei și 
nu-i vom lăsa singuri în fața provocărilor 
pe care le au de înfruntat”, a fost mesajul 
oficialului european. 

„Gestul comisarului Hahn este unul 
puternic și are o semnificație aparte. A 
vrut să sublinieze rolul și importanța pe 
care o acordă Comisia relației cu Republica 
Moldova. Pentru mine, a fost ceva cu totul 
special, este ca și cum aș fi reușit, în mod 
simbolic, un singur amendament la tot 
bugetul Uniunii Europene și acela este 
destinat românilor de peste Prut. În cei 
trei ani de mandat, am participat la peste 
100 de dezbateri, însă niciodată nu am 
asistat la o scenă similară”, a scris Eugen 
Tomac pe pagina sa de socializare. 

Marina SURUCEANU

Comisar european: „Transmiteți prietenilor din Moldova că le suntem alături”
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Axa răului

I-am auzit pe unii politologi 
vorbind despre o nouă axă a ră-
ului, Rusia-Iran. Nu știu cât de 
nouă este, dar că aceasta există e 
dincolo de orice îndoială. 

Rusia e un aliat mai vechi al 
Iranului – o prietenie de conjunc-
tură, motivată nu atât de interese, 
cât de dușmănii comune, după 
cum vom vedea mai jos. O relație 
economică și militară formulată 
în termeni clari, reciproc avanta-
joasă, strategică și de lungă dura-
tă ar fi fost mai de înțeles decât 
acest ajutor acordat sporadic în 
confruntările cu inamicii pe care 
îi împart Moscova și Teheranul. 
Dar ceea ce definește Orientul 
de secole, dacă nu de milenii, e 
tocmai acest păienjeniș încurcat 
de animozități și amiciții, greu 
de descâlcit de o minte normală. 
Căci cum poate fi Iranul prieten, 
de exemplu, cu un imperiu care: 
1. i-a distrus și cucerit, metodic, o 
parte din teritoriu timp de aproa-
pe două secole? 2. se află în relații 
bune cu unii dintre dușmanii săi 
de moarte, hărăziți de imami și 
geografie (Israel, Turcia, Irak 
ș.a.)? 

Iranul a trecut cu ușurință 
peste toate contradicțiile posi-
bile atunci când a acceptat par-
teneriatul cu Rusia, tot așa cum a 
trecut și Rusia când a livrat, con-
comitent, arme mai că nu tuturor 
participanților la conflictele mari 
și mici din Orientul Mijlociu, lu-
ând uneori partea Turciei, alteori 
a Irakului și făcând întotdeauna 
afaceri cu Israelul. Cele două răz-
boaie din Golf și izolarea crescân-
dă a regimului de la Teheran l-au 
îndemnat pe Putin să se apropie 
de acesta din urmă. Instinctele 
nu l-au înșelat pe viitorul paria 
global de la Moscova atunci când 
acesta invita, în 2007, Iranul în 
Organizația Tratatului de Secu-
ritate Colectivă (ODKB-ul rusesc 
de grotescă eficiență și faimă). 
Iar sprijinirea necondiționată a 
regimului lui Asad și intervenția 
armată în Siria nu au fost atât un 
tribut plătit de Putin atașamen-
tului sovietic față de criminala 
dinastie siriană, cât un pas în 
direcția ayatollahului. Cu alte 
cuvinte, ne puteam aștepta încă 
din 2015 la ceea ce asistăm în 
prezent, adică la un substanțial 
ajutor militar, pe care Iranul îl 
oferă Rusiei exact în clipa în care 
aceasta are mai mare nevoie de el.

E greu de răspuns acum la 
întrebarea ce câștig substanțial 
extrage Iranul din livrarea dro-
nelor și rachetelor care distrug 
orașele și infrastructura ucrai-
neană. E limpede că nu are nimic 
de pierdut, căci nicio sancțiune în 
plus nu-i poate face mai mult rău 
decât sancțiunile pe care le su-

Grilajele gardului din jurul 
Muzeului Național de Istorie au 
devenit suport pentru o expozi-
ție neobișnuită: desenele copiilor 
ucraineni, ilustrând războiul și 
atrocitățile lui, sunt plasate alături 
de desenele copiilor polonezi exe-
cutate în 1939 – 1945. O inedită 
formă de asociere, prin impact, 
a invaziei naziste în Polonia cu 
actuala invazie rusă în Ucraina, 
o formă sublimă de solidaritate 
(organizatori: universitățile din 

Varșovia – cu participarea muzeului ministerului polonez al educației 
– și Kiev). Pe acest fundal, parcurg fluxul de știri cu alți ochi.

Știrea că șeful neoficial al socialiștilor moldoveni, Vlad Bătrâncea, 
plecat la Moscova în plin război și profundă criză mondială, provocată 
de acest război, s-a întâlnit cu liderii partidelor ruse care promovează 
agresiunea, vine la pachet cu o altă informație de pe lentă: la Mosco-
va, Moldova e privită ca o posibilă nouă Ucraină. Jurnalistul Vitalie 
Andrievski precizează contextul: nu sunt două știri, e una singură. 
Or asta înseamnă că Moscova începe să mute pionii periferici, până 
acum, nesolicitați, pentru a deschide calea nebunilor. Înseamnă: 
înrolare/ încorporare/ înregimentare. Desfundarea conservelor. Nu 
te mai poți ascunde după deget: ești în vizorul viitorului complet de 
judecată de la Haga/ Nürnberg. Medalia de participant la război îți 
va veni odată cu citarea în judecată, de vreme ce te faci complice la 
crimele împotriva umanității.

Nu e un secret că una din mizele lui Vladimir Putin, atunci când 
a început războiul împotriva Ucrainei și împotriva lumii civilizate, 
a fost dispersarea lumii în lipsa unor lideri puternici. Aceștia din 
urmă apar în momentele  de criză, când lumea nu își trăiește cele 
mai fericite vremuri. Dimpotrivă, când e liniște și prosperare, nece-
sitatea lor e mai puțin imperioasă. Iar în lipsa pericolului iminent, 
necesitatea coagulării forțelor se estompează, ori se manifestă pe alte 
segmente, nevralgice (precum încălzirea globală). Când lucrurile merg 
relativ bine, conflictele sunt tratate mai ales în vederea diminuării 
și localizării lor. Atât timp cât ele se produc în altă parte, interesul 
pentru ele e parțial, iar prima dorință e de a nu demonta focoasele, ci 
de a îndepărta focarul. De aici și dorința de a interpreta tragediile în 
perspectiva lor luminoasă: a atenuării consecințelor posibile, fără a 
observa că nucleul se multiplică precum o celulă canceroasă, precum 
o reacție nucleară în lanț.

În context, inevitabil pare a fi și războiul ecleziastic. Zilele aces-
tea biserica ortodoxă din Estonia (subordonată BO Ruse) a publicat 
un răspuns, la cererea Ministerului de Interne al țării nordice, de a 
se pronunța în privința războiului din Ucraina. Comunicatul spune 
limpede: în conformitate cu credința ortodoxă, BO Rusă din Estonia 
condamnă războiul și nu împărtășește predicile patriarhului Kiril. 

Pe contrasens, mitropolitul Vladimir (al Chișinăului & Moldovei) 
nu doar că nu se distanțează de afirmațiile patriarhului moscovit, ci și 
conduce, zilele trecute, o liturghie, pe post de locțiitor al acestuia, la 
Serghiev Posad, în care sângerosul ucigaș din Kremlin este binecuvântat 
printr-un mesaj al lui Kiril. Mitropolia Moldovei se declară inocentă 
în contextul în care televiziunea națională refuză să transmită slujba 
de hramul Chișinăului din catedrala mitropolitană, lăcaș compromis 
de atitudinea tolerantă (bine cuvântătoare!) a bisericii ortodoxe de 
la Chișinău față de cel care a declarat război lumii civilizate și care 
bombardează zilnic orașele pașnice din țara vecină.  Apropo, TRM a 
transmis slujba din biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, după 
cum e și hramul orașului, iar cazul devenise scandal public, declanșat 
de ubicuul primar Ivan Ceban, care dorea să se transmită nu atât 
serviciul divin, cât predica sa otrăvită. Durerea lui, nu o problemă 
de interes public.  

Iar atitudinea față de agresiunea rusă în Ucraina e chiar o proble-
mă de interes național. Or ministrul estonian, pe care îl pomenisem 
mai sus, atingea problemele religioase doar în măsura în care clerul 
influențează opinia maselor. Și nu-și dorea un sondaj, ci o condamnare 
fără echivoc a agresorului, orice altă atitudine însemnând susținerea 
acestuia. Nu putem accepta, în condițiile războiului și ale vecinătății 
cu un agresor condamnat cvasiunanim de la tribuna ONU pentru 
anexarea unor teritorii străine (iar de APCE ca stat terorist), ca cine-
va (preoți sau ateiști, guvernanți sau opozanți) să umble în preajma 
noastră cu piatra în sân, creând un mediu propice pentru „omuleții 
verzi”, implicit, un pericol la adresa statului și a cetățenilor săi. 

Solidaritatea cu Ucraina, cu victima unei agresiuni, cu oamenii 
care luptă pentru libertate, independență și integritate, trebuie să 
fie principială, nu circumstanțială. Ea înseamnă alinierea la valorile 
democrației și libertății (y compris, la țările care promovează aceste 
valori). Sigur că lașitatea va găsi scuze „istorice” sau „pragmatice” (cea 
mai ticăloasă soluție e acceptarea prăzii de război, pe care o propune 
agresorul, luându-te părtaș la crimă). Și: nu doar agresorul trebuie 
blamat, dar și cei care îl tolerează/ îl susțin.

Ucraina: solidaritate 
principială ori 
circumstanțială?

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

portă deja de câteva decenii. Dar 
ce obține de la ruși? Unii experți 
se tem că ar fi vorba de accesul 
la tehnologiile nucleare, pe când 
alții ne consolează cu ideea că s-a 
recurs la un banal troc: un tip de 
armament pe altul. 

Cel mai important atu pe care 
îl scoate Teheranul din pache-
tul rusesc nu este însă un produs 
concret sau un virament bancar 
întru consolidarea puterii Găr-
zilor Revoluționare, ci încă un 
afront la adresa celui mai mare 
dușman comun, America. Duș-
manul emblematic, inamicul sim-
bol, chintesența urii și rațiunea 
însăși a existenței celor două 
regimuri. Căci nu există altă jus-
tificare pentru perpetuarea unor 
sisteme dictatoriale, criminale, 
opresive și înapoiate ca Iranul și 
Rusia decât această permanentă 
confruntare „principială“ cu SUA, 
statul-metaforă a Occidentului 
obsedat de nesuferitele „drepturi 
și libertăți“, atât de potrivnice 
duhului totalitar. Un elementar 
și veșnic conflict dintre civilizații, 
din punctul de vedere al Occi-
dentului, sau, mai exact, dintre 
civilizație și barbaria care i se 
opune pentru că se știe depășită 
de aceasta, pentru că nu se poa-
te adapta la regulile civilizației 
și pentru că nu poate renunța 
la zonele ei de confort mentale, 
adânc înrădăcinate într-o istorie 
fără dezvoltare, la periferia sau 
chiar în afara marilor progrese 
făcute de ceilalți.

Când au venit la putere, în 
1979, islamiștii iranieni s-au 
declarat nu numai împotriva 
șahului de atunci, Mohammad 
Reza, ci și împotriva SUA, care 
l-a sprijinit în ciuda contraperfor-
manțelor evidente ale regimului 
pahlavian – corupția și sărăcirea 
populației în condiții economice 
favorabile (explozia prețurilor la 
petrol). După ce s-au răfuit cu 
slugile șahului, ayatollahul și 
Gărzile lui nu au mai adus feri-
cirea și armonia promise în țară, 

ba dimpotrivă, mai multă teroare, 
război permanent cu vecinii și 
izolare pe plan internațional. Din 
acel moment, Iranul nu a avut 
alți dușmani decât SUA și „ma-
rionetele“ acestuia din regiune 
(în primul rând, Israelul). Toate 
problemele economice și politice 
interne, toate protestele înăbușite 
cu multă cruzime, toate au avut 
o singură explicație: ingerințele 
americane.

Nu foarte diferit a procedat și 
Putin, după ce a devenit preșe-
dinte. Deși echipa lui de securiști 
a ajuns la putere pe cale pașnică 
– revoluția islamică din 1979 a 
iranienilor seamănă mai curând 
cu cea a sectei bolșevice din 1917 
decât cu rocada Elțin-Putin –, 
modul în care a păstrat-o și a 
consolidat-o e foarte asemănător 
celui iranian. Ideologia „cetății 
asediate“ a funcționat la fel și 
a justificat aceleași excese: dis-
trugerea opoziției interne, acu-
zate de colaborare cu inamicul, 
remodelarea în cheie xenofobă 
și militaristă, prin propagandă 
și manipulare, a opiniei publice 
loiale și inevitabila agresare a 
țărilor vecine, prezentate drept 
tentacule ale „caracatiței globa-
le“ cu creierul la Washington și 
care trebuiau eliberate de această 
„influență nocivă“, desigur, cu 
prețul propriului lor sânge.

Asta e ceea ce îi pune la aceeași 
masă și îi solidarizează cu adevă-
rat pe cleptocrații de la Mosco-
va cu teocrații de la Teheran, nu 
schimbul de tehnologii militare 
și nici susținerea radicalilor pa-
lestinieni cu rachete și muniții. 
Fără un dușman și o țintă, mai 
curând simbolică decât reală, ca 
SUA/ Occidentul („iudeo-creștin“ 
și deci „necredincios“, în cazul 
unora, „degenerat și pervers“, 
în cazul altora), aceste două 
regimuri își pierd noima. Căci 
dincolo de ură și de frustrarea 
care o determină, ele nu pot oferi 
nimic popoarelor pe care le țin în 
captivitate de atâta și atâta timp.

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



9

Vineri / 21 octombrie / 2022socialpolitic      de atitudine
MREAJA REȚELELOR

La sfârșitul zilei de astăzi, o 
postare mai tristă. 

În drumul de întoarcere spre 
Chișinău, am vizitat Centrul de 
Reabilitare de Ftiziopneumologie 
pentru copii din Cornești. E un 
Centru vechi, în stil tipic sovietic, 
întreținut satisfăcător, dar cu 
condiții mult prea modeste, în 
care se află în tratament sau 
monitorizare copiii din focare 
de tuberculoză, care au fost în 
contact cu persoane bolnave de 
tuberculoză, sau au suportat chiar 
ei boala. 

Copiii au vârsta de la 3 la 11 
ani. În afara de servicii medicale, 
destul de limitate în capacități de 
reabilitare, copiii beneficiază și 
de servicii educaționale – adică 
fac școală. 

Copiii în majoritatea cazurilor 
vin din familii cu un grad înalt de 
vulnerabilitate și, din drag de ei, 
nu o să specific. Unii până a ajun-
ge în acest Centru aveau adesea 
doar o singură masă pe zi. Alții 
nu cunoșteau literele chiar de sunt 
într-a IV. Pe o parte din ei părinții 
îi vizitează, pe unii – nu. Părinții 
unora se află sub tratament înde-
lungat de TBC. Ai altora – în locuri 
mai îndepărtate. 

Am petrecut mai mult timp cu 
ei. Și cu cei mici, și cu cei de școală. 
Ne-am înveselit, ne-am întrebat 
despre una, alta, cei mici nu și-au 
dat rând să-mi povestească despre 
ocupațiile lor, cei mai mari (care 
de fapt erau și ei mici…) se sfiau. 
O parte din copii se află acolo și 
peste un an. 

Am ieșit din acel Centru zis de 
reabilitare cu inima în noduri. Și 
cu o listă mare de dorințe, culea-
să de la ei pe bucățele (copii care 
niciodată nu au cerut, unii nici nu 
prea au avut). În ochii lor – dorul 
de mama și de tata. Chiar si când 
zâmbeau erau puțin zgribuliți și 
ochii le erau triști. 

Erau atât de mici, și atât de 
dulci. Și noi suntem atât de mari. Și 
atât de acri. Toată ziua comentarii. 

Toată ziua nemulțumiți. În special 
unii. Că e laie, că-i bălaie. Că nu 
e bine, și e rău. Că nu-i mult, dar 
e puțin. Că-i în sus, dar nu în jos. 

Tare bine ar fi să facă fiecare 
câte ceva concret, nu doar să vor-
bească. Și nu doar pentru el sau 
copilul său. Ci și pentru alții. În 
special pentru cei mai mici. Și mai 
triști.

… M-am întors cu niște promi-
siuni făcute. Teren de joacă. Un 
ecran mare de TV, căci al lor e mic 
și desenele animate nu sunt clare 
de departe. Un băiețel a cerut cărți 
– cu povești și aventuri. Fetițele 
– măcar câteva calculatoare. Nu a 
cerut nimeni jucării. Copii deveniți 
maturi prea devreme. 

Voi reveni la ei cât de repede 
pot. Fiindcă fericirea adevărată e în 
puterea de a-i face pe alții fericiți. 

Cine vrea să mergem împreună 
la Cornești să ducem fericire, vă 
invităm. Totdeauna este loc pentru 
a face lumea mai altfel, mai bună. 

Am renunțat să plasez pozele 
lor. Ar trebui să le blurez fețele. Și 
nu am puterea să trec cu markerul 
peste ochișorii lor triști și plini de 
așteptare. 

Aveți grijă de cei dragi. Și nu 
doar….

Integrarea europeană și poporul Moldovei

O postare mai tristă

Ala NEMERENCO

Cu vreo zece ani în urmă am 
aflat absolut întâmplător că o 
domnișoară de la mine din sat (să 
mă ierte criulenenii mei că nu-i 
pot zice altfel locului de baștină 
decât sat) a devenit măicuță la 
o mănăstire din județul Vâlcea. 
Am găsit-o într-un final... prin mai 
multe telefoane. S-a bucurat că o 
caută cineva de la baștină și, după 
mai multe convorbiri telefonice, 
mi-am găsit un scurt răgaz în ac-
tivitatea mea și am mers s-o văd. 
La prima vedere mi-am dat seama 
că este fiica colegului meu de clasă. 

Îi semăna leit. Au început să curgă 
amintirile despre locurile natale, 
despre oamenii de la noi, pe care 
îi cunoșteam și eu și măicuța. Am 
aflat, mai puțin de la ea, că a fost 
una din cele mai bune eleve din 
școală. Că liceul l-a făcut la Iași, 
tot acolo a absolvit și facultatea 
de litere. A fost și la Universitate 
una din cele mai bune la învăță-
tură. Dovadă e faptul că după ab-
solvire a luat prin concurs un loc 
de profesor la un foarte bun liceu 
din București. În tot acest timp a 
schimbat mai multe gazde, a avut 
bucurii și dezamăgiri (așa cum se 
întâmplă în viața fiecăruia). Până 
într-o bună zi, când a decis că lo-
cul ei e la mănăstire... A rupt-o cu 
viața pe care a dus-o până atunci, 
a anunțat părinții că roagă să nu 
fie deranjată (părinții între timp 
divorțaseră, își trăiau drama lor și 
oricum nu prea aveau timp să se 
gândească la zbuciumul din sufle-
tul copilului lor...). O dezamăgiseră 
multe lucruri și în plan personal, 

și în plan politic. Nu are rost să 
povestesc cum au găsit-o părinții, 
apelând la Televiziunea Română, 
cum nu mai aveau ce comunica 
între ei, cum la un moment dat a 
plecat acasă pentru câteva zile ca 
să-și schimbe pașaportul expirat și 
cum părinții se rușinau că fiica lor 
poartă straie de călugăriță.

Între timp măicuța a depășit 
perioada de trecere la viața mona-
hală, a făcut ascultare cu supunere 
și bunul ei simț și acum am aflat că 
se ocupă de traduceri din italiană 
și rusă și se roagă pentru noi la 
o mănăstire pe un vârf de munte 
destul de greu accesibil pentru 
pelerini, mai mult turiști. De ce 
am scris aceste rânduri? Pentru 
că mi-e dor de măicuța Arsenia, 
pe care am îndrăgit-o cu dragoste 
aproape maternă, și pentru că ea 
mi-a mărturisit la un moment dat 
că atât de mult s-a rupt de cotidian 
că nici nu mai știe cine e preșe-
dinte în R. Moldova. Într-un fel, 
să știți că o invidiez.

Mi-e dor de măicuța Arsenia

Eugenia GUZUN

După părerea mea, Memorialul 
Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței reprezintă o sumă de 
întrebări, dar și multe răspunsuri 
despre ce și cum suntem noi azi.

În mulțimea emoțiilor care dor, 
am avut parte și de o bucurie: pe 
unul dintre pereți, într-o celulă, 
la disidența românească, am vă-
zut caricaturile lui MIHAI STĂ-

NESCU. Sunt puțini artiști în ziua 
de azi, în libertate, care-și asumă 
așa o atitudine civică, chiar și în 
breasla caricaturiștilor, unde asta 
ar fi firesc. Acum, ca și altădată, 
obediența aduce cu ea mai mult 
câștig personal. Dar la Mihai Stă-
nescu vorbim despre o perioadă în 
care libertatea de exprimare era 
asociată riscului personal. Mihai 
Stănescu n-a fost doar un carica-
turist genial, a fost și o conștiință.

L-am invitat pe Mihai Stănescu 
timp de 12 ani – adică atât cât i-a 
permis lui sănătatea – să facă par-
te din juriul Salonului internațio-
nal de la Brăila și i-am organizat 
mai multe expoziții. Așa am știut 
să îmi arăt eu prețuirea. Într-un 
an mi-a zis: „Să știi că ești singu-
rul care m-a invitat să fac parte 
dintr-un juriu după revoluție!”.

Ignorat de români din ce în 
ce mai mult după `89, perioada 
libertăților n-a mai reprezentat o 
motivație pentru dânsul, iar oa-
menii valoroși, ca Mihai Stănescu, 
au fost ignorați, izolați...

Dacă ar fi să vorbim despre 
RECORDURI în caricatura ro-
mânească, la modul serios, vă 
invit să căutați fotografiile cu 
lansarea albumului lui Mihai 
Stănescu din februarie 1990, la 
care presa a scris: „... la lansarea 
albumului „Acum nu e momen-
tul” au fost de față 10.000 de 
oameni, care atât s-au înghesuit 
să cumpere, încât au spart gea-
murile Sălii Dalles”.

Oameni „cu coloană” sunt pu-
țini în România. Pe unul dintre ei 
îl veți găsi, pe un perete, într-o 
celulă, la Sighet...

Caricaturistul Mihai Stănescu, o conștiință

Costel PĂTRĂȘCAN

Un hermeneut atins de geniu
„General. Voiam să mă fac ge-

neral. Nu doctor, nu inginer, nu 
marinar, nu aviator, ci direct co-
mandant de oști, geniu militar, 
încărcat de glorii...”, îi mărturisea 
Eugen Simion lui Andrei Grigor 
într-un interviu. Într-un fel, do-
rința i s-a împlinit. Eugen Simion 
a fost un general al literaturii, un 
hermeneut atins de geniu. Studiile 
de autor și proiectele pe care le-a 
coordonat – Dicționarul General al 

Literaturii Române, Colecția Opere fundamentale, facsimilarea Caietelor 
lui Eminescu, Enciclopedia literaturii române vechi, seria Scriitori ro-
mâni de azi, trilogia despre Ficțiunea jurnalului intim, dipticul Genurile 
biograficului etc. – sunt construcții de anvergură europeană. Eugen 
Simion a fost – nu încape îndoială – „centrul de greutate al instituției 
literaturii române” (Paul Cernat). E de neimaginat literatura română fără 
spiritul lui drept, fără competența și autoritatea judecăților sale critice.

Un savant de o distincție aparte, de un rafinament nobiliar, impunea 
un respect aproape sacramental. Dacă de omul Eugen Simion nu te 
puteai apropia oricum, păstra o rezervă aristocratică, generozitatea lui 
intelectuală este bine cunoscută. A transmis pentru Chișinău, pentru 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, întreaga 
Colecție Opere fundamentale, Dicționarul General al Literaturii Ro-
mâne, Manuscrisele Mihai Eminescu și monografiile sale. 

Pentru mine, a fost Criticul prin excelență. Cărțile lui mi-au fost mie și 
colegilor mei o școală de neînlocuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Nina CORCINSCHI

Fantezii morbide
Acest individ se numește Chiril 

Stremousov și este șeful adjunct 
al administrației regiunii Herson, 
numită de trupele ruse de ocupație. 
După isprava cu referendumul de 
alipire la Rusia, la care au participat, 
fiind amenințați cu arma, sub 1% 
din populația regiunii, el propune și 
țărilor europene să organizeze refe-
rendumuri de intrare în componența 
Federației Ruse. Citez: „O poate face 
și Franța, spre exemplu, care își va 

păstra statutul de Republică Franceză, în componența Federației Ruse, 
desigur. Astfel, Federația Rusă se va întinde de la Oceanul Pacific la cel 
Atlantic”. Atenție, individul garantează respectarea drepturilor și liber-
tăților tuturor francezilor și, cel mai important, gaz ieftin.

Ion CHIȘLEA

Premiul „Saharov” Ucrainei
Poporul curajos al Ucrainei, re-

prezentat de președintele Zelenski, 
liderii aleși și societatea civilă sunt 
câștigătorii din 2022 ai Premiului 
„Saharov” al Parlamentului Euro-
pean pentru libertate de gândire. 

Se împlinesc opt luni de când 
ucrainenii își apără țara cu arma 
în mână și luptă pentru libertate, 
pentru democrație, pentru un vi-
itor european. 

În aceste opt luni, poporul ucrai-
nean a depășit așteptările tuturor și ne-a oferit o lecție despre curaj și 
determinare. A rezistat invaziilor criminale ale Rusiei și a înregistrat 
victorii majore. Pentru un viitor liber, oamenii din Ucraina, soldați sau 
civili, și-au riscat viața și mulți dintre ei chiar și-au pierdut-o.

De aceea, la propunerea noastră – a Grupului PPE, Grupului RE-
NEW, Grupului Conservatorilor și Grupului Socialiștilor – Parlamentul 
European a decis astăzi acordarea Premiului „Saharov” poporului 
ucrainean, președintelui Zelenski, liderilor politici și societății civile 
din Ucraina.

Premiul Saharov este o distincție acordată în fiecare an de Parla-
mentul European unor persoane, grupuri sau organizații care apără 
drepturile omului și libertățile fundamentale.

Siegfried MUREȘAN

O piesă cu Marina Tauber
Deja nu uimește, nu mâhnește, 

nu dezamăgește. 
Ba chiar a devenit plictisitor.
Aceeași necredibilă piesă justiți-

ară, reluată neinspirat și finalizată 
cu un previzibil fiasco.

Piesa, după cum bine ați înțe-
les, e cu Marina Tauber, procurori, 
judecători și alți actori-vedete din 
înalte fotolii statale.

Dar poate greșesc și nu e decât 
un nou antract între două acte?

Tatiana Djamanov
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„Sunt sigură că formez 
Oameni, viitori 
fruntași ai țării”

E D U C A Ț I E

Transformarea
 şcolilor 
în centre educaționale

L u d m i l a 
Bosîi este 
profesoară de 
limba și litera-
tura română, 
iar timp de 
zece ani a ac-
tivat în calitate 
de director în 

cadrul Gimnaziului „Dimitrie Can-
temir” din s. Mândrești, r. Telenești. 
Aceasta a identificat mai multe proble-
me în sistem și spune că este nevoie 
de o reformă: 

„Se impune, după mine, o reinven-
tare urgentă a conceptului de școală. 
Avem școli în care unele clase sunt su-
praaglomerate, cu 40 de copii, și altele 
au o componență foarte mică, de 5-7 
elevi. Acolo unde lipsește concurența, 
lipsește mediul propice dezvoltării. 
Nu poate fi comparat efortul și gradul 
de implicare a profesorului care este 
remunerat în mod egal în primul și în 
al doilea caz. 

Susțin reorganizarea școlilor și for-
marea centrelor educaționale în care 
copiii să aibă absolut toate condițiile 
necesare pentru a studia. Prezența unor 
școli cu trei copii nu salvează satul de 
la pierire. Aici ne confruntăm cu o 
problemă de ordin social. În școala 
secolului XXI sunt copii care înghea-
ță iarna de frig, care nu au văzut în 
viața lor calculator, nu au o sală de 
festivități, care nu au un set minim 
de instrumente didactice cu ajutorul 
cărora să se dezvolte”.

„Școala nu poate rămâne 
în antichitate”

Lucrul cu elevii se dovedește a fi 
și o provocare, ne spune Elena Vo

rotneac, profesoară la Liceul „Vasile 
Alecsandri” din capitală. 

„De multe 
ori învățăm 
de la elevi, 
chiar dacă 
mergem și la 
cursuri să ne 
perfecționăm. 
Pentru mine 
a fi pedagog 
este o pasiune și trăiesc plăcerea 
procesului. Nu toți copii sunt întot-
deauna deschiși și își arată dragostea 
față de obiectul de limba și literatura 
română. Atunci încerc să caut cheița 
spre inima copilului, așa cum cauți 
rezolvarea unei probleme”, conchide 
profesoara. De la o generație la alta 
lucrurile se schimbă. Noi, pedagogii, 
trebuie să-i înțelegem și să încercăm 
să ajungem în lumea lor. Nu putem 
rămâne în antichitate, trebuie să ne 
ducem acolo unde sunt copiii. Cel mai 
mult sunt pe internet, pe Tik Tok. Ne 
ducem și noi acolo, ca să-i atragem 
în lumea cunoștințelor”.

Pe lângă activitatea de bază, cea 
de a preda, profesorii sunt nevoiți să 
completeze acte, documente, lucru 
care le răpește din timpul pe care l-ar 
putea dedica exclusiv elevilor: „Orice 
profesor, dar mai ales cel care este și 
diriginte, se îneacă în hârtii, acte, do-
sare. Documente prin care profesorul 
trebuie să raporteze cum lucrează cu 
copilul. Ar fi mult mai util ca în acest 
timp să lucreze direct cu elevul”.

Va ajunge profesia de pedagog 
una prestigioasă?!

I r i n a 
Iurin acti-
vează în unul 
dintre cele opt 
licee bilingve 
din republi-
că, în raionul 
Orhei, res-
ponsabilă de 

proiectul francofon. Este satisfăcută 
de mediul profesional alături de care 
activează, colectivul profesional fiind 
unul deschis la noi experiențe, spune 
profesoara. Totuși, este nesatisfăcător 
salariul primit. „Trebuie să fii încărcat 
cu ore, pentru a avea un salariu decent. 
Visez când profesia de pedagog va fi 
prestigioasă și vor fi trei, patru candi-

dați pe un loc pentru a ocupa această 
funcție”, ne spune profesoara. 

Ne hrănim spiritual

Învățătoa-
rea în cadrul 
Liceului Teo-
retic „Ion Pe-
livan”, com. 
Răzeni, r. Ia-
loveni, Liuba 
S e r i ț a n u , 
susține că pro-
blema finanțării învățământului este 
una dureroasă pentru întregul sistem 
educațional din Republica Moldova, 
iar „în zilele de astăzi merită să fii în-
vățătoare doar cu condiția că lucrul 
pe care-l profesezi îți aduce satisfacție 
profesională. 

Salarizarea proastă generează alte 
două probleme. Prima ține de dimi-
nuarea interesului față de această 
profesie, respectiv a continuității 
generațiilor de pedagogi în sistemul 
educațional, și cea de-a doua se referă 
la pensiile mici: un cadru didactic cu 
merite deosebite în activitatea pro-
fesională, ajungând la pensie, are un 
venit scăzut pentru un trai decent”, 
spune Liuba Serițanu. 

Cantina pe post de sală festivă

S v e t l a n a 
Puşcă este 
învățătoare în 
cadrul Școlii 
primare „Gri-
gore Vieru” din 
or. Ștefan-Vo-
dă. Învățătoa-
rea mărturi-

sește că se simte împlinită, fiindcă și-a 
găsit rostul vieții în meseria de dascăl: 

„Depun efort, prin tot ceea ce fac, 
să devin un prieten al elevilor mei, să 
le aprind în suflete scânteia cunoaște-
rii, setea de carte și valori. Sunt sigură 
că formez Oameni, viitori fruntași ai 
țării”. 

Școala primară în care activează 
este singura în raionul Ștefan-Vodă. 
Pe lângă succesele de care se bucură, 
există o problemă care se cere a fi re-
zolvată. „Sala pusă la dispoziție pentru 
a desfășura orele de educație fizică este 
mică, pentru un număr de 30-31 de 
elevi, lucru care nu ne permite imple-
mentarea calitativă a curriculumului. 
De asemenea, instituția nu dispune 
de o sala festivă. Toate concursurile, 
sărbătorile, matineele le desfășurăm 
în cantină. Ne implicăm activ în di-
verse proiecte, suntem susținuți și de 
Consiliul Raional, dar sursele acumu-
late nu ne permit să realizăm lucrările 
necesare”.

În Republica Moldova lipsesc în pre-
zent peste 2000 de cadre didactice, 
conform Ministerului Educației și Cer-
cetării. Cel mai mare număr de posturi 
didactice vacante sunt în municipiul 
Chișinău. În cele aproximativ 155 de 
școli și licee din capitală este nevoie 
de peste 500 de profesori, transmite 
Moldova 1. 

În 1992, după 
terminarea războ-
iului din Transnis-
tria, Școala de Me-
dicină din Tighina 
avea să treacă la 
Ungheni. Subsem-
natul, în calitate de 
angajat, se afla în 
toamna acelui an 
la Olănești, raio-
nul Ștefan-Vodă, 

împreună cu studenții care pe atunci, conform tra-
dițiilor sovietice, lucrau „la strângerea roadei” înainte 
de începerea studiilor. 

Nimeni dintre puținii profesori aflați pe câmpuri 
nu știa unde va începe anul următor de studii. O 
parte mică de studenți își dorea să revină la Tighina, 
cealaltă, majoritatea, dorea să ajungă într-un alt oraș, 
unde să nu se mai repete atrocitățile pe care le-au 
văzut și suportat, în timpul verii, când se mai aflau 
la studii și orașul fu cuprins de flăcări.

Cunoscând starea de spirit a celor care, în ruptul 
capului, nu ar fi dorit să revină în urbea tristelor 
amintiri, am adunat semnături de la toți studenții 
aflați în cele două tabere din Olănești, iar, în drum 
spre Chișinău, și de la studenții și elevii înmatriculați 
în timpul verii la Chișinău, aflați și ei „în campanie 
agricolă” la Hârbovăț, Anenii Noi.

Am stat vreo două săptămâni la Chișinău și am fă-
cut demersuri prin intermediul radioului, televiziunii 
și al ziarelor de atunci. Mai apoi, după o întâlnire a 
reprezentanților  Guvernului cu o mână de profe-
sori și cu studenții veniți după muncile agricole la 
Chișinău, s-a decis prin Hotărâre de Guvern, pe 16 
octombrie 1992, să fie trecută la Ungheni instituția 
de învățământ.

Cei vreo zece medici și profesori veniți de la Ti-
ghina, cu director și cu șef de studii, am fost cazați 
mai întâi la hotel, iar, mai apoi, în cămin. Împreună 
cu alți medici și profesori din oraș, angajați prin 
concurs, am format un colectiv în care am împărțit 
bucuriile și greutățile, succesele și... insuccesele. 
Pentru că era foarte greu la început, iar din stradă 
se auzeau strigătele rusofonilor care pichetau  Școala 
de medicină din Tighina stabilită la Ungheni.

Studenții și elevii se acomodaseră rapid, iar, după 
cele întâmplate la Tighina, înțelegeau că trebuie să 
suporte condițiile existente. Cele două cămine, din 
Dănuțeni și din „cartierul tineretului”, ajungeau 
pentru toți. 

Dacă la început lipseau multe din cele necesare 
pentru organizarea învățământului „la cel mai înalt 
nivel”, pe parcurs „s-au găsit” de toate, astfel încât, 
timp de vreo câțiva ani, instituția respectivă să ajungă 
recunoscută drept una performantă în toată republica.

Din 1992 până în prezent, au trecut treizeci de 
ani. Dintre medicii și profesorii veniți de la Tighina 
cu treizeci de ani în urmă nu mai lucrează nimeni la 
fosta Scoală de medicină, actualmente Colegiul de 
medicină din Ungheni. Profesorii și medicii angajați 
la început din oraș și din raion, care au mai rămas, 
pot fi și ei numărați pe degete. O pleiadă întreagă 
de tineri specialiști i-a înlocuit pe cei care au plecat 
sau, între timp, au mai murit... Alți tineri și tinere 
învață acum la Ungheni, unii dintre care, probabil, 
nici nu cunosc istoria întemeierii acestei instituții 
de învățământ.

Studenții și elevii de acum treizeci de ani au reușit 
deja „să se maturizeze” binișor. Unii dintre ei, după 
întemeierea familiilor, au „realizări incomensurabile”, 
copii mari și, poate, și nepoți. Majoritatea acestor 
absolvenți, plus cei care le-au urmat, au rămas cu 
cele mai frumoase amintiri de la Ungheni. 

Și pentru că oamenii, în cazul dat foști profe-
sori și absolvenți, au dorința de a se revedea, de 
a-și aminti chiar și de anumite greutăți, întâlnirile 
care se organizau din cinci în cinci ani la Colegiul 
de medicină din Ungheni, începând cu anul 1997, 
erau adevărate sărbători. Aveau ce să asculte și 
să învețe și tinerii medici și profesori, și elevii și 
studenții prezenți la festivitate. În 2022 însă, la 
cei 30 de ani ai prestigioasei instituții, întâlnirea 
n-a mai avut loc.

De ce oare?

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

După 
30 de ani

Ce cred cadrele didactice din instituțiile de învățământ 
din republică despre sistemul educațional

Sunt dedicați şi îşi iubesc meseria pe care o 
profesează. În ciuda acestui fapt, dascălii se 
confruntă cu probleme de ordin financiar şi 
de restructurare a sistemului de învățământ. 

Cadrele didactice spun că se simt împlinite prin şi 
datorită discipolilor, pe care au responsabilitatea săi 
ghideze pe parcursul anilor şi să se bucure împreună 
de rezultatele lor, acesta fiind motivul principal pentru 
care rămân să activeze în sistem. Am discutat cu cei 
mai buni pedagogi din republică, desemnați de către 
reprezentanții Ministerului Educației şi Cercetării 
al Republicii Moldova, pentru a afla care este partea 
pozitivă a activității lor şi problemele stringente în 
domeniu şi în instituția pe care o reprezintă. 

Victoria CERNEA
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„Nu te poți respecta pe tine 
dacă nu respecți poporul 
în sânul căruia trăiești”

„Cântecul este foarte vechi, are 
mai mult de 300 de ani. Acum, 
în timpul acestui război, e foarte 
actual. Cântecul a devenit ca un 
al doilea imn al Ucrainei. Sensul 
este că trebuie să luptăm pentru 
libertate, avem dreptul la o țară 
independentă. Toată lumea înțele-
ge cât de important este să trăiești 
în țara ta, să ai tradițiile tale, să 
vorbești în limba ta și nimeni să 
nu-ți spună ce trebuie să faci și ce 
limbă să vorbești. Luptăm pentru 
valori, pentru democrație, eu știu 
că și moldovenii înțeleg asta”, a 
declarat Olesia Șevcenko pentru 
GAZETA de Chișinău. 

Imnul libertății

Olesia Șevcenko a cântat me-
lodia pentru prima dată pe 24 
august, de Ziua Independenței 
Ucrainei, la postul public de te-
leviziune. Ulterior a fost filmat 
și un videoclip în inima Chișină-
ului. Melodia ,,Călinul roșu” a 
fost apreciată pe YouTube și pe 
rețelele de socializare, în doar 
câteva zile a adunat zeci de mii 
de vizionări.

,,Noi am filmat în centrul ora-
șului, asta a fost ideea mea. Pentru 
că am vrut să arătăm unde sun-
tem. Pentru că, bineînțeles, cân-
tăm în limba română, dar trebuie 
să arătăm și de unde vine, trebuie 

Olesia Șevcenko, soția ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, 
despre melodiile cântate în limba română, pasiunea sa față de muzică 
și despre activitatea pe care o desfășoară în Republica Moldova

O piesă care 
a devenit 
un simbol 
în lupta 

pentru libertate a 
poporului ucrainean 
a fost interpretată în 
limba română de către 
soția ambasadorului 
Ucrainei în Republica 
Moldova, Olesia 
Șevcenko. Cântecul 
vechi „Chervona 
Kalina” (,,Călinul 
roşu”), a devenit ca un 
al doilea imn pentru 
cetățenii Ucrainei, nea 
spus Olesia Șevcenko. 
Am discutat cu aceasta 
despre inițiativa de a 
traduce şi a interpreta 
melodia în limba 
română şi despre 
mesajul profund pe 
care îl are. 

Octavian GRAUR

Până mai ieri pictura lui Igor 
Svernei era percepută de mulți 
ca periculoasă, contondentă, vi-
olentă și insidioasă. Dar lucrurile 
s-au schimbat în chip radical în 
urma participării lui Igor Svernei 
la Bienala Internațională de Pic-
tură [BIP] – acel ansamblu pus la 
cale de Muzeul Național de Artă al 
Moldovei, când la doi ani o dată se 
adună la Chișinău forțele picturale 
ale pictorimii actuale. 

Piesa picturală care a devenit un soi de blazon al BIP 2017, care a 
și primit Marele Premiu, era cea semnată de Igor Svernei: Pămîntul 
Făgăduinței – oameni de geniu, un tablou dedicat celui care a fost 
animatorul vieții artistice din Moldova a ultimelor trei decenii, criticul 
de artă Tudor Braga (1948-2016). Aflînd că este pe moarte, suferind de 
o maladie necruțătoare, Tudor Braga i-a cerut lui Svernei să-i facă por-
tretul. Cum putea face acest lucru un artist care și-a făcut un crez din a 
fi veșnic incomod, periculos, cum spuneam prin pictura pe care o făcea? 
Svernei a meditat îndelung și i-a cerut criticului de artă să-și imprime 
urmele degetelor sale pe o foaie de hîrtie, lîngă care „portretizatul“ a 
adăugat următorul text, scris cu pixul roșu: „De la stînga la dreapta 
începînd cu arătătorul, pentru Igoraș Mare Uriaș, aceste amprente, 
Tudor Braga, Iunie*, 2016 *Hm, am greșit: în loc de septembrie am să 
vă rog să cetiți 
un iunie și anu-
me, azi, 6 sept. 
2016 / Braga“. 
Lucrarea care 
a rezultat face 
acum parte 
din expunerea 
permanentă a 
Muzeul Națio-
nal de Artă al 
Moldovei, ca 
un omagiu, pe 
de o parte, adus 
prietenului în-
aintaș, Tudor 
Braga, iar pe de 
altă parte, ca o 
mostră verita-
bilă a unui con-
ceptualism abstract (un oximoron), pe care Svernei îl practică de mai 
mulți ani. Configurația acestei amprente a fost mărită la scara unui 
tablou, și transformată într-o pictură aproape monocromă, iar impactul 
exercitat de aceasta este dat anume de conștientizarea faptului că nu 
ne aflăm în fața unei picturi abstracte, informe, anonime semantic, 
ci a uneia care reproduce amprenta digitală a unui om important, 
mărturia de netăgăduit este dată și de prezența acelei coli de hîrtie, 
înscrise într-o casetă de sticlă, amplasată în partea de jos a picturii. 
Aidoma unui artefact extras parcă dintr-un dosar al unui criminalist, 
tabloul acesta ne oferă măsura prezenței unui om care nu mai este, 
asistând astfel la îmbălsămarea lui prin artă. Ori de cîte ori vom privi 
acest tablou, îl vom vedea pe omul Tudor Braga. 

Expoziția Iubire, care va ține afișul artei contemporane de la Chișinău 
în perioada 11 octombrie-20 noiembrie, se desfășoară tot la Muzeul 
Național de Artă al Moldovei, și semnifică în definitiv consacrarea lui 
Igor Svernei, acum când acesta a împlinit 50 de ani. Doar că pretinsa 
consacrare nu va însemna deloc, chiar din spusele autorului, o cumin-
țire a sa, o muzeificare, sau o împăcare în tihna atelierului. Sămânța 
neliniștii, a experimentului continuu, a căutării sinelui cât mai adânc, 
mai ales în meandrele și genunea subconștientului, toate acestea vor 
rodi continuu, vor marca discursul său plastic și pe mai departe. 

Majoritatea lucrărilor incluse sunt lucrate în ultimii trei ani, și 
această prezență expozițională nu se dorește nicidecum a fi o retros-
pectivă. Dimpotrivă, artistul nu vrea să ia în mâini laurii succesului, 
ci să mânuiască și pe mai departe mașina de găurit, picamerul și mi-
croscopul, spre a arăta ce alții nu văd. Sau nu vor să vadă. Privesc cu 
atenție lucrările sale din acești ultimi ani: Arătură. Dondușeni (2015), 
Vânt (2019), Secunda (2019), Bătălia de la Țuțora (2020), Curcubeu 
îndoiat (2021), Culorile care nu se văd (2021), Stele văduve (2021), 
Cale Rătăcită (2022), Rugă (2022), Pâinea noastră (2022)... și mă 
întreb, sfios, de unde provine această pedanterie, meticulozitate, acribie 
și acuratețe într-un spirit atât de vulcanic și neliniștit? Cred că aici 
este paradoxul (cel mai mare) cu care ne confruntăm în momentul în 
care ne apropiem de arta lui Svernei. Iar descifrarea acestui paradox 
ține de competența și empatia fiecăruia dintre noi. În arta lui anevoie 
poți să urmărești un fir narativ, sau vreo tematică anume, iar titlurile 
cel mai adesea, te sustrag mai degrabă decât te lămuresc. Desigur, 
putem rămâne la acel nivel retinar al lecturii, pe când o anume mistică 
ascunsă în tablourile sale ni-l face pe acest artist tot mai de neînțeles. 
E un doctrinar care însă nu vorbește. Scrie tablouri. 

Anul trecut Igor Svernei a primit titlul de cetățean de onoare al 
localității natale, Dondușeni, fapt că cei din administrație îl percep pe 
artist doar ca pe cineva dintre ai lor. Nu este însă deloc din tagma lor. 

S i m e z e

Igor Svernei

Vladimir BULAT

Bătălia de la Țuțora, 2020

să vină din Chișinău, din capitala 
Republicii Moldova. După ce am 
postat acest clip, am văzut atâtea 
reacții pozitive. Moldovenii ne în-
curajează mult pentru că înțeleg 
că luptăm atât pentru vecini, cât și 
pentru toată lumea democratică”, 
ne-a spus Olesia Șevcenko.

Limba este cheia spre 
cunoştințe

„Călinul roșu” nu este prima 
melodie pe care a interpretat-o în 
română. Cântecele Mariei Tănase 
și romanțele Ioanei Radu sunt un 
izvor de inspirație pentru ea. În 
afară de aceasta, Olesia Șevcenko 
a înregistrat melodii cunoscute 
precum „Ochiul tău iubit”, „Te 
aștept pe același drum”, „Orașul 
meu” și „Codrii mei”.

,,Muzica este o pasiune trans-
misă de la părinții mei. Eu am fă-
cut școala de muzică (de șapte ani) 
la pian. Am cântat în mai multe 
coruri ca solistă, dar la un nivel 
de amator. Eu sunt foarte pasio-
nată de Ioana Radu și romanțele 
clasice. Am patru melodii și am 
mai învățat încă trei și mă gândesc 
că trebuie să lucrăm și cu ele”.

„Chiar dacă am copilărit 
în Kiev, mama mea este 
din regiunea Cernăuți”

Olesia Șevcenko ne-a mărtu-
risit că a interpretat piesa „Cher-
vona Kalina” în limba română ca 
mesajul să fie perceput mai bine. 
Aceasta este de părere că ,,lim-
ba este cheia ca să poți înțelege 
cultura, tradiția, să poți discuta 
cu oamenii”, iar limba română a 
studiat-o din proprie inițiativă în 
semn de respect, dar și pentru a-și 
aprofunda cunoștințele despre 
cultură. 

,,Prima noastră misiune a fost 
în România. Atunci când am 
ajuns în România, nu știam ni-
ciun cuvânt. A fost decizia mea să 

mă duc și să învăț limba română. 
Pentru că limba este cheia ca să 
poți înțelege cultura, tradiția, să 
poți discuta cu oamenii. De aceea 
pentru mine a fost important și 
foarte plăcut să învăț. Chiar dacă 
eu am copilărit în Kiev, mama 
mea este din Cernăuți, orașul 
Zastavna. Am verișori care sunt 
jumătate români, jumătate ucrai-
neni. Avem o familie foarte mare 
și frumoasă. Am verișori cu care 
pot să vorbesc și în ucraineană și 
în româna, asta e ca un simbol. 
Suntem ca popor foarte apropi-
ați – tradițiile, gastronomia, de 
aceea am fost foarte interesată 
să învăț limba română. Eu mereu 
spun că trebuie să respectăm țara 
unde locuim, trebuie să respec-
tăm oamenii, trebuie să învățăm 
limba. Nu te poți respecta pe tine, 
dacă nu respecți poporul în sânul 
căruia trăiești”, ne-a mărturisit 
Olesia Șevcenko. 

„Neau deschis şi uşile 
casei, şi uşile sufletului”

De la declanșarea războiului 
din Ucraina, în Republica Moldo-
va s-au refugiat mulți ucraineni, 
unii s-au stabilit aici, alții s-au 
îndreptat spre alte țări. Olesia 
Șevcenko și-a exprimat recu-
noștința față de oamenii care au 
ajutat cetățenii ucraineni în cele 
mai dificile momente.

„Moldovenii au primit ucraine-
nii ca frații, i-au ajutat pe toți. În 
timpurile grele, înțelegem cine ne 
este prieten și cine ne e dușman. 
De aceea noi suntem foarte recu-
noscători poporului Moldovei că 
s-a comportat atât de frumos cu 
noi, ne-au ajutat sufletește, ne-
au deschis și ușile casei, și ușile 
sufletului. Asta îi face mai cura-
joși și pe noi mai mulțumiți că 
ne-au ajutat”, ne-a spus Olesia 
Șevcenko, soția Ambasadorului 
Ucrainei în Republica Moldova, 
Marko Șevcenko.
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Democrația este un regim pol-
itic care se bazează pe voința 
poporului. Principiile de bază ale 
democrației sunt votul univer-
sal și suveranitatea națiunii. Es-
ența democrației este respectarea 
drepturilor omului, egalitatea în 
fața legii, dreptul la opinie.

În România trăiesc, alături de 
comunitatea românească, diferite 
comunități etnice, care au drep-

tul la propriile: tradiții, limbă 
maternă, religie, școli, sănătate 
publică, locuri de muncă, ong-
uri, deputați. Regiunile cu cea 
mai mare diversitate etnică din 
România sunt Transilvania, Ba-
natul, Bucovina și Dobrogea. În 
zonele cu diversitate etnică mai 
redusă, precum Oltenia și Mol-
dova, se manifestă cea mai mică 
deschidere față de pluralismul et-
nic, dar și față de cel politic.

Cele mai democratice țări sunt cele mai prospere 

Diaspora activă la prezidențiale în 2020

După eurointegrare, România 
a beneficiat de investiții, firmele 
din UE au oferit peste 110.000 
locuri de muncă. După semnarea 
Acordului de Asociere cu UE în 
Moldova au fost deschise peste 
13.000 locuri de muncă. După 
unire locurile de muncă se vor 
multiplica. Relațiile Moldovei cu 
Uniunea Europeană generează 
crearea locurilor de muncă cu 
salarii decente. 

Beneficii
După mai mulți ani de colabo-

rare și suport, cetățenii moldoveni 
se bucură de rezultate și schim-
bări tangibile. Cele peste o mie de 
proiecte implementate în toate 
raioanele țării au contribuit la îm-
bunătățirea vieții a peste jumătate 
de milion de moldoveni, având 
un impact pozitiv indirect asupra 
întregii populații a Republicii Mol-
dova. 

Mii de afaceri au fost sprijinite și 
mii de locuri de muncă au fost cre-
ate. Tinerii și cadrele didactice au 
beneficiat de programe de schimb 
prin Programul Erasmus+.

Moldova este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană!
După începerea războiului 

din Ucraina, Moldova a solicitat 
aderarea la UE după Georgia și 
Ucraina. În doar o lună, chestion-
arul UE a fost completat. Acum 
relațiile dintre Moldova și UE tre-
buie să treacă de la o politică de 
vecinătate la o politică de extinde-
re. Odată cu primirea statutului 
de candidat, asistența și sprijinul 
Uniunii Europene vor crește. 

Uniunea Europeană

Ce este Schengen?
Shengen înseamnă circulație 

liberă, fără controale vamale. Pen-
tru toate țările membre lipsa con-
troalelor la frontieră reduce prețul 
de import și export cu 1%.
 Toate statele membre înregis-
trează o dezvoltare economică 
mai ridicată. Cooperarea între 
serviciile de poliție mențin secu-
ritatea la nivel înalt.  Shengen are 
26 state membre și 5 membri po-
tențiali. Acest spațiu are o popu-
lație de 418 mln de locuitori.

Uniunea Europeană (UE) este o 
uniune economică și politică între 
27 de țări europene. Populația e 
estimată la  aproximativ  450 de 
milioane.

Pregătirea  pentru Reunifi-
carea Germaniei din 1990
● Cetățenia acordată prin 
Constituția din 1949
● Eliberarea actelor în 10 zile
● Pensii și asistență socială 
din 7 martie 1990

Cetățenie prin Constituția 
României
Eliberarea actelor românești în 10 zile
Pensia minimă română de 
165€/800 RON (3200 MDL) 
Asistență pentru dizabilități 
(100€), copii (90€) și șomeri 
(75€).
Aceste drepturi și beneficii să fie 
acordate tuturor cetățenilor 
R.Moldova.

Petiționăm România pentru 
Pregătirea Reunificării:

Vă rugăm să petiționați Parlamentul:  
srp@cdep.ro        infopub@senat.ro

Comunități etnice în România

Sursa: eiu.com

Sursa: cec.mdSursa: wikipedia German reunification

Surse: consilium.europa.eu, europa.eu
Autor: Dediu Productions

SUA + Canada 6%

Irlanda 4%

Israel 2%

Turcia 1%

Regatul 
Unit 11% Germania 10%

Belgia 2 %

Polonia 0.1%

Cehia 1%

Austria 1%

Grecia 1%

Rusia 5%

Italia 31%
România 7%

MoldovaFranța 11%

Portugalia+ 
Spania 5%

68

Irlanda

Germania

Franța

Italia

Austria
Ungaria

Serbia Bulgaria 

Rusia

Belarus

Ucraina

Moldova
România

Spania

Lituania

Anglia
Polonia

90

66

81

80 62
77

81 65

56

64

79

87

64

24

72

32



13

Vineri / 21 octombrie / 2022socialpolitic      de atitudine
P U B L I C I T A T E

Indemnizații în România
0-2 ani €90/lună 2-18;  ani €45 /lună 

Porumb, grâu €280/ha; Livadă 
€200/ha; Cap de bovină €300

€100 lunar; 
€253 pentru însoțitor

€50 absolvenți; €75 cu experiență 

Cetățenia română

          
Aveți acte doar în      
   Arhiva R.Moldo-

va sau a Ucrainei? 
(certificat de 

naștere, căsătorie, 
divorț sau deces) Pro-

gramarea online este 
gratuită și se depune 

pe site-ul cetatenie.just.
ro. Redobândirea cetățe-

niei  RO durează 3-4 ani.
Sursă: econsulat.ro

  Aveți 
acte de stare 
civilă în Arhiva 
României? Clari-
ficați cetățenia dvs 
la ambasadă sau 
consulat. Acest servi-
ciu consular este gra-
tuit și durează 1-2 luni.
 Cetățenia română se 
poate acorda, la cerere, per-
soanelor care au fost cetățeni 
români, precum și descen-
denților acestora până la gradul 

Copii

Subvenții AgricoleHandicap

Șomaj

Speranța de viață la bărbați și femei
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Germania

Franța
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România

Bulgaria

Grecia

Polonia

Lituania

Spania
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77 72
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80 69
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83 75

TU

Gradul 1

Gradul 2

Gradul 3

Bunici

Părinți

Străbunici

Drumurile bune măresc fluxul de transport  și reduc timpul deplasării
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Asistența externă oferită 
de partenerii externi reprezintă 
o sursă importantă pentru im-
plimentarea proiectelor. 

Vom enumera câteva proiecte 
importante: reabilitarea terenu-
rilor poluate, restructurarea căilor 
ferate, modernizarea și economis-
irea iluminării stradale, utilizarea 
eficientă a combustibilului solid 
din biomasă, utilizarea energiei 
solare și a deșeurilor agricole, ex-
tinderea sistemului de canalizare 
în orașul Telenești, gestionarea re-
surselor de apă de pe Nistru, sistem 
de informare privind siguranța 
în traficul rutier, perfecționarea 
programelor de studii în domeni-
ul viticulturii și vinificației. 

În 20 de ani Republica Mol-
dova a beneficiat de un sup-
port financiar extern în mărime 
de 32,8 miliarde lei.

Pe lângă asistența externă la 
nivel statal și guvernamental, 
vine și asistență externă de la so-
cietăți civile. Unele fundații euro-
pene care activează în Republi-
ca Moldova sunt: Open Society 
(Soros), Friederich Naumann, 
Solidarity Fund, Lumos.

Sursă: amp.gov.md

SUA recunosc dreptul 
reunificării Moldovei cu 
România!

 În 28 Iunie 1991 Senatul SUA 
a emis rezoluția 148, prin care 
declară că susține dreptul is-
toric de reunificare a Republicii 
Moldova cu România. Docu-
mentul dovedește că în 1991 
exista pe plan internațional un 
orizont de recunoaștere a Reuni-
rii Moldovei cu România.

Idealul Unirii a fost susținut 
cu mult timp în urmă de românii 
din SUA. Diaspora română în 
SUA numără jumate de mil-
ion, are o vechime de un secol. 
Ei exercită o influență cultur-
ală și politică puternică. 

Nu doar SUA se aștepta în 1991 
la acest fapt, ci și statele euro-
pene. Viitorul Republicii Moldo-
va se hotărăște și în instituțiile 
europene. În 2018, la Conferința 
de la Bruxelles, a fost prezentă 
o delegație de primari unioniști 
din România și Republica Mol-
dova, acesta fiind primul pas 
în direcția unor discuții reale 
dintre România și Republica 
Moldova față de Unire.

Sursă: corneliubalan.ro

Ajutor extern pentru Republica Moldova

Norvegia
€ 8 mln

Danemarca
€ 141 mln

Anglia
€ 47 mln

Liechtenstein
€ 6 mln

Cehia
€ 116 mln

România
€ 122 mln

Turcia
€ 35 mln

Elveția
€ 95 mln

Italia
€ 7 mln

Polonia
€ 116 mln

SUA
€ 680 mln China

€ 24 mln

Japonia
€ 118 mln

Germania
€ 66 mln

Sursă: Ipi.worldbank.org

Sursă: CIA World Fact Book

Surse: ec.europa.eu, documentexpert.md

Autor: Dediu Productions
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Teatrul românesc, reunit în jurul lui Caragiale
În cele zece zile ale festivalului „Unire 

prin cultură – Caragiale să ne judece!” (10-
20 octombrie 2022), organizat de Teatrul 
Național „Satiricus I. L. Caragiale”, cu spri-
jinul Institutului Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chișinău și al Primăriei muni-
cipiului Chișinău, am urmărit spectacole de 
calitate prezentate de teatre din București, 
Suceava, Deva, Petroșani, Chișinău.

Caragiale, un precursor 
al teatrului absurdului

„D’ale carnavalului”, spectacol al Tea-
trului „I.D. Sîrbu” din Petroșani, amuză, 
distrează publicul, dar l-am privit înainte 
de toate ca pe o radiografie a înșelăciunii, 
minciunii, ipocriziei, manipulării. „Tradu-
cerea” e un mod de viață al personajelor, se 
întâmplă „traduceri” nu doar în plan senti-
mental, dar și politic, social etc. Regizorul 
Alexandru Grecu a montat această piesă 
la Petroșani, iar Teatrul „I. D. Sîrbu” și-a 
început stagiunea curentă anume cu „D’ale 
carnavalului”. Piesa e și un îndemn să ne cu-
noaștem mai bine istoria (cât de sugestive, în 
acest context, sunt vorbele unor personaje: 
„ești șters ca o rublă!”, „îți fac o revuluție”, 
„jur pe statua Libertății de la Ploiești!”).

În spectacolul „Și simț monstruos” al 
Teatrului Evreiesc de Stat din București, 
montat de tinerii regizori Monica Stoica și 

Vlad Isăilă, plutește un abur poetic, miste-
rios, ne fascinează prospețimea și cutezanța 
unei priviri uimite de vigoarea, de comple-
xitatea și limpezimea textelor lui Caragiale, 
înaintăm pe serpentinele limbajului său, 
având o senzație de vertij. Ce curaj a avut 
trupa Teatrului Evreiesc de Stat să porneas-
că, din nou, în căutarea lui Caragiale, după 
ce sute de teatre și artiști l-au tot explorat 
și abandonat! Câtă încredere din partea 
direcției TES (manager, Maia Morgenstern) 
acordată unor tineri creatori!

Spectacolul „Și simț monstruos” a fost 
jucat în premieră absolută, aici, la Chișinău, 
pe scena Teatrului „Satiricus”.

Turneu al Teatrului de Artă din 
Deva, la Chişinău

Piesa „Nu-i ușor să fii bogat” (adaptare 
după Gyorgy Spiro, regie – Eugen Pădu-
reanu), prezentată de Teatrul de Artă din 
Deva, ne ține captivi de la prima la ulti-
ma scenă pentru că în ea e vorba de bani, 
mulți bani, iar aceștia îi scot din minți pe 
protagoniști, domnul și doamna Popescu. 
Cei doi soți se tem atât de tare de sistem, 
încât ajung să creadă că sistemul îi va ni-
mici în caz dacă se vor îmbogăți. Polemica 
dintre ei e învolburată, înflăcărată, foarte 
bine susținută de minunații actori Roxana 
Olșanschi și Eugen Pădureanu. 

„Întoarcerea acasă”, spectacol al Teatru-
lui Municipal „Matei Vișniec” de la Suceava, 
te obligă să asculți vorbele, urletele celor 
pieriți în războaie, iar primul gând care îți 
vine e să fugi din sală, mai departe de duhul 
Morții, totuși, te ține textul, de o forță și 
sensibilitate copleșitoare, te ține imaginea, 
coloana sonoră, te țin actorii, total implicați 
în cele povestite, reprezentate, sugerate, 
trăite pe scenă, te ține întregul spectacol 
– regie, Botond Nagy – amintindu-ți că 
lumea este, iarăși, pe marginea prăpastiei. 

Festivalul „Unire prin 
cultură…”, un regal teatral

Spectacol de referință din repertoriul 
Teatrului Național „Satiricus I. L. Caragi-

ale”, „Năpasta” jucată în cadrul festivalului 
consacrat lui Caragiale ne-a atras în mrejele 
unor destine asupra cărora planează umbra 
unei crime. 

Singura dramă a lui Caragiale își găsește 
la „Satiricus” o formă scenică cu tonalități 
de baladă, coliziunile au loc într-un spa-
țiu dominat de o Masă a Tăcerii. Regia și 
scenografia spectacolului „Năpasta” sunt 
semnate de Alexandru Grecu, iar costume-
le sunt realizate de Rodica Bargan și Lilia 
Căruță. Tensiunea piesei este accentuată de 
muzica purtând semnătura lui Anatol Ște-
făneț și a formației Trigon. Anca – Ludmila 
Gheorghiță, un personaj feminin cu puteri 
justițiare, cu alură eroică, asumându-și ac-
țiuni decisive, total diferit de Zițele, Vetele, 
Mițele caragialiene. În „Năpasta”, Ludmila 
Gheorghiță face un rol major, precis contu-
rat, ne dezvăluie dramatismul personajului, 
având un registru larg de mijloace expre-
sive, trecând prin stări contrastante, de la 
duioșie, la duritate extremă. 

Convingător, temperamental, ros de re-
mușcări este Dragomir, interpretat de Ion 
Grosu. Pe Ion – Alexandru Crîlov, îl vedem 
suferind, detașat de cele lumești, absorbit 
de o viziune în care apare Maica Domnului. 

A fost un festival cu o ofertă bogată, care 
ne-a permis să ne bucurăm de teatru, să-l 
redescoperim pe Caragiale.

Irina Nechit

Secvență din „O noapte furtunoasă”, producție 
a Teatrului Municipal „M. Vișniec” de la Suceava

„Avem nevoie, ca 
niciodată, de Caragiale”

– Spunemi, te rog, Alexan
dru Grecu, ce te inspiră cel 
mai mult în opera lui Ca
ragiale?
Marele Caragiale afirma ade-

seori: „Eu nu scriu decât despre 
viața noastră și pentru viața noas-
tră, căci alta nu cunosc și nici mă 
interesează”. Libertatea drama-
turgului genial și a publicistului 
necruțător de a satiriza societatea 
m-a impresionat și m-a inspirat 
mereu. Personajele adevăratelor 
comedii și satire trăiesc printre 
noi, pe scena vieții, nu ne rămâne 
decât să-i ridicăm pe scena tea-
trului. Evident, nu fără concur-
sul unor maeștri ai dramaturgiei 
precum e Caragiale, dar, în caz 
de necesitate, ne descurcăm și cu 
piesele unor scriitori mai puțin 
importanți. Principalul e să fie 
respectat adevărul vieții, adevă-
rul istoric, adevărul artistic. Un 
satiric adevărat nu-și permite 
să râdă de lucruri sfinte, sau de 
lucruri fără semnificație socială. 

– Cât de necesar e să ne 
amintim astăzi de capacita

tea lui Caragiale de a vedea 
monştrii din oameni?
Satira vizează în primul rând 

oamenii, cu defectele lor, oameni 
care procedează adeseori într-un 
mod cât se poate de ridicol, pro-
vocându-le mult rău semenilor. 
Cum vă spuneam, mă fascinează 
la Caragiale libertatea de gândire 
și abordare a tarelor societății, 
precum și a defectelor individu-
ale ale oamenilor – fără mena-
jamente, fără milă chiar, cu acel 
„simț enorm și văz monstruos” 
ce caricaturizează până la absurd 
personajele și entitățile sociale.

Astăzi ne convingem că piesele 
lui Caragiale rămân, din păcate, 
cât se poate de actuale. Realis-
mul artistic al acestor piese este 
în concurență directă cu realita-
tea politică și socială cotidiană, 
este o realitate parcă desprinsă 
din opera sa. Spectacolele juca-
te de trupele de artiști seamănă 
leit cu cele create spontan de… 
politicieni. Iar actorii noștri con-
temporani satirizează incultura, 
imoralitatea, corupția și prostia. 
Adică, tot în spiritul lui Caragiale: 

Interviu cu Alexandru Grecu, regizor, 
director general al Teatrului Național „Satiricus I.L. Caragiale”

În perioada 1020 octombrie, la Chişinău se 
desfăşoară festivalul „Unire prin cultură 
– Caragiale să ne judece!”. Participă trupe 
din Bucureşti, Suceava, Deva, Petroşani. 

Festivalul este organizat de Teatrul Național 
„Satiricus I. L. Caragiale”, cu sprijinul Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău şi 
al Primăriei municipiului Chişinău.

„Nimic nu-i arde pe ticăloși mai 
mult decât râsul”.

– Ce dificultăți ați avut în 
organizarea festivalului 
„Unire prin cultură – Ca
ragiale să ne judece!”?
Din păcate, așa cum Caragiale 

nu a fost niciodată pe placul gu-
vernanților, al oamenilor politici 
pe care i-a ridiculizat în piesele 
sale, dar și în pamfletele politice, 
în „Momente și schițe”, marele 
dramaturg nu e nici azi pe placul 
mai-marilor zilei. Dovadă e și fap-

tul că în acest an 2022, când am 
sărbătorit 170 de ani de la naștere 
și 110 ani de la trecerea sa în ne-
ființă, în întreg arealul românesc 
nu s-au organizat evenimente 
cultural-artistice de comemora-
re, proiectul nostru „Unire prin 
cultură – Caragiale să ne judece!” 
fiind, practic, unicul în acest sens. 
Dar și acest proiect, din lipsă de 
bani, a fost realizat doar parțial, cu 
eforturi colosale. Mă îngrijorează 
faptul că și azi un satiric este tra-
tat ca un dușman al guvernării, 
„dușman al poporului”, ce mai!...

Oricare ar fi culoarea guvernă-
rii, ea este reticentă, dacă nu chiar 
ostilă, la încercările regizorilor, 
dramaturgilor, publiciștilor de a 
scoate pe piață lucrări cu caracter 
satiric. Însă ar trebui să existe și 
o atitudine inteligentă în privința 
tuturor genurilor de artă, altmin-
teri, dacă așa le place guvernan-
ților, ar trebui să se scrie și să se 
joace doar spectacole „mălăiețe” 
sau în genul „artei pentru artă”, 
ca să fie „și lupul sătul, și oaia 
întreagă”.

În această ordine de idei, 
consider că satira, la fel ca și 
medicina, este necesară pentru 
a salva Cetățeanul, Societatea, 
Omenirea, în definitiv. O națiune 
fără simțul umorului își pierde 
echilibrul existențial, luciditatea 
gândirii și a percepției reale a 
lucrurilor. Vedem azi cum au 
amuțit vocile satiricilor ruși, cum 
nu-și permite nimeni să spună un 
cuvânt critic, nici măcar alegoric, 
la adresa tiranului și a suitei sale 
de papagali din Kremlin. Vedem 
cât de mare e pericolul unui răz-
boi mondial devastator, al unui 
Armagedon, în această atmosferă 
nocivă, lipsită de lumina satirei și 
a umorului. Deci avem nevoie ca 
nicicând altădată de terapia râsu-
lui sănătos, a satirei și umorului, 
a comediei, farsei, pamfletului. 
Avem nevoie, ca niciodată, de 
Caragiale! Caragiale să ne judece! 

Interviu de Irina Nechit
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E C O N S T I T U I R I

La 12 octombrie, cu prilejul Zilei 
Hispanității, Muzeul Național de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu” 
a organizat Conferința cu repon-
denți „Vasile Alecsandri și Spania”, 
aceasta fiind în istoria muzeului 
a doua conferință cu repondenți 
dedicată raporturilor literaturii 
române cu țara lui Miquel de Cer-
vantes. Se pare că ceea ce cu exact 
un an în urmă a fost o splendidă 
conferință despre Mihail Kogăl-
niceanu și Spania, anul acesta a 
devenit piatra de temelie a unei 
tradiții – fapt confirmat și de gazda 
evenimentului, directorul general 
al Muzeului de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”, doctor habilitat 
Maria Șleahtițchi.

În desfășurarea acestui proiect 
au fost înrolate personalități re-
cunoscute ale mediului academic 
din Republica Moldova – cel mai 
avizat hispanist din țara noastră, 
doctorul habilitat, profesorul Ser-
giu Pavlicenco, și doamnele Mar-
gareta Curtescu și Natalia Hariton, 
doctori în filologie și conferențiari 
universitari, care au împărțit și și-
au îndeplinit rolul de repondenți 
cu probitate profesională.

Vasile Alecsandri și Spania... 
Există puține mărturii despre că-
lătoria lui Alecsandri în această 
țară, iar impresiile poetului pe 
acest subiect lipsesc cu desăvâr-
șire. S-a presupus că vina le-ar 
aparține lui Iacob Negruzzi și 
celor de la „Convorbiri literare”, 
care n-ar fi insistat pe publicarea 
notelor de călătorie ale poetului. 
Singura sursă de informații, care 
trădează oarecum trăirile auto-

rului din timpul călătoriei sale în 
țara lui Cid Campeador, rămâne 
a fi propria creație artistică. Se 
cunoaște că așa-numitul „prinț al 
călătoriilor” nu își stabilea itine-
rare fixe, preferând să lase loc de 
imprevizibil în drumul ce avea să-l 
întreprindă: „Adevăratul călător, 
afirmă Alecsandri, este acela care, 
când pornește la drum, își propune 
să meargă unde l-a duce fantezia 
lui, astăzi spre răsărit, mâine spre 
apus, astăzi pe mare, mâine pe us-
cat. Iar cât pentru acela care se 
jertfește de bună voie unui țel în-
tocmit după harta geografică, acela 
îl socot un curier însărcinat de a 
se purta pe sineși ca pe un pachet 
dintr-un loc în altul”.

Pasiunea pentru călătorii a pa-
șoptiștilor a marcat profund litera-
tura epocii, „a catalizat activitatea 
scriptică a poeților timpului, aceste 
călătorii devenind pretexte pentru 
scris într-o perioadă de acumulări 
cantitative în literatura română”, a 
remarcat cercetătoarea Margareta 
Curtescu, tema călătoriei, ea în-
săși devenind în pașoptism o temă 
șarpantă. Exegeta explică avântul 
prozei de călătorie prin nevoia de 
exotism a scriitorilor romantici. 
Spania, care era un tărâm exotic 
destul de frecventat în epocă, a 
devenit o atracție și pentru că-
lătorii români nu doar datorită 
farmecului naturii spaniole, dar 
și datorită rădăcinilor și legăturii 
acesteia cu Roma și cu romanitatea 
(or, împăratul Traian a fost născut 
în Spania). Vasile Alecsandri se 
încadrează perfect în această listă. 

Itinerarul lui Alecsandri în Spa-

nia se conține în lucrarea „Călă-
torie în Africa”, de unde aflăm că 
„după ce a vizitat Gibraltarul și 
două orașe mici spaniole din ve-
cinătate, scriitorul a mers cu vapo-
rul francez „Pericles” spre Cádiz , 
iar de acolo, pe râul Guadalquivir, 
până la Sevilla, apoi la Córdoba, de 
unde a trecut prin Bailén, Granada, 
Jaén, Valdepeñas și Aranjuez.

„Călătorie în Africa” este, după 
cum a remarcat cercetătoarea Na-
talia Hariton, un jurnal publicat 
inițial în fragmente: în „România 
literară” („De la Biaritz la Gibral-
tar”, în 1855, și „Tanger și Maroc”, 
în 1868) și „Convorbiri literare” 
(„De la Tanger la Tetuan prin mun-
ții Uadras”, în 1874). Ulterior, în 
1876, toate aceste trei părți de 
jurnal au fost incluse în volumul 
de „Prosă” al „Operelor Comple-
te”, publicate la Socec. Respecti-
vul jurnal, remarcă cercetătoarea 
pornind de la trăsăturile speciei, 
este un discurs despre identitate 
și alteritate, ce developează un 
Alecsandri încântător de realist (în 
ciuda pretinsului romantism), un 

Alecsandri colorat și viu, viguros 
și fin totodată, fără dulcegăriile 
specifice epocii, fără balastul de-
scrierilor convenționale și care se 
mai dovedește a fi și un povestitor 
incomparabil, și un observator me-
ticulos și plin de umor, pentru care 
dialogul devine un adevărat teatru. 
Imaginea Spaniei, așa cum trans-
pare ea în opera poetului român, 
poate fi regăsită în câteva referințe 
punctuale la spațiul iberic, uneori 
savuroase, iar alteori critice: „Spa-
nia sună din chitară, Spania dăn-
țuiește bolero și caciucia, Spania 
face propunciamenturi, dar nu știe 
a se hrăni. În tot voaiajul nostru, 
până la frontiera Franciei, nu o 
să găsim decât ouă clocite și pui 
ofticoși, prăjiți cu untdelemn de 
lampă”. Acest exemplu denotă cu 
prisosință că Alecsandri nu doar a 
explorat geografii culturale inedi-
te, dar și a cercetat și a descoperit 
civilizații și moravuri. 

Nici poezia nu a fost lipsită de 
influențe spaniole. Acestea se atestă 
în volumul „Mărgăritărele” care, 
a subliniat criticul literar Mar-

gareta Curtescu, cuprinde unele 
poezii scrise exact în timpul aflării 
autorului în Spania („Ce gândești, 
o, Margarită”, „Iahtul”, „O noapte 
la Alhambra”, „Sequidilă”), din-
tre care, ultimele două doar fiind 
de pură inspirație spaniolă. Însă 
cele mai subtile influențe ale cul-
turii și scriitorilor spanioli asupra 
operei și creației poetului român 
pot fi sesizate, în opinia hispanis-
tului Sergiu Pavlicenco, în „Isto-
ria unui galbân” (aceste influențe 
fiind minuțios tratate în lucrarea 
sus-numitului „Ca două gemene su-
rori”). Profesorul Sergiu Pavlicenco 
atrage atenția că Vasile Alecsandri 
ar fi putut asimila într-o oarecare 
măsură tradiția literar-artistică a 
culturii și civilizației iberice prin 
intermediul unor scriitori iluștri 
precum Prosper Mérimée (autor al 
unor impresionante studii despre 
Spania), dar, mai ales, Cervantes 
și proza picarescă. Aceste aserțiuni 
se certifică, în primul rând, prin 
idealurile umaniste ale autorului lui 
„Don Quijote”, care se dovedește că 
nu i-au fost străine nici lui Vasile 
Alecsandri. Iată o dovadă în plus 
(și Conferința cu repondenți „Va-
sile Alecsandri și Spania” a demon-
strat-o cu prisosință), că scriitorii 
noștri clasici au avut acces la ope-
rele universale de mare valoare (fie 
direct, fie prin traduceri în limbile 
de circulație europeană), influen-
ța acestora fiind una modelatoare 
pentru literatura română. 

Olesea CIOBANU,
 director adjunct,

Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

Vasile Alecsandri și Spania

Alecu Russo readus în Basarabia 
postbelică de Ion Vasilenco (II)

În anul 1956, la Moscova, Ion 
Vasilenco și-a susținut cu brio 
disertația care i-a fost apreciată 
înalt, oral și în scris, de către sa-
vanții Fetisov, Mihalci, Lomidze, 
Kojevnikov, Kovcegov, Zelenski și 
alții. Spre admirația noastră de azi 
și spre invidia multor confrați de 
condei de atunci, cu un an înainte 
de a-și susține teza de doctor în 
filologie, el îngrijește și prefa-
țează volumul „Opere alese” de 
Alecu Russo, în premieră absolută 
pentru RSSM, ediție care rămâne 

și azi de referință în cercetările 
russoiste. Citez: „Am înmănun-
cheat în culegerea de față scrierile, 
care formează partea esențială a 
creației lui Alecu Russo, adevăra-
tul întemeietor și făuritor al limbii 
noastre literare contemporane. 
(...) Mai mult decât oricare altul 
din clasicii noștri, editați până 
acum, autorul „Cugetărilor” și 
„Amintirilor” a înțeles literatura 
și limba ca pe o armă de luptă și 
de dezvoltare culturală obștească” 
(„Alecu Russo. Opere alese. Selec-
tate și redactate de Ion Vasilenco. 
Editura de Stat a Moldovei, Chi-
șinău, 1955). 

Pentru a fi și mai persuasiv în 
această idee, Ion Vasilenco ape-
lează la primul editor al scrierilor 
lui Alecu Russo, înmănuncheate 
în volum, Petre V. Haneș („Ale-
xandru Russo. Scrieri”, București, 
1908), din care citează: „În pri-
vința armoniei, frumuseții și ca-
racterului popular, limba operelor 
lui Russo apare ca cea mai strălu-
cită expresie a principiilor școlii 
istorice-critice. Din acest punct 
de vedere Russo ocupă primul 
loc între scriitorii contemporani 
lui, deoarece el, spre deosebire 
de Alecsandri, nu s-a mărginit la 
pastișarea formei poeziei popula-

re, iar spre deosebire de Kogălni-
ceanu, a acordat o mare atenție 
esteticii limbii; și dacă el, într-o 
anumită măsură, este întrecut de 
Negruzzi în ce privește energia 
stilului, apoi totuși îi este superior 
și acestuia, ca și tuturor celorlalți, 
prin extraordinara armonie a lim-
bii sale”. 

Și când te gândești că Alecu 
Russo și-a petrecut adolescența 
în Elveția, studiind disciplinele în 
limba franceză și că majoritatea 
operelor sale le-a scris în această 
limbă, pe o parte din ele traducân-
du-le în română el însuși, geniul 
marelui nostru clasic pare și mai 
eclatant! Probabil, „extraordina-
ra armonie a limbii sale” își are 
obârșia în viguroasele rădăcini 
indigene ale clasicului nostru, fi-
ind una de sorginte ancestrală și 
conținând o muzică imanentă, pe 
care o simt foarte puțini oameni. 
Printre acești foarte puțini a fost 
și Ion Vasilenco. 

În anul 1957, în numărul 2 al 
revistei „Nistrul”, apare un arti-
col de-a dreptul incendiar: „Să 
restabilim principiile orto
grafiei noastre clasice tra
diționale”. Până la „Veșmântul 
ființei noastre” al lui Valentin 
Mândâcanu, nimeni nu a scris 

despre necesitatea revenirii lim-
bii române din Basarabia la grafia 
latină un articol mai judicios, mai 
bine argumentat și incredibil de 
curajos, decât cel scris și publicat 
de savantul Ion Vasilenco. Cine i-a 
fost mentorul principal care l-a 
ghidat pe cercetător în acest trava-
liu uriaș, încununat de un succes 
răsunător și întâmpinat cu mult 
entuziasm de intelectualitate, nu 
și de cerberii ideologiei comu-
niste? Mentori a avut mai mulți, 
firește, – de la cronicari până la 
filologii români interbelici. Totuși, 
„conducătorul științific” principal 
i-a fost cel ales chiar de Vasilenco 
încă la începutul studenției – Ale-
cu Russo. Cel care cerea scriitori-
lor să apeleze la dreapta judecată: 
„Pentru noi, românii, dovezile 
istorice ne îndeamnă a crede, că 
de bine ce avem norocul de a fi 
numai o limbă, pentru că toate 
spițele noastre s-au rezumat de 
una mie de ani într-un singur 
neam, nevoia ne-ar fi de a mări, 
iar nu a schimba, de a ne uni în 
limbă ca și în gând, iar nu de a ne 
deosebi, a adăugi, iar nu a lepă-
da. (...) Limba națională trebuie 
să servească pentru unire, iar nu 
pentru dezunire, fiind chemată a 
servi la schimbul de idei nu numai 

a unui anumit cerc de oameni, 
ci a tuturor oamenilor, care fac 
parte din aceeași națiune”.

Opinia, conform căreia prigoa-
na împotriva lui Ion Vasilenco a 
început după ce ziarul „Cultura 
Moldovei” i-a publicat în numă-
rul din 17 ianuarie 1963 articolul 
intitulat „Constantin Stere”, este 
adevărată doar parțial. Acest arti-
col a fost prilejul pe care vigilenții 
copoi sovietici l-au considerat cel 
mai potrivit pentru a-și încheia 
socotelile cu acest „naționalist pe-
riculos”. Prigoana a început însă 
mult mai devreme, prima interna-
re cu forța a savantului în Spitalul 
de Psihiatrie producându-se nu în 
anul 1963, după publicarea artico-
lului despre Constantin Stere, ci 
în decembrie 1959. Subiectul fiind 
unul complex, solicită un studiu 
amplu, de aceea noi, cercetătorii 
Muzeului Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, ne vom 
da toată silința să-l studiem cu 
migală și maximă responsabilitate 
și să-l aducem la lumina zilei pen-
tru o mai bună cunoaștere a vieții 
acelor personalități ale neamu-
lui care s-au sacrificat pe altarul 
adevărului științific spre binele 
nostru, al tuturora. 

Veronica BOLDIȘOR, MNLMK

Ion Vasilenco. Fotografie 
din arhiva MNLMK
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Postul alimentar complet 
de mai multe zile – efecte și limite 

Postul alimentar constă în evitarea 
alimentelor timp de câteva ore sau zile. 
Cea mai lungă perioadă de post alimentar 
studiat este de 48 de ore, însă există şi 

situații în care unele persoane postesc mai mult 
timp. Cercetările existente arată că postul ajută 
la echilibrarea producției de insulină, repară 
celulele şi contribuie la slăbire.

Oamenii aleg să postească fie 
din motive religioase, fie dintr-o 
preocupare pentru sănătate. Mai 
jos poți vedea cum decurge un 
post alimentar, care sunt limitele 
și riscurile sale, precum și ce im-
plică postul mai lung de 48 de ore.

Cum decurge un post 
alimentar de 48 de ore

Pe scurt, postul de 48 de ore 
este destul de simplu: timp de 
două zile nu mănânci nimic. Cel 
mai adesea oamenii se opresc din 
mâncat după cină în prima zi și 
reiau masa tot la cină, a treia zi. 
În lipsa unor restricții religioase, 
poți consuma apă, cafea sau ceai. 
De fapt, este chiar indicat să bei 
lichide pentru a preveni deshi-
dratarea – o problemă majoră 
în postul alimentar mai lung de 
câteva ore.

După postul alimentar ar trebui 
să introduci alimentele treptat. 
Astfel, eviți simptome precum 
greață, balonare și diaree. Prima 
masă ar trebui să fie ușoară, de 
exemplu, o mână de covrigi.

Persoanele care aleg să pos-
tească 48 de ore o fac mai ales de 
2-3 ori pe lună și nu neapărat de 
câteva ori pe săptămână.

Înainte de a trece la postul de 
48 de ore este recomandat să în-
cerci mai întâi postul intermitent 
de 16 ore. Astfel, vei vedea cum 
reacționează organismul la ab-
sența alimentelor.

Beneficii ale postului de 48 
de ore

În ciuda beneficiilor postului, 
există foarte puține studii care 
documentează postul de 48 de ore. 
Datele existente oferă indicii cu 
privire la efectele postului de 24 
de ore sau mai mult.

Poate încetini
îmbătrânirea celulară

Promovarea reparării celulare 
ajută la încetinirea îmbătrânirii 
celulare și generale a organis-
mului. Studiile existente arată 
că postul de 48 de ore poate sti-
mula repararea celulară mult mai 
bine decât alte tipuri de posturi 
alimentare.

Poate reduce 
inflamațiile

Inflamația este răspunsul sis-
temului imunitar la apariția unei 
anomalii în organism. Totuși, in-
flamația cronică poate crește ris-
cul de apariție a bolilor de inimă, 
a afecțiunilor reumatoide sau a 
cancerului.

Îmbunătățeşte 
sensibilitatea
 la insulină 
şi contribuie 
la echilibrarea 
glicemiei

Pe durata unui post alimen-
tar de minimum 24 de ore sursa 
principală de energie, glicogenul, 
se consumă, iar nivelul insulinei 
scade. Drept urmare, corpul în-
cepe să ardă din grăsimi.

Studiile arată că postul ali-
mentar, inclusiv cel de 48 de ore, 
poate duce la scăderea nivelului 
insulinei. Conform unei cercetări 
interesante diabeticii care au pos-
tit 12-72 de ore au avut un nivel 
mai mic al glicemiei cu până la 
20%. Se pare că postul alimentar 
mai lung de 24 de ore este mai 
benefic decât cele mai scurte. To-
tuși, dacă suferi de diabet sau de 
alte afecțiuni cronice este indicat 
să consulți medicul înainte de a 
ține post.

Poate contribui la slăbire

Postul alimentar poate stimula 
pierderea în greutate, deși studiile 
privind postul de 48 de ore sunt 
reduse numeric. Se pare că postul 
de 48 de ore de două ori pe lună 
reduce conținutul caloric lunar cu 
până la 8.000 de calorii.

Mai mult, se pare că postul sti-
mulează metabolismul cu 3,6-14% 
care poate însemna între 100 și 
275 de calorii pe zi. Datele existen-
te arată că ritmul metabolismului 
scade dacă postești mai mult de 
72 de ore. 

Limite şi riscuri în postul 
de 48 de ore

Este important să știi și riscu-
rile asociate postului alimentar. 
Cele 48 de ore pot fi prea mult 
pentru unele persoane. Pe măsură 
ce crește numărul de ore de post 
crește și riscul de efecte secunda-
re. Dacă resimți simptomele de 
mai jos este indicat să renunți la 
postul de 48 de ore.

Senzația de foame 
şi amețeală

Principalul efect secundar al 
postului de 48 de ore este sen-
zația severă de foame deși unele 
persoane spun că această senzație 
este trecătoare. Potrivit unui stu-
diu, 72% dintre cei care postesc se 
confruntă cu senzația de foame, 
amețeală, insomnie și oboseală. 
Pentru a reduce cât mai mult 
riscul unor simptome de acest 

fel este indicat să începi postul 
alimentar de la câteva ore și să 
crești durata treptat. 

Extenuare şi lentoare

În timpul postului, depozitele 
de carbohidrați scad după aproxi-
mativ 24 de ore. Ulterior, corpul 
începe să ardă din grăsimi. Este 
posibil ca după 24 de ore de post 
să resimți lentoare și extenuare 
mai ales dacă nu ai mai postit atât 
de mult.

Din cauza duratei mari, postul 
de 48 de ore poate fi mai dificil 
de ținut.

Poate afecta anumite 
categorii de persoane

Postul alimentar de 48 de ore 
poate fi benefic pentru anumite 
persoane, însă nu este indicat pen-
tru toată lumea, în special pentru 
bolnavi. Mai jos sunt principalele 
categorii de persoane afectate de 
postul alimentar: 

- Bolnavii de diabet de tip 1
- Persoanele cu hipotensiune 

arterială
- Persoanele cu greutate sub-

normală sau care suferă de boli 
alimentare

- Gravidele
- Femeile care alăptează sau 

încearcă să rămână însărcinate
- Femeile care suferă de ame-

noree
Persoanele care iau insulină, 

medicamente pentru hipertensi-
une, medicamente care subțiază 
sângele, medicamente antiinfla-

matoare nesteroidiene (aspirină, 
ibuprofen, naproxen etc.).

Postul mai lung 
de 48 de ore

După ce au trecut primele 24 de 
ore fără mâncare, corpul intră în 
cetoză. În acest moment a termi-
nat resursele de glucide și începe 
să ardă din grăsimi. Pe măsură ce 
moleculele de grăsime sunt metabo-
lizate, se produc cetone care ajung 
în sânge. Aceste cetone sau corpuri 
cetonice acționează ca un combus-
tibil pentru creier în lipsa glucozei. 
Folosirea cetonei poate cauza o îm-
bunătățire a performanței cognitive 
și o senzație de energizare. 

Odată ce au trecut cel puțin trei 
zile, corpul intră în cetoză acută. 
Crește producția de hormoni și 
substanțe chimice și continuă 
arderea grăsimilor. Este afectat 
nivelul hormonilor tiroidieni, iar 
creierul crede că nu ai acces la 
mâncare.

Studiile existente sugerează că 
postul alimentar mai lung crește 
rezistența organismului la stres, 
precum și la anumite toxine.

În primele zile vei pierde mai 
mult în greutate, circa 0,5-1 kg 
pe zi deoarece elimini din apă 
și pentru că folosești proteinele 
organismului. Totuși, consumul 
proteinelor înseamnă că pierzi din 
masa musculară și există riscul să 
fie afectat chiar și mușchiul inimii. 
În această fază începe să scadă 
pierderea în greutate; se va pierde 
aproximativ 0,5 kg la două zile.

De regulă, postul alimentar, 
chiar și cel de mai multe zile este 
relativ sigur. Moartea prin înfo-
metare apare, așa cum a fost cazul 
unor prizonieri politici între 46 
și 73 de zile. Astfel, chiar dacă, în 
teorie, corpul rezistă multe zile fără 
mâncare, nu este indicat să ții post 
alimentar mai mult de 2-3 zile la 
rând, chiar dacă ești sănătos.

Postul alimentar poate ajuta la 
reglarea funcțiilor organismului. 
Totuși, dacă suferi de anumite 
afecțiuni este indicat să vorbești cu 
medicul specialist înainte de a ține 
post. Dacă vrei să ții post alimentar 
este recomandat să începi treptat, 
de la câteva ore până la 1-2 zile. 

romedic.ro

Cum să-ți cureți telefonul de viruși
Te speli pe mâini pentru a evita infecția 

cu coronavirus, însă nu ar trebui să uiți de 
obiectul poate cel mai folosit: telefonul 
mobil.

Cele mai recente studii au arătat că viru-
sul Covid-19 poate rezista până la trei zile 
pe plastic și oțel inoxidabil, iar specialiștii 
recomandă igienizarea tuturor suprafețelor 
atinse frecvent.

Însă cum cureți telefonul fără să-l strici? 
Pentru a evita pătrunderea umezelii nu 
trebuie să pulverizezi substanțele dezin-
fectante direct pe telefon. Pentru început, 
închide telefonul și scoate toate cablurile 
din el. Puteți folosi șervețele umede sau o 
cârpă îmbibată ușor cu o soluție care conți-
ne minimum 60% etanol. Alternativ, puteți 
folosi și o cârpă înmuiată în soluție de apă 
și săpun, după ce ați stors bine materialul.

Curățarea telefonului mobil este una 
dintre măsurile de prevenție recomandate 
pentru încetinirea răspândirii coronavi-
rusului.

Ce poți face pentru a reduce murdărirea 
telefonului:

Atunci când nu ești acasă, ține telefonul 
în geantă sau în buzunar;

Folosește un device hands-free pentru 
a nu fi nevoit să intri mereu în contact cu 
telefonul;

Folosește metode clasice de plată, cash 
sau card și nu opțiunea de mobile pay;

După ce ai mers cu transportul în comun, 
înainte de a atinge telefonul, ai grijă să 
dezinfectezi mâinile, cu un gel dezinfectant.

Ce produse nu trebuie să folosești atunci 
când îți cureți telefonul

Există câteva produse ce nu trebuie 

aplicate pe ecranul telefonului și nici pe 
carcasa acestuia deoarece le pot strica, 
cum ar fi:

Dezinfectant de mâini – așa cum îi spune 
și numele, acesta este indicat pentru igieni-
zarea mâinilor și nu a aparaturii electronice.

Soluții abrazive sau care conțin înălbitor 
– Soluțiile abrazive pot zgâria suprafața 
telefonului, iar cele ce au în compoziția lor 
clor pot strica atât ecranul, cât și carcasa. 
Încearcă mai întâi soluția dezinfectantă 
pe care dorești să o folosești la igienizarea 
telefonului pe o suprafață mică și vezi dacă 
afectează în vreun fel materialul.

Nu șterge cu hârtie sau cu lavete abra-
zive – Hârtia poate zgâria suprafața, la fel 
și lavetele abrazive. Dacă vrei să te bucuri 
mult timp de aspectul impecabil al telefo-
nului tău, alege întotdeauna materiale moi. 
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Tenismena 
Lia Belibova, 
la primul 
ei titlu ITF

Tânăra tenismenă Lia Belibova 
(13 ani) a cucerit primul ei titlu 
ITF World Tennis Tour pentru 
juniori, la un turneu de seria J5, 
ce a avut loc în perioada 10-16 
octombrie a.c. la Istanbul (Tur-
cia). Sportiva noastră a excelat în 
proba de dublu, pe acoperământ 
hard. Lia a făcut echipă cu repre-
zentanta gazdelor, Leyla Nilufer 
Elmas, ele fiind desemnate cap 
de serie nr.3. 

În primul lor meci la acest 
turneu, perechea moldo-turcă a 
învins în două seturi cuplul in-
ternațional alcătuit din Zumra 
Balkan (Turcia) și Rebecca Mal-
mstrom (Suedia), scor 6-2, 7-5. 
Apoi Belibova și Elmas au trecut 
în sferturi de capii de serie 6, De-
fne Erbakan / Deren Ozel (am-
bele din Turcia), cu un simetric 
6-1, 6-1. În semifinale, viitoarele 
campioane le-au surclasat cu 6-2, 
6-4 pe favoritele principale ale 
competiției, Nisa Bulut / Simay 
Keles, sportive din țara semilunii 
și a stelei. În partida decisivă, Lia 
Belibova și Leyla Nilufer Elmas 
au învins echipa turcoaicelor 
Sehrazat Dagci și Irmak Ozturk, 
capi de serie 8, înscriind pe tabela 
electronică de marcaj scorul final 
de 6-3, 6-2. 

Patru sportivi 
din Moldova, 
medaliați 
la Mondialele 
de sambo

Delegația Republicii Moldova, 
condusă de emeritul antrenor și 
selecționerul echipei naționale 
Iuli Peaticovschi, a revenit aca-
să cu patru medalii, adjudecate 
la Campionatele Mondiale de 
sambo pentru tineret, juniori și 
cadeți, derulate în intervalul 13-
17 octombrie 2022 la Erevan (Ar-
menia). Astfel, bălțeanul Andrei 
Peaticovschi (cat.79 kg) a devenit 
vicecampion mondial la cadeți 
(Under-16), cedând în finală re-
prezentantului FIAS (Federația 
Internațională de Sambo), Ivan 
Pavliucenkov. De medalii de bronz 
s-au învrednicit Talip Kasymbayev 
(Kirghizstan) și Nurdaulet Iliyas-
suly (Kazahstan). 

La feminin, Irina Florea (44 
kg, cadete) a cucerit medalia de 
bronz, ca și Togzhan Dauletkel-
di (Kazahstan). Pe primele două 
locuri s-au clasat Undrakhbayar 
Naranbayar (Mongolia) și Da-
ria Priimak (FIAS). La junioare 
(U-18) în posesia distincției de 
bronz a intrat moldoveanca Alina 
Burghelea (80 kg), iar la juniori 
pe treapta a treia a podiumului 
de premiere a urcat compatriotul 
nostru Egor Neciporuc (88 kg).

Forță şi energie   

În lupta sa inaugurală la acest 
turneu, elevul antrenorilor Roman 
Zgardan și Mihail Cucul l-a învins 
fără drept de apel pe luptătorul 
indian Sajan Sajan, în acest an 
medaliat cu bronz la Campionatul 
Asiei U-23. După primele 30 de 
secunde ale partidei, Alexandrin 
deschide scorul (1-0), scoțându-și 
rivalul în afara perimetrului sal-
telei de lupte. Peste un minut el 
execută același procedeu (2-0), 
dovadă a superiorității sale din 
punctul de vedere al forței și agili-
tății în mișcări. Se vedea cu ochiul 
liber că indianul nu era în stare 
să facă față atacurilor în mare vi-
teză, fiind depășit practic la toate 
fazele confruntării. În scurt timp 
asiaticul încasează un punct de 
penalizare pentru eschivare de la 
luptă (3-0), încă peste un minut 
scorul majorându-se până la 5-0, 
când Alexandrin Guțu realizează 
o trecere în spatele oponentului, 
cu ulterioară rostogolire (7-0). Iar 
cu 12 secunde înainte de pauză 
conaționalul nostru forțează și 
își mai adjudecă un punct prin 
împingerea lui Sajan în afara 
covorului, atât cât a fost necesar 
pentru a obține victoria prin su-
perioritate tehnică. 

În faza sferturilor, discipolul 
școlii moldovenești de lupte s-a 
ciocnit de o rezistență dârză din 
partea kazahului Rassul Zhunis. 
La scurgerea unui minut din eco-
nomia partidei, Guțu conducea 
cu 2-0, după ce și-a dezechilibrat 
adversarul și l-a trecut în parter. 
În a doua repriză sportivul nostru 
este trecut de arbitri la sol (2-1), 
poziție din care evadează rapid, 
contraatacând periculos. Iar cu 
un minut înainte de final, în mod 
tendențios, iarăși este plasat în 
parter (2-2), egalul fiind în favoa-
rea atletului din Asia. În această 
situație, una extrem de dificilă, 
compatriotul nostru a dat dovadă 
de caracter, sânge rece și multă 
voință, cu 11 secunde înainte de 
sfârșitul partidei executând un 
procedeu de două puncte, prin 
trecerea la sol în spatele adver-
sarului, scor final 4-2.

În semifinale, luptătorul din 
Moldova a dat piept cu ucrai-

neanul Dmytro Vasețkyi, în 2019 
medaliat cu bronz la Mondialele 
de juniori. La 1 minut și 20 de 
secunde derulate din meci, Ale-
xandrin este trecut de referee în 
parter (0-1), poziție din care a ieșit 
în forță, prinzându-și adversa-
rul de grumaz (2-1) și efectuând 
o răsturnare apreciată încă cu 4 
puncte. După care a venit rândul 
ucraineanului să fie poziționat de 
arbitri la sol, iar moldoveanul re-
alizează un procedeu de aruncare, 
fiindu-i astfel acordată victoria 
prin superioritate tehnică, încă 
din prima repriză. 

În finala disputată în ziua ur-
mătoare, atletul nostru s-a con-
fruntat cu armeanul Malkhas 
Amoyan, campion mondial și 
european în exercițiu la seniori, 
cedând cu 2-7. Reamintim că Ale-
xandrin Guțu în acest an a fost 
medaliat la Under-20 cu „bron-
zul” mondial (la Sofia, Bulgaria) 
și cu „aurul” european (la Roma, 
Italia). 

Fetele în lupta 
pentru medalii

În concursul feminin, Mihaela 

Samoil (19 ani, cat.55 kg) a dispu-
tat joi finala în compania luptă-
toarei din Japonia, Moe Kiyooka, 
campioana mondială din acest an 
la U-20. Sportiva noastră la aceste 
întreceri a trecut, în două meciuri 
de infarct, de Nethmi Poruthotage 
(Sri Lanka, scor 15-9) și Alisha 
Howk (SUA, 9-8), în ambele punc-
tând în ultima secundă a partidei 
și oferind astfel un cadou minunat 
antrenorului Andrei Chiperi cu 
ocazia zilei lui de naștere, sărbă-
torită pe 15 octombrie.

În categoria de 68 kg, Irina 
Rîngaci (21 de ani) a cedat în 
prima luptă, prin niște decizii re-
petate și extrem de controversate 
ale arbitrilor, în fața viitoarei fina-

Luptătorul de stil grecoroman Alexandrin 
Guțu (20 de ani, cat. 77 kg) şia adjudecat 
medalia de argint la Campionatele 
Mondiale Under23, ce se desfăşoară în 

perioada 1723 octombrie curent la Pontevedra, 
Spania. El a etalat un nivel impresionant de 
pregătire fizică şi tehnicotactică, în drumul 
său glorios spre finala mare pur şi simplu 
spulberânduşi adversarii. 

Două medalii pentru luptătorii 
moldoveni la Mondiale

Iulian BOGATU

liste, Nesrin Bas (Turcia), în acest 
an campioană europeană U-20. 
Urmează duelul din recalificări 
cu reprezentanta gazdelor, Marta 
Navarro, iar în caz de succes disci-
pola antrenorilor Andrei și Petru 
Chiperi se va duela pentru bronz 
cu Sienna Ramirez (SUA), având 
șanse bune de câștig. Ulterior, în 

concurs urmează să intre Mariana 
Draguțan (22 de ani, cat.53 kg), 
medaliată în acest an cu „bronzul” 
european la senioare și cu „aurul” 
continental la U-23.

***
În același oraș spaniol ce a găz-

duit turneul de lupte, în intervalul 
12-15 octombrie a.c. au avut loc 
Campionatele Mondiale de gra-
ppling (un stil de luptă corp la 
corp), pentru categoriile seniori, 
U-20 și U-17. Reprezentanții Repu-
blicii Moldova au cucerit de aceas-
tă dată tocmai patru medalii. O 
evoluție strălucită a avut Alexandr 
Romanov (31 de ani, cunoscut prin 
evoluția sa de succes la competiții 
de arte marțiale mixte – MMA), 

care a obținut o medalie de aur în 
stilul Gi și una de bronz la No Gi, 
în limitele categoriei de greutate 
de 130 kg. În cadrul primei probe 
el a trecut de ucraineanul Ivan Sni-
hur (l-a învins prin plasarea la sol, 
unde i-a aplicat o prindere dure-
roasă, forțându-l să „capituleze”), 
spaniolul Santyago Diaz Lopez și 
kazahul Talgat Zhiyentayev (câș-
tigând în ambele într-o manieră 
similară cu prima luptă). În finala 
mare Alexandr Romanov a dispus 
de grecul Ioannis Karghiotakis, 
și de această dată impunându-se 
înainte de expirarea timpului re-
gulamentar.

Un alt reprezentant al Repu-
blicii Moldova, Eldar Rafigaev 
(35 de ani, cat.92 kg), a cucerit 
distincția de bronz în stilul Gi. 
În prima luptă el a cedat cu scor 
minimal (1-2) în fața viitorului 
vicecampion mondial, Ravshan 
Urazov (Kazahstan). În recalifi-
cări, luptătorul nostru l-a biruit cu 
9-2 pe un alt atlet din Kazahstan, 
Sarsen Akylbekov, recuperând de 
la 0-2. În finala mică el a avut 
câștig de cauză în fața reprezen-
tantului României, Vasile Mircea 
Cubleșan, impunându-se printr-o 
prindere dureroasă chiar la înce-
put de meci, când ceda cu 0-3. 

Și Dumitru Ceban (22 de ani, 
77 kg) s-a învrednicit de bronz la 
proba Gi. După ce a pierdut lup-
ta cu viitorul medaliat cu argint 
Djabrail Djabrailov (Franța), scor 
4-4, în recalificări el l-a surclasat 
înainte de expirarea timpului re-
gulamentar pe Pavlo Maksimciuk 
(Ucraina), iar în lupta pentru bronz 
a fost mai bun decât Nahman Yariv 
Biton (Israel), întorcând situația pe 
final de meci și învingând înainte 
de fluierul final. Delegația Repu-
blicii Moldova a fost însoțită de 
antrenorul Ion Cojocaru.

Alexandrin Guțu îl domină pe kazahul Rassul Zhunis

Procedeul ce îi deschide Mihaelei Samoil calea spre marea finală

Premianții la grappling împreună cu antrenorii
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
21.10 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
22.10 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de 

Matei Vișniec, ora 18.00.
23.10 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00. 
25.10 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.
26.10 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
27.10 „Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
21.10 „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, ora 18.30.
22.10 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
23.10 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.
27.10 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
21 – 22.10 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
23.10 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
25.10 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
27.10 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.

Teatrul Național „Satiricus”
21.10 „Casa” după Maxim Gorki, ora 18.30.
22.10 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
23.10 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, or 18.30.
26.10 „Cutiuța muzicală – Aventurile pălăriei fermecate”, ora 12.00.
27.10 „Căsătorie cu de-a sila” de J.-B. Moliere, ora 18.30.

Teatrul „Luceafărul”
21.10 „Fazanul” de G. Feydeau, ora 18.30.
22, 23, 29.10 „12 oameni furioși” de R. Rose, ora 18.30.

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
30.10 „Rigoletto”, operă în trei acte de Giuseppe Verdi, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
23.10 „Se caută un prieten” de Ion Diviza, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
23.10 „Fapta bună mult adună” după Ion Creangă, ora 11.00. 

Sala cu Orgă
22.10 Gala Laureaților Festivalului Internațional de Muzică Corală 

„A ruginit frunza din vii”, ora 18.00. 
26.10 Solidarity Moldova – Ambasada Japoniei și Înaltul Comisariat 

al Națiunilor Unite pentru Refugiați prezintă: Pianistul Nakamura 
Tempei (Japonia), intrare liberă, 18.00. 

27.10 O seară de arii și lieduri cu mezzo-soprana Irina Popo-
va-Agbash, ora 18.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 
Palatul Republicii

21.10 Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, ediția XXXI. 
Concert Simfonic. Soliști: Diana Rotaru (Romania), Vladimir Cio-
lac, Rene Wohlhauser (Elveția), Karamella Tsepkolenko (Ucraina), 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale – director artistic și 
prim-dirijor Mihail Agafița, 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 vânzarecumpărare, 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 „î”

S u d o k u
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E posibil să ai parte de o 
schimbare radicală în plan 
psihic. Energia dezorgani-
zată a lui Venus are tendința 
să te agite. O persoană din 
viața ta te poate ajuta să 
depășești starea de nesi-
guranță, chiar dacă ție îți 
este dificil să îi ceri ajutorul. 
Demersurile pentru proiec-
tele personale sunt tot mai 
evidente.

Majoritatea intrigilor 
de care ai parte sunt defi-
nitorii pentru starea ta de 
echilibru. Îți este dificil să 
te lași cucerit de lucrurile 
pozitive din viața ta deoa-
rece nu ai fost învățat să 
o faci. În carieră, odată ce 
vei adopta noile idei care 
îți traversează mintea, și 
modul tău de a acționa va 
fi mult mai sigur.

Viața personală reprezin-
tă intimitatea ta și nu vor-
bești cu oricine despre dina-
mica ei. Relațiile importante 
pentru tine se vor ocupa de 
dedicarea ta, dar nu vei mai 
renunța la propriul confort 
pentru a satisface nevoile 
altora. A rămâne în contact 
cu propriile emoții este o 
sarcină destul de dificilă în 
contextul social actual.

Zilele acestei săptă-
mâni sunt potrivite pen-
tru o analiză amănunțită 
a compromisurilor pe care 
le-ai făcut în ultimul timp 
în plan personal. Anumite 
evenimente care au loc îți 
dau tot mai multe indicii 
că ceea ce trăiești nu este 
tocmai autentic. La birou 
ai grijă să nu devii prea ex-
ploziv în reacții.

Chiar dacă încerci să mai 
încetinești puțin ritmul lucru-
rilor, unele aspecte chiar nu 
sunt în controlul tău. Trebu-
ie să accepți această stare de 
fapt. Tonusul tău psihic are 
de suferit. Deși informațiile 
pe care încerci să le integrezi 
nu reprezintă ceva nou pentru 
tine, temerile pe care le ai, în 
raport cu acțiunile anumitor 
persoane, iau amploare.

Starea de anxietate trăi-
tă în ultimele luni își pierde 
din intensitate. Găsirea unui 
nou sens al propriei vieți îți 
întreține motivația de a face 
lucruri care îți aduc împli-
nire. Faptul că viața te pune 
față în față cu tot felul de 
situații sau contexte dificile 
te face să te simți norocos – 
ai tot mai multe oportunități 
de a te descoperi.

Reproșurile și conflicte-
le vor fi la ordinea zilei în 
perioada următoare. Agi-
tație și haos va fi peste tot 
unde îți îndrepți privirea. 
Nimeni nu îți va da nicio-
dată înapoi timpul pe care 
îl pierzi! Încearcă să te iu-
bești cu adevărat, să te pui 
pe primul loc și învață că 
tu ești cel mai important 
în viața ta.

Urgențele care vor apărea 
în viața ta în zilele următoare 
vor fi destul de stresante pen-
tru tine și te vor scoate din 
zona de confort. Cu toate as-
tea, vei reuși să te „calibrezi” 
destul de repede la noua rea-
litate. Nu lași niciodată garda 
jos, chiar dacă ești conștient 
că acest comportament nu 
este întotdeauna atât de ris-
cant precum pare.

Ai putea începe această 
săptămână prin a sparge 
cu toată inima întregul set 
de reguli sociale pe care le 
urmezi. Oare cum s-ar simți 
o astfel de acțiune? Atunci 
când vine vorba de carieră, 
este foarte important să ră-
mâi consecvent și implicat 
în tot ceea ce faci. Ești activ 
în multe proiecte importan-
te de la birou.

Te afli într-o tranziție 
importantă din punct de 
vedere emoțional. În plan 
profesional, ai senzația că 
tot ceea ce faci își atinge 
scopul predefinit. Deși unele 
relații sunt mai mult decât 
îndoielnice din punct de ve-
dere emoțional, pentru tine 
contează să faci tot ceea ce 
poți pentru a nu te îndepărta 
de persoanele în cauză.

Această săptămână adu-
ce în prim plan capacitatea 
ta de adaptare la tot ce-i 
nou. Pe plan emoțional, 
se resimt emoții destul de 
confuze și acesta poate fi un 
indiciu că lucrurile nu stau 
așa cum le percepi rațional. 
Provocările din plan profe-
sional sunt cele pe care le 
adori deoarece te scot din 
zona de confort.

Ai foarte multe întrebări 
de adresat, dar nimeni nu 
te poate ajuta în acest sens 
decât propria persoană. 
Din nefericire pentru tine, 
descoperi că nu ai depășit 
anumite experiențe trau-
matizante care și-au lăsat 
amprenta asupra personali-
tății tale. Prezentul este cel 
care ar trebui să te ghideze. 
Nu mai trăi în trecut!

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

Către sfârșitul anului s-au mai 
născut încă două fete gemene. Una 
era vioaie, mai mare și ca greutate 
și ca lungime, iar în cealaltă de 
abia pâlpâia firicelul de viață. O să 
le spunem Ana și Maria, numele 
adevărate fiind altele.

Mama, în loc să primească 
acești copii ca pe o binecuvânta-
re de la Dumnezeu, s-a întristat 
amarnic. Si-a zis: „Încă două guri 
la masă, două perechi de papuci, 
două rochițe etc. Ce-ar fi să scap 
de aceasta mai firavă dacă nu mi-o 
ia Dumnezeu în câteva zile! Este 
greu de crescut  două odată. N-o 
s-o ucid cu propriile mâini, dar 
nu-i voi da de mâncare și într-o 
zi va muri și voi rămânea cu un 
copil mai puțin. Că la altă lume 
îi mai rărește moartea cu coasa, 

dar la mine, dragă Doamne, tră-
iesc toți...”.  

Nu gânduri de bucurie, 
ci gânduri de moarte avea 
asupra copilului

Cu aceste gânduri pe cea mai 
bunișoară, pe Ana adică, o alăpta 
cu sân, îi dădea adăugător prin ti-
fon biscuiți muiați în lapte, sucuri, 
iar Mariei îi punea într-o cârpă o 
bucățică de pâine muiată în apă 
sau o bucățică de mămăligă, și mi-
titica sugea toată ziua cârpa ceea. 

Treceau zilele, săptămânile, 
lunile, dar Maria nu murea. Iată 
că fetița a împlinit un an, apoi un 
an și jumătate, continua să trăias-
că. Văzând-o mai plăpândă, sora 
medicală care supraveghea copiii 
mici a înscris-o la creșă. Aici deja 
copila a început să mănânce bine. 

Peste câteva luni a întrecut-o 
pe sora geamănă în greutate. De 
la o zi la alta, devenea mai dră-
gălașă și mai plăcută decât Ana. 
Creștea cuminte și milostivă. Ori-
cum mama continua s-o urască și 
să-i dorească în adâncul sufletului 
moartea. Dar Dumnezeu are rân-
duiala Sa. El îți dă zilele, El ți le 

Cum a plătit o mamă care dorea 
moarte propriului copil (I)

ia și tot el te pedepsește atunci 
când greșești.

Pentru prima dată şia 
îmbrățişat fiica la 14 ani

Timpul a trecut repede și fe-
tele au crescut. Copiii mai mari 
ai familiei Verejan au fost dați 
pe la casele lor, iar restul își 
vedeau de școală, de joacă. În 
ciuda vrerii mamei care a adus-o 
pe lume, miracolul se săvârșise. 

Maria trăia. 
Învăța bine la școală. Era dră-

guță, avea o înfățișare blândă și 
modestă. Dar, după cum bine se 
știe, Dumnezeu nu bate cu bățul. 
Iată că, pe când gemenele împli-
niseră 14 ani, peste mama a dat 
o boală incurabilă, care a ținut-o 
la pat  vreme îndelungată. 

Cine credeți că o veghea și o 
mângâia? Cine-i oblojea picioa-
rele umflate? Cine-i ungea rănile 
cu tot felul de alifii? Cine-i spu-

nea că e cea mai frumoasă și mai 
bună mamă din lume? Cine-i lua 
mâinile într-ale sale și i le săruta? 
Bineînțeles, nedorita Maria.

Abia atunci pentru prima dată 
mama și-a îmbrățișat fiica, abia 
atunci pentru prima oară Maria a 
simțit sărutările gingașe ale ma-
mei. Iar mama plângea și-i tot re-
peta: „Doamne, ce copil bun! Ce 
fiică cumsecade! Câtă bunătate și 
dragoste se află în inima ta, buna 
mea fetiță!”.

Sora geamănă nu-i acorda 
mamei nicio atenție. Doar o sa-
luta când ieșea din casă și așa, în 
treacăt, o mai întreba din când 
în când cum se simte. În zilele 
când venea medicul s-o viziteze, 
bolnava cu ochii plini de lacrimi 
îi spunea doctoriței: 

„Vedeți, Elizaveta Petrovna, 
cum mă îngrijește Maria? Ui-
tați-vă câtă milă și bunătate în 
sufletul ei! Niciunul din opt copii 
nu stă lângă mine zile și nopți la 
rând cum stă ea. Dar eu credeam 
că Ana ține la mine mai mult...”. 

Elizaveta Petrovna nu știa de 
gândurile ascunse din trecut ale 
bolnavei. Nici Maria nu știa că 
mama i-a dorit moartea chiar de la 
naștere. Nu știa că a fost lipsită de 
laptele matern. Și nici mama nu se 
grăbea să-i spună adevărul. Îi era 
teamă că nu va mai avea cine să-i 
poarte de grijă și că fiica va rupe 
cu ea relațiile pentru totdeauna. 

(va urma)

Nina NECULCE

Această istorie îşi are începutul prin anii 
19531954. Erau timpuri grele. Oamenii 
încă nuşi reveniseră după război, după 
zilele groaznice de foamete. În familia 

Verejan dintrun sat din raionul Donduşeni, 
fostul județ Soroca, creşteau şase copii.

FO
T

O
-S

IM
B

O
L



20

Săptămânal independentVineri / 21 octombrie / 2022

Misterul anulat

Importator german: 30-40% 
din prunele pe care le importăm 
provin din Moldova

Republica Moldova sa impus ca una 
dintre cele mai importante țări 
producătoare de prune, iar acest 
lucru se datorează producătorilor 

care investesc în tehnologii şi asigură calitatea 
solicitată pe piață.

În ultimii doi ani, au fost reali-
zate obiective deosebite la capitolul 
diversificarea piețelor de export, 
prunele numărându-se printre pu-
ținele fructe moldovenești pentru 
care cota de export pe piața UE a 
ajuns să depășească 50%.

Mai mulți producători, inclusiv 
datorită suportului proiectelor de 
susținere a sectorului horticol, au 
reușit să-și adapteze producerea 
și să realizeze primele livrări de 
prune pe piața UE.

În lunile iulie – august, prunele 
moldovenești au fost exportate în 
țări cum ar fi România, Austria, 
Belarus, Cehia, Germania, Esto-
nia, Mongolia, Olanda, Polonia, 
Lituania, Letonia, cu toate că re-
colta ar fi cu 30-35% mai mică 
comparativ cu 2021, potrivit es-
timărilor.

După ce săptămâna trecută un 
importator din Italia a menționat 
faptul că și-ar dori să intensifice 
colaborarea cu producătorii au-
tohtoni, recent, și un importator 
din Germania, care colaborează cu 
producători din Moldova de aproxi-
mativ patru ani, a spus că în acești 
ani de colaborare a majorat esențial 
cantitățile importate din Moldova.

„Calitatea mărfurilor este foar-
te bună, deși, desigur, variază în 
funcție de producător. Fructele 
sunt culese cu grijă și, de obicei, 
au un miros foarte puternic și 
plăcut. Solul fertil și, eventual, 
climatul Mării Negre asigură acel 
bun gust”, a menționat în cadrul 
unui interviu pentru FreshPlaza 
Hans Lehar, Managing Director 
OGA/OGV Nordbaden.

Încă în 2018, reprezentantul 

A G R I C O L A

Hans Lehar, Managing Director OGA/OGV Nordbaden

acestei companii, Kurt Halder, a 
vizitat Moldova pentru a identifica 
parteneri. De la primele câteva lo-

turi livrate de probă în Germania 
acum circa patru ani, compania 
a ajuns în prezent să își asigure 

30-40% din necesarul de prune 
din importuri moldovenești.

agrobiznes.md

Capra Carpatină – 
rasă cu cerințe mici, 
ușor de întreținut

Capra Carpatină poate fi întâlnită în zo-
nele de Sud și de Est ale Europei. Își are 
originea în munții Carpați ai României și 
Poloniei, de unde și denumirea rasei. În 
limba poloneză rasa este numită Karpacka.

Productivitatea acestor capre se con-
sideră relativ bună atât în producția de 
lapte, cât și de carne. În plus, Carpatina 
este perfect adaptată la condițiile de climă, 
nu este pretențioasă la hrană și poate fi 
crescută cu succes în condiții de pășune, 
minimizând costurile de producție.

Rasa nu necesită condiții speciale de 
întreținere și este una destul de rentabilă, 
motiv pentru care devine tot mai populară 
în rândurile crescătorilor de animale.

Rasa Carpatină a fost creată în regiu-
nea munților Carpați ai Poloniei la finele 
secolului XIX – începutul secolului XX. 
Se consideră că aceasta a evoluat din rasa 
Prisca, accentul fiind pus pe producția de 
carne.

Carpatina a devenit destul de populară 
datorită simplității la întreținere și a bunei 
rezistențe față de diverși factori de mediu, 
astfel încât se întâlnea destul de des în Eu-
ropa de Sud și de Est.

Mai târziu însă în regiune au fost in-
troduse rase mai performante de capre și 
Carpatina aproape că a dispărut.

În anul 2005, în Polonia a fost înregistrată 
o turmă mică de capre Carpatine, care au 
fost instantaneu transportate la Institutul 
Național de Cercetări în Producția Animală 
din Odrzechowa, Sanok, Sud-Estul Poloniei.

Un plan de conservare și reabilitare a 
rasei a fost implementat între anii 2007 și 

2013. În prezent, numărul de reprezentanți 
ai rasei rămâne destul de mic pe teritoriul 
țării de origine. În timp ce în România rasa 
se consideră una destul de populară.

Capra Carpatină – caracteristici

Dimensiuni corporale medii, corpul este 
alungit, cu spatele și pieptul relativ înguste;

Capul are o formă bine sculptată, ure-
chile sunt lungi și subțiri, gâtul lung;

Coarnele sunt prezente atât la masculi, 
cât și la femele. Ele sunt lungi și subțiri, 
orientate în sus și înapoi. Uneori, totuși, 
se întâlnesc și indivizi fără coarne;

Corpul este acoperit cu păr lung, dens, 
de diferite culori la caprele din România 
(bălțate, gri, roșcate, albe, negre) și de cu-
loare albă la indivizii din Polonia;

În regiunea feței apare un breton 
pronunțat și o bărbie;

Temperamentul este domol și prietenos.

Productivitatea rasei Carpatine

Tipul morfo-productiv: carne-lapte;
Greutatea corporală: masculi – 55-60 

kg, femele – 40-52 kg;
Înălțimea la greabăn: 60-70 cm;
Greutatea medie a nou-născuților: 3 kg; 

la fătări gemelare – 2,8 kg;
Producția medie de lapte: 240-280 l, 

maxima înregistrată – 800 l; perioada lac-
tației – 270 de zile;

Grăsimea laptelui: 4,5-5%;
Vârsta maturității sexuale: 9-12 luni;
Prolificitatea medie: 140%;

Lungimea firului de păr: 7-20 cm; fine-
țea: 70-75 microni;

Speranța de viață: 15-18 ani.

Întreținerea caprelor Carpatine

Rasa Carpatină este cunoscută pentru 
rezistența sa și pentru cerințele reduse la 
condițiile de întreținere. Animalele se vor 
simți bine atât în stabulație, cât și în condi-
ții de pășune. La pășunat preferă versanții 
necultivați, văile și dealurile.

Caprele se pot deplasa ușor în zone 
muntoase, pe drumuri accidentate, datorită 
construcției specifice a scheletului și a 
mușchilor. Pe parcursul zilei pot străbate 
distanțe semnificative în căutarea hranei. Su-
portă foarte bine condițiile diverse de mediu, 
datorită părului dens și substratului de puf.

În rest, cerințele pentru întreținere 
sunt standarde: igienă, microclimă, spațiu 
suficient, hrană de calitate. Caprinele sunt 
mai sensibile decât alte specii la frig, curenți 
de aer, umiditate excesivă. La ignorarea 
acestor factori ele se pot îmbolnăvi ușor 
de maladii pulmonare și parazitoze. 

Alimentația caprelor Carpatine

Cerințele Carpatinelor față de nutriție 
nu sunt specifice. Ele valorizează bine toate 
tipurile de nutrețuri. În condiții de pășune 
caprele se simt perfect. 

Buzele mobile, conformația botului și a 
dentiției permit consumul tuturor tipurilor 
de vegetație, inclusiv a arbuștilor.

Capra digeră bine celuloza, asimilând-o 

în proporție mai mare decât alte specii. În 
același timp, ea poate refuza hrana, dacă 
calitatea sau sortimentul acesteia nu sunt 
potrivite. Uneori, hrana poate fi refuza-
tă parțial sau chiar total, dacă e suspectă 
calitatea ei. 

Caprinele au o bună capacitate de sesizare 
a gustului și mirosului furajelor, diferențiază 
foarte bine gusturile (amar, sărat, dulce, 
acru). În procesul de consum al plantelor 
își vor alege partea preferată, spre exemplu, 
frunzele mai bogate în glucide sau plantele 
într-un anumit stadiu de maturitate. 

La întreținerea în stabulație se va asigura 
o rație echilibrată, cu furaje calitative din 
toate categoriile: grosiere, concentrate și 
suculente. Nu se vor administra nutrețuri 
alterate sau de calitate dubioasă.

Avantajele rasei Carpatine

Pretenții minime la condițiile de între-
ținere și de furajare;

Costuri minime de producție datorită 
cerințelor scăzute;

Rezistență bună la factorii climaterici;
Imunitate înaltă la diverse boli;
Temperamentul este domol și prietenos.

Dezavantajele rasei Carpatine

Producția de lapte este una medie;
Producția de carne poate fi justificată 

doar dacă tineretul va fi crescut în sistem 
intensiv, cu furaje corespunzătoare;

Prolificitatea este relativ mică.
agrobiznes.md



21

Vineri / 21 octombrie / 2022socialpolitic      de atitudine

Luni, 24 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
16.55 Veniți de gustați!
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 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
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 
Constantin Brâncuși
18.25 Români care au schimbat lumea 
Hermann Oberth
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
22.55 Vorbește corect!
23.00 Mondial în familie
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 Tezaur folcloric
02.55 Telejurnal Știri
03.45 Sport
04.00 Mondial în familie
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: Doctor Quinn
10.00 Documentar: 360° GEO Uleiul de 
argan - aurul alb al Marocului
11.00 Magazin Deutsche Welle
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: Doctor Quinn
20.00 Rețeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar: Salvați din Kabul
23.00 Serial
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Destine romantice
02.35 Ora de Știri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineața
09.00 Scanner
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
14.10 Zuper. Md
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin

14.55 Bucătăria fermecată
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 MeseriAșii
16.30 Codul ECO
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 Dimensiunea diplomatică
22.45 Serial În numele fericirii
23.30 Știri Externe
23.55 Film Miss Sloan

02.05 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 
educațional/informativ 
08:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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 educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/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 Educa-
țional/informativ
22:15 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
22:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/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 Aquaman
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 orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Новая жизнь Анны

23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
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 М/ф Кто подставил кролика 
Роджера
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 с Анатолием Голя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața matinal
01.20 М/ф Кто подставил кролика 
Роджера
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: MAGIA IUBIRII
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 93
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 194
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. 199
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 96
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 196
21.00 Film: AGENT SUB FOCURI
23.15 Film: TRAFICANTUL DE ARME
01.45 Cei șapte ani de masă
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 25 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 Gări de poveste
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
16.55 Veniți de gustați!
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 Români care au schimbat lumea
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Țară, țară, cine ești?
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 Maghiara de pe unu
16.55 Veniți de gustați!
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 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
23.00 Mondial în familie
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 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Telejurnal Știri
03.35 M. A. I. aproape de tine/
04.00 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
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: Doctor Quinn
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 Opera comică pentru copii
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!
19.15 Concert Regal caritabil
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Ediție limitată
23.00 Serial
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: În întuneric
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
03.55 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleșcoala Limbi străine
04.45 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Moldova de Patrimoniu
06.30 În alți papuci
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 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Наш общий дом
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
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 O vară fierbinte

01.10 Știri Externe
01.35 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/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 educațio-
nal/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 educațio-
nal/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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Landșaft pentru tine Program 
educational/informativ 
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Compoziții florale Program educați-
onal/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 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 Главное
13.30 Итоги
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Новая жизнь Анны
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 O viață din pensie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Asflt de Moldova- Revenirea Acasă
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Trigger

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 Х/ф Спеши любить
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя с Анатолием Голя
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 Х/ф Спеши любить
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. 94
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 196
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 199
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 200
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 97
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 197
21.10 Film: LUPTĂ PENTRU VIAȚĂ

23.10 Film: MULAN: RĂZBOINICA
01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 26 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
16.55 Veniți de gustați!
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 Lumea financiară
13.55 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.55 Veniți de gustați!
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 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
23.00 Mondial în familie
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 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Telejurnal
03.35 Pro Patria/
04.00 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
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: Doctor Quinn
10.00 Documentar: 360° Mexic - nobilele 
călărețe
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° Caperele din 
Sicilia - savoarea Mediteranei
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: Doctor Quinn
20.00 Film: Elvis și Anabelle
22.00 Povestea vinde
23.00 Serial
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Elvis și Anabelle
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
03.55 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleșcoala Limbi străine
04.45 Documentar: 360° Caperele din 
Sicilia - savoarea Mediteranei
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAşii

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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06.30 Наш общий дом
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin

15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 Concert în Europa
20.45 F/d Un Chişinău dinaintea erei 
noastre
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Ştiri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Zapovednik
00.00 Evantai folcloric
01.00 Ştiri Externe
01.30 Bună dimineaţa
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 
educațional/informativ 
08:20 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
08:45 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/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 educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Hand made Program educațional/
divertisment
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/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 Lege pe cont propriu
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 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 orei 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Новая жизнь Анны
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cealaltă Basarabie
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
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 Шоу Трумана
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 Шоу Трумана
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. 95
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 197
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 200
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 201
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 98
20.00 Film: Gardă DE CORP
22.00 Film: UMBLÂND PRINTRE 
MORMINTE
00.15 Film: AGENT SUB FOCURI
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Universul credintei
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
16.55 Veniți de gustați!
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 Universul credinței
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 Veniți de gustați!
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 Războiul informațional rusesc
23.10 Mondial în familie
00.10 Dincolo de alb și negru
01.10 Atelier de sănătate
02.00 Războiul informațional rusesc
03.00 Telejurnal
03.50 Sport
04.05 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
05.00 Ora Regelui
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: Doctor Quinn
10.00 Documentar: 360° Caperele din 
Sicilia - savoarea Mediteranei
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° Câinii salvatori
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: Doctor Quinn
20.00 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: ochii pacientei

22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: ochii pacientei
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleșcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Şciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Concert în Europa
09.45 F/d Un Chişinău dinaintea erei 
noastre
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Focus Europa
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Concert în Europa
20.45 F/d Arta și mitopoetica orașului 
Chișinău
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
00.25 MeseriAșii
00.55 Tezaur
01.10 Știri Externe
01.35 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 educa-
țional/informativ

08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/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 educațio-
nal/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 educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/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
18:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/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 Sirul crimelor
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 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 orei 17
17.30 Micii Bucătari
18.00 Vanturile, Valurile
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Новая жизнь Анны
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cealaltă Basarabie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

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 Робин Гуд: мужчины в 
трико
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 Робин Гуд: мужчины в 
трико
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. 96
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. 201
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 99
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 195
21.00 Film: APOCALIPSA DE GHEAȚĂ
23.00 Film: UMBLÂND PRINTRE 
MORMINTE
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
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…
16.55 Veniți de gustați!
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 O data-n viața
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 Exclusiv în România
10.55 Vorbește corect!
11.00 Câștigă România!
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 Veniți de gustați!
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: Complicele
23.10 Mondial în familie
00.10 Replay
01.10 Atelier de sănătate
02.00 Film: Complicele
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri
05.10 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: Doctor Quinn
10.00 Documentar: 360° Câinii salvatori
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° Nomazii din 
Kârgâzstan
15.30 Teleșcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educație la înălțime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
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 Documentar: 360° Nomazii din 
Kârgâzstan
05.30 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Concert în Europa
09.45 F/d Arta și mitopoetica orașului 
Chișinău
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet

14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Codul ECO
16.30 În ritmul dansului
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Erudit cafe
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 La noi în sat
00.25 Cuvintele credinței
01.10 Știri Externe
01.15 Lecturi a la carte
01.35 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cational
08:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/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 educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/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 educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
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 
divertisment
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 
educational/informativ
22:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
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
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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 Sirul crimelor
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
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 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 orei 17
17.30 Teleshopping
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 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 de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

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 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вид сверху лучше
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
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 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Вид сверху лучше
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 97
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 195
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. 100
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 196
21.00 Evadare în zori
23.45 Film: Gardă DE CORP
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 29 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
15.30 Caravana TVR3
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: Colierul de turcoaze
00.35 5 x 5 minute de istorie
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Colierul de turcoaze
03.35 Printre cuvinte
03.05 Nocturne
04.00 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 Vizita de lucru
10.30 Aventura urbană Best of
11.30 Cronicile spațiului
12.00 IT
12.30 Eu pot!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Țară, țară, cine ești?
15.20 Ora Regelui
16.15 Izolați în România
16.45 O dată-n viață
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: Horea
23.20 Profesioniștii…
00.20 World Cup Magazin, ep. 19
00.55 IT
01.25 Teleenciclopedia
02.15 Eu pot!
03.05 Profesioniștii…
03.55 Meteo
03.00 Telejurnal Știri
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 Cum vă merge?
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: Doctor Quinn
20.00 Film: Viețile Sfinților
22.00 Serial: Legături de sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
03.00 Serial: Legături de sânge
03.45 Film: Viețile Sfinților

05.20 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 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 Hanul Okko
10.30 MeseriAșii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 La noi în sat
12.45 F/d Culisele istoriei
13.40 Secvențe japoneze
13.45 Lecturi a la carte
14.00 Bună seara!
15.00 Marca frumuseții
15.30 Deschiderea stagiunii 2022-2023. 
Orchestra Națională de Cameră și Corul 
Sălii cu Orgă
16.45 F/d Clădirea Bibliotecii Municipale 
B.P. Hașdeu în timp
17.00 Всегда на высоте
17.30 Zona ARS
18.00 Muzică
19.00 Știrile
19.10 O seară în familie
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Film Complet străini
23.05 События, мнения, лица
23.20 Știri Externe
23.45 Deschiderea stagiunii 2022-2023. 
Orchestra Națională de Cameră și Corul 
Sălii cu Orgă
01.00 Tezaur
01.30 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 La noi în sat

04.45 Lecturi a la carte
05.00 Всегда на высоте
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00
08:30 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
Profu de nutriție Program educațional
08:40 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
08:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/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 edu-
cațional
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 educați-
onal/informativ
15:30 Produs autohton Program educatio-
nal/informativ
16:00 Program AGRO TV România
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 educați-
onal/informativ
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
21:50 Cu alte cuvinte Program educațio-
nal/informativ
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
03:00 Muzica pentru toți
04:50 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 Familia Addams
14.15 Film Paul, mare polițist la mall 2
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Ultimul vinator de vrajitoare
23.00 Film Dracula - Povestea nespusa
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Familia Addams
04.00 Film Paul, mare polițist la mall 2

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
17.00 Teleshopping
17.30 Se caută un milionar
18.00 O viață din pensie
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Italia, Patria Nostra
23.30 Jurnalul Săptămânii
00.15 Monster
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 Иллюзионист
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 Бриллиантовый 
полицейский
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Не шутите с Zоханом!
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Иллюзионист

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
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 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 98
14.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 99
15.15 Film: BUREBISTA

18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 101
20.00 Film: PACT CU DIAVOLIȚA
22.00 Film: APOCALIPSA DE GHEAȚĂ
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 30 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 Întâlnirile TVR Moldova
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
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
00.20 Portret în memoriam Tamara 
Buciuceanu
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.20 Portret în memoriam Tamara 
Buciuceanu
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. 3 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 O dată-n viață
23.01 Drumul spre Qatar, ep. 11
23.31 Drumul spre Qatar, ep. 12
00.00 Garantat 100%
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Ai luat plasă!, ep. 3 sez. 3
01.55 Film: Horea
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri
05.05 Bucuria credinței

05.30 Istorii ascunse
06.00 Oamenii și legea

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: Acasă
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: Doctor Quinn
20.00 Film: Războiul domnițelor
21.50 Filler din mapa de rezervă
22.00 Film: Ape tulburi
00.20 Cum vă merge?
00.50 Film: Acasă
02.30 Ora de Știri
03.15 E vremea ta!
03.25 Pescar hoinar
03.50 Natură și aventură
04.15 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.05 Ferma
05.55 Să fim sănătoși!
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zuper. Md
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.40 Ring star
11.30 Tezaur
11.45 Concert Orchestra Fluieraș
13.25 Concert în Europa
14.10 O seară în familie
15.05 Concert Orchestra Mugurel
15.50 F/d
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 Unghuri de vedere
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Scanner. (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Șciotîjnăvîc
23.00 Film Brokerii apokaliptici
01.05 Purtătorii de cultură
01.35 Bună dimineața
03.30 În alți papuci
04.00 Concert în Europa
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 Paradisul grădinilor Program 
educational/informativ
08:30 Agri smart Program informativ/
educativ
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 edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/ 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 Educa-
țional/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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 
educativ/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 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 Pe masura printului
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 Confruntare în adincuri
23.00 Film Casino Royale
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Pe masura printului
03.30 Film Confruntare în adincuri
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 Новая жизнь Анны
15.00 Teleshopping
15.30 Secretele Puterii
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 Strange Empire
23.30 Patrula
00.30 Monster
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 Кадры

18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Х/ф Крейсер
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Кадры
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
09.45 Film: BUREBISTA
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. 102
20.00 Film: IDIOTUL
23.00 Film: PACT CU DIAVOLIȚA
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V



24

Săptămânal independentVineri / 21 octombrie / 2022
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !
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Energic încă, tatamare
Tot mai scăpa, subtil, oftatul
Că de furat na fost în stare
Atâta cât îți fură statul... Gheorghe BÂLICI

Natalia Kuznețova, „cea mai 
puternică femeie din lume”

La 1.73 metri și 125 de kilo-
grame, Natalia Kuznețova a fost 
supranumită „cea mai puternică 
femeie din lume”, dar rusoaica a 

avut nevoie de ani întregi de mun-
că pentru a ajunge la acest nivel.

Potrivit hwmotivation.com, 
Natalia Kuznețova a fost un co-

Un fotograf a surprins mai multe imagini uimi-
toare cu urși polari într-un câmp de lavandă, în 
Canada. Martin Gregus, în vârstă de 26 de ani, din 
Vancouver, a surprins imaginile rare în provincia 
canadiană Manitoba, scrie digi24.ro. Urșii se joacă 
sau dorm într-un câmp de lavandă, un loc neobișnuit 
pentru ei, având în vedere că ei sunt asociați cu un 
mediu în care să fie înconjurați de zăpadă și gheață.

Martin Gregus a declarat că i se pare deose-
bit că aceste imagini au reușit să surprindă o 
latură mai blândă a urșilor polari. Fotograful 
a spus că i se pare uimitor că a avut ocazia de a 
vedea zeci de urși într-un mediu rar pentru ei. 

 

Imagini uimitoare cu urși polari care 
se relaxează într-un câmp de lavandă 

pil slab și timid, dar când avea 14 
ani și 40 de kilograme a primit un 
sfat de la tatăl său, care avea să-i 
schimbe viața: să meargă la sală, 
pentru a-și crește musculatura, 
dar și stima de sine.

Rezultatele au început să apară 
și, la doar 16 ani, Natalia Kuznețo-
va a devenit campioană regională 
la culturism, iar în 2014 a ajuns 
să stabilească noi recorduri mon-
diale la armlift, deadlift și bench 
press.

Pentru a ajunge în acest punct, 
Natalia Kuznețova a fost nevoită 
să petreacă multe ore în sala de 
fitness, însă la fel de importante 
sunt și cele din bucătărie.

Astfel, rusoaica este foarte 
atentă la dietă. La micul dejun, 
Natalia Kuznețova consumă șase 
ouă fierte, ovăz și fructe. Urmează 
două shake-uri proteice, unul îna-
inte de antrenament și unul după, 
iar masa de prânz conține carne de 
vită, broccoli, cartofi dulci, salată 
grecească și două felii de pâine.

La câteva ore de la prânz, ru-
soaica are o gustare, un shake pro-
teic și un bol cu fructe și alune. 
La cină, Natalia mănâncă somon 
cu orez, ciuperci și salată verde, 
în timp ce la desert mănâncă un 
iaurt cu fructe de pădure și unt 
de arahide.

digi24.ro

„Face It Alone”, single-ul Queen 
cu Freddie Mercury, lansat 
la 30 de ani de la înregistrare

Queen a lansat joi piesa „Face it Alo-
ne”, o piesă pierdută, înregistrată împre-
ună cu Freddie Mercury în urmă cu mai 
bine de 30 de ani. Înregistrată inițial în 
1988, în timpul sesiunilor trupei brita-
nice pentru cel de-al 13-lea album, The 
Miracle, piesa Face It Alone nu a fost 
inclusă în versiunea finală, fiind uitată.

Cântecul a fost redescoperit atunci când echipa de producție și 
arhivă a trupei Queen a început să lucreze pentru o viitoare reeditare 
a albumului, care va include, de asemenea, unele dintre conversațiile 
trupei în studiourile din Londra și Montreux, Elveția, scrie Sky News.

Aceasta este prima piesă nouă a grupului rock cu Freddie Mercury 
în mai bine de opt ani, după albumul Queen Forever din 2014.

„Sunt fericit că echipa noastră a reușit să găsească această piesă”, a 
declarat Brian May, chitaristul trupei: „După atâția ani, este minunat 
să ne auzim toți patru... lucrând în studio la o idee de cântec grozavă 
care nu a fost niciodată finalizată... până acum”.

rfi.ro
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