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În chestiunea 
Premiului 
Național

Premiile trebuie tratate cu 
suficientă doză de rezervă și de 
ironie. Dar cei care le decernează 
ar trebui să știe să le facă utile, 
să le facă să lucreze întru binele 
comunității, altfel, la ce bună pre-
mierea? Dacă vrei ca ele să aibă 
un impact stimulativ, e nevoie de 
o strategie a utilității.

Zilele astea a fost decernat 
Premiul Național. Ceremonia a 
fost modestă, discretă și scurtă 
(suntem pe muchie de război, în 
plină criză energetică, cu tot ta-
câmul ce însoțește năpasta), am 
crezut că nimeni nu a observat-o. 

Mircea V. CIOBANU
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„Gazetei de Chișinău” răspund 
generalul Ion Costaș, jurnalistul 
Valeriu Saharneanu și Igor Munteanu, 
ex-ambasador al R. Moldova în SUA, 
Canada și Mexic.
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20 octombrie 2022. Sfânta Liturghie arhierească la aniversarea a 30-a de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei – Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durleşti, municipiul Chişinău



2

Săptămânal independentVineri / 28 octombrie / 2022
A C T U A L I T A T E

GAZETA de Chişinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.

28
OCTOMBRIE 
VINERI 
2022

www.gazetadechisinau.md

Apare  
din 

2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

A fost sfințită parcela Eroilor Armatei 
Române din Cimitirul localității Tomai 

Administrator: Victoria POPA
Redactor-șef: Rodica MAHU
 
Reporteri: 
Doina BURUIANĂ, 
Marina SURUCEANU,
Diana BOTNARU, 
Victoria CERNEA, Octavian GRAUR
 
Editorialiști: Mircea V. CIOBANU,  
Adrian CIUBOTARU

Actualitatea politică: Ilie GULCA
Economie: Ion CHIȘLEA
Cultură: Irina NECHIT, 
Rodica IUNCU, 
Nina NEGRU
Sport: Iulian BOGATU
Caricatură: Costel PĂTRĂȘCAN 
Societate: Gheorghe BÂLICI
Design: Romeo ȘVEȚ
Grafică&DTP: Oleg TATARU

Director financiar: Victoria URSU
Publicitate și marketing: 
gazetadechisinau@gmail.com,
GSM.: (+373) 69307730

EDITOR: 
Instituția Privată Publicația 
Periodică „Gazeta de Chișinău”
Mun. Chișinău,  
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23
tel.: (+373) 022 358567

MICA PUBLICITATE  
Te caut: 090010050 
gazetadechisinau@gmail.com

TIPAR
EditTiparGrup SRL
Mun. Chișinău, str. Feredeului 4
Comanda nr. 978
Tiraj: 3000 ex. 

Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Ceremonia a început cu amin-
tirea numelor celor 60 de eroi 
îngropați în opt gropi comune 
din Cimitirul Ortodox din satul 
Tomai.

Un sobor de preoți din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei, condus de 
Înalt Preasfințitul Veniamin, Epi-
scopul Basarabiei de Sud, a oficiat 
o slujbă de pomenire. Episcopul a 
declarat pentru Radio Chișinău că 
în perioada sovietică eroii români 
care și-au dat viața pentru salva-
rea Basarabiei au fost disprețuiți, 
iar mormintele lor profanate.

„Mai ales în contextul războiu-
lui din Ucraina, vedem ce înseam-
nă să fii eliberat de „frații” din 
răsărit, care de fapt nu eliberează, 
ci ocupă în mod barbar, cu forțe 
militare, făcând uz de tot ceea ce 
pot pentru a-și pune la îndeplinire 
planul lor. În acest context al anu-

lui 2020, ne rugăm să fie pace în 
lumea în care trăim, iar oamenii să 
conștientizeze ce înseamnă liber-
tatea, democrația, valori pentru 
care eroii au murit”, a declarat 
episcopul.

Reprezentantul Ambasadei Ro-
mâniei la Chișinău, Adrian Sîrbu, 
ministru plenipotențiar, s-a referit 
la sacrificiul României în cel de-
al Doilea Război Mondial în care 
au fost răniți și au murit aproape 
un milion de eroi, România fiind 
în primele șapte țări cu cele mai 
multe victime. Oficialul s-a referit 
totodată la războiul din Ucraina, 
menționând în acest sens sprijinul 
oferit de România atât Republicii 
Moldova, cât și Ucrainei ca să facă 
față numeroaselor crize cauzate 
de conflictul sângeros.

„Oamenii care văd războiul nu 
doar inevitabil, ci și util, dezirabil, 

Icoane pictate pe lăzi de muniții de către doi artiști din Ucraina, Sonia Atlantova și 
Oleksandr Klymenko, Muzeul Național al Țăranului Român

O ceremonie de comemorare a ostaşilor 
şi de sfințire a parcelei Eroilor Armatei 
Române din Cimitirul localității 
Tomai, raionul Leova, a fost organizată 

luni, 24 octombrie, de Ambasada României în 
Republica Moldova. Evenimentul face parte din 
manifestările dedicate Zilei Armatei Române şi 
a fost oficiat de un sobor de preoți din cadrul 
Episcopiei Basarabiei de Sud, transmite Radio 
Chişinău, citat de „Gazeta de Chişinău”. 
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Incendiu la Spitalul Clinic 
de Psihiatrie din orașul Codru

acești oameni sunt îngrozitori în 
perversitatea lor morală. După 
mai bine de o sută de ani, spu-
sele lui Tolstoi descriu perfect 
actuala conducere militaristă de 
la Moscova și tendințele sale im-
perialiste. În acest context, marcat 
de agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei, dar și de o serie de crize 
majore potențate de acest conflict 
și care afectează atât Ucraina, cât 
și Republica Moldova, România 
sprijină ambele state în mod ac-
tiv pentru depășirea și atenuarea 
efectelor acestor crize. În plus, 

acordă autorităților de la Chi-
șinău și Kiev întreaga susținere 
pentru implementarea reformelor 
necesare în procesul de integrare 
europeană”, a spus Sîrbu. 

La eveniment a participat și 
deputatul Oleg Canațui, originar 
din localitatea Tomai.

„Azi, ca niciodată, percepem 
valoarea reală a cuvântului pace, 
unica forță care trebuie să con-
ducă această lume”, a menționat 
oficialul.

„Activitatea de astăzi este un 
examen de conștiință prin care 

înțelegem sarcina pe care o avem 
în consolidarea sentimentului de 
onoare și cinste pentru înaintașii 
noștri. Provocările contextului 
actual ne-au pus la încercare 
pe noi, cei de origini comune, 
să fim mai solidari și să avem o 
disponibilitate de a coopera mai 
intens pentru a atinge obiectivele 
prioritare pentru statele noastre, 
să ne hotărâm propriul destin”, a 
declarat Plop, secretar în cadrul 
Ministerului Apărării.

Am aflat de la fosta profesoa-
ră de istorie Elena Emilianovna, 
locuitoare din satul Tomai, în 
vârstă de 80 de ani, că crucile 
de pe gropile comune în care au 
fost înhumați cei 60 de eroi s-au 
păstrat și în perioada sovietică, 
spre deosebire de alte cimitire ale 
eroilor români, însă despre ei nu 
s-a putut vorbi decât după anii 90.

Pe teritoriul actual al Repu-
blicii Moldova au existat în jur 
de 300 de cimitire în care au fost 
îngropați eroi ai Armatei Româ-
ne. Acestea au avut o soartă tra-
gică. Majoritatea au fost distruse 
în perioada sovietică, ca parte a 
politicii de ștergere a memoriei 
istorice a băștinașilor. Până acum, 
cu sprijinul României, au fost rea-
bilitate aproximativ 40 de cimitire 
ale eroilor.

După radiochișinău.md

De Ziua Armatei Române

Joi, 27 octombrie, la ora 
04:00, a izbucnit un incen-
diu la Spitalul Clinic de Psi-
hiatrie din orașul Codru. 62 
de pacienți s-au baricadat 
și au dat foc la mai multe 
saltele. La fața locului au 
intervenit pompierii, dar și 
mascații de la „Fulger”.

Potrivit informațiilor ofe-
rite de Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență 
MAI, la fața locului, cu asis-
tența echipelor specializate ale forțelor polițienești, 
au intervenit șapte echipe de pompieri. Angajații 
IGSU au stabilit că arderea s-a produs într-o încă-
pere de la etajul 2 al clădirii spitalului. Intervenția 

pompierilor la lichidarea 
consecințelor incendiului a 
fost realizată inițial din exte-
rior în conlucrare cu forțele 
de ordine, ulterior misiu-
nea pompierilor a fost de a 
lichida focarele în interiorul 
clădirii.

Mai mult, pompierii au 
asigurat paza antiincendia-
ră și suportul necesar insti-
tuțiilor implicate. Arderea a 
fost lichidată la ora 08:18. 

În urma incendiului nu au fost raportate victime.
În acest caz a fost inițiată o anchetă. Toate cir-

cumstanțele urmează a fi stabilite.
Diana BOTNARU

Pacienții ar fi dat foc la saltele și mobilier. La fața locului
 au intervenit pompierii și mascații de la „Fulger”
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Criza energetică: 
De ce este nevoie să economisim? 

„Cred că nu voi exagera dacă 
voi spune că e cea mai profundă 
criză energetică prin care trece 
țara noastră de la independență. 
Ţinând cont că, în acest moment, 
în special după atacurile Fede-
rației Ruse în Ucraina, pe lângă 
livrările de gaz care sunt incer-
te, vom avea probleme sau deja 
avem probleme și cu livrările de 
energie electrică. De două zile 
avem insuficientă energie elec-
trică contractată comercial și în 
prezent ne bazăm pe acel contract 
de avarie între Moldelectrica și 
Transelectrica, prin care preluăm 
o parte din energie. Soluțiile pe 
termen scurt, din păcate, în do-
meniul energetic sunt mai puține. 
Personal, regret că Moldova nu 
a întreprins pași mai curajoși, 
în trecut, să-și diversifice par-
tenerii în domeniul energetic”, 
a spus Andrei Spînu, în cadrul 
interviului.

De ce trebuie 
să economisim 
în orele de vârf

În acest context, l-am contactat 
pe Ion Muntean, expert în energe-
tică la IDIS „Viitorul”, cu care am 
discutat despre scenariile posibile 
în Republica Moldova, având în ve-
dere deficitul de energie electrică.

„Pe moment, cea mai mare pro-
blemă este acoperirea consumului 
de energie în orele de vârf. Siste-
mul electroenergetic al Republicii 
Moldova, fiind interconectat cu 
cel al României și la rândul ei cu 
cel al altor state membre ale Sis-
temului electroenergetic la nivel 
european, automat, statul nostru 
poate să beneficieze de energia 
electrică a țărilor vecine, de exem-
plu, a României. Însă, dacă acest 
lucru se întâmplă într-un cadru 
neplanificat, în lipsa unor contrac-
te comerciale, această energie este 
taxată foarte scump, fiind energie 
consumată în regim de avarie. Din 
acest motiv, trebuie să luăm în 
calcul că trebuie de economisit 
anume în orele de vârf, când cu-
rentul electric este mai costisitor”, 
a menționat expertul.

Opțiuni pentru reducerea 
deficitului de energie

Potrivit spuselor sale, opțiunile 

„NATO nu va fi intimidată sau descurajată să sprijine dreptul Ucrainei la autoapărare atât timp cât este necesar. „Majorita-
tea războaielor se termină la masa negocierilor” și NATO știe ce poate obține Ucraina prin negocieri, depinde de succesul țării 
pe câmpul de luptă. Cu cât Ucraina este mai puternică pe câmpul de luptă, cu atât este mai probabil să avem o soluție politică 
care să asigure că Ucraina prevalează ca o națiune suverană independentă în Europa.”

Jens Stoltenberg, secretar general al Alianţei Nord-Atlantice
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pentru a reduce deficitul de anergie 
anume în orele de vârf, ar fi discu-
ția cu Centrala Electrică Moldo-
venească, în vederea oferirii unui 
volum suplimentar de gaze naturale 
pentru a produce energia necesară 
malului drept al Nistrului.

„Lucrul acesta implică soluțio-
narea problemei de achiziționare 
a unui volum suplimentar de gaze 
naturale. Cunoaștem de la auto-
ritățile centrale că deja au fost 
cumpărate volume suplimentare 
de resurse energetice, dar acestea 
nu sunt suficiente pentru a le oferi 
Centralei Electrice Moldovenești 
pentru producerea energiei elec-
trice o perioadă mai îndelungată. 
Astfel, o soluție ar fi identificarea 
surselor de gaze naturale la preț mai 
accesibil”, a explicat specialistul.

Trebuie instituit un 
mecanism de diferențiere 
a tarifelor la energie

Ion Muntean mai spune că o 
altă opțiune pentru reducerea 
consumului de energie în orele 
de vârf ar fi totuși instituirea 
unui mecanism de diferențiere a 
tarifelor la energie, în funcție de 
volumele de consum, calculate la 
prețuri relative.

„Fiecare consumator are un 
istoric al consumului, a cărei evi-
dență este dusă de către furnizorii 

de energie. Iar acum, dacă, spre 
exemplu, avem un deficit de 30% 
în orele de vârf, atunci în raport cu 
consumatorii trebuie aplicat urmă-
torul mecanism: 70% din consumul 
de bază al familiei să fie facturate la 
tariful actual, iar celelalte 30% să fie 
facturate la un preț de 2-3 ori mai 
mare. Astfel încât toți consumatorii 
să fie puși în aceleași condiții de a 
raționaliza consumul de energie. 
Consumul de bază se calculează 
foarte simplu: furnizorii de energie 
au datele și pot face, de exemplu, o 
medie de pe ultimii trei ani. Astfel, 
toți oamenii vor avea un obiectiv 
și vor ști că ceea ce economisesc, 
aceea au în factură. Dar în situația 
actuală, când unii economisesc, iar 
alții nu, iese că noi ca stat va trebui 
să achităm pentru energie de ava-
rie foarte scump. Abia post-factum 
vom conștientiza cât de scumpă a 
fost energia pe care noi nu am re-
ușit să o economisim”, a precizat 
expertul.

Ce presupun deconectările 
prin evantai

În context, Ion Muntean a ex-
plicat în ce constau deconectările 
prin evantai, anunțate anterior de 
întreprinderile energetice Premier 
Energy și Moldelectrica, aplicabile 
în cazul în care consumatorii nu vor 
economisi energia în orele de vârf.

Republica Moldova trece prin cea 
mai profundă criză energetică de la 
obținerea independenței, în 1991, 
declară vicepremierul moldovean 

Andrei Spînu, într-un interviu acordat marți, 25 
octombrie, pentru Agerpres. Potrivit ministrului, 
actualul deficit de energie este atât de mare 
încât autoritățile iau în calcul şi cele mai negre 
scenarii, printre care şi deconectarea totală a 
unor localități.

„Abia post-factum vom conștientiza cât de scumpă a fost energia pe care nu am reușit să o economisim”

Doina BURUIANĂ

Nicio ședință fără replici și acuze reci-
proce în Parlamentul de la Chișinău. De 
această dată, discuțiile au vizat anunțul de 
miercuri venit din SUA cu privire la inclu-
derea lui Plahotniuc și Șor și a apropiaților 
lor în lista de sancțiuni. 

„În sfârșit, doi indivizi, care au capturat 
acest stat, au erodat democrația din interior 
și au furat sume neverosimile de bani au 
fost recunoscuți și incluși în lista de sanc-
țiuni ale SUA alături de mai multe entități 
și persoane fizice inclusiv din Federația 
Rusă”, a declarat deputatul PAS, Dumitru 
Alaiba, în debutul ședinței Parlamentului 
de joi, 27 octombrie. 

Și pentru că deputații din Partidul „Șor” 
au lipsit de la ședința în plen, colegii lor 

au pus pe locurile acestora câte o pungă 
neagră, drept simbol al celor pline cu bani 
ridicate, săptămâna trecută, de oamenii 
legii de la domiciliile mai multor repre-
zentanți ai formațiunii. 

De la sancțiunile SUA pe numele „ho-
ților de miliarde”, legislatorii au trecut la 
foștii și actualii „KGB”-iști din politicul 
moldovenesc. 

„Analizând un pic strategia Federației 
Ruse de influență politică în Moldova, ți 
se face milă. Dacă înainte rușii erau mai 
sofisticați, lucrau cu niște indivizi ca Iurie 
Roșca, pentru developarea căruia a fost 
nevoie de niște ani, acum Kremlinul se ba-
zează pe o grupare de hoți și susținători ai 
războiului, pe «șori», pe toți acei pe care 

i-a născut și crescut domnul Voronin, cei 
care au prădat țara”, a declarat Cheptănaru. 

Fostul președinte comunist, Vladimir 
Voronin, nu a ezitat să developeze „ade-
vărații KGB-iști”, care, potrivit lui, sunt 
în actuala componență a Legislativului. 

„Iurie Roșca nu a fost niciodată aghent 
KGB. Voi ați uitat unde am activat eu și în 
calitate de cine. Dar între voi sunt și foști 
agenți KGB și SRI, felicitări”, a comentat 
Voronin. 

Discuțiile pe marginea acestui subiect 
s-au încheiat când socialistul Grigore Novac 
le-a sugerat parlamentarilor să-și amin-
tească de „economisirea energiei”.

Președintele Legislativului și-a îndemnat 
colegii să ia în serios îndemnul autorităților. 

„Toți o să facem economie, inclusiv în 
sala asta, în cabinetele dvs. și peste tot. 
Vă rog frumos, mai mult respect față de 
banul public. Faceți economie oriunde, mai 
puțin dam căldura la climatizator, similar 
faceți și acasă pentru că trecem o perioadă 
complicată. Această perioadă complica-
tă este inclusiv din cauza celor care și-au 
imaginat ca în sec. 21 pot să cotropească 
alte țări, inclusiv că cineva înnebunește și 
omoară oameni nevinovați încercând să 
restabilească nu știu ce uniuni sovietice. 
Pentru Uniunea Sovietică trebuie doar o 
lumânare, iar cei cărora tare li-i dor să 
aprindă o lumânare și să spună Doamne 
ferește să mai revină”, a comentat Grosu. 

Marina Suruceanu

„Procedura de deconectare 
prin evantai prevede deconecta-
rea anumitor consumatori pe un 
interval de timp, în funcție de de-
ficitul de energie electrică. Astfel 
încât, într-un anumit interval, spre 
exemplu ora 19:00-20:00, să fie 
deconectați consumatorii interup-
tibili dintr-o anumită zonă. Ulteri-
or vor fi deconectați consumatorii 
din alte zone, și tot așa, pe rând. 
Dacă deficitul este mai mare, se 
trece și la consumatorii casnici, în 
special cei din mediul rural, deoa-
rece, acolo de cele mai multe ori 
nu sunt spitale situate pe aceeași 
linie alimentară cu consumatorii 
casnici. Din acest motiv, furnizorii 
de energie au separat sectoarele 
unde nu sunt consumatori critici”, 
a menționat expertul.

Ce preț am putea plăti 
pentru energia electrică

Cert este că prețul mediu de 
achiziție a energiei electrice în 
lunile noiembrie-decembrie va fi 
mult mai mare, ceea ce va fi o pre-
siune enormă asupra sectorul ener-
getic și, cel mai probabil, va trebui 
să avem noi majorări de prețuri, a 
spus expertul economic Veaceslav 
Ioniță, în cadrul unei analize.

„Dacă gestiunea în această 
perioadă de criză va fi una impe-
cabilă, Moldova pentru lunile no-
iembrie-decembrie poate avea un 
preț mediu de achiziție a energiei 
electrice la nivel de 2,6 lei/kWh, 
sau de 2,6 ori mai scump decât 
prețul mediu din ultimii cinci ani. 
Cert este un fapt: consumul mare 
în orele de vârf creează presiuni 
enorme asupra prețului de achi-
ziție. Noi avem de ales: reducem 
consumul în orele de vârf sau 
plătim un preț majorat, pentru 
plăcerea de a consuma fără limi-
te”, a subliniat expertul.

Cine-i mai „kgb”-ist: controverse în Parlamentul de la Chișinău 
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„Avem un flux 
enorm de oameni”

La ajutorul registratorilor în 
completarea cererii pentru com-
pensația oferită de Guvern pot 
apela persoanele care nu dispun 
de echipament, acces la internet 
sau care nu au abilitățile necesare 
pentru înregistrare individuală pe 
platforma online, scrie în comu-
nicatul MMPS. 

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a vorbit cu mai mulți bibli-
otecari, dar și asistenți sociali din 
republică și a aflat cum decurge 
procesul de înregistrare și care 
este fluxul de cereri. 

Directoarea Bibliotecii Publi-
ce Raionale „A. Plămădeală” din 
Hâncești, Tatiana Darii, ne-a spus 
că săptămâna trecută au avut câ-
teva probleme cu site-ul, dar, în 
general, bibliotecarii și asistenții 
sociali se descurcă. 

„Săptămâna trecută a fost o 
problemă, nu funcționa site-ul, 
arăta eroare. Dar am înțeles că 
această problemă a fost în tot 
raionul Hâncești. Noi la bibli-
oteca raională avem desemnate 
două fete care oferă ajutor. Zil-
nic, avem foarte mulți oameni 
care vin să ne ceară ajutor în 
completarea acestor cereri, nu 
am acum o statistică, dar sunt 
foarte mulți. Ne descurcăm, nu 
e atât de complicat”. 

Natalia Bodean, reprezentanta 
Bibliotecii Publice Raionale „Di-
mitrie Cantemir” din Ungheni, 
ne-a spus că au un aflux enorm 
de oameni. 

„Procesul decurge foarte bine, 
ne implicăm maxim. Un pic ne-
am dat la o parte de la activitatea 
noastră de bază, pentru a-i putea 
ajuta pe cei care au nevoie la com-
pletarea acestor cereri. Sunt foarte 
multe persoane care solicită aju-
tor, ele nu știu cum să completeze 
cererile. Vin mulți oameni, dar ne 
descurcăm.” 

Și Mariana Spînu, asistentă so-
cială în comuna Stăuceni, ajută 
cetățenii să completeze cererea. 
Femeia spune că cel mai mult cer 
ajutor persoanele în etate. 

Începând cu 29 septembrie 2022, timp 
de o săptămână, 180 de bibliotecari şi 
asistenți sociali au fost instruiți cum 
să înregistreze cetățenii în sistemul 

informațional şi să beneficieze de compensații 
la energie, informează Ministerul Muncii şi 
Protecției Sociale (MMPS). Reporterul „Gazetei 
de Chişinău” a discutat cu mai mulți bibliotecari 
şi asistenți sociali din republică şi a aflat 
că aceştia se confruntă cu un aflux mare de 
persoane care solicită asistență.

„Este foarte mare volumul de 
lucru. Oamenii parcă cred că se 
termină aceste compensații și se 
grăbesc să se înregistreze. Vin 
toți buluc. Cel mai mult cer aju-
tor persoanele în vârstă”, spune 
Mariana Spînu. 

„Nu e ușor. Noi am făcut acele 
cursuri unde am fost instruiți cum 
să îi ajutăm pe oameni la comple-
tarea cererilor. Avem foarte mulți, 
dar ne bucurăm că ei apelează și 
noi îi ajutăm”, asistentă în cadrul 
Bibliotecii Publice Raionale „Ion 
Ungureanu” din Căușeni. 

„Noi avem trei doamne care se 
ocupă de asta. Parcă se descurcă, 
n-am avut probleme până acum”, 
Elena Anghiș, șefa Bibliotecii Pu-
blice Raionale ”Andrei Ciurunga”, 
Cahul.

Nici la Chișinău situația nu e 
deloc roz. „Platforma compen-
satii.gov.md nu funcționează 
pe deplin. Sistemul nu asigură 
generarea cererilor anume la 
înregistrarea asistată. La înre-
gistrarea online funcționează 
relativ bine, dar la cea asistată, 
anume la populația vulnerabi-
lă, cei care se înregistrează la 
asistența socială și biblioteci, nu 
funcționează generarea codului 
pentru beneficiari, or acest lu-
cru este o încălcare flagrantă a 
regulamentului”, a spus Boris 
Gâlcă, șeful Direcției generale 
asistență socială și sănătate, în 
cadrul ședinței operative a Pri-
măriei din 24 octombrie.

Precizăm că de instruiri au be-
neficiat peste 2000 de registratori 

din întreaga republică – asistenți 
sociali comunitari și bibliotecari. 
Instruirile au fost organizate de 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, cu sprijinul Uniunii Eu-
ropene și Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, prin in-
termediul Programului Aborda-
rea impactului crizei energetice 
în Republica Moldova. În total, 
sunt implicați circa 1.200 de asis-
tenți sociali și 800 de bibliotecari, 
informează MMPS. 

Amintim că Guvernul a creat 
Fondul de Reducere a Vulnera-
bilității Energetice pentru a aju-
ta populația să depășească criza 
energetică globală ce afectează și 
Republica Moldova. Pentru plata 
compensațiilor la energie vor fi 
alocate cca 5 miliarde de lei.

Asistenții sociali și bibliotecarii, instruiți să ajute cetățenii la înregistrarea online 
pentru a obține compensații în factură la energie

Diana BOTNARU

Deputații PAS își doresc sancțiuni mai 
dure pentru organizatorii și finanțatorii 
protestelor al căror scop este organizarea 
dezordinilor în masă și răsturnarea ordinii 
constituționale. Un proiect de lege în acest 
sens a fost înregistrat la Parlament, iar altul 
urmează să fie definitivat și propus spre 
dezbateri publice. Despre aceasta a anunțat, 
joi, 27 octombrie, președintele Comisiei 
parlamentare  securitate națională, apărare 
și ordine publică, Lilian Carp. 

Discuțiile au survenit în contextul pro-
testelor organizate de Partidul „Șor” în 
capitală și scopul real al acestora. 

„Situația este destul de deocheată, dacă 
anterior lumea ieșea în stradă să protesteze 
împotriva furtului miliardului, astăzi avem 
situația în care cei care au furat protestează 
de ce se protestează împotriva furatului”, 
a comentat președintele comisiei de profil 
și deputatul PAS, Lilian Carp. 

La începutul ședinței de joi, 27 octom-
brie, deputata BCS, Diana Caraman, a cerut 
din nou audierea ministrului de Interne, 
Ana Revenco, invocând faptul că „poliția 
intimidează oamenii”, referindu-se la pro-
testatarii lui Șor. Propunerea comunistei 
nu a întrunit numărul necesar de voturi, 
respectiv, șefa de la Interne nu va fi au-
diată în plen. „Puneți-vă pofta-n cui!”, le 
sugerează președintele Legislativului, Igor 
Grosu, celor care mai speră să-i „readucă 
pe hoți la guvernare”. 

„Noi n-o să dăm voie nimănui să destabi-
lizeze situația în Republica Moldova. Poliția 
își face bine meseria, își riscă viețile, în timp 
ce un bandit și partenerii lui din această 
sală, pe bani furați, vor să destabilizeze 
situația în Republica Moldova. Puneți-vă 
pofta-n cui!... Cei care mai sperau cumva 
că o să întoarcă înapoi hoții și bandiții. 
Lucrurile sunt ireversibile. Cine are de stat 
la pușcărie o să stea”, a dat asigurări Gro-
su, care a cerut sancțiuni mai dure pentru 
finanțatorii acțiunilor destabilizatoare din 
țară.

Zis și făcut. Un proiect de lege în acest 
sens a fost deja înregistrat, iar un altul 
urmează să fie supus dezbaterilor publice.  

„Chiar ieri a fost înregistrat un proiect 
de lege care vizează activitatea MAI, în 
document sunt prevăzute sancțiuni mai 
dure pentru ultragieri. Am avut situații 
complicate, când la protest se vine cu to-

porul... frumos, nu?... s-a aruncat piroteh-
nică sub rezervorul mașinii de poliție cu 
scopul de a o aprinde. Se mai lucrează la 
un proiect care stabilește sancțiuni dure 
pentru cei care plătesc protestele cu scopul 
de  răsturnare a situației constituționale, 
dar și pentru cei care primesc asemenea 
plăți. Aceștia, totuși, nu sunt zilieri, ei vin 
cu anumite scopuri”, a explicat deputatul 
PAS, Lilian Carp. 

Precizăm că, recent, mai mulți repre-
zentanți ai Partidului „Șor” au fost reți-
nuți după ce oamenii legii au ridicat de la 
domiciliile lor zeci de pungi din plastic în 
care erau distribuite circa 3,5 milioane de 
lei. Oamenii legii presupun că este vorba 
despre o „plată săptămânală”, care era văr-
sată pentru acoperirea plăților de transport 
și participare la protestele din Chișinău. 

Marina SURUCEANU

Grosu: „Puneți-vă pofta-n cui!” 
Autoritățile cer sancțiuni mai dure pentru finanțatorii protestelor cu scop de răsturnare a ordinii constituționale  
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Krasnoselski șantajează 
R. Moldova cu sistarea 
energiei electrice

După anunțul lui Krasnoselski, 
începând de luni, 24 octombrie 
R. Moldova se confruntă cu un 
deficit de energie. În ajutor sta-
tului nostru a venit România care 
a intervenit pentru echilibrarea 
sistemului electroenergetic din R. 
Moldova. Marți, 25 octombrie, o 
turbină a Centralei electrice de la 
Cuciurgan s-ar fi defectat, iar defi-
citul de energie a fost suplimentat 
de către sistemul electroenergetic 
al României. Experții susțin că 
acesta ar fi un sabotaj din partea 
regiunii transnistrene. 

Marți, 25 octombrie, Comisia 
pentru Situații Excepționale a in-
tervenit cu noi măsuri în vederea 
reducerii consumului de resurse 
energetice pentru evitarea între-
ruperilor de energie electrică. 
Printre măsuri se regăsește de-
conectarea havuzurilor, vitrinelor, 
iluminatului decorativ, arhitec-
tural și publicitar, cu excepția 
iluminatului firmelor în timpul 
orelor de program. Funcționarea 
scărilor rulante/escalatoarelor 
urmează a fi întreruptă între ore-
le 07:00-11:00 și 18:00-23:00, 
cu excepția celor utilizate pen-
tru transportarea mărfurilor și 
greutăților, precum și a cazurilor 
când suspendarea poate afecta 
securitatea și sănătatea oamenilor 
și altele.

„Partenerii” din 
Transnistria au încălcat 
demonstrativ obligațiile 
contractuale

Fostul vicepreședinte al Par-
lamentului, Alexandr Slusari, 
susține că, în cazul șantajului din 

partea autorităților de la Tiraspol 
în legătură cu limitarea furnizării 
de energie electrică către malul 
drept, secretarul Consiliului Su-
prem de Securitate, Dorin Recean, 
și viceprim-ministrul pentru re-
integrare, Oleg Serebrian, trebuie 
să meargă la Varnița pentru ne-
gocieri.

„Ministrul Spînu a ieșit ieri cu 
încă un mesaj de hipnoză energe-
tică. A câta oară ne-a chemat la 
economia energiei electrice și la 
solidaritate. 

Domnule ministru, dar „cetă-
țenii” noștri de pe malul stâng al 
Nistrului, de care dvs. tot timpul 
aveți mare grijă, nu ar trebui și ei 
să fie solidari cu noi? Poate ală-
turi de Recean și Serebrian mai 
mergeți la Varnița și discutați cu 
гауляйтер Krasnoselski și par-
tenerul lui Plahotniuc, Gușan, 
despre solidaritate?

Poate, în loc de spoturi despre 
cum stingeți lumina la Guvern, 
ne anunțați ce planificați să în-
treprindeți în raport cu „parte-
nerii” din Transnistria, care au 
încălcat demonstrativ obligațiile 
contractuale, au pornit la +21 afa-
ră sezonul de încălzire, primesc 
în continuare de la noi gaz fără 
achitare și planifică din 1 noiem-
brie să lase complet malul drept 
fără energie electrică, luând toată 
cota de gaz gratis pentru populația 
și industria Transnistriei”, spune 
Slusari într-o postare pe pagina 
sa de Facebook.

„Pare aberant ca un lider 
separatist să decidă 
în locul nostru”

Diplomatul și politicianul Igor 
Munteanu a venit cu o reacție pe 
pagina sa de Facebook după anun-
țul așa-zisului lider de la Tiraspol, 
Vadim Krasnoselski, menționând 
că Tiraspolul nu are nici un drept 
să decidă ce volum de electricitate 
trebuie să primească consumatorii 
din R. Moldova.

„Mi se pare totuși corect să ne 
așteptăm ca limitarea drastică a 
volumului de electricitate livrat 

Conducerea de la Chișinău tace?

La 21 octombrie, aşa-zisul lider de la 
Tiraspol, Vadim Krasnoselski, anunța 
că centrala de la Cuciurgan va reduce de 
luni, 24 octombrie, livrările de energie 

electrică către Republica Moldova de la 70% 
la 27%. Acesta a declarat că, dacă Gazprom nu 
va creşte livrările de gaz, în luna noiembrie 
volumul total de electricitate furnizată malului 
drept va fi de cel mult 23% din necesar. Experți în 
domeniul energeticii şi foşti politicieni susțin că 
acest fapt este un sabotaj din partea autorităților 
de la Tiraspol şi că conducerea de la Chişinău 
trebuie să răspundă cu aceeaşi monedă. 

de MGRES Republicii Moldova 
(sub anunțul lui Krasnoselski) 
să ridice o reacție adecvată din 
partea guvernului. Mi se pare 
aberant ca după 1 an de la sem-
narea amendamentelor la Con-
tractul Moldovagaz-Gazprom, un 
lider separatist să decidă în locul 
nostru, cu de la sine putere, ce 
volum de electricitate primesc 
consumatorii din RM și cât volum 
de gaze va păstra pentru propriul 
consum.

 Nu am citit nicăieri în anexele 
semnate la 29 octombrie 2021 că 
Tiraspolul are un cuvânt de spus 
ca noi să înghețăm de frig și să ne 
lipsească electricitatea. De azi, 24 
octombrie, de la ora 15.00, presiu-
nile asupra rețelei electrice din RM 
cresc fără precedent în RM, ceea ce 
denotă că: (a) contractul amendat 
în 2021 a fost complet greșit, iar azi 
noi plătim costurile acestui eșec, 
(b) că insecuritatea energetică a 
RM rămâne total nerezolvată, și (c) 
încercările Energocom de a „câr-
pi” cu volume mici precaritatea 
actualului sistem energetic sunt 
lamentabile.

  Guvernul RM are nevoie ur-
gent de o Strategie de achiziții în 
sectorul energiei (electricitate și 
gaze naturale), evitând improvi-
zațiile ultimelor zile și haosul care 
s-ar putea instala degrabă în acest 
sector. Incompetența are costuri”, 
a scris Igor Munteanu.

Expertul în energetică, Sergiu 
Tofilat, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău” că Putin limitează 
volumele de gaz livrate Republi-
cii Moldova și încearcă să paseze 
responsabilitatea pe Guvernul de 
la Chișinău.

„Decideți voi cui o să-i dați gaz 
și cine va îngheța de frig și el se 
va folosi de asta pentru a critica, 
pentru a da vina pe Guvernul de 
la Chișinău. Acesta este obiectivul 
lui”, susține Tofilat.

Șeful Moldovagaz îi pune 
la punct pe oficialii 
de la Tiraspol

Pe de altă parte, așa-numitul 
premier transnistrean, Alexandr 
Rozenberg, anunța zilele trecute 
că regiunea vrea să cumpere ga-
zul direct din Rusia, dar Chișinăul 
blochează procesul. Șeful Moldo-
vagaz, Vadim Ceban, a venit cu o 
reacție, punctând că, în ce privește 
importul gazului, compania pe care 
o conduce respectă legislația Repu-
blicii Moldova și normele interna-
ționale de reglementare energetică. 

Conform șefului de la Moldo-
vagaz, Tiraspolul nu poate impor-
ta gaz direct cât timp în stânga 
Nistrului nu se aplică legislația 
Republicii Moldova. 

Miercuri, 26 octombrie, Biroul 
Politici de Reintegrare a anunțat 
că, în legătură cu criza energetică 
care se amplifică și necesitatea 
discutării aspectelor problemati-
ce, clarificării unor aspecte teh-
nice și identificării unor soluții 
pentru depășirea problemelor 
apărute recent pe întreg teritoriul 
țării, Chișinăul a solicitat convo-
carea unei întrevederi de lucru 
la nivel de reprezentanți politici 
în procesul de negocieri privind 
reglementarea transnistreană din 
partea Chișinăului și Tiraspolului.

La discuții sunt invitați repre-
zentanți ai instituțiilor de profil 
de pe ambele maluri ale Nistrului, 
precum și reprezentanții mediato-
rilor și observatorilor în formatul 
de negocieri „5+2”. 

În contextul în care Chișinăul a 
solicitat convocarea unei reuniuni 
în formatul „1+1” pentru a discu-
ta gestionarea crizei energetice, 
așa-zisul ministru de externe de 
la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, susți-
ne că reprezentanții Tiraspolului 
sunt dispuși să organizeze o astfel 
de întâlnire. Potrivit separatis-

tului, „dacă Republica Moldova 
vrea să discute matur despre 
problemele energetice, trebuie 
să vorbească direct cu Rusia”, a 
comentat Ignatiev pe canalul său 
de Telegram.

Comisarul european pentru 
energie Kadri Simson 
recunoaşte că situația 
energetică din Republica 
Moldova este gravă

Consiliul pentru transport, 
telecomunicații și energetică al 
Uniunii Europene și Comisia Eu-
ropeană au recunoscut că situația 
energetică în Republica Moldova 
este gravă. Problema nu este doar 
în găsirea surselor alternative de 
energie pentru Republica Moldova, 
dar și de finanțare, iar în acest sens 
se caută suport din partea UE.

Situația din R. Moldova ara-
tă clar cum a transformat Rusia 
energia în armă, a atenționat co-
misarul european pentru energie 
Kadri Simson, într-o conferință 
de presă care a avut loc marți, 25 
octombrie. Suspendarea forțată a 
exporturilor de energie electrică 
ale Ucrainei este o problemă ma-
joră pentru R. Moldova, a consta-
tat Kadri Simson. 

„În Moldova, situația este din 
ce în ce mai dificilă, întrucât Mol-
dova se bazează pe Ucraina pen-
tru 30% din importurile sale de 
energie electrică, iar suspendarea 
forțată a exporturilor de energie 
electrică ale Ucrainei este, de ase-
menea, o problemă majoră pentru 
R. Moldova. Așadar, Moldova a 
fost informată săptămâna trecută 
că fluxurile de gaze de la Gazprom 
vor fi reduse în continuare, la fel ca 
și furnizarea de energie electrică 
din Transnistria. Este un alt exem-
plu clar al modului în care Rusia 
a transformat energia în armă”, a 
constatat Kadri Simson.

Carolina CHIRILESCU

Vadim KrasnoselskiOleg Serebrian
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Businessul în rol de 
cenușăreasă pe timpul unei 
guvernări, pretinsă de dreapta

Scriam în numărul trecut, cu referire 
la estimările doctorului în economie 
Sveatoslav Mihalache, că în anul viitor 
Guvernul va trebui să aloce doar pentru 

indexările de pensii şi salarii ale bugetarilor cel 
puțin 15 miliarde de lei. 

E C O N O M I E

Declarație: 
Construcția 
liniei de înaltă 
tensiune 
Isaccea-
Vulcănești 
trebuie 
accelerată

Criza energetică actuală nu 
este întâmplătoare. Ea se dato-
rează moștenirii eșecurilor unor 
guvernări proaste, dar și unei reac-
ții întârziate a actualei guvernări, 
care și-a asumat riscuri inutile, din 
incompetență, este de părere fostul 
ambasador al Republicii Moldova 
în SUA, Igor Munteanu. El sus-
ține că achizițiile de electricitate 
trebuia pornite încă din lunile de 
vară, din surse diversificate, iar 
marea lor parte ar fi trebuit cău-
tată în afara zonei de conflict. Igor 
Munteanu afirmă că nici Ucraina, 
bântuită de război, nici centrala 
de la Cuciurgan nu sunt furnizori 
siguri de energie. „Am fi fost în-
tr-o situație mult mai sigură, dacă 
strategia noastră se orienta spre 
România, așa cum o facem în si-
tuații de avarie”, spune el.

Rusia pierde 
poziția de lider 
în exportul 
de energie

Rusia va pierde în următo-
rii ani poziția de lider mondial 
în exportul de energie, din ca-
uza consecințelor invaziei din 
Ucraina și în special ca urmare 
a reducerii vânzărilor de gaze în 
Europa, piața sa tradițională, po-
trivit Agenției Internaționale a 
Energiei (IEA), citată de EFE. În 
raportul său anual privind per-
spectivele globale, publicat joi, 
IEA estimează că exporturile de 
combustibili fosili ale Rusiei nu 
vor reveni niciodată la nivelurile 
din 2021 și asta în pofida reori-
entării țării către piețele asiatice. 
În termeni globali, IEA calculează 
că, dacă anul trecut exporturile 
Rusiei au reprezentat circa 20% 
din schimburile internaționale cu 
energie, procentul va scădea la 
13% în 2030, ca urmare a ultime-
lor politici puse în aplicare după 
izbucnirea conflictului. O bună 
parte din „terenul pe care Rusia 
îl va pierde” în ceea ce privește 
vânzările de combustibili fosili 
va fi câștigată de Statele Unite ale 
Americii și Orientul Mijlociu, ara-
tă raportul.

Astfel, la o inflație de 28,5% 
pentru anul curent, prognozată 
de Fondul Monetar Internațional 
(FMI), cele peste 670 de mii de 
pensii urmează să fie majorate 
corespunzător cu 28,5%. 

Cel puțin 20 de miliarde 
de lei pentru menținerea 
puterii de cumpărare

Guvernul a anunțat deja și 
despre o majorare de salarii a 
bugetarilor. Indexarea nu este o 
majorare în sine, ci o procedură 
prin care se menține puterea de 
cumpărare a populației odată cu 
creșterea prețurilor. Altfel spus, 
indexarea nu-i face pe oameni 
mai bogați, ci nu permite sără-
cirea prea abruptă a acestora. În 
ce privește bugetarii, majorările 
de salarii mai au menirea să stă-
vilească exodul angajaților la stat. 
Recent, a fost făcută publică infor-
mația că sistemul de învățământ 
duce lipsă de peste 2000 de cadre 
didactice. Tinerii nu vin să lucreze 
în școli, iar situația este cât de cât 
sub control datorită rămânerii în 
funcții a profesorilor, care au atins 
demult vârsta de pensionare. 

Altfel spus, programele sociale 
de menținere a puterii de cum-
părare a populației sunt absolut 
justificate. La fel este perfect justi-
ficată și compensarea de către stat 
a facturilor pentru gaze, încălzire 
și electricitate. Și nu este vorba 
doar de latura socială a problemei. 
Fără aceste compensații, o mare 
parte din consumatori nu va pu-
tea să-și onoreze contractele și, în 
consecință, operatorii de pe aceste 
piețe ar putea ajunge în pragul 
falimentului. Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale a anunțat că 
pentru compensații urmează să fie 
alocate în această iarnă cel puțin 
cinci miliarde de lei. 

Iată, deci, se acumulează suma 
de aproape 20 miliarde de lei, bani 
care urmează să mențină cât de 
cât puterea de cumpărare a po-
pulației. 

Businessul, cenuşăreasa 
actualei guvernări

Ceea ce îngrijorează este, însă, 
lipsa unor programe extinse de 
susținere a businessului, care 

să mențină pe linia de plutire și 
afacerile. Până la urmă, compa-
niile sunt cele care asigură locuri 
de muncă și aduc bani la buget. 
Miercuri, în cadrul unei ședințe 
a Clubului Presei Economice, a 
fost pus în discuție anume acest 
subiect. Din păcate, dintre repre-
zentanții Guvernului a fost pre-
zent doar directorul Agenției de 
Investiții, Marin Ciobanu, deși au 
promis că vor participa și minis-
trul Economiei, Sergiu Gaibu, și 
cel al Finanțelor, Dumitru Budian-
schi, dar și președintele Comisiei 
parlamentare pentru economie, 
buget și finanțe, Dumitru Alaiba. 

În schimb au fost prezenți re-

prezentanți ai mediului de afaceri, 
care au relatat despre problemele 
lor, confirmând presupunerile că 
Guvernul acordă mult prea puțină 
atenție businessului. Și nu e vorba 
doar despre lipsa unor programe 
de susținere. Oamenii de afaceri 
resimt chiar o creștere a presiunii 
autorităților de control al statu-
lui asupra mediului de afaceri, o 
înăsprire a atitudinii din partea 
Fiscului sau Serviciului Vamal, 
spre exemplu. Potrivit Milei Ma-
lairău, director executiv al Came-
rei de Comerț moldo-americane, 
AmCham, care întrunește 145  de 
companii mari, în ultimul timp se 
atestă o atitudine mult prea as-
pră a Fiscului chiar față de marii 
plătitori de impozite, cei care și-
au confirmat de-a lungul anilor 
atitudinea responsabilă față de 
obligațiile fiscale. „Recent, unul 
din cei mai mari membri ai Am-
Cham a fost amendat în baza unui 
articol interpretabil din legislația 
fiscală cu o sumă de ordinul zeci-
lor de milioane. Această pedeapsă 
nejustificată a autorității fiscale 
nu face deloc bine climatului de 
afaceri”, a menționat directoarea 
AmCham. Totodată, ea a relatat 

Ion CHIȘLEA 

despre birocrația excesivă, care 
continuă să fie omniprezentă în 
Republica Moldova. „Din cauza 
birocrației, recent au plecat două 
importante companii farmaceu-
tice internaționale. Și-au închis, 
deocamdată doar oficiile, mărfuri-
le lor fiind încă prezente pe piață, 
însă semnalul este unul destul de 
îngrijorător”, a menționat Mila 
Malairău. 

Plecarea companiilor farmace-
utice de pe piața moldovenească, 
și așa una destul de subdezvolta-
tă, are consecințe finale și asupra 
consumatorilor, aceștia fiind pri-
vați de medicamente de calitate. 
Totodată, competiția scăzută ge-
nerează prețuri mari. Nu întâm-
plător, prețul medicamentelor în 
Republica Moldova este unul din 
cele mai mari din regiune. 

Cea mai gravă consecință a 
acestei atitudini rigide față de 
business constă în închiderea afa-
cerilor. Odată cu acestea se închid 

locurile de muncă și, în final, foștii 
angajați ajung să emigreze.

Cum pleacă businessul?

Odată cu intrarea în vigoare a 
Acordului de Liber Schimb cu Uni-
unea Europeană, s-a consemnat 
sporirea semnificativă a investiții-
lor moldovenești în România. Este 
un lucru firesc și destul de pozitiv 
pentru business să se extindă de 
pe o piață de două milioane de 
consumatori pe o piață de 20 de 
milioane, care, în plus, au o putere 
de cumpărare de vreo două ori mai 
mare. Problema este că, din cauza 
birocrației excesive și a rigidității 
autorităților moldovene, tot mai 
mulți din aceștia renunță să mai 
activeze pe piața moldovenească. 
Odată cu afacerile pleacă și forța 
de muncă.

Potrivit unor estimări recente 
ale Fondului Monetar Internațio-
nal, populația Republicii Moldova 
se va reduce în următorii cinci ani 
cu 200 de mii de oameni, până la 
2,32 milioane locuitori. Reducerea 
populației se întâmplă, parțial, din 
cauza sporului negativ al popula-
ției. Altfel spus, sunt înregistrate 

mai multe decese decât nou-năs-
cuți. În cea mai mare parte, însă, 
reducerea este cauzată de exodul 
populației, în special al tinerilor, 
care nu-și găsesc un rost acasă. 
Iar o atitudine ostilă față de bu-
siness nu face decât să intensifice 
acest exod. 

Ce investiții mai vin
în Republica Moldova

Plecarea businessului, în spe-
cial a celui mic și mijlociu, este 
compensată într-o proporție mai 
mică de unele investiții în Zone-
le Economice Libere. Potrivit lui 
Marin Ciobanu, numit recent în 
funcția de director al Agenției 
pentru Investiții, deși războiul din 
Ucraina și criza energetică nu-i 
încurajează pe investitorii străini 
să-și deschidă afaceri în Republica 
Moldova, procesul investițional 
nu este complet stopat.

„În Ștefan-Vodă avem o compa-
nie elvețiană care a finalizat con-
strucția unei fabrici de procesare 
a fructelor și legumelor. Este o 
investiție foarte importantă care 
oferă 50 de locuri de muncă, dar 
și oportunitatea pentru sute de 
fermieri din zonă să-și desfacă 
marfa direct la Ștefan-Vodă. O altă 
investiție importantă a fost făcu-
tă de compania germană Bautex 
la Strășeni. Aceasta a planificat 
deschiderea a 300 de locuri de 
muncă, fiind deschise deja 100 
din ele. Compania are echipamen-
te ultramoderne și procese înalt 
tehnologizate, aceasta fabrică pro-
duse din fibră de sticlă, utilizate în 
industria aerospațială și navală”, 
a relatat Marin Ciobanu. 

Ce e de făcut?

Totuși, aceste investiții nu sunt 
pe măsură să compenseze închi-
derea sau emigrarea businessului 
mic și mijlociu, căruia autoritățile 
de la Chișinău îi acordă foarte pu-
țină atenție, tratându-l în schimb 
cu foarte mare severitate. 

Potrivit lui Marin Ciobanu, 
există practici chiar în regiunea 
noastră foarte benefice pentru 
deschiderea afacerilor. 

„În Serbia, spre exemplu, statul 
oferă subvenții de 10 mii de euro 
pentru fiecare loc nou de muncă 
deschis. Da, aparent, ar părea că 
e o sumă prea mare. Însă acest 
loc de muncă va genera profit și, 
prin impozite, va întoarce banii 
respectivi în buget. De asemenea, 
și afacerile noi deschise ar putea 
beneficia de vacanțe fiscale pentru 
câțiva sau chiar pentru zece ani, 
până se pun pe picioare. Da, com-
pania nu va plăti impozite pe pro-
fit, însă angajații vor contribui la 
fondul de pensii și la cel medical. 
În plus, oamenii nu vor emigra, 
deci va fi păstrată o resursă im-
portantă cum e forța de muncă”, 
a remarcat directorul Agenției de 
Investiții. Păcat că la întrunire nu 
au mai venit miniștrii economiei 
și finanțelor pentru a spune ce pă-
rere au despre astfel de exemple. 
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Unul dintre cei vizați de sancți-
uni este Vladimir Plahotniuc, care 
s-a implicat în capturarea statu-
lui prin exercitarea controlului 
și manipularea sectoarelor-cheie 
ale Guvernului Moldovei, inclu-
siv domeniile de aplicare a legii 
– electoral și judiciar.

„Sancțiunile impuse astăzi 
dezvăluie nu numai strategia 
secretă a Rusiei în Moldova, ci 
demonstrează și modul în care 
corupția subminează statul de 
drept”, a declarat subsecretarul 
Trezoreriei pentru Terorism și 
Informații Financiare, Brian E. 
Nelson. „Operațiunile de influență 
ale Rusiei încearcă să exploateze 
punctele slabe din țările țintă pen-
tru a le destabiliza din interior. 
Statele Unite continuă să sprijine 
eforturile Moldovei de a combate 
corupția și de a contracara influ-
ența Rusiei”.

De ani de zile, se menționează 
în decizia Trezoreriei SUA, Gu-
vernul Rusiei a sprijinit campanii 
de influență și destabilizare, care 
implică adesea utilizarea corupției 
pentru a-și atinge obiectivele. În 
timp ce Guvernul Rusiei își îm-
pinge narațiunea și susține agen-
ții de influență, profită simultan 
de corupție pentru a-și promova 
propriile interese.

Acte de corupție

Autoritățile americane îl acuză 
pe Plahotniuc că a menținut con-

trolul asupra aparatului de aplica-
re a legii din Republica Moldova 
pentru a viza rivalii politici și de 
afaceri. Mai exact, Plahotniuc a 
direcționat forțele de ordine să 
concentreze investigațiile asupra 
persoanelor și entităților care se 
aflau în opoziție politică față de 
el și PDM înaintea alegerilor din 
2018.

De asemenea, Plahotniuc a 
folosit oficiali guvernamentali 
moldoveni ca intermediari pentru 
a mitui oficialii de drept, pentru 
a-și menține loialitatea și pentru 
a consolida și mai mult controlul 
său asupra Republicii Moldova. 

În 2018, Plahotniuc le-a or-
donat miniștrilor guvernului să 
adopte și să implementeze pro-
puneri de creștere a stimulentelor 
financiare pentru aplicarea legii, 
pentru a-și cumpăra în continuare 
loialitatea.

Plahotniuc și-a menținut, de 
asemenea, controlul asupra in-
stituțiilor mass-media-cheie, per-
mițându-i și mai mult influența și 
capacitatea de a exercita o pârghie 
asupra guvernului pentru a-și viza 
oponenții și a se proteja pe sine 
și pe aliații săi.

Plahotniuc s-a implicat în mod 
explicit în aranjamente corupte 
cu oficialii guvernamentali. Mai 
exact, Plahotniuc a aranjat ca o 
rudă a unui înalt oficial al guver-
nului să obțină o poziție-cheie în 
afaceri în schimbul sprijinului ofi-
cialului în numirea unei entități 
energetice moldovenești la alege-
rea lui Plahotniuc. De asemenea, 
Plahotniuc a încercat să mituiască 
politicienii pentru a schimba par-
tidele politice.

Plahotniuc s-a implicat direct 
sau indirect în corupție, inclusiv 
deturnarea bunurilor statului, 
exproprierea de bunuri private 
în scop personal, corupție legată 
de contracte guvernamentale sau 
de extracție a resurselor naturale 

P O L I T I C Ă

Plahotniuc, Șor și Ceaika și acțiunile 
lor diversioniste în Moldova

Oficiul pentru Controlul Activelor 
Străine al Departamentului Trezoreriei 
(OFAC) al SUA a luat măsuri pe 26 
octombrie, pentru a contracara 

campaniile de influență malignă persistentă 
ale Guvernului Federației Ruse şi corupția 
sistemică în Moldova. Autoritățile americane 
au impus sancțiuni împotriva a nouă persoane 
şi 12 entități – oligarhi recunoscuți pe scară 
largă pentru capturarea statului şi corupția 
instituțiilor politice şi economice ale Moldovei şi 
cei care acționează ca instrumente ale campaniei 
de influență globală a Rusiei. 

sau mită. Departamentul de Stat 
a impus restricții privind vizele 
lui Plahotniuc în ianuarie 2020, 
pentru implicarea sa în corupție 
semnificativă. Plahotniuc și mem-
brii săi apropiați ai familiei nu 
sunt, în general, eligibili pentru 
vize pentru Statele Unite.

După fuga sa în iunie 2019 din 
Moldova, Plahotniuc a ajuns în 
SUA, unde a încercat să obțină 
vize pentru toți membrii familiei 
sale. Toate actele au fost făcute 
înaintea alegerilor parlamentare 
din același an. La un an, autori-
tățile americane au refuzat să îi 
acorde vize de ședere pentru acte 
de corupție. Oligarhul a fost obli-
gat să părăsească SUA, alegând 
drept destinație Turcia.

Eforturile subversive ale 
Rusiei împotriva Moldovei

Recent, pe măsură ce Rusia se 
confruntă cu eșecuri militare și 
indignare globală din cauza ac-
țiunilor sale brutale în Ucraina, 
agenții ruși au luat măsuri din 
ce în ce mai disperate pentru a 
preveni erodarea în continuare 
a influenței sale.

Ilan Mironovici Șor, președinte 
al Partidului „Șor”, o formațiune 
populistă, a fost arestat anteri-
or pentru acuzații de spălare de 
bani și delapidări legate de furtul 
unui  miliard de dolari din 2014 
din băncile moldovenești.

Înainte de alegerile moldove-
nești din 2021, Rusia planifica 
acțiuni de subminare împotri-
va președintelui Maia Sandu și 

readucerea Moldovei în sfera 
de influență rusească. Pentru a 
sprijini acest efort, Șor a lucrat 
cu indivizi ruși pentru a crea o 
alianță politică în Parlamentul 
Republicii Moldova, care să sus-
țină acte legislative în interesul 
Federației Ruse. 

În iunie 2022, Șor a primit spri-
jinul Rusiei, iar Partidul Șor coor-
dona reprezentanții altor oligarhi 
pentru a crea tulburări politice în 
Moldova. În iunie 2022, Șor a lu-
crat cu entități din Moscova pentru 
a submina candidatura Moldovei la 
UE, în timp ce votul pentru statutul 
de candidat era în curs.

Soția lui Șor, cântăreața pop 
rusă Sara Lvovna Șor, a fost de-
corată de Putin ca artist de onoare 
al Rusiei.

Ilan Șor a fost responsabil 
sau complice sau a încercat să se 
implice într-o alegere guverna-
mentală din SUA sau alte alegeri 
guvernamentale străine în nu-
mele sau în beneficiul direct sau 
indirect al Guvernului Federației 
Ruse.

Legăturile lui Șor cu Rusia se 
atestă și în domeniul acționaria-
tului instituțiilor media. Exclusiv 
Media, firma deținută în prezent 
de deputatul socialist Corneliu 
Furculiță, a fost deschisă în 2011 și 
a avut succesiv mai mulți proprie-
tari, inclusiv pe Irina Ţvic, actuala 
directoare a TV6, controlată de 
Ilan Șor.

Mama Irinei Ţvic, Margarita 
Ţvic, a fost căsătorită cu fostul 
conducător al Sputnik Moldova, 
Vladimir Novosadiuc. Ambii fi-

În contextul declarațiilor făcute miercuri 
de către ambasadorul SUA în Republica Mol-
dova, Kent Logsdon, privind sancțiunile apli-
cate de Trezoreria SUA împotriva oligarhilor 
fugari și a oamenilor de afaceri și agenți FSB 
din Rusia implicați în acțiuni diversioniste în 
Moldova, Igor Munteanu, ex-ambasador al 

RM în SUA, susține într-o postare pe pagina 
sa de facebook că „e nevoie de adoptarea unei 
Legi Magnitsky în Parlamentul RM”.

La 26 octombrie, Oficiul pentru Con-
trolul Activelor Străine al Trezoreriei ame-
ricane a inclus doi cetățeni ai Republicii 
RM pe lista de sancțiuni Global Magnitsky 

Act, constatând că Vlad Plahotniuc se face 
responsabil de corupție în proporții deo-
sebit de mari, prin acțiuni de capturare a 
statului și subordonare a justiției în RM, 
iar Ilan Shor este responsabil de acțiuni 
destabilizatoare, inspirate și finanțate de 
serviciile speciale rusești, punând în pericol 

cursul democrați pro-EU al R.Moldova. 
Administrația SUA consideră că ambii sunt 
complici la acțiunile de subminare a statu-
lui de drept în beneficiul Federației Ruse, 
altfel spus, sunt dăunători pentru modelul 
de democrație urmat de RM, explică Igor 
Munteanu în postarea sa.

Igor Munteanu: „E nevoie de adoptarea unei Legi Magnitsky”

Trezoreria SUA a aplicat sancțiuni împotriva oligarhilor fugari și a oamenilor de afaceri și agenți FSB 
din Rusia implicați în acțiuni diversioniste în Moldova 

Ilie GULCA

gurează în raportul Kroll, o in-
vestigație care a scos la lumină 
actorii implicați în dosarul „furtul 
miliardului”.

Acțiunile lui Igor Ceaika 
în Moldova

Înaintea alegerilor moldo-
venești din 2021, Igor Ceaika, 
împreună cu secretarul de presă 
al Kremlinului, Dmitri Peskov, 
a elaborat planuri detaliate de 
subminare a președintelui Repu-
blicii Moldova, Maia Sandu, și de  
readucere a Moldovei în sfera de 
influență a Rusiei. 

Ceaika este fiul lui Iuri Ceaika, 
membru al Consiliului de Securi-
tate al Rusiei. El a folosit relațiile 
și influența tatălui său pentru a 
aduna și a-și consolida imperiul 
de afaceri.

Ceaika a intermediat o alianță 
între susținătorii lui Ilan Șor și ai 
Partidului Socialiștilor din Mol-
dova, reprezentat de Igor Dodon, 
fostul președinte al Moldovei, in-
culpat pentru corupție de autori-
tățile moldovenești. 

În schimbul promisiunii de 
susținere a Rusiei în alegeri, 
Ceaika a obținut sprijin pentru 
legislația preferată de Kremlin, 
inclusiv o lege prin care preșe-
dintele Republicii Moldova a fost 
deposedat de controlul Serviciului 
de Informații și Securitate al țării. 
Guvernul a folosit companiile lui 
Ceaika drept front pentru a cana-
liza bani către partidele politice 
colaboratoare din Moldova. 

Unele dintre aceste fonduri ili-
cite de campanie au fost alocate 
pentru mită și fraudă electorală.

Ceaika a fost responsabil sau 
complice sau s-a implicat direct 
ori indirect, sau a încercat să se 
implice într-o alegere guverna-
mentală din Statele Unite sau în 
alte alegeri guvernamentale stră-
ine pentru sau în numele ori în 
beneficiul, direct sau indirect, al 
Guvernului Federației Ruse. 

Ceaika a fost unul dintre oame-
nii de afaceri ruși care a sprijinit 
vehicule mass-media rusești în 
Moldova și a acordat sprijin fac-
torilor de decizie de la Tiraspol 
să elaboreze pretinsa legislație 
pentru funcționarea fermelor de 
dobândire a criptovalutei. 

SUA a mai aplicat sancțiuni îm-
potriva unor angajați ai serviciilor 
secrete rusești pentru participarea 
în acțiunile subversive din cam-
pania din alegerile parlamentare 
din vara anului 2021.
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În chestiunea 
Premiului Național

Premiile trebuie tratate cu 
suficientă doză de rezervă și de 
ironie. Dar cei care le decernează 
ar trebui să știe să le facă utile, 
să le facă să lucreze întru binele 
comunității, altfel, la ce bună pre-
mierea? Dacă vrei ca ele să aibă 
un impact stimulativ, e nevoie de 
o strategie a utilității.

Zilele astea a fost decernat 
Premiul Național. Ceremonia a 
fost modestă, discretă și scurtă 
(suntem pe muchie de război, în 
plină criză energetică, cu tot ta-
câmul ce însoțește năpasta), am 
crezut că nimeni nu a observat-o. 
Dar evenimentul a fost un bun 
capăt de vorbă pentru publicul 
nostru, tradițional cârtitor, ală-
turi de aplauzele altora. Cineva 
și-a amintit că o personalitate ar-
tistică de la noi sugera (dar numai 
după ce obținuse tot ce se putea 
obține) să nu accepți nimic de la 
stat; altul, malițios până la înver-
zire vânătă, a spus că distincțiile 
de stat sunt „pentru lingușitori”; 
în fine, a fost interpretat vechiul 
refren că premiile nu le-au luat 
neapărat cei care trebuia să le ia.

Am criticat (și eu) de atâtea ori 
deciziile juriului (dar și institu-
ția premiilor „de stat”), încât ar 
fi fost păcat să evit încă o dată 
tema. Mai ales că în acest an, în 
domeniul literaturii, premiul a 
fost acordat unui satiric și unui 
critic literar. 

Și acum, ca și în alți ani, juri-
zarea s-a făcut precipitat și dis-
cret-obscur. Nimeni nu a știut 
cine sunt candidații. Concepută 
ca o trecere în revistă a perfor-
manțelor profesionale, discer-
nerea trebuie să fie maxim de 
transparentă. Invitația de a parti-
cipa la concurs trebuie făcută din 
timp, la început de an. Iar lista 
celor care și-au depus dosarele 
trebuie dată publicității, nu pusă 
sub lacăt. Afișând din timp lista 
celor nominalizați, experții în do-
meniu ar avea posibilitatea să se 
pronunțe asupra performanțelor. 
Decizia va aparține, irevocabil, 
comisiei, dar discuția publică ar 
putea anticipa anumite nedume-
riri. Confruntările de opinii s-ar 
produce până la (nu după) înmâ-
narea premiilor. Lumea ar avea în 
față lista lungă a performerilor. 
Documentându-se, citind cărțile 
propuse spre evaluare, vizitând 
expozițiile, vizionând filmele, 
spectacolele, concertele puse în 
discuție, publicul s-ar alege cu 
revelația, iar performanțele ar 
lucra pentru binele public. S-ar 
dezavua, mai evident, la lumina 

Se vorbește mult în ultima 
vreme despre o posibilă reducere 
a ajutorului acordat Ucrainei de 
aliații ei principali, Marea Britanie 
și SUA. Vorba e a târgului, spe-
ranța, firește, a rușilor. Să vedem 
ce alimentează rumorile unora și 
reveriile altora.

Aflăm, de exemplu, că Marea 
Britanie ar trebui să renunțe la 

asistența financiară și militară din cauza problemelor interne. Proble-
mele, într-adevăr, există. Două crize majore au zguduit guvernarea în 
ultimele luni, care au condus la căderea a doi prim-miniștri. Neînțelegerile 
din sânul Partidului Conservator, nu altceva, au provocat debandada. 
Boris Johnson a fost la timona țării într-o perioadă extrem de dificilă, 
în plin Brexit (votat în 2016, efectiv din 2020) și pandemie, ca să nu 
mai vorbim de războiul din Ucraina. Cifrele nu denotă o guvernare prea 
reușită, dar trei factori importanți au ținut corabia cam aventurieră a 
lui Johnson pe linia de plutire în tot acest răstimp: carisma căpitanului, 
întrebarea fără răspuns „Cine ar fi cârmit mai bine în apele tulburi ale 
Brexitului?“ și angajarea fermă de partea valorilor fondatoare ale întregii 
civilizații occidentale din prima zi 
a războiului declanșat de barbarie 
împotriva acestei civilizații. Marea 
Britanie chiar a avut nevoie de un 
lider puternic (chiar dacă neprice-
put la buget și finanțe, rutina de-
cisivă a guvernării dintotdeauna) 
într-o perioadă de tranziție de la 
niște certitudini dezamăgitoare la 
incertitudini iluminate îmbietor de 
frumoase autoamăgiri. Excentri-
cul, dar fermul Johnson s-a ridicat 
la înălțimea provocării. Într-un 
final, l-a scufundat exact ceea ce 
l-a făcut să fie atât de diferit și de 
puternic într-o lume politică do-
minată de compromis, tipicării, 
protocolaritate, corporatism și co-
rectitudine fetișizată: indisciplina 
și indiscreția. 

Opțiunea subsecventă a par-
tidului de guvernământ pentru Elizabeth Truss părea, la început, cea 
mai logică cu putință. Electoratul care i-a susținut masiv pe tories la 
alegeri dădea semne de nemulțumire, iar Truss părea să aibă aceeași 
mânuță de fier cu care Margaret Thatcher scosese, pe vremuri, țara 
dintr-o mulțime de belele. Poate că a avut-o, dar cine mai poate ști 
acum, când partidul, sub presiunea atotputernicei burse și presei is-
terice, a împins-o din cuib pe Truss cu aceeași râvnă cu care a suit-o 
acolo? Personal, m-aș îndoi de duritatea aliajului lăuntric al doamnei, 
dacă tot ni se impune comparația cu Thatcher – până și felul în care 
își făcea reverențele în fața celor doi suverani pe care i-a avut MB în 
această perioadă arătau mai curând o ființă ușor timorată de propriul ei 
statut. Fără a mai aminti de maniera inconsecventă în care și-a rânduit 
declarațiile și intențiile. Că de fapte a scutit-o partidul.

Din 25 octombrie, premier e Rishi Sunak. Descendența din emi-
granți care nu s-au rupt de moștenirea lor culturală (omul practică și 
azi hinduismul), cimentată și de matrimoniul cu fiica nababului N.R. 
Narayana Murthy, rezidentă în MB, dar cetățeană a Indiei, deschide 
calea tuturor speculațiilor posibile. Moscova speră că sângele oriental 
și spiritul negustoresc va îngroșa destul circulația în creierul noului 
lider britanic ca să blocheze, treptat, sprijinul atât de costisitor pentru 
Kiev. Ce-i scapă lui Putin & Co e că Sunak nu e Putin și, prin urmare, 
nu decide singur. Iar conservatorii, de care Sunak depinde într-o mă-
sură mai mare decât de presupusele lui înclinații naturale și culturale, 
par să fi ajuns la un consens în ceea ce privește alianța cu Ucraina. 
Doar venirea la putere a laburiștilor în urma unor alegeri anticipate 
ar putea schimba ceva, cred rușii, închipuindu-și că stânga britanică 
e un soi de Corbyn colectiv – nu era oare bătrânul critic al NATO mai 
Schoz decât toți Scholzii din lume? Și aici însă Moscova ar trebui să se 
agațe mai puțin de ideologia și de trecutul stângii engleze, să citească 
mai atent The Guardian (sarcină imposibilă pentru ei, recunosc) și să 
priceapă, în sfârșit, că cel mai mare argument proucrainean al politici-
enilor britanici, susținut masiv și de alegători, e asemănarea izbitoare a 
bombardamentelor rusești de azi cu acelea trăite pe viu, nu la televizor, 
chiar de bunicii și străbunicii respectivilor alegători, în 1940.

În Statele Unite ale Americii, lucrurile stau puțin diferit și situația 
politică ar putea lua o întorsătură imprevizibilă în urma alegerilor din 
noiembrie. Dar despre asta, vinerea viitoare.

(va urma)

Prețul alianței 
sau alianță 
cu orice preț? (I) 

H a r t a  l u m i i

Mircea V. CIOBANU

zilei, inconsistența impostorilor, 
scutind comisia de eventuale de-
cizii rușinoase.

Am văzut cine sunt membrii 
comisiei naționale din acest an 
(apropo, componența comisiei 
trebuie făcută publică, poate 
după ce au luat decizia, ca să nu 
fie deranjați în timpul juriză-
rii): o listă de profesioniști, cu 
performanțe deosebite, fiecare 
în domeniul său. Și tocmai din 
acest motiv, e bine să-i cunoască 
lumea, de vreme ce participăm 
la o paradă a realizărilor. Dar 
nu sunt sigur că fiecare dintre 
ei (cu câte un vot egal la ședin-
ța decizională) ar putea să fie, 
concomitent, expert în științele 
reale, în arta plastică modernă, în 
muzica clasică și în literatura (& 
critica) recentă. Mihai Cimpoi in-
sista, acum câțiva ani, să se con-
stituie comisii distincte pentru 
a) premiile din domeniul științei 
și b) pentru cele din domeniul 
literaturii și artei. Există criterii 
precise ale notorietății, noutății și 
relevanței științifice, astfel încât 
o comisie specializată s-ar dumeri 
mai ușor de nivelul performanței. 
Iar o altă comisie ar evalua, pe 
alte criterii distincte, produsele 
culturii, artei și literaturii. Juriile 
strict profesioniste ar face o triere 
mai sigură și mai argumentată, 
disociind profesionalismul de 
popularitate; notabilitatea de 
notorietate sau valoarea de alte 
indicii vagi.

Aș evita, în toate domeniile, 
formulele de genul „pentru în-
treaga activitate” (sau: „Opera 
Omnia”). Aș prefera premierea 
performanțelor concrete: des-
coperirea științifică exactă, re-
levanța și impactul; monografie 
sau altă carte de referință; expo-
ziție personală, lucrare plastică 
sau ciclu de lucrări; spectacol(e) 
concret(e) sau program de con-

certe (finite), carte sau serii de 
cărți cu titluri concrete. Ele ar 
putea fi examinate, recenzate, 
evaluate, apreciate ca impact etc., 
ele ar deveni, prin publicitatea 
implicită, parte a patrimoniului 
național. Iar profesioniștii do-
meniului, plus tineretul studios 
și publicul interesat ar cunoaș-
te aceste performanțe puse în 
joc. Or, în ultimă instanță, nu 
de dragul mângâierii orgoliului 
laureaților se fac aceste concur-
suri, ci pentru a scoate în atenția 
publicului interesat performanța. 
Argumentările ar marca unicita-
tea produsului, în genul: duetu-
lui de pianiști Iurie Mahovici și 
Anatol Lapicus, care știu să îm-
blânzească, deopotrivă, diezii 
clasici și sincopele moderne; lui 
Vali Boghean, care ajunge la for-
mulele muzicale moderne săpând 
în straturile muzicii arhetipale, 
îmbinând discreția academică cu 
spectacularul popularității. Etc.

P.S. În ceea ce privește umila 
mea persoană (eterna întrebare 
despre justețea jurizării va per-
sista, oricum), îmi vine mai greu 
să apreciez decizia instanței. Dar 
unghiurile aprecierii, ca și vari-
etatea produselor puse pe tapet, 
fiind atât de diferite, pot să spun 
doar atât: putea fi și o alegere 
mai bună. A unui candidat mai 
meritoriu și, cu siguranță, a cui-
va care își dorea mai mult decât 
mine distincția. Recunoscător 
celor care au pledat cauza mea, 
nu mă îmbăt cu aerele unuia care 
l-a apucat pe Dumnezeu de bar-
bă. Eugen Lungu știe un secret: 
niciun premiu, oricât de mare, 
nu îți adaugă niciun centime-
tru la statură. Ei, bine, m-am 
măsurat înainte și după ce am 
luat premiul: am aceiași 1,72. E 
constanta umbrei pe care o fac 
pământului. 
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C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Adrian CIUBOTARU

Se vorbeşte 

mult în ultima 
vreme despre o 

posibilă reducere a 
ajutorului acordat 
Ucrainei de aliații 

ei principali, Marea 
Britanie și SUA. 

Vorba e a târgului, 
speranța, firește, a 

rușilor. 
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În august 1944 sub presiunea 
Armatei Roșii, Înalt Prea Sfințitul 
Efrem Enăchescu, ultimul Mitro-
polit al Basarabiei și Arhiepiscop 
al Chișinăului, se retrăgea la In-
ternatul teologic din București, 
ulterior stareț la Cernica, unde a 
și trecut la Domnul, pensionat de 
comuniști în 1968. 

În Basarabia Biserica Ortodoxă 
Română este iar interzisă, iar pe 
tronul uriașului Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni în data de 3 decem-
brie 1944 autoritățile sovietice îl 
hirotonesc episcop al Chișinăului 
și al Moldovei pe un oarecare Iero-
nim (Zaharov Vladimir Ivanovici). 
Cu studii la o școală obscură de 
comerț din Moscova, fără studii 
superioare, dar pasionat de psi-
hologie experimentală, PS Iero-
nim nu știa o boabă românește. 
Și nici nu va învăța trei ani cât va 

funcționa ca episcop în Basarabia. 
Începea lunga noapte a bolșevis-
mului. Preoții sunt deportați în 
Siberia, bisericile transformate 
în cămine sau centre comerciale 
sătești. Ceasloavele sunt puse pe 
foc, iar locul lor este luat de Bazele 
ateismului științific, Biblia hazlie 
sau Evanghelia hazlie a lui Léo 
Taxil, un scriitor francez atât de 
anti-clerical încât mulți l-au bă-
nuit de probleme mentale grave.

Sub regim sovietic din 1944 
pana în 1992, Mitropolia Basa-
rabiei și-a încetat activitatea, fiind 
înlocuită de Eparhia Chișinăului, 
sub autoritatea Patriarhiei Mos-
covei. Biserica Ortodoxă Română 
nu a recunoscut niciodată trecerea 
Basarabiei sub autoritatea cano-
nică a Patriarhiei Ruse.

În data de 14 septembrie 1992, 
vrednicul de pomenire Patriarh 
Teoctist a făcut un act de un cu-
raj care i-a lăsat pe mulți muți. 
Sinodul BOR a hotărât reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei, iar locți-
itor, și mai apoi, din octombrie 
1995, mitropolit al Basarabiei a 
fost ales Petru Păduraru, fostul 
episcop de Bălți.

În mod evident Moscova a răs-
puns agresiv. Ne-au reclamat în 
toată lumea ortodoxă, ne-au um-
plut cutiile poștale bisericești cu 

scrisori irenice, dar pline de ame-
nințări. Preoții care n-au acceptat 
jurisdicția rusească au fost alungați 
din biserici. Tot tacâmul…

Urmașul Patriarhului Teoctist 
nu a stat nici el cu mâinile în sân, 
deși a fost amenințat de-a drep-
tul. Patriarhul Daniel a hirotonit 
doi noi episcopi pentru eparhiile 
noastre românești. Prea Sfințitul 
Veniamin Goreanu pentru Epi-
scopia Basarabiei de Sud și Prea 
Sfințitul Antonie Telembici pentru 
Episcopia de Bălți. A urmat altă 
șarjă rusească…

Ieri (20-21 octombrie 2022 – 
nota gdc), la Chișinău a avut loc 
sărbătorirea a celor 30 de ani de 
la reactivarea Mitropoliei Basa-
rabiei. Momentul a fost celebrat 
la Mănăstirea „Sfântul Apostol 
Andrei“ din Durlești, municipiul 
Chișinău. Destul de modest, spun 
eu, și fără publicitate în țară. Mi-
tropolitul Teofan al Moldovei a 
ținut un bun cuvânt și a citit mesa-
jul Patriarhului. Singura prezență 
politică a fost europarlamentarul 
Eugen Tomac. Deși e înjurat de 
toți ageamii, premierul Nicolae 
Ciucă a fost singurul demnitar al 
Statului Român care a trimis un 
mesaj. Și unul consistent! Cam 
puțin pentru Sfânta noastră Ba-
sarabie. Iar o uităm?

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Iar uităm Basarabia?

Florian BICHIR

Stăm în ambuteiaj, plouă mă-
runțel. 

Afară e întuneric. 
- Mam, mi-e flică. De ce munci-

tolii sau cine acolo e lesponsabil, nu 
aplind luminile pe stladă? 

- Pentru că trebuie să facem eco-
nomie, Marie. Ar fi bine să ajungem 
acasă până la ora 6, că după – s-ar 
putea să nu lucreze liftul. 

- Și noi cum ulcăm până la eta-
jul 8?! 

Și am început să-i povestesc 
cum eram eu în clasa a patra, apoi 
a cincea, apoi a șasea, și veneam la 
prânz de la școală. Misiunea mea 
cea mai importantă era să dau mân-
care la găini, la porci sau la iepuri 
– depinde ce aveam, și să pregătesc 
totul pentru foc: scoteam din plită 
cărbunii arși, îi cerneam în drum 

și îi puneam lângă scările casei, ca 
să fie puși iar pe foc, apoi din sarai 
căram cu un sac lemnele pentru foc. 

Trebuia să reușesc cât era ziuă 
afară, că după 16 deja se întuneca 
și mie îmi era frică să intru în sarai. 

La ora 18.00 aprindeam focul, 
dar nu înainte ca să pun lampa cu 
gaz pe masa din bucătărie, ca să se 
împrăștie lumina prin toată camera. 

Îmi puneam un scăunel lângă 
plită și aveam grijă de foc. Părinții 
ajungeau acasă când la 18.10, când 
la 19.00, depinde care autobuz Chi-
șinău – Criuleni îl prindeau. 

De regulă, lumina se aprindea la 
19. În casă era deja călduț, pe plită 
se făcea ceva de mâncare: fierbeau 
fasole sau cartofi, sau macaroane. 
La foc încet, să fie aproape gata 
când ajunge mămica, să pună masa 
să mâncăm.  

Și așa toată iarna și primăvara: 
școală, plită, lampa cu gaz pe masă, 
cartoșele mărunțele la foc încet… 

Noi toți așa am crescut. Poate 
mai puțin ,,cei de la Chișinău”, pen-
tru că așa erau timpurile și capitala 
era – totuși, unicul punct strategic. 
Dar sacul cu care căram lemnele din 
sarai și mirosul de gaz de la lampa 
care lăsa urme pe bucata groasă 
de carton sunt și acum amintirile 

mele cele mai puternice din toată 
copilăria trăită în anii 90. 

Am supraviețuit, am crescut, 
am cunoscut mii de posibilități. 
Ne-am alintat, pentru că așa erau 
timpurile. 

Iar astăzi iar învățăm o lecție 
care ar fi trebuit să fie un mod de 
viață: lecția prețuirii și, totodată, 
a adaptării. Dacă atunci am reușit, 
acum ar trebui să fie și mai ușor. 
Pentru că noi asta am trăit deja. 
Și pentru că, de fapt, noi, oamenii, 
avem nevoie de atât de puțin pentru 
a fi bine. 

Iubiți-vă! Asta e cel mai impor-
tant.

Lecția adaptării

Doina CERNAVCA

Atât de „ieftine” și de ne-PR-
iste sunt declarațiile despre salarii 
comparate – SUA-RM.

E clar. Scopul este CV-ul. Pro-
fesioniștii adevărați în materie 
de PR nu se lasă „cumpărați ” cu 
astfel de pseudo-argumente.

La fel ca și crucifixul din sediul 
MAI sau ghinda, adunată din Co-
drii Moldovei. 

Interesant, ce nota ar da Edu-

ard Bernays (părintele PR) pentru 
„invențiile ” PR-iștilor moldo-
veni, în special , in context de 
criză. 

Criza, situație excepțională vs 
Ghinda...

P.S. Discut cu mult drag doar 
cu profesioniștii.

Trollingul se odihnește.

Criza, situație excepțională 
versus Ghinda

Aurelia PERU

Opt luni 
de ne-Putin-ță

Faceboook mă întreabă la ce 
mă gândesc azi. Cu două zile în 
urmă i-aș fi spus că s-au împlinit 
opt luni de război, opt luni de 
curaj și rezistență a poporului 
ucrainean, pentru mine sunt și 
opt luni de ne-Putin-ță. 

Azi e o zi mai luminoasă. 
Sunt exact opt luni în care a 

fost făcut praf blitzkrieg-ul lui 
Putin. 

Oficiosul ria.ru la ora opt dimi-
neața, pe 26 februarie, a publicat un text, semnat de propagandistul 
Piotr Akopov, în care anunța că „Ucraina a revenit în componența 
Rusiei”. Textul a fost programat să apară din timp. Peste un minut, 
la ora 08:01, a fost șters, dar a rămas în arhivele internetului. Mai 
poate fi citit și azi.

Exact cu opt luni în urmă, Putin urma să-l înscăuneze pe Ianuko-
vici la Kiev. La Chișinău, urma să urce scările Președinției Dodon. 

Cu opt luni în urmă, Putin a primit o palmă usturătoare, iar 
lacheii au făcut un pas în urmă în umbră unde mai așteaptă, mai 
speră și azi, mârâie.

Capul bisericii ruse îl numește „sobirateli zemeli”, de parcă e în 
firea lucrurilor să omori ca să te căpătuiești. În realitate e un cap 
al mafiei cum nu a mai văzut istoria. Râvnesc mine, păduri, râuri, 
marea și mulți sclavi care ar contribui la așa-numita „măreție a 
lumii ruse”.

Azi e o zi mai luminoasă, sunt opt luni de când hoților li s-a 
dat peste mână. Ocupantul a intrat în Ucraina, capii lor însă nu 
au putut obține nimic din ceea ce au râvnit. Azi amenință cu eu-
femisticul „bombă murdară”. Ce să zic, le doresc cea mai curată 
bombă în mijlocul lor, o bombicică, măcar un cuptoraș care le-ar 
frige câte un deget, să le amintească ce înseamnă să arzi de viu, ce 
înseamnă suferința.

Svetlana COROBCEANU

Dacă stingeți lumina — 
iubiți-vă

Stinge, fa, пылесосул și pune 
mâna pe mătură, nu vezi că-i răz-
boi în Ucraina?

Grișa o pocni peste ceafă pe 
Maria cu sentimentul responsa-
bilității civice.

Stinge b*ea odată компьютеру 
cela și pune mâna pe carte!

Stiopa trânti cu pumnul în masă 
cu așa o putere încât nu numai 
Ionel, dar și toți copiii vecinilor 
săriră imediat drept în bibliotecă.

Și, nu te poți descălța făr’ s-aprinzi becu-n calidor, dumnezarzării 
mă-ti?

Cu aceeași mișcare elegantă a mâinii, Costea schimbă faza între-
rupătorului, aplică Natașei un zdupac educațional și își făcu cruce 
patriotică.

***
Zilnic, în Moldova, mii de femei și copii sunt victime ale violenței 

și hărțuirii domestice.
Economisirea energiei nu trebuie să fie încă un motiv de ceartă.
Dacă stingeți lumina, iubiți-vă! 
(Autorul a șters postarea, noi am găsit-o salvată tocmai de un critic 

al ei și am publicat-o – n. red.)
***

Am să vă povestesc o istorie.
Astă noapte m-am trezit la ora 3. În cap îmi stăteau niște gânduri 

triste. Le-am scris. Greu am readormit.
Dimineața m-am trezit. Le-am postat — erau deja scrise. Am avut 

impresia, pe capul încă tulbure de somn, că acea postare ilustra o 
problemă.

Stilul este o chestiune grea. Unii au interpretat ironia mea ca haz 
de necaz, deși nu asta a fost intenția.

Violența domestică este o mare problemă a societății noastre. 
Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut din poziția de 
ministru a fost să prezint în Parlament ratificarea convenției de 
la Istanbul. În acest an a fost deschis primul centru de asisten-
ță integrată a copiilor victime sau martori ai crimelor, la Bălți. 
Personal, sunt implicat în rezolvarea problemelor de finanțare 
pentru acest centru și promovez deschiderea altor două centre, 
la Cahul și Chișinău.

Cred că Antonița Fonari a identificat corect sursa gândurilor mele. 
Agresivitatea naște agresivitate, de aceea mi-am retras postarea.

Nu vreau să creez un alt subiect de ceartă și sunt de acord cu acti-
viștii civici Vitalie Sprinceană și Constanța Dohotaru — postarea n-a 
fost inspirată, iar figurile de stil le voi lăsa pe seama creatorilor de 
publicitate socială și artiștilor.

Dacă stingeți lumina — iubiți-vă.

Marcel SPATARI

Îmi puneam 

un scăunel lângă 
plită și aveam grijă 

de foc. Părinții 
ajungeau acasă 

când la 18.10, când 
la 19.00, depinde 

care autobuz 
Chișinău – Criuleni 

îl prindeau. 
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Valeriu Saharneanu: 
„În 2022, adoptarea legii 
lustrației este vital necesară”

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

Judecătoria Chișinău, Sediul Central, situată pe adresa: 
mun. Chișinău, str. Zelinski 13, solicită prezența lui Ger-
zen Johann, anul nașterii 09.08.1977, cet. Germania, la 
ședința de judecată care va avea loc la data de 15.11.2022, 
ora 11.00, bir. 27, în legătură cu examinarea cererii lichi-
datorului OCS Holz Wurm SRL (în procedură de faliment), 
Vitalii Mitev către Gerzen Johann cu privire la încasarea 
remunerației în perioada de observație. 

Lichidator ICS HolzWurm SRL – 
Vitalii Mitev 

Judecătoria Hâncești, Sediul Central (Hâncești), si-
tuată pe adresa: or. Hâncești, str. Chișinăului 7, solicită 
prezența lui Dîrza Vitali la ședința de judecată care va 
avea loc la data de 09.11. 2022, ora 13.30, sala nr.3, în 
legătură cu examinarea cererii lichidatorului SRL Vitar-
com (în procedură de faliment), Vitalii Mitev către Vitali 
Dîrza cu privire la tragerea la răspundere subsidiară 
a membrilor organelor de conducere ale debitorului 
insolvabil. 

Lichidator SRL Vitarcom – Vitali Mitev 

Familia, rudele și prietenii sunt pro-
fund  îndurerați  de trecerea în neființă 
a bunicii, mamei, soției, fostei profe-
soare de limba franceză a Școlii Peda-
gogice din orașul Soroca, ELEONORA 
BULAT, care a promovat  frumosul, 
adevărul, fiind un model plin de ome-
nie, modestie și înțelepciune.

Vom păstra vie amintirea sa în 
inimile noastre! 

A v i z e  p u b l i c eC o n d o l e a n ț e

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Ar fi fost mult mai necesară 

acum 30 de ani. Multe lucruri 
grave care ni s-au întâmplat, ar 
fi fost cu putință de evitat. Re-
vanșa cripto comunistă din 1994, 
de exemplu, ori cea de-a dreptul 
comunistă din 2000-2001. În ca-
tegoria lustraților ar fi trebuit să 
intre nomenclatura sovietică și 
comunistă de partid din eșaloane-
le superioare. Dar cum să se dea 
drumul la o asemenea lege când 
această nomenclatură s-a contopit 
cu mișcarea de eliberare naționa-
lă încă înainte de ziua indepen-
denței de URSS (M. Snegur), iar 
promotorii renașterii naționale 
de la acea răspântie de ani și de 
epoci îi căutau cu lumânarea pe 
aceștia prin imperiu ca să-i așe-
ze în funcții-cheie acasă (cazul P. 
Lucinschi)? Și agentura KGB era 
deja în treabă în 1991, dar mai ales 
după acest an de răspântie (Iu. 
Roșca, A. Plugaru etc.). Vorbim, 
deci, de o lege a lustrației la modul 
fantastic, fiindcă un asemenea act 
restrictiv nici nu putea să apară 
din moment ce majoritatea celor 
care trebuiau lustrați deja îm-
părțeau între ei puterea în stat. 
Apoi, în primii ani de după căde-
rea comunismului și prăbușirea 
URSS nu aveam închipuire de cât 
de mult era mutilată conștiința 
omului nostru, cât de duplicitari, 
avizi de toate cele și de-a dreptul 
cretini pot fi unii care au avut des-
tinele oamenilor în mâini: cei care 
au devenit șefi de stat au consti-
tuit majorități parlamentare, au 
format guverne, au ajuns să fie 
procurori, judecători, simpli șefi 
de agenții de stat.  

- Cât de reală ar fi reali-
zarea unui proces al lustra-
ției în prezent în Republica 
Moldova?

O lege a lustrației ar fi foarte 
necesară astăzi, dar ea trebuie 
adaptată la experiența (suferința) 
trăită deja a Republicii Moldova. 
Dar până la adoptarea unei legi a 
lustrației, ori în complex cu ea, ar 
trebui modificată și legea parti-

delor. Modificarea trebuie făcută 
în așa fel ca membrii partidelor 
responsabile de guvernare să poa-
tă fi sancționați în cazul în care 
admit transformarea partidelor 
lor în organizații ale crimei orga-
nizate, care practică ori tolerează 
corupția, servesc intereselor stră-
ine ori trădează interesul public. 
Cel puțin membrii consiliilor de 
conducere ale acestor partide ar 
trebui lustrați, lipsiți de dreptul 
de a mai candida în alegeri parla-
mentare ori locale de gradul doi, 
de a ocupa posturi în ministere și 
departamente, funcții care recla-
mă răspundere. 

Dacă o lege a lustrației de acest 
gen ar fi fost adoptată imediat 
după evenimentele din aprilie 
2009, câți dintre discipolii par-
tidului comunist mafiot al lui Vo-
ronin și însuși capul lui ar fi fost 
trecuți pe ne-carosabilul politic 
și nu ar fi putut face răul pe care 
l-au făcut Republicii Moldova? Cât 
de mult ar fi câștigat Republica 
Moldova dacă i-ar fi putut evita 
pe activiștii comuniști cu rază de 
acțiune păguboasă lungă, ca Do-
don, Lupu, Greceanîi, Plahotniuc, 
Ciocan și alții? 

Astăzi, în 2022, după altă ex-
periență nefastă trăită între anii 
2014-2021 în condițiile statului 
capturat, adoptarea legii este vi-
tal necesară, fiindcă vedem cum 
partidele care au furat statul de 
miliarde, l-au transformat în câr-
pă de șters picioarele și au sărăcit 
lumea, caută să evite răspunderea. 
În fruntea lor sunt puse persoane 
care să le umanizeze fața, blân-
de, mieroase în cuvinte și aparent 
inocente. Este un truc care nu ar 
trebui se le meargă. 

Or Partidul Liberal Democrat și 
derivatele lui, Partidul Democrat, 
Partidul Socialiștilor, Partidul 
Comuniștilor, Partidul Șor au în 
„palmaresul” lor destule fapte care 
au subminat interesele generale 
ale cetățenilor ca să fie declarate 
organizații ale crimei organizate, 
iar capii și toți membrii organe-
lor lor de conducere să fie trecuți 
prin legea lustrației. Dacă legea va 
lipsi, îi vom vedea din nou, peste 
un an, umplând liste și roind în 

alegerile viitoare. De altfel, îi și 
vedem deja uitând de păcate grele 
pe care le au și grupându-se în 
alianțe și congregații politice și 
electorale.

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
În relația cu KGB am avut 

calitatea avută de majoritatea 
populației – cea a urmăritului. 
În 1972, studenți fiind, ne-am 
„jucat” cu colegii de-a organiza-
ția antisovietică. Ne adunam în 
apartamentul surorii unui coleg 
de grupă, citeam din opera pu-
blicistică a lui Eminescu, făceam 
planuri... Nu a durat mult. Unul 
dintre noi era de la ei. Colegul 
cu gazda, un băiat foarte dotat, 
a luat totul asupra lui, pentru 
care faptă îi purtăm respectul și 
recunoștința toată viața. A fost 
exmatriculat, „aranjat” pentru o 
perioadă într-o redacție la Casa 
Presei, apoi recrutat în armata 
sovietică. KGB-ul evita în acei ani 
să raporteze cazuri de activitate 
antisovietică studențească, așa 
că mai „tandră” formă de depor-
tare a dizidenților ca „luarea” în 
armată nu se putea de inventat. 
A fost trimis „cu slujba” undeva 
în orientul depărat al Kazahsta-
nului. S-a întors acasă peste... 23 
de ani. Nu-i dau numele, deoarece 
consider că este dreptul colegului 
nostru să răscolească acest trecut 
în mai multe culori și detalii, lui 
însă nu-i prea place.

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Prima etapă profesională, 19 

ani, o am în cadrul Comitetului 
de Stat pentru Televiziune și Ra-
diodifuziune al Sovietului Miniș-
trilor al R.S.S. Moldovenești. Era 
cea mai din strâns păzită și cea 
mai supravegheată organizație 
ideologică a Partidului Comunist. 
Drumul unui buletin de știri din 
redacția noastră (Redacția Prin-
cipală de Teleradioinformație) și 
până în studioul radio, la crainici, 
de exemplu, trecea prin trei pos-
turi de pază și control ale miliției. 
Studioul de emisie se afla într-o 
încăpere de tip buncăr. Buleti-
nul propriu-zis trebuia să aibă pe 
prima pagină semnăturile a cel 
puțin patru persoane responsa-
bile de conținut și nu era primit 
de șeful crainicilor dacă nu avea 
pe copertă ștampila și semnătu-
ra reprezentantului cenzurii de 
stat. Emisiunile de știri televizate 
urmau cam aceeași cale, ele mai 
având și o repetiție obligatorie 
pe viu (tract), urmărită de toți 
șefii de gardă în ziua respectivă, 
obligatoriu – de cenzorul de stat 
– și, în majoritatea cazurilor, de 
însuși președintele Comitetului. 
Orice modificare după aprobarea 
tractului emisiunii era egală cu 
demiterea, poate chiar cu și mai 
mult.

După „dezghețul” din 1990 am 
aflat că între cei aproape 2500 
de lucrători ai Comitetului, 56 
erau colaboratori de diferit grad 
și responsabilitate ai KGB-ului. 
Bineînțeles, majoritatea dintre ei 
purtau grija jurnaliștilor. Evident, 
pe unii dintre ei îi știam printre 
noi, pe nume.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Continuăm să căutăm și să găsim – tare anevoios – persoane publice care acceptă să participe la 
ancheta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustraţiei în societatea noastră. În ediţia de astăzi, 
la ancheta „Gazetei de Chișinău” răspund generalul Ion Costaș, fost ministru al Afacerilor Interne 
(1990-1992), ex-ministru al Apărării (1992), jurnalistul Valeriu Saharneanu, fost deputat în Par-
lamentul Republicii Moldova, și Igor Munteanu, ex-ambasador al R. Moldova în SUA, Canada și 
Mexic (2010-2015), fost parlamentar (2019-2021).

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova? 
A fost NECESARĂ din anul 

1990 și rămâne necesară și în 
2022!

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova? 
Azi, în realitate, adevărata lus-

trație e o mare iluzie, cei care au 
colaborat cu KGB sunt pensionari. 
Iar „garda tânără” de turnători 
și colaboratori KGB formează 
acum echipa de guvernanți, par-
lamentari, procurori, magistrați, 
avocați, SIS, MAI. Mulți dintre 
foștii colaboratori ai KGB, foarte 
mulți, au plecat pe ceea lume sau 
în alte țări!

- În ce relație ați fost cu 
KGB? 
Nu am colaborat în nicio formă, 

ba invers, am fost ADVERSARUL 
lui, le luam apărarea subalternilor 
pe care KGB încerca să-i pedep-
sească în diferite forme.

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioa-
să? 
De a băga spaima, frica și su-

punerea OARBĂ regimului, con-
ducerii, partidului existent!

Rodica MAHU

Ion Costaș: 
„Luam 
apărarea 
subalternilor 
pe care 
KGB 
încerca să-i 
pedepsească”
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Igor Munteanu: 
„Cred că lustrația, 
ca proces și concept, 
trebuie să fie formulată 
ca politică a statului, 
iar politicienii trebuie 
să-și asume răspunderea 
pentru acest pas”

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Din punctul meu de vedere, 

o lege a lustrației este un factor 
cheie de însănătoșire a societății, 
exact așa cum s-au eliberat de tre-
cutul lor timorat națiunile Europei 
Centrale și de Est, urmând fiecare, 
însă, modelele lor specifice. 

Unii au încercat să elimine 
orice influență a fostei securități 
și a informatorilor săi din viața 
publică, interzicându-le accesul 
la servicii publice, alții au interzis 
persoanelor din fostele partide 
comuniste să participe la alegeri 
ori să râvnească la funcții publice. 

Există țări care au preferat să 
bareze accesul la funcții de stat 
numai pentru acele persoane care 
au colaborat cu serviciile secrete, 
militare ori de partid, ale URSS 
pe teritoriul lor; în sfârșit, alții 
au echivalat implicarea în servi-
ciile secrete Stazi cu infracțiunile 
naziste, dar de regulă, sub aspect 
legal, învinuirile au fost individu-
ale, nu colective.  

Republica Moldova a picat 
de pe această hartă a modelelor 
pro-lustrație pentru că, de regulă, 
discuțiile s-au purtat la nivelul 
unor grupuri politic-concurente, 
nu pe un concept anume, ci pe 
simpatii-antipatii personale, pe 
snoave și frânturi de istorisiri na-
rative, fără a intra în labirinturile 
încâlcite ale arhivelor păstrate sub 
zece lacăte ale fostei nomenclaturi 
securiste, din frică ori prudență 
exagerată față de ceea ce am fi 
putut afla din această incursiune. 
Cred că lustrația, ca proces și con-
cept, trebuie să fie formulată ca 
politică a statului, iar politicienii 
trebuie să-și asume răspunderea 
pentru acest pas. 

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Este reală atâta timp cât este 

asumată politic. Atâta timp cât 
lustrația este văzută sub aspectul 
strict al beneficiilor și costurilor 
politice ori de grup, de oportuni-
tate imediată ori colaterală pentru 
interese înguste ale unor oameni 
aflați la putere, ea nu va livra de-
cât isterii de presă și intoxicări 

periodice cu date manipulate de 
către cei care controlează arhivele. 
Sau mass-media. Sau ambele. 

De fapt, lustrația nu este o me-
taforă, ci o politică – respectiv, 
politica lustrației trebuie să tra-
seze clar liniile de frontieră între 
sferele pe care noi le considerăm 
nocive/toxice pentru oamenii care 
exercită puterea în stat și diferen-
ța între ideal și pragmatic, între 
ceea ce putem tolera și ceea ce 
este imposibil de iertat, pentru 
că până la urmă, lustrația este o 
formă de pocăință a statului și 
societății, pentru ca oamenii să 
poată dormi liniștit cu conștiin-
ța împăcată, iar acceptarea (sau 
nu) a unor exigențe sporite ține 
de cultura politică, de gradul de 
toleranță al unor crime contra se-
menilor lor (de către cei angajați 
în actele serviciilor speciale). 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Nu am avut nicio o relație cu 

serviciile speciale, nici în timpul 
URSS și nici după. Îmi doresc să 
am acces la arhivele secrete pen-
tru a dovedi acest lucru și sper 
sincer să găsesc multe răspunsuri 
interesante.

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură cu o fai-
mă odioasă?
Nu-mi este clar la care acti-

vitate vă referiți. Eu am absolvit 
în 1989 universitatea și îmi aduc 
aminte foarte bine cât de acti-
ve erau serviciile la recrutare 
la momentul destrămării URSS 
(1990-1992). Practic, toți liderii 
comsomoliști ori de partid erau 
supuși unui control zilnic și direct, 
astfel că era aproape imposibil 
să te extragi acestor influențe, 
iar eu nu mi-am dorit să lucrez 
pentru aceste structuri niciodată. 
După 1991, s-au dat bătălii grele 
în aceste servicii, dar au rămas 
mulți care-au păstrat loialități-
le lor personale față de Rusia și 
URSS, chiar dacă primeau onoruri 
și salarii din partea statului inde-
pendent, RM. Nu am avut nevoie 
până acum de aceste structuri și 
cred că nici pe viitor. 

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

S i m e z e

Izmaylov și Gârneț

Vladimir BULAT

Vorbim acum despre doi mari 
muzicieni ai contemporaneită-
ții, care concertează periodic la 
Chișinău. Avem nesperata ocazie 
să-i ascultăm pe viu, pe scenele 
noastre.

Enver Izmaylov este compozi-
tor și chitarist, născut în Fergana 
ce făcea cândva parte din Persia, 
a crescut în Crimeea printre stră-
moșii săi tătari, naturalizat de mai 
multă vreme în Ucraina; a uimit 
întreaga lume prin tehnica sa in-
terpretativă la chitara acustică, 
prin felul în care mânuiește in-
strumentul electric, cum lucrează 
cu propria voce, și cum reinter-
pretează mari șlagăre din istoria 
rock-ului și a culturii fusion. A 
contribuit și la cariera internați-
onală a Trigon-ului nostru, apă-
rând alături de ei pe un mai vechi 
album. Este cunoscut mai ales ca 
one-man-show-artist, care ține 
în priză publicul timp de o oră și 
jumătate fără ca acesta să se plic-
tisească sau să părăsească sala. 
În cariera sa a concertat alături 
de alți mari instrumentiști și ar-
tiști: Ivo Papasov, Geoff Warren, 
Okay Temiz, Paul Hanson, Bobby 
McFerrin, Burhan Öçal, Narket 
Ramazanov ș.a. Primul său album 
este înregistrarea unui concert 
solo, în Münster, în anul 1991.

A concertat de mai multe ori 
la Chișinău, revine acum cu un 
program al ultimilor ani, iar pros-
pețimea și virtuozitatea cu care 
dezvoltă programele sale muzi-
cale îl fac, pentru mine cel puțin, 
foarte apropiat de artele vizuale, 
de felul în care înțeleg a face pic-
tură artiști precum Francis Bacon 
(1909-1992), sau Pablo Picasso 
(1881-1973). Cu Picasso se înru-
dește prin diversitatea stilurilor, 
prin apetitul de a face mereu des-

coperiri, de a experimenta, în timp 
ce apropierea de Bacon o văd prin 
biomorfismul pe care l-a îmbră-
țișat Bacon în etapa ultimă a cre-
ației sale. Izmaylov nu este deloc 
un muzician de divertisment, ci 
mai degrabă un creator meditativ, 
profund, un gânditor melancolic, 
dar și un îndrăzneț în exprimările 
sale publice, neechivoce, chiar și 
pe problematici de natură politică.

În aceeași tagmă a muzicieni-
lor de vârf îl putem amplasa și pe 
violonistul Ilian Gârneț, pămân-
teanul nostru, născut la Sankt-Pe-
tersburg (pe atunci, Leningrad), 
unde părinții săi moldoveni își 
făceau studiile universitare. Re-
venit împreună cu ei la Chișinău, 
tânărul Gârneț (în ortografierea 
internațională se întâlnește și cu 
acest nume: Garnetz) a studiat 
vioara cu pedagogul și compozito-
rul Boris Dubosarsky (1947), după 
care și-a continuat perfecționarea 
la Sibelius Academy din Helsinki, 
cu Alexander Vinnitsky (mento-
rul celebrisimului violonist David 
Oistrakh). Gârneț a concertat în 
lumea întreaga cu programe din 
faimoși autori clasici și contem-
porani și, cum spuneam, revine 
periodic la Chișinău, cum a fost 
și în această toamnă, când a per-
format la deschiderea sezonului 
muzical într-un recital la Sala cu 
Orgă, alături de Orchestra Națio-
nală de Cameră, unde a interpre-

tat Serenada pentru vioară și or-
chestră, a lui L. Bernstein. Și dacă 
tot l-am pomenit pe mentorul de 
la începuturile muzicale ale lui 
Ilian Gârneț, trebuie consemnat 
că, în anul 2014, Boris Dubosar-
sky  a compus și i-a încredințat 
discipolului său Concertul nr. 2 
pentru vioară și orchestră, pe 
care titratul violonist l-a inter-
pretat în premieră în 2016 (di-
rijor: Gheorghe Mustea), în fața 
publicului chișinăuian, tot în Sala 
cu Orgă. Compoziția aceasta avea 
o complexitate aparte, care era 
special destinată unui muzician 
care era pregătit să simtă și să 
interpreteze acest melanj de ele-
mente postmoderne,  contempo-
rane, cu melosul folcloric local. O 
specialitate a multor compozitori 
de la Chișinău.

Nu poate fi decât o imensă bu-
curie faptul că toamnele noastre 
nu sunt înmiresmate doar de 
aromele fructelor, legumelor și 
a mustului tânăr, ci și de muzi-
ca pe care ne-o dăruiesc faimoși 
interpreți cărora drag le este să 
nu ne uite! Așa a fost și în aceas-
tă toamnă, deloc ușoară pentru 
această parte a lumii, dar le mul-
țumim lui Enver Izmaylov și Ilian 
Gârneț că au fost cu noi, cu tot ce 
au ei mai bun în materie de artă 
componistică și interpretativă. 
Căci muzica este, aici, un peisaj 
atavic al existenței!

Astfel, 12,4 milioane de euro vor fi 
oferite țării noastre pentru realizarea 
Proiectului ,,Eficiența energetică în 
Republica Moldova”. În acest sens, 
Cabinetul de miniștri a aprobat, ieri, 
proiectul de lege pentru ratificarea 
Acordului de grant dintre Republi-
ca Moldova și Banca Europeană de 
Investiții, anunță într-un comunicat 
Guvernul.

Ratificarea Acordului și implementarea Proiec-
tului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 
va contribui la îmbunătățirea indicatorilor de per-
formanță energetică a clădirilor, în special îmbună-
tățirea anvelopei clădirilor, a sistemelor de încălzire 
și ventilare, implementarea sistemelor de iluminat, 
distribuția energiei termice și integrarea resurselor 
de energie regenerabilă, atunci când acest fapt este 

permis din punct de vedere tehnic.
Beneficiarii Proiectului vor fi insti-

tuțiile publice, cele de menire socială, 
precum sunt spitalele republicane, 
dar și instituțiile publice de importan-
ță locală sau municipală (grădinițe, 
școli, spitale municipale și raionale).

În scopul realizării Proiectului, 
Republica Moldova a contractat un 

împrumut în valoare de 30 mil. euro din partea BEI 
și 30 mil. euro din partea BERD, un grant pentru 
asistență tehnică în valoare de 2,6 mil. euro din 
partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate 
a Comisiei Europene și un grant în valoare de 500 
mii Euro din partea Fondului fiduciar de asistență 
tehnică pentru țările Parteneriatului Estic. Bugetul 
total al Proiectului constituie 75,5 mil. euro, cu o 
durată de implementare de 4 ani (2022 – 2025).

Guvernul va primi un grant pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice 
a mai multor clădiri publice 
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LOC FOOD: rețele transnaționale de producători 
facilitează accesul producătorilor locali pe piețe 
regionale cu produse tradiționale protejate

În practica diferitor țări, in-
clusiv în Republica Moldova 
sunt prezente diferite experien-
țe de creare a unor rețele, care 
unesc eforturile producătorilor 
locali, naționali sau chiar la nivel 
transfrontalier. Apartenența la o 
anumită rețea permite sporirea 
promovării, creșterea vizibilității 
producătorilor, dar și creează sen-
zația de siguranță și parteneriate 
de nădejde. În practica națională 
este foarte vizibilă rețeaua produ-
cătorilor locali EcoLocal. Un alt 
exemplu de succes este Asocia-
ția Regiunilor Europene pentru 
Produse de Origine (AREPO) din 
UE. Aceasta are o experiența vastă 
în domeniu și poate servi drept 

exemplu de succes pentru diferite 
proiecte, inclusiv pentru proiectul 
LOC FOOD, partenerii din cadrul 
căruia la fel urmăresc drept scop 
crearea unei rețele de producători 
locali de produse tradiționale în 
Bazinul Mării Negre. 

În acest sens la 29 septembrie 
2022 a avut loc Conferința pri-
vind crearea Rețelei de produ-
cători locali în arealul Bazinului 
Mării Negre, care s-a desfășurat 
la Chișinău. Reprezentanți ai me-
diului academic și guvernamental, 
ai sectorului de afaceri și al celui 
asociativ din Grecia, Bulgaria, 
România, Ucraina și Republica 
Moldova s-au întrunit în cadrul 
Conferinței pentru a discuta con-
dițiile de asociere a producătorilor 
locali într-o rețea transnațională. 

„LOC FOOD ne-a unit în jurul 
tradițiilor multiseculare ale po-
poarelor noastre, de a fi alături, 
la o masă, pe care aranjăm pre-
paratele care ne caracterizează”, a 
declarat în debutul evenimentului 
Viorel Miron, directorul executiv 
al Asociației de Dezvoltare a Tu-
rismului în Moldova, partenerul 
din Republica Moldova al proiec-
tului, și organizator al conferin-
ței. El a mai menționat că pentru 

impulsionarea acestui domeniu, 
pe lângă interesul producători-
lor locali, este necesar un cadru 
legal bine pus la punct și reguli 
clar stabilite, ținând cont de le-
gislația fiecărei țări în parte, dar 
și reglementări comune, valabile 
pentru toate țările beneficiare ale 
proiectului.

„Prezența partenerilor la acest 
eveniment atestă faptul că dome-
niile indicații geografice (IG), 
denumiri de origine (DO) și spe-
cialități tradiționale garantate 
(STG) sunt importante pentru 
Republica Moldova, chiar dacă 
în acest sens sunt realizați primii 
pași. Este greu să ajungi la con-
știința producătorului, să-i explici 

ce înseamnă valoarea produsului 
tradițional, pentru că suntem la 
început, probleme există, însă 
vreau să fiu optimistă: problemele 
pot fi rezolvate mai repede atunci 
când sunt impulsionate din inte-
rior și există asemenea grupuri de 
lucru și experiența altor state”, 
a menționat Marcela Stahi, șefa 
Serviciului producție ecologică 
și produse de origine al Minis-
terului Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Șefa Serviciului producție 
ecologică și produse de origine a 
mai menționat că grație proiec-
tului LOC FOOD implementat de 
Asociația de Dezvoltare a Turis-
mului în Moldova, în prezent se 
află în lucru cinci caiete de sarcini 
pentru specialități tradiționale 
garantate (STG) precum: „Borș 
cu burecheți”, „Plachie de pește”, 
„Ghițman”, „Plăcinta miresei” și 
„Rasol de șuvai”. După aprobarea 
caietelor de sarcini pentru aceste 
produse ele urmează a fi înregis-
trate în registrul STG la Agenția 
de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală a Republicii Moldova.

„În anul 2016, în regulamentul 
de subvenționare la Ministerul 
Agriculturii a fost inclusă o mă-

Proiectul „Dezvoltare locală şi cooperare 
transfrontalieră în domeniul produselor 
agricole şi alimentelor tradiționale (LOC 
FOOD), BSB1101, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Comun Bazinul Mării 
Negre 2014–2020”, este un proiect inovativ pentru 
Republica Moldova, care îşi propune identificarea 
specialităților gastronomice locale, cercetarea, 
protecția şi promovarea lor, iar în final crearea 
„platoului cu produse exclusive locale” pentru 
turiştii care vizitează anumite destinații.

sură de susținere a producătorilor 
locali, prin rambursarea a 50% din 
cheltuielile pentru participarea 
la expoziții și a celor care înre-
gistrează DO, IG sau STG, însă, 
cu părere de rău, nu a fost depus 
niciun dosar pentru subvenționare 
în domeniul acesta, în mare par-
te din cauză că nu avem organe 
de control care ar putea evalua 
conformitatea acestor produse 
cu caietele de sarcini și elibera 
conformitatea acestor produse”, 

a adăugat Marcela Stahi.
Un alt actor cheie în procesul 

de înregistrare a produselor locale 
este Agenția de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală (AGEPI), 
care a fost reprezentată de dr. 
Simion Levițchi, șeful Direcției 
mărci și design industrial. El a 
explicat detaliat cum funcționează 
sistemul indicațiilor geografice, 
denumiri de origine și speciali-
tățile tradiționale garantate în 
Republica Moldova. „Sistemul 
de indicație geografică este un 
mecanism mai specific, în com-
parație cu mărcile, de exemplu, în 
cazul mărcilor proprietatea este 
privată, iar la IG discutăm des-

pre un bun comun, drepturile nu 
sunt personale, ci ale unui grup”, 
a menționat Simion Levițchi.

„Un oraș, un sat sau o regiune 
– toate au dreptul și pot fi promo-
vate ca o sursă de unde vin pro-
dusele cu anumite calități, foarte 
rar când aceasta poate fi o țară. 
Atunci când discutăm despre pro-
dusele tradiționale depinde în ce 
haină o vom îmbrăca. Pentru de-
numirea de origine, în comparație 
cu indicația geografică, diferența 
este că toate procesele sunt reali-
zate în acea zonă. Iar când vorbim 
de indicație geografică se acceptă 
ca o etapă să fie realizată în acea 
zonă”, a mai concretizat Simion 
Levițchi.

Despre beneficiile și modul în 
care fiecare producător va putea 
face parte din Rețeaua de pro-
ducători de produse tradiționale 
în bazinul Mării Negre, a vorbit 
Anastasia Savvidou, reprezentând 
partenerul lider al proiectului, 
Ministerul de Interne din Grecia 
(sectorul Macedonia și Tracia).

Ea a menționat că principalul 
obiectiv al acestui proiect este să 
se elaboreze procedurile pentru 
dezvoltarea unei rețele dinamice, 
care să consolideze politica UE 
privind indicațiile geografice și 
produsele de origine, dar și infor-
mațiile corespunzătoare pentru 
consumatori. Toate țările implica-
te în proiect sunt cu un nivel înalt 
de dependență față de agricultură, 
le este caracteristică o nouă ce-
rere pentru alimente de calitate, 
în special în centrele urbane, și 
dezvoltă multe afaceri de Fast 
Food cu o proveniență din Vest, 
ceea ce pune în pericol economiile 
locale. Iată de ce este important 

ca aceste țări să conserveze și să 
exploateze produsele alimentare 
locale și tradiționale, valorile și 
elementele de tradiție. Membrii 
acestei rețele vor fi în mare parte 
producătorii, cooperativele agri-
cole, asociațiile de consumatori, 
Camerele de Comerț, afacerile, 
organismele guvernamentale sau 
profesionale active în domeniul 
produselor agricole și în domeniul 
alimentelor tradiționale. 

Dar nu mai puțin important 
este ca membrii rețelei să devină și 
proprietarii micilor pensiuni, re-
staurante, vinării locale, care pot 
promova direct turistului produ-
sele locale specifice locului, susțin 
experții Asociației de Dezvoltare 
a Turismului în Moldova. 

„Deoarece producătorii nu cu-
nosc importanța acestor rețele, este 
important să mergem la fiecare 
din ei. Principalul obiectiv sunt 
produsele și este obligatoriu să fie 
produse de origine, iar pentru a le 
conserva este important să le oficia-
lizam, să le înregistrăm la organele 
competente din țările noastre”, a 
menționat Anastasia Savvidou.

În partea a doua a conferinței, 
partenerii proiectului au avut oca-
zia să prezinte propriile succese în 
domeniul indicațiilor geografice 
(IG), denumiri de origine (DO) și 
specialități tradiționale garantate 
(STG). Asociația de Dezvoltare a 
Turismului în Moldova a prezen-
tat experiența sa în acest proces 
de înregistrare a cinci preparate 
locale în calitate de Specialitate 
Tradițională Garantată – unul din 
rezultatele proiectului LOC FOOD 
implementat în țara noastră.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene

Common borders. Common solutions.

P
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Mai multe manuscrise din Arhiva Muze-
ului Național de Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” confirmă apetența lui Al. Cosmescu 
pentru promovarea tinerelor talente. De 
fapt, numele scriitorilor vizați au devenit 
în timp cunoscute publicului larg de cititori 
și acest amănunt ne convinge de caracterul 
premonitoriu al referințelor sale. Să le luăm 
pe rând, însă, așa cum cităm după numărul 
de inventariere:

Ion Ciocanu (n. 18 ianuarie 1940, co-
muna Tabani, jud. Hotin), la acel moment 
când Al. Cosmescu scria aceste rânduri 
(Colecția „Manuscrise” a MNLMK, num. de 
inventar 13412), avea scoase de sub tipar 
două cărți de proză („Fereastră deschisă”, 
1965 și „Floare rară”, 1972). Despre pro-
ză spune că „Autorul oscilează încă între 
doi poli ai sensibilității sale – lirismul 
delicat, pândit de sentimentalism chiar, 
și percepția frustă, cu notație dură, dusă 
uneori  până la brutalitate”. Asemuindu-i 
scriitura cu cea a lui Brătescu-Voinești, 
„în ceea ce avea el dulciu și plângăreț”, pe 
de o parte, lasă loc și luptei de clasă sau a 
deznodământului tragic în relațiile dintre 
rude, ca în nuvela „Frații”, spre exemplu. 
Duritatea vieții adevărate iese la suprafață 
în această nuvelă, însă, observă criticul, 
scade din limbajul violent în celelalte nu-
vele – „Merele”, „Lumină în casă” sau „A 
avut o dragoste badea”. Situațiile descrise 
capătă o turnură profundă și se profilează o 
diferențiere între ele, supuse fiind analizei, 
ca și caracterele personajelor. Calitățile ce 
i se atribuie țin de „predilecția sa pentru 
contemporaneitate, pentru faptul în curs, 
în care omul de azi se recunoaște și ca trăire 
și ca gest, ca acțiune”. Conform observați-
ilor de pe finalul manuscrisului, persistă 
portretul omului acelor vremuri, creionat 
în cele mai bune pagini ale lui Ion Ciocanu 
prin convingeri ferme, urmate de retușuri 
corespunzătoare, foarte complexe uneori; 

Victor Prohin (n. 2 octombrie 1942, 
Vindrei, Torbeevo, Federația Rusă)  a de-
butat modest în literatura vremii. Primele 
trei cărți, după cum notează Al. Cosmescu 
(Colecția „Manuscrise” a MNLMK, nr. de 
inventar 13416), „...încă nu s-au plasat de-
finitiv, am zice, într-o arie de preocupări, și 
nici tot așa nu s-au plasat cu strictețe încă 

în făgașul vreunui gen, tot el adăugând cu 
un soi de înțelegere paternă că „...poate e în 
asta fireasca tatonare pe care o întreprinde 
orice scriitor tânăr, care încearcă mai întâi 
de toate...”. Tentat în proza de început de 
aura idealului – a unui ideal-limită, autorul 
se face cunoscut prin profilarea unui crez, 
dincolo de toate, al personajelor centrale. 
Cărții de debut – „Puiul de stea” (1969) 
– i-au urmat proze de același gen, pentru 
copii, ca „Supracotoi, schițe” (1970) și „Ora-
șul fără nume” (1972). Reflectând în jurul 
personajelor lor, criticul se dă cu părerea 
și trage anumite concluzii rezonabile, de-
tectând o discrepanță de mesaj, când acel 
„ideal-limită” e substituit la un moment 
dat de „pofta-limită”. Mai mult, autorului 
i se incriminează că ar face pe undeva „un 
contract cu diavolul” și astfel s-ar forma 
la nivel de simbol partea cealaltă a ideii 
de „crez”. Iar despre „fericire” se zice că se 
poate transforma într-o înșelăciune. Ea vine 
dintr-o sumă de realizări, care culminează 
cu o „realizare-limită”, desigur dacă nu 
apare altceva în contradictoriu. Reflectând 
astfel, se face trimitere la Ecleziast, a cărui 
filosofie spune că, până la urmă, în viață, 
toate sunt deșertăciune și vânare de vânt. 
Apoi tot el subliniază că „...fericirea nu 
înseamnă numaidecât o stare de euforie, 
ci în primul rând o stare de satisfacție”. 
Pornind de la această perspectivă filosofică 
și etică, lui Victor Prohin i se prezicea pe 
atunci un viitor literar;

Nicolae Esinencu (n. 13 august 1940, 
Chițcani, jud. Orhei) a debutat cu poezia 
„Antene” (1968) și, în paralel, a editat di-
verse volume de povestiri scurte „Sada” 
(1968), „Toi” (1972) etc. Criticii literari ai 
acelor vremuri subliniau că „scrisul la el 
pare a avea o funcție eliberatoare” (Colecția 
„Manuscrise” a MNLMK, nr. de inventar 
13413). Adică, întrebările la care autorul nu 
reușea să le dea un răspuns, trăind situații 
de viață intense, căuta să le exprime în scris. 
Așa se ajungea la un echilibru sufletesc cu 
sine însuși, iar prin ton confesiv și since-
ritate se apropia de potențialul cititor, de 
la care parcă ar fi așteptat rezolvarea me-
sajului său interogativ. „Lupta cu iluziile 
deșarte”, idee capitală din prima sa culegere 
de proză, îl duce cu gândul la Servantes și 

la eroul său principal Don Quijote. Însă, 
adaugă criticul, „...departe sunt încă eroii 
lui Nicolae Esinencu de cavalerul tristei 
figuri, dar filiațiunea există – tot astfel. În 
esență ar vrea Esinencu, mai ales în cele mai 
bune pagini ale sale din „Toi”, să biciuiască 
brutalitatea, hâzenia, trufia forței în fața 
bunătății, nobleței, sfiiciunii și iubirii”. 
Trecut prin diverse procedee și modalități 
artistice (baladesc, parabolă, notația natu-
ralistă, umanism abstract etc.), încă de la 
începuturile sale i se zicea că nu e „un caz 
ușor”, ca mai târziu, la vârsta maturită-
ții literare, să fie caracterizat drept „copil 
teribil al literaturii basarabene”. Așa sau 
altfel, criticul vede în el „un incontestabil 
om de talent”, fiindcă scrie cu dragoste 

despre oamenii cei mai umili 
ai societății noastre;

Dumitru Matcovschi 
(n. 20 octombrie 1939, Va-
dul-Rașcov, Soroca) nu făcea 
doar poezie la începuturile 
carierei literare. După cum 
notează Al. Cosmescu, își pu-
blică prima carte de proză  - 
„Duda” (1973) - abia după ce 
îi apare cea de a șasea carte de 
poezie - „Melodica” (1971), de-
butând cu volumul „Macii în 
rouă” (1964). Romanul acesta 
ni-l prezintă „ca scriitor for-
mat” (Colecția „Manuscrise” a 
MNLMK, nr. de inv. 13415) și 
are ca obiectiv schițarea chi-
pului adolescentului, a tână-
rului aflat la început de cale. 
De fapt, scrierea romanului 
e o completare firească a ac-
tivității publicistice la revis-
tele „Cultura” și „Nistru”, în 
ultima dintre care publicase 
și câteva nuvele. Un aseme-
nea elan tineresc în litera-
tura moldovenească poate 
fi observat doar în romanul 
„Zbor frânt”, subliniază Al. 
Cosmescu, în care personajele 
principale sunt puse „față în 
față cu viața”, se confruntă cu 
ea într-o formă totală. Doar 
că la Beșleagă evenimentele 
se petrec în „situație-limită”, 

pe vreme de război... Eroul principal la 
Matcovschi se află de asemenea într-un 
fel de război, însă cu sine însuși, mai bine 
zis se luptă cu viciile ființei umane (trufia, 
lenea etc.). Perioada așa-numitei autocon-
struiri a lui Scridonaș anihilează tot ce e 
stupid, ridicol și necopt în ființa sa, pentru 
a-l transforma într-un bărbat adevărat și 
un pilon al societății. Formarea tinerei ge-
nerații aflate la început de cale pare să fie 
obiectivul principal al acestei narațiuni de 
proporții, pe care Al. Cosmescu o situează 
printre reușitele prozei moldovenești ale 
acelui moment literar.

Andrei LANGA, 
MNLMK

Alexandru Cosmescu și caracterul 
premonitoriu al exegezei

Povara talentelor
care a fost înzestrat acest om al 
neamului – Vlad Ioviță. Ce alta a 
intenționat să ne arate talentată 
pictorița Valentina Rusu Ciobanu 
înfățișându-l pe aceeași pânză în 
trei ipostaze*? 

Îngândurat, cum îi stă bine 
unui scriitor, cu fruntea plină 
de ridurile-rândurile prozelor, 
subiectelor sale... tăcut și nedu-
merit, plin de mirare dar cu ochii 
larg deschiși la tot ce se întâmplă 
în jur... sau poate furat de aceeași 
Sirenă?... dus cu ea departe în 
infinitul imaginației!

Îl vedem și din profil, privind 
regizoral la tot ce i se profilează 
în creația iminentă. Ori e cu privi-
rea ascuțită spre cetatea Tighina, 
unde va filma viitorul film istoric 
despre Dimitrie Cantemir. Bari-
cadat simbolic de nuiaua covilti-
rului, poate de huluba recuzitei, 
când insistent își căuta un paz-
nic... revoltat și totodată împăcat 

cu situația zilei, cu stările ei, în 
căutare de istorioare ascunse, sau 
în căutările anevoioase ale sine-
lui? Sau altceva și mai profund?

Din al treilea punct de vedere 
– cel al balerinului, parând ușor, 
apăsat de povara întrebărilor exis-
tențiale, cu toată istoria cetății 
Tighina în spate... va persista în  
vremi. Sau poate starea indusă de 
boala necruțătoare îl sfârteca deja 
pentru a ni-l răpi de printre noi, 
fațetă văzută de Valentina Rusu 
Ciobanu după, sau la trecerea lui 
în eternitate, pictura fiind reali-
zată în ultimul lui an de viață? Și 
cămașa albă, și fața pământie, și 
mâinile adunate la piept – gest 
de împăcare și acceptare. 

Vă pare mult? Vă pare puțin? 
Pentru un destin? 

E mult pentru o viață prea 
scurtă, căci s-a născut în 1935 și 
a plecat de printre noi în 1983, la 
doar 48 de ani. Câte oare ar mai fi 

putut realiza? Ne întrebăm, regre-
tându-l. Regretându-l, fără să vrei 
te întrebi: care-i calea de urmat, ca-
re-i calea corectă care ar lăsa urme 
de neșters, urme adânci în istoria 
neamului, a țării? Urme proaspete 
și mai vechi pentru urmașii noș-
tri, urme care să-i călăuzească... 
Urme nefaste pe care să le ocoleas-
că. Urme pe care să călcăm atent, 
fără să le strivim, să le ștergem, 
ci să le adâncim, să le adâncim și 
mai profund, până se vor cimenta 
în conștiința noastră de neam, în 
rezistența noastră ca națiune.

Mihaela PERCIUN,
scriitoare, muzeograf, MNLMK

*Valentina Rusu Ciobanu 
(1920-2021)

Portretul lui Vlad Ioviță
Tempera/ pânză, 70x80 

cm, 1983
Colecția Arte Plastice, nr. 

de inv. 2201, MNLMK

Trei, sau patru, sau cinci, sau 
cine mai știe câte alte talente zac 
nevalorificare, pentru că nici nu 
bănuiești că ai fost înzestrat, că 
ți s-au dat anume ție sarcinile pe 
care doar tu trebuie și ai potenția-

lul necesar să le realizezi? Anume 
tu! Cu demnitate. Și până la capăt. 
Și mai trebuie să te grăbești... căci 
zilele omului sunt numărate. 

Nenumărate sunt doar căile 
Domnului, precum și talentele cu 
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„Nu mai moare presa 
culturală – formele se schimbă, 
esența rămâne”

– Stimată doamnă Silvia 
Grossu, ştiu că veniți din 
Câmpia Sorocii...
Da, generațiile buneilor și pă-

rinților vin din Câmpia Sorocii, 
din lunca Nistrului. Părinții tată-
lui și ai mamei sunt din Cureșnița 
de pe malul Nistrului, sat de care 
nu mă satur să tot povestesc. Nu-
mele de familie, pe care l-am pur-
tat înainte de căsnicie – Donos, 
cu variantele Donosie, Donose 
– este grecesc de origine. Din 
partea mamei suntem români de 
neamul Hîngăneștilor, Arionilor 
și Andrieșilor. Din partea bunicii 
de pe tată, am și sânge ucrainean.

– De ce era atât de frumoa-
să Cureşnița?
Satul Cureșnița, unde trăia bu-

nica Agafia, este situat, cum vă 
spuneam, în albia râului Nistru, 
între vii, livezi și coline împădu-
rite, are un relief deluros, stân-
cos, cu foarte multe izvoare. 17 
izvoare erau doar din dealul pe 
care locuia Mămunia! Străbunicul 
meu ieșea în fiecare dimineață ca 
să curețe cele 17 izvoare. Eu am 
crescut în susurul lor, în triluri 
de privighetori, pe locuri foarte 
pitorești. Dar ce oameni erau în 
sat! Purtau prenume pe care nu 
le mai auzisem: Arion, Iordache, 
Gavril, Mihalache, Tecla, Istina, 
Domnica, Haritina, Dosâia, Efti-
mia, Catinca, Axinia... Am avut o 
copilărie frumoasă, într-un colț 
de rai.

– Ce vă povesteau părinții 
despre trecutul lor?
Tata îmi povestea istorii din 

copilăria sa, atunci când vedea 
că sunt pe punctul de a izbucni în 
plâns în fața greutăților. Îmi vor-
bise de anul 1940. Era plină vară, 
28 iunie... Tatăl meu avea doar opt 
ani și era băiatul cel mai mare în 
familia lui Iosif Donos. Bunelul 
(toți nepoții îi ziceau tătuca), până 
la colectivizarea impusă de sovie-
tici, era considerat foarte avut. 
Fiind de fire muncitor și strân-
gător, avea căruță și car de cărat 
roada, avea bricică (droșcă, adică) 
pe arcuri, cai buni și turme de oi 
(patru-cinci sute), vaci bune de 
lapte și multe hectare de pământ. 
Ajunsese la urechile lui vestea cea 
crudă că sovieticii confiscă averea 
tuturor celor care intră în raza de 
10-12 km de la Nistru, pe motiv 
de colaboraționism cu autorită-
țile românești. Chiar în noaptea 
spre 28 iunie l-a trezit pe fiul său 
Ion, a mai luat și o rudă mai de 
încredere, a mers pe deal la stâna 
sa, a scos cele peste 400 de oi din 
ocol și au mânat acea turmă încă 
20 de km înspre apus, spre satul 
bunicii, care nu intra în zona de 
risc. Bunelul se înțelesese cu unul 

dintre cumnați să-i primească tur-
ma până se mai așează vremurile 
tulburi. Dar păscutul oilor, mâna-
tul la strungă rămaseră pe sea-
ma feciorului Ionică, de doar opt 
anișori. Așa că tata, sărmanul, cu 
doi căței credincioși, a tot alergat 
până târziu, în toamnă, prin toate 
râpile și hârtoapele. Picioarele îi 
erau numai bătături, zgârieturi 
și sânge, mâinile îi erau doar vâ-
nătăi și „puișori”, fața devenise 
neagră-tuciurie... Și el era bălai la 
piele, și avea ochii albaștri-albaș-
tri... A devenit altul după această 
vară de pomină. Altul pentru toată 
viața.

Despre Siberia îmi povestea 
mama, dar nu în copilărie, ci mult 
mai târziu, când se mai limpeziră 
apele.

– Ce vise aveați în copilă-
rie?
De copilă aveam un vis – să 

devin tractoristă: din mare admi-
rație pentru tata care venea de la 
arat cu un ditamai tractor cu șeni-
le. Apoi am mers în clasa întâia și 
m-am îndrăgostit de învățătoarea 
noastră – Elena Bostan. Primul 
vis s-a dizolvat, iar al doilea – s-a 
realizat (predau de mulți ani la 
Universitate). Pe făgașul jurna-
lismului am pășit din îndemnul 
și la insistența profesorilor mei 
de la Școala medie nr. 1 din So-
roca. După ce am luat Premiul I 
la olimpiada republicană la limba 
și literatura maternă, după ce am 
scris despre asta în ziarul raional, 
apoi am scris despre călătoria la 
Moscova, despre emisiunea de la 
televiziunea unională „Iunosti”. 
De altfel, mă recunoștea lumea 
prin Soroca, unii chiar se opreau 
și îmi spuneau că m-au văzut la 
televizor.  

Mi-am luat scrisoarea de reco-
mandare de la ziarul local, mapa 
cu publicațiile mele și cu articolul 
despre mine în „Tinerimea Moldo-
vei”, semnat de chiar Haralambie 
Moraru, și am depus actele la Uni-
versitate. Noi, de fapt, am venit la 
Litere, specialitatea Jurnalistică. 
Dar până să încheiem studiile, 
specialitatea și-a schimbat sta-
tutul. Despre aceasta am scris 
în albumul „Prima promoție”, 
o lucrare colectivă, pe care am 
elaborat-o în 2020, anul celei 
de-a 40 aniversări de la absolvire!

– Dar cum a fost prima zi 
la facultate?
Prima zi a fost nu la faculta-

te, ci la colhoz. Ni s-a cerut să ne 
prezentăm la Universitate pe 25 
august. Și imediat ne-au îmbar-
cat în mașini, nici nu ne-am dus 
pe la cămine. Am fost cazați la 
Puhăceni, în niște tabere de vară 
la brigada de tractoare, de fapt, 

foste grajduri de cai, dar reparate 
și amenajate cu paturi, puse pe 
iesle, unul peste altul. 

– Cum era procesul de stu-
dii la Universitate?
Eu am memorat doar lucrurile 

frumoase. Am avut noroc de pro-
fesori deosebiți, i-am admirat la 
catedră pe înțeleptul și mucalitul 
Ion Osadcenco, pe drasticul ling-
vist Ion Melniciuc, pe eleganta și 
cultuvata Elena Ciornîi, pe rebelul 
Sergiu Pavlicenco, proaspăt so-
sit din Cuba, îmbrăcat în sacou 
cu două pliuri, ca două aripi, cu 
botfori de mușchetar, cu pletele în 
vânt. Vorbea o română de nu mai 
auzisem! Îl porecleam „Pațanul”, 
era cel mai tânăr profesor de la 
Universitate. La specialitatea Jur-
nalistică ne-au „dăscălit” Dumitru 
Coval, Boris Vizitiu, Ion Mocreac 
și jurnaliști din presa timpului, cu 
care făceam școală nemijlocit în 
redacție. Colegii mei – Gheorghe 
Budeanu, Ion Diviza, Val Butnaru, 
Mircea Blajin, Svetlana Ţâgârlaș 
ș.a., de prin anul trei, erau cu 
carnet de muncă în presa repu-
blicană – la revista „Moldova”, 
la ziarele „Tinerimea Moldovei”, 
„Viața satului”, o mare parte – 
la Radio... Eu am colaborat mai 
mulți ani cu „Tânărul leninist”, 
azi „Florile dalbe”. 

– Ce v-a determinat să stu-
diați aprofundat istoria 
presei?
Mi-a fost dragă istoria într-atât 

că la școală, uneori, profesorul mă 
îndemna să predau eu lecția. Presa 
este un cronicar sârguincios, care 
consemnează ceea ce are loc cu 
adevărat aici, azi. Mâine asta va 
fi istorie, dar nu una seacă, fără 
de culoare, ci una vie, mustoasă 
– viață adevărată. Eu sunt împă-
timită de istoria presei. Cursul de 
„Istorie a presei naționale” mi-a 
deschis a doua respirație. Pentru 
studenții pasionați de istorie am 
inițiat un simpozion de istorie 
a presei, care a avut 15 ediții la 
facultate. 

– Studiind istoria, ați fă-
cut descoperiri care v-au 
marcat?
Cea mai mare descoperire a 

fost pentru mine, apoi și pen-
tru studenții mei, activitatea de 
mare înaintaș a Mitropolitului 
Gurie – fondator al primei reviste 
în limba română din Basarabia 
– „Luminătorul” (1908-1944), 
autorul primului abecedar cu 
grafie latină (1917), de pe care 
au învățat carte și părinții mei! 
E important să menționez că IPS 
Gurie este fratele de bunel al so-
țului meu! Dar și soarta tragică 
a Mitropolitului Gurie de după 

anii de dedicație cauzei naționale 
m-a marcat pentru toată viața. Și 
iată rezultatul – am reușit să edi-
tăm la „Epigraf” opera lui Gurie 
Grosu în trilogia „Mitropolitul 
Gurie – misiunea de credință și 
cultură”. Cele trei volume care au 
apărut din 2007 până în 2018 au 
fost neîncăpătoare pentru mate-
rialele selectate. Recenta apariție 
(îndrăznim să-i spunem volumul 
IV), „Mitropolitul Gurie și revis-
ta „Luminătorul”, coordonată 
împreună cu Protoiereul Viorel 
Cojocaru, încă miroase a vopsea 
de tipar. 

Efortul nostru a fost de bun 
augur: am avut mai multe emisi-
uni radio de promovare, emisiuni 
la televiziunea publică Moldova 
1 – „Cultura azi”, la postul de 
televiziune Trinitas (România) 
– „Talent și efort. Mitropolitul 
Gurie (Grosu) al Basarabiei”, 
la târgurile de carte de la Iași, 
Galați, Chișinău... În anul 2017 
ierarhului i-a fost înălțată o 
Troiță în orașul Hâncești, iar 
gimnaziul din Nimoreni (r-nul 
Ialoveni), satul său de baștină, 
îi poartă numele. 

În martie 2014, a fost înființată 
organizația non-guvernamentală 
„Asociația obștească Mitropolitul 
Gurie”, care desfășoară ample ac-
tivități de caritate și de susține-
re culturală; în anul 2020 a fost 
realizat un documentar despre 
opera și activitatea înaltului prelat 
– „Gurie. Mitropolitul” ș.a.m.d. 

– Presa culturală, astăzi, e 
într-o situație foarte dificilă. Ar 
putea să dispară, într-o zi?

Nu moare presa culturală, sau 
așa cum i se zicea în perioada in-
terbelică – „de propagandă cul-
turală”, nici în societatea consu-
meristă. A trecut în categoria de 
„marfă”, așa cum s-a întâmplat și 
cu cartea. Atâta timp cât noi ne 
aliniem valorilor culturale, atâta 
vreme cât citim, scriem, pictăm, 
cântăm – presa culturală va trăi. 
Formele se schimbă, esența ră-
mâne.

– Aveți în casă o ladă de 
zestre care se transmite 
din generație în generație. 
De la cine ați primit-o, ce 
semnificație are?
Lada de zestre – sofca noastră 

– stă la balcon. E o lucrare cu or-
nament pe fațadă, din lemn natu-
ral de diferite culori, și cu corlate 
cu reliefuri. I-a dat-o mamei, ca 
zestre, străbunelul Ion Andrieș. E 
făcută de un foarte vestit meșter 
din sat. Eu, ca sora cea mai mare, 
am onoarea să o păstrez, ca tezaur 
de familie. Nepoții și-au stabilit 
„baza” lor acolo și nu-mi permit 
să o urnesc din loc. Dar eu mă 
gândesc s-o pun lângă vreun pe-

Interviu cu conf. univ., dr. Silvia Grossu, la Departamentul Comunicare şi Teoria 
Informării al Facultății de Jurnalism şi Științe ale Comunicării, USM. 
Este autoare a trei cărți şi coordonatoare a cinci volume; a publicat circa 80 de studii 
şi articole ştiințifice privind istoria presei

rete, în apartament. E nostalgia 
mea pentru Casa Mare. Deoare-
ce mama, ca și bunicile noastre, 
din toamnă până pe la Crăciun, 
iar uneori și până-n primăvară, 
ținea pe masa primită zestre de 
nuntă tot de la tătuca Ion, din 
Casa Mare, felurite bunătăți – 
porumbrele, coarne și alte po-
mușoare; gutui, struguri, nuci, 
mere, pere, biscuiți și covrigei de 
la sărbători, bomboane-pernuțe și 
drajeuri de toate felurile... Toate 
în acea cameră erau îmbibate cu 
arome miraculoase pentru noi, 
ăștia mici... Așa a și rămas Casa 
Mare o permanentă atracție pen-
tru noi. Nu mai conta ce vârstă 
aveam. Casa Mare, a noastră, dar 
mai ales a bunicilor noastre, era 
sursă de bucurii. Păcat că nu am 
acum Casă Mare nicăieri.

– Mereu arătați bine, aveți 
un chip luminos, un zâm-
bet generos şi, în plus, 
aveți o vestimentație de-
osebită – rochii, costume 
elegante, dar şi ii, catrin-
țe, marame, bundițe. Cum 
reuşiți?
Așa m-a deprins mama să ies 

din casă – în haine curate și cu 
fața luminoasă. Oamenii au pro-
blemele lor. De ce să-i împovărez 
și cu ale mele? Oricât de greu ți-ar 
fi, oricât de sărac ai fi – dăruiește 
un surâs și o privire luminoasă. 

– Vă mulțumesc mult pen-
tru interviu. Sănătate şi 
noi realizări în continuare!

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

E V E N I M E N T

Marți, 25 octombrie, ÎPS Părinte 
Mitropolit Petru, Arhiepiscop al Chi-
șinăului, Mitropolit al Basarabiei și 
Exarh al Plaiurilor, a avut o întâlnire 
cu viceprim-ministrul Andrei Spînu, 
ministrul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, la sediul Mitropoliei Basa-
rabiei de pe strada 31 August 1989, nr. 
1989, din Chișinău, anunță printr-un 
comunicat Mitropolia Basarabiei și 
Exarhatul Plaiurilor.

În cadrul întâlnirii, Părintele Ar-
hidiacon Maxim Sturza, consilier mi-
tropolitan pentru Relațiile cu Insti-
tuțiile Statului, a prezentat un raport 
domnului Viceprim-ministru în care a 
expus problemele cu care se confruntă 
Mitropolia Basarabiei.

Părintele Mitropolit a vorbit despre 
necesitatea retrocedării proprietăților 
Mitropoliei Basarabiei spoliate în mod 
abuziv și ilegal de ocupația sovietică.

De asemenea, s-a pus în discuție in-
frastructura drumurilor care fac posibil 
accesul la locașurile de cult parohiale, 
dar și la așezămintele monahale.

„Domnia Sa, domnul Viceprim-mi-
nistru, s-a închinat la Paraclisul Mi-
tropolitan «Sfântul Ioan Teologul» și 
a rămas impresionat de lucrările de 
renovare a clădirii administrative a 
Mitropoliei.

Cu prilejul zilei onomastice a Părin-
telui Mitropolit Petru, domnia sa i-a 
oferit Înaltpreasfinției Sale un buchet 
de flori, iar ca mărturie a aprecierii 
sale asupra implicării active a Mitro-
poliei Basarabiei prin acțiunile sociale, 

filantropice și culturale în perioada 
pandemică, dar și în contextul războiu-
lui din Ucraina, a oferit Mitropolitului 
Basarabiei o monedă comemorativă 
LUMINAREA RECUNOȘTINŢEI”, scrie 
în comunicat.

La întâlnirea cu Andrei Spînu, 
ÎPS Mitropolitul Petru 
a vorbit despre necesitatea 
retrocedării proprietăților 
Mitropoliei Basarabiei

Biserica Ortodoxă Letonă i-a transmis Patriarhului 
Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii o cerere de a-i acorda 
statutul de biserică independentă, anunță Interfax, citat 
de hotnews.ro.

Decizia a fost luată în cadrul unui sinod al bisericii 
ortodoxe ce își are sediul la Riga. Interfax, una dintre 
agențiile de presă ale statului rus, notează că biserica rusă 
condusă de patriarhul Kirill poate să nu dea curs cererii, 
caz în care letonii pot cere Patriarhiei Constantinopolului 
să tranșeze disputa și să le acorde autocefalie.

„Acest lucru va însemna bineînțeles o ruptură a relațiilor 
și un fel de conflict cu Moscova. Prin urmare, pare puțin 
probabil, deoarece acestea nu sunt doar relații canoni-
ce, ci și relații între oameni”, a declarat Nikita Andreev, 
asistent de cercetare la Facultatea de Teologie din cadrul 
Universității Letoniei, pentru Interfax.

Cererea trimisă de Biserica Ortodoxă Letonă patriar-
hului Kirill vine după ce pe 8 septembrie Parlamentul 
de la Riga a aprobat prin vot separarea completă a sa de 
Patriarhia de la Moscova.

Letonia vrea ca Biserica Ortodoxă să se rupă de Rusia

Inițiativa legislativă a fost înaintată parlamentului de 
către președintele leton Egils Levits pe 5 septembrie, le-
gislativul adoptând documentul în procedură de urgență.

„Prin acest amendament legislativ, statul leton va re-
cunoaște că Biserica ortodoxă a Letoniei este complet 
independentă (autocefală). Ea nu depinde de nicio au-
toritate în afara Letoniei. Când legea va intra în vigoare, 
va fi eliminată orice influență sau putere a patriarhului 
Moscovei (Kirill) asupra Bisericii noastre ortodoxe”, a 
afirmat Levits la momentul respectiv.

În prezent, Biserica Ortodoxă Letonă este loială formal 
Patriarhiei Moscovei care a declanșat o ruptură fără pre-
cedent în rândul creștinătății ortodoxe din cauza nume-
roaselor declarații de justificare și susținere a războiului 
făcute de patriarhul Kirill.

În jur de 9% dintre letoni se declară de confesiune or-
todoxă, cultul predominant în țară fiind cel luteran (36%), 
urmat de cel catolic (17%).

Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Rusiei și-a de-
clarat independența față de Patriarhia Moscovei în data 
de 27 mai.

Tipul din tro-
leibuz vorbește la 
telefonul mobil 
de parcă, vorba 
de spirit a cuiva, 
ar fi sărit de pe 
fix. În mijlocul 
de transport în 
comun, cu toa-
te interjecțiile 
onomatopeice, 
cu hăhăială și 

înjurături, făcând abstracție de cine mai este în jur, 
insul extrem de deranjant nici nu-și închipuie că are 
un comportament necivilizat și că depășește orice 
norme morale.

Modul lui provocator de a-și etala „cunoștințe-
le vaste” în materie de biologie, fără a se sinchisi 
de pasagerii care schimbă priviri între ei, dar nu 
intervin, este o ofensă directă la adresa tuturor, o 
sfidare a bunului-simț și a normelor de conduită în 
locurile unde fiecare are dreptul la liniște, la o clipă 
de reflecție în această lume a războiului din preajmă 
și a incertitudinii.

Pentru a se simți mai bine și mai comod, „minu-
nea naturii umane” trebuia numaidecât să ocupe și 
un loc pe scaun, loc pe care nu-l cedează nimănui, 
fiindcă este foarte ocupat și discută cu cineva la te-
lefon probleme foarte importante a căror rezolvare 
nu-și mai putea afla amânare. Aceste probleme, bi-
neînțeles, trebuie „bine puse la punct”, cu anunțarea 
tuturor detaliilor, chiar și a celor mai intime, în gura 
mare și cu aruncarea unor „perle” lingvistice greu 
de imaginat și de așternut pe hârtie...

Faptul că alături de el, cel care stă cu „jucărica” 
la ureche, se află atâta lume chinuită nu-l intere-
sează deloc. Nu are cum să observe domnișoara cea 
pudică ce roșește la auzul scabrozităților pe care le 
articulează, nu aude copiii de școală care chicotesc 
ascultându-i prostiile, nu vede bătrâna sau bătrânul 
stând ca niște umbre în picioare... 

La un moment dat, se găsește totuși un bărbat 
care-i face observație trogloditului  că „nu-i frumos”, 
că „nu se poate de vorbit așa urât”, că ar fi bine să 
cedeze locul etc. Acesta însă se supără rău de tot, 
amenință cu răfuiala fizică și țipă de mama focului. 

Cu toate că încă nu a achitat costul călătoriei, 
nici nu are de gând să o facă. Taxatorul care îi 
ceruse mai înainte acest lucru nu este pentru el o 
autoritate. Nu vrea în ruptul capului să plătească 
și, îmboldit încă o dată de taxator, bolborosește 
ceva despre Maia Sandu care „a ridicat prețurile 
și trebuie să plătească ea, dacă-i așa de deșteaptă 
și n-o interesează cum trăiește poporul”. Observa-
țiile pasagerilor care îndrăznesc să-i spună că nu 
are dreptate, că trebuie să achite și „să-și închidă 
odată gura” nu sunt de niciun folos.

Începe să râdă aiurea, să-i joace și mai tare la 
nervi taxatorului, dar și celor care îi iau apărarea 
acestuia. Se vede clar că o face în mod intenționat 
și că nu are de gând să se potolească. Strigă cât se 
poate de tare că nu se teme nici de poliție, că îl doare 
în cot de proștii care plătesc atât de mult pentru 
gaze, pentru energie electrică și pentru transport. 

Îmi vine în gând expresia „o caută cu lumânarea”, 
dar îmi pun imediat și o întrebare: „cetățeanul tur-
mentat” oare nu face parte din rândurile „omuleților 
verzi”, ale „brotăceilor” noștri care, în loc să lucreze, 
umblă cu provocările și abia așteaptă să se iște vreun 
scandal mai acătării? Pentru că prea seamănă să fi 
dormit într-un cort și după felul cum arată și, mai 
ales, cum vorbește, nu este exclus să fi mirosit ceva 
prafuri dis-de-dimineață.

La următoarea stație scandalagiul coboară repede 
și fuge în alt troleibuz, unul care merge înaintea 
noastră. Toată lumea răsuflă ușurată, iar eu mă întreb 
în continuare dacă nu cumva spectacolul de prost 
gust, provocare sau ce o fi fost s-a mutat în celălalt 
mijloc de transport?

În orice caz, mă gândesc, nu este exclus să fie 
vreun „dansator” din fața Procuraturii Generale. 
Nu este exclus să apară și pe acolo...  

Gheorghe BÂLICI

Un adevărat 
om al 
cavernelor

S a l t i m - b a n c

Biserica Ortodoxă Letonă 
i-a cerut patriarhului Kirill 
să îi recunoască autocefalia

Inițiativa legislativă care prevede 
anularea regimului duty-free pe terito-
riul Republicii Moldova a fost aprobată 
de Guvern, se anunță într-un comunicat 
al Guvernului. Documentul prevede mo-
dificări la Codul vamal și Codul fiscal, 
în vederea promovării principiului de 

echitate fiscală prin aplicarea impozi-
telor asupra mărfurilor comercializate 
pe teritoriul țării, inclusiv în unitățile 
de comerț amplasate în zonele vamale.

Potrivit proiectului, regimul duty-
free va fi anulat pe întregul teritoriu 
al Republicii Moldova, iar magazinele 

duty-free vor activa până la expirarea 
licenței curente. Respectiv, magazinul 
amplasat în incinta aeroportului va 
activa până la 22 decembrie 2022, iar 
unitățile comerciale din zonele de ieșire 
ale frontierei de stat vor activa până la 
03 septembrie 2023.

Regimul duty-free va fi anulat 
pe teritoriul Republicii Moldova
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Pofta de sărat

Sarea face ca mâncarea să fie mult mai 
gustoasă, însă este consumată uneori 
peste limita normală pe zi. Adulții ar 
trebui să consume între 1. 500 şi 2. 400 

miligrame (mg) de sare pe zi, potrivit American 
Heart Association. Nu trebuie consumată mai 
mult de o linguriță de sare pe zi, însă doza medie 
zilnică se apropie de 3. 400 mg.

În domeniul nutriției, sarea are 
o reputație nu tocmai fericită. A 
consuma prea multă sare poate 
fi periculos și chiar fatal, dar și a 
consuma prea puțină sare poate fi 
riscant. Multe procese biologice, 
cum ar fi gestionarea mușchilor și 
menținerea echilibrului fluidelor, 
depind de sare.

Pofta de sărat poate să fie și 
un semn al unei probleme me-
dicale, nu doar o poftă oarecare 
însoțită de starea de plictiseală 
sau de stres. 

Efectele consumului 
de sare în cantități mari

Conform spuselor nutriționis-
tului Beth Czerwony, consumul 
în cantități mari de sare pe timp 
îndelungat, chiar dacă depășiți 
cu puțin mai mult cantitatea re-
comandată, poate avea un impact 
asupra sănătății generale. Prea 
multă sare are un impact general 
și un efect sistemic asupra între-
gului organism, nu doar asupra 
tensiunii arteriale.

Excesul de sare 
poate dăuna:

• Inimii: deoarece inima tre-
buie să pompeze sângele prin 
corp cu mai multă forță și cresc, 
de asemenea, șansele de a avea o 
inimă mărită, un semn al bolilor 
de inimă.

• Vaselor de sânge: Celulele en-
doteliale care căptușesc vasele de 
sânge devin mai rigide în timp, 
ceea ce îngreunează pomparea 

eficientă și eficace a sângelui.
• Rinichilor: Ca urmare a volu-

mului crescut de muncă, rinichii 
nu mai funcționează la fel de bine.

• Creierului: Un flux sanguin 
slab poate cauza probleme cu 
gândirea, memoria și alte funcții 
cognitive. 

Cauzele poftei de sărat

Deshidratarea
• Pentru a funcționa eficient, 

organismul dumneavoastră trebu-
ie să mențină o anumită cantitate 
de lichide. Ați putea avea o poftă 
de sărat dacă aceste niveluri scad 
sub ceea ce este indicat. Acesta 
este modul în care corpul dumnea-
voastră vă îndeamnă să consumați 
mai multe alimente sau lichide.

• În plus față de pofta de sare, 
alți indicatori ai deshidratării in-
clud: dureri de cap, senzație de 
sete foarte mare, senzație de piele 
rece și umedă, scăderea producției 
de urină, modificări ale dispoziției 
și agitație, bătăi rapide ale inimii, 
crampe sau spasme musculare.

Stresul

• Mâncatul din cauza stresului 
are strânsă legătură cu nivelul hor-
monilor. Cortizolul și alți hormoni 
sunt eliberați de corpul dumnea-
voastră atunci când este stresat. 
Prea mult cortizol a fost corelat 
în studii cu dorința de a mânca.

Tulburarea de somn

Lipsa somnului are un impact 

similar cu cel al stresului asupra 
hormonilor, precum și asupra 
poftei de sărat:

• Cortizol: Nivelul de cortizol 
crește atunci când aveți probleme 
cu somnul.

• Leptina: Leptina instruiește 
creierul atunci când sunteți sătul 
să nu mai mâncați. Nivelurile de 
leptină scad odată cu reducerea 
somnului, ceea ce face mai greu 
să reziști poftelor.

• Grelina: Grelina stimulează 
foamea. Nivelurile de grelină cresc 
împreună cu semnalele de foame 
atunci când oamenii nu dorm su-
ficient.

• Serotonina: Nivelurile de sero-
tonină din creier scad dacă nu dor-
miți suficient. Ca urmare, ați putea 
căuta alinare din surse externe, cum 
ar fi gustări sărate sau dulci.

Niveluri dezechilibrate 
de electroliți

• Lichidele din corpul dumnea-
voastră transportă minerale esen-
țiale. Organismul dumneavoastră 
are nevoie de aceste minerale pen-
tru a funcționa corect. Un astfel de 
mineral este sodiul, care se găsește 
în sarea de masă obișnuită. Este 
posibil să aveți simptome precum 
cele de mai jos dacă electroliții, 
cunoscuți și ca aceste minerale, 
sunt dezechilibrați: greață, văr-
sături, dureri de cap, modificări 
ale dispoziției și iritabilitate din 
cauza oboselii, confuzie.

Boala Addison

• Hormonii care sunt necesari 
pentru supraviețuire sunt produși 
de glandele suprarenale. O afec-
țiune rară numită Boala Addison 
poate reduce cantitatea de hor-
moni pe care o produc glandele 
suprarenale. Pe lângă alte simp-
tome, cei care au această boală au 
și poftă de sare:

- epuizare extremă sau deficit 
de energie;

Un obiect surprinzător din bucătărie, 
responsabil pentru răspândirea bolilor

Un studiu efectuat de cercetătorii de 
la Universitatea Rutgers, care a analizat 
potențialul de contaminare încrucișată a 
suprafețelor bucătăriei cu agenți patogeni 
în timpul preparării alimentelor, sugerează 
că recipientele pentru condimente sunt un 
important vector pentru răspândirea boli-
lor. Contaminarea încrucișată reprezintă 
procesul prin care microbii sunt transferați 
de la o substanță sau obiect la altul.

Pentru studiu, cercetătorii au monito-
rizat comportamentul unor adulți puși să 
pregătească o rețetă identică de mâncare 
în mai multe bucătării special amenajate, 
atât de dimensiuni mari, precum cele din 
restaurante, cât și de dimensiuni reduse, 
precum bucătăriile de acasă. Rețetele pre-
parate conțineau diferite condimente, în 
mod similar cu aproape orice fel de mân-
care. Pentru simularea mișcării agenților 
patogeni în bucătărie, cercetătorii au inocu-
lat carnea gătită cu un virus bacteriofag 
(microorganisme care infectează bacteriile 
și care nu au efecte asupra oamenilor).

Înainte de a începe să gătească, parti-

cipanții nu au fost informați despre faptul 
că cercetătorii vor examina comportamen-
tele lor de siguranță alimentară. După ce 
au terminat de gătit, cercetătorii au testat 
prezența MS2 pe diferite obiecte din bu-

cătărie, inclusiv de pe unele obiecte ce nu 
au fost testate anterior în astfel de studii, 
precum recipientele pentru condimente și 
mânerele robinetului. În mod surprinzător, 
cele mai frecvent contaminate suprafețe 

au fost întocmai recipientele pentru con-
dimente, urme de contaminare cu MS2 
fiind observate în aproximativ jumătate 
dintre cazuri. În schimb, cele mai puțin 
contaminate suprafețe au fost mânerele 
robinetului.

Studiul, efectuat la solicitarea Serviciu-
lui de Inspecție și Siguranță Alimentară al 
Departamentului de Agricultură al SUA, 
a arătat că recipientele condimentelor 
pot deveni ușor contaminate cu micro-
organisme care pun în pericol sănăta-
tea. „Pe lângă suprafețele despre care se 
cunoștea anterior că sunt contaminate 
în timpul gătitului, precum suprafețele 
pe care se taie alimentele sau coșurile 
de gunoi, recipientele condimentelor se 
adaugă pe lista obiectelor care necesită o 
atenție deosebită în momentul în care se 
igienizează bucătăria”, a declarat autorul 
studiului, Donald Schaffner, profesor în 
Departamentul de Științe Alimentare de 
la Universitatea Rutgers.

sursa: Science Daily

- piele umedă și palidă;
- tensiune arterială redusă;
- apetit redus;
- pierdere în greutate inexpli-

cabilă;
- diaree persistentă sau de lun-

gă durată;
- pete întunecate ale pielii, 

în special pe față și în interiorul 
obrajilor, răni în gură.

Boala Bartter

• Pacienții cu sindrom Bartter 
nu pot reabsorbi sodiul. Orice 
sare pe care o consumă este ex-
cretată în urină. Prin urmare, ei 
au o deficiență cronică de sodiu. 
Acest grup de afecțiuni renale este 
prezent încă de la naștere, așa că 
simptomele apar devreme. Aces-
tea pot include:

- Creștere minimă în greutate;
- Tensiune arterială scăzută;
- Dureri sau crampe musculare;
- Urinare frecventă;
- Constipație;
- Pietre la rinichi și slăbiciune 

musculară.

Sarcina

• Mamele însărcinate se con-
fruntă adesea cu vărsături și 
diaree ca un semn timpuriu al 
sarcinii. Ambele stări pot duce 
cu ușurință la deshidratare, de 
aceea, atunci când sunteți deshi-
dratată, corpul poftește la sare 
ca o modalitate de a vă ajuta să 
îndreptați dezechilibrul.

Plictiseala

• Similar cu mâncatul pe bază 
de stres, mâncatul atunci când 
te plictisești este un model de 
alimentație emoțională.

• Semnalele de foame ale orga-
nismului pot fi folosite pentru a 
face distincția între pofta de sărat 
provocată de plictiseală și foamea 
reală. Atunci când o persoană este 
cu adevărat înfometată, corpul 
său are nevoie de hrană. Cineva 
poate fi de fapt înfometat dacă nu 
a mâncat de câteva ore.

Sindromul premenstrual

• În zilele dinaintea menstrua-
ției, o femeie poate trece printr-o 
serie de schimbări fizice și emo-
ționale. Sindromul premenstrual 
este termenul care desemnează 
aceste alterări.

• Un simptom tipic este nevoia 
de hrană, inclusiv de mese sărate. 
Aceste dorințe pot fi cauzate de 
modificările nivelului de hormoni.

Pofta de sărat este adesea doar 
o poftă alimentară provocată de 
stres, epuizare, plictiseală sau sin-
drom premenstrual. Dar dorințele 
persistente de sare pot fi un semn 
al anumitor boli.

Consultați un medic dacă nu 
există o cauză evidentă pentru 
pofta de sărat sau dacă există 
suspiciuni de probleme renale 
sau suprarenale.

romedic.ro
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T. Bratu și 
M. Robu – 
cei mai buni 
sportivi 
ai Europenelor 
de haltere

Halterofilii Tudor Bratu și Ma-
rin Robu au fost desemnați cei mai 
bun sportivi ai Campionatului Eu-
ropean pentru juniori și tineret 
U23, ce s-a desfășurat în perioada 
15-25 octombrie 2022 la Durrës 
(Albania). Ei au învins la respecti-
vele nominalizări – în conformitate 
cu sistemul de evaluare a prestări-
lor de sportivi „Robi point” – grație 
rezultatelor strălucite obținute în 
categoriile lor de vârstă și greuta-
te. De menționat că ambii atleți 
de o constituție titanică (primul 
evoluează în cântarul de 102 kg, la 
U20, iar al doilea în cel de 81 kg, la 
U23) au cucerit tocmai câte trei (!) 
medalii de aur, depășindu-și fără 
drept de apel adversarii. Astfel, 
delegația Republicii Moldova a 
încheiat competiția cu un bilanț 
de 6 de medalii, toate fiind de cea 
mai înaltă probă.

Tudor Bratu la stilul smuls a 
ridicat 170 kg, iar la aruncat a 
atins performanța de 202 kg, în-
sumând la total 372 kg, învingând 
în mod detașat la toate cele trei 
compartimente. Podiumul euro-
pean de premiere a fost comple-
tat de armeanul Petros Petrosyan 
(360 kg la total) și ucraineanul 
Volodymyr Marciuk (347 kg). La 
rândul său, Marin Robu la pro-
ba smuls a îmblânzit metalul de 
155 kg, la aruncat a ridicat 197 
kg, înregistrând la total 352 kg. 
El a fost urmat în clasament de 
britanicul Chris Murray (319 kg 
la total) și ucraineanul Dmytro 
Kondratiuk (316 kg). Fără doar și 
poate, victoria obținută de băieții 
noștri se datorează și meritului in-
contestabil al antrenorilor lotului 
național Sergiu Crețu și Grigore 
Brașoveanu.

Daria Kozorez, 
medaliată 
cu bronz 
la Europenele 
de box

Pugilista Daria Kozorez, mem-
bră a selecționatei Moldovei, a 
urcat pe treapta a treia a podiumu-
lui de premiere la Campionatele 
Europene de box pentru senioare, 
ce s-a derulat în intervalul 14-22 
octombrie a.c. la Budva (Munte-
negru). Sportiva din satul Sucleia 
(Slobozia, în apropiere de or. Ti-
raspol) a evoluat în categoria de 
greutate supergrea (+81 kg), în 
etapa sferturilor de finală impu-
nându-se în fața atletei din Spa-
nia, Garcia Garay Zaira, garantân-
du-și astfel distincția de bronz. În 
semifinale, compatrioata noastră 
a pierdut la puncte lupta cu Ainur 
Rzayeva (Azerbaidjan). La turneul 
continental au participat peste 150 
de boxeri din 30 de țări.

Elanul tinereții 
contra maturității 
experienței

În partida sa inaugurală din ca-
drul întrecerii, sportivul din Bălți 
s-a confruntat cu experimentatul 
Askerbii Gherbekov (26 de ani), 
care reprezintă din 2019 Regatul 
Bahrain, fiind discipolul reduta-
bilei școli de judo din Republica 
Karaciai-Cerchezia (Federația 
Rusă). Superioritatea compatri-
otului nostru a fost evidentă chiar 
din startul partidei, caucazianul 
încasând două avertizări (shido) 
pentru lipsă de combativitate. Iar 
pe final acesta din urmă a fost dis-
calificat (hansoku-make) pentru 
că a încercat să evite înfrângerea 
printr-o sprijinire periculoasă cu 
capul de tatami. 

În lupta următoare, împotriva 
canadianului Mohab El Nahas (26 

de ani), conturile au fost înche-
iate după doar 8 secunde, elevul 
antrenorului Valeri Meleașchevici 
realizând în mod expres un pro-
cedeu de toată frumusețea: arun-
care peste umăr, din genunchi 
prin răsucire, cu priză la brațul 
adversarului (seoi nage).

În etapa sferturilor, Mihail 
Latîșev s-a duelat cu kazahul 
Abylaikhan Zhubanazar (22 de 
ani), disputa dovedindu-se extrem 
de solicitantă și încrâncenată. Din 
debut ambii judocani au fost pe-
nalizați cu câte un shido pentru 
eschivarea brațelor în vederea 
evitării prinsorii. Adversarul fu 
în continuare deosebit de activ, 
încercând în repetate rânduri să-l 
arunce pe sportivul nostru pes-
te umăr, tentative dezamorsate 
prin procedee de contraatac. Iar 
cu jumătate de minut înainte de 
sunetul final, discipolul școlii mol-
dovenești de judo reuși o secerare 
din interior la gamba oponentului, 
proiectându-l prin forța brațelor 
cu spatele pe tatami – ippon prin 
uchi-gari. 

În semifinale, judocanul nos-
tru cedă, prin două procedee de 
waza-ari, în fața spaniolului Jose 
Maria Mendiola Izquieta (26 de 
ani), finalistul de anul trecut de 
la Zagreb Open European.  

Judoka Mihail Latîşev şi-a adjudecat 
medalia de bronz la Grand Slamul de 
la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), 
turneu desfăşurat în perioada 21-23 

octombrie curent. Tânărul de 18 ani a avut o 
prestație magistrală la prestigioasa competiție, 
evoluând în limitele categoriei de greutate de 
până la 81 de kilograme.  

Judocanul Mihail Latîșev
 a cucerit bronzul 
la Grand Slam Abu Dhabi

Iulian BOGATU
Spectacol de „bronz”

Finala mică, disputată în pe-
reche cu canadianul Francois 
Gauthier-Drapeau (24 de ani), 
hotăra cine va intra în posesia 
medaliei de bronz, dovedindu-se 
de un spectacol aparte, fără pere-
che. În secunda a 17-a de la înce-
putul meciului atletul nostru este 
penalizat de arbitri pentru fals 
atac, în scurt timp rivalul „be-
neficiind” de aceeași sancțiune. 
Iar încă peste jumătate de minut 
sportivul din țara frunzei de arțar 
execută un procedeu de waza-ari, 
preluând conducerea pe tabela 
de marcaj. Latîșev nu-și pierdu 
în niciun caz cumpătul, dând do-
vadă de caracter și răspunzând 
cu aceeași monedă, iar scorul cu-
noaște momentul echilibrului. 
Cu un minut înainte de expirarea 
timpului regulamentar al par-
tidei, judocanul din Moldova a 
făcut o demonstrație feerică de 
forță și tehnică elevată: mai întâi 

rezistă intențiilor concurentului 
de a-l dezechilibra, după care, 
într-un mod cu totul neașteptat 
pentru acesta, reușește pe con-
traatac, ca să nu zic pe contra-
sens, o aruncare peste umăr de o 
clasică execuție, extrem de dificil 
de realizat în acele condiții de 
intimidare permanentă – ippon 
prin uchi mata. 

De remarcat că în acest an Mi-
hail Latîșev a câștigat la Guayaquil 
(Ecuador) Campionatul Mondial 
pentru juniori, iar la Cluj-Napoca 
(România) a obținut distincția de 
aur a Cupei Europene de seniori.  

La Abu Dhabi de medalia de 
bronz în cântarul de 81 kg s-a mai 
învrednicit azerul Zelim Tskaev, 
primele două poziții revenindu-le 
francezului Nicolas Chilard și 
ibericului Mendiola Izquieta. La 
competiție, dotată cu premii în 
valoare totală de 154 000 de euro, 
au participat 414 judocani (239 de 
bărbați și 175 de femei) din 65 de 
țări de pe cinci continente.

Evoluție în forță a luptătorilor 
moldoveni la Mondialele U-23

În numărul trecut al Gazetei de Chișinău 
(https://gazetadechisinau.md/2022/10/20/
doua-medalii-pentru-luptatorii-moldo-
veni-la-mondiale/) am relatat despre cucerirea 
la Pontevedra (Spania) de către luptătorul de 
stil greco-roman Alexandrin Guțu a titlului de 
vicecampion mondial Under-23, dar și despre 
promițătoarele șanse ale Irinei Rîngaci de a 
câștiga medalia de bronz, ceea ce până la urmă 
s-a și întâmplat. Mai întâi conaționala noastră 
(campioana mondială de anul trecut printre 
senioare) s-a impus în recalificări, obținând 
victoria prin superioritate tehnică (disputa nu 
a durat decât 1 minut și 10 secunde) asupra 
sportivei din Spania, Marta Ojeda Navarro, iar 
în finala mică n-a lăsat urmă de șansă atletei 
din SUA, Sienna Ariana Ramirez, pe care a 
învins-o prin tuș în prima repriză.

Apoi pe saltelele de lupte ale Complexului 
sportiv „Pavillón Municipal dos Deportes de 
Pontevedra”, care a găzduit Mondialele ce 
au avut loc în perioada 17-23 octombrie a.c., 
au ieșit luptătorii de stil liber. În categoria 
de greutate de 74 kg a excelat moldoveanul 
Vasile Diacon, antrenor Anatolie Zacon, care 
a trecut mai întâi cu 6-0 de Yerkhan Bexul-

tanov (Kazahstan) și cu 6-2 de Krisztian Biro 
(România), apoi a cedat cu un minimal 3-4 în 
semifinale în fața lui Khadzhimurad Gadzhiyev 
(Azerbaidjan). În meciul pentru medalia de 
bronz luptătorul nostru a dispus cu 7-3 de 
armeanul Hrayr Alikhanyan, întorcând re-
zultatul de la 0-3.

Pe treapta a treia a podiumului de premiere 
a mai urcat și compatriotul nostru Ivan Ichizli 
(86 kg). În primele două partide el i-a învins 

pe armeanul Knyaz Iboyan (11-3) și pe po-
lonezul Cezary Marek Sadowski (12-7), și a 
pierdut semifinala disputată în compania atle-
tului din SUA, Trent Niemond Hidlay (1-11). 
În lupta pentru medalia de bronz, discipolul 
antrenorului naționalei, Roman Dermenji, l-a 
surclasat, într-un duel extrem de încrânce-
nat, pe reprezentantul Kazahstanului, Maksat 
Satybaldy, scor 4-3.

Iulian BOGATU

Mihail Latîșev pe podiumul de premiere (primul din dreapta)

Irina Rîngaci Vasile Diacon (în stânga)
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
28.10 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
29.10 „Capcana” după Mihail Bulgakov, ora 18.00.
30.10; 05.11 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
01.11 „The Lucky Strike” de Rick Cleveland, ora 18.30.
02.11 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 16.00.
03.11 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
04.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00. 

Teatrul Geneza Art
29 – 30.10 „Sonata lunii”, ora 19.00.
05.11 ZACS, ora 19.00.
06.11 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
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”
30.10 „Cenușăreasa” după Frații Grimm, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
29.10 „În această viață” de Gh. Urschi, ora 11.00. 
30.10 „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, ora 11.00.

Sala cu Orgă
22.10 O Seară Alexandr Scriabin, dedicată aniversării a 150-a de 

la nașterea compozitorului Alexandr Scriabin.
Participă absolvenți, studenți ai AMTAP și elevi ai liceelor de 

muzică, ora 18.00. 

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

Tare aş vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o fe-
meie de 65-68 de ani. (18) 

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

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 
de ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. 

Am studii superioare, stare materială bună, fără vicii. 
Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. 
(20) 

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

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

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

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

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

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, la 

rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chişinău. 
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra 

ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 

cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md .

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „î”

C a r u l  c u  b a n c u r i

Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu. Se întâlnesc la o țigară, afară:
– Ai plecat undeva în concediu?
– Da, am fost în concediu la 5.223 km de Tenerife.
– Wow, unde mai exact?
– Acasă, la Iași!

Două blonde vizitează un apartament proaspăt finisat, pe care 
ar dori să-l cumpere.

– Sunt bine gândite dulapurile astea în perete, remarcă prima blondă.
– Da, dragă! Și extrem, extrem de încăpătoare!
– Scuzați, intervine agentul imobiliar, dar nu-s dulapuri, sunt 

chiar camerele!

Bulă avea o grădină de pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi 
fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria: 
„Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură”, sperând că îi 
va ține pe hoți departe de grădina sa. A doua zi, plin de nerăbdare, 
sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt 
la locul lor.

Însă alături de semnul lui era alt semn pe care scria: „Nicio pro-
blemă, acum sunt doi”.

S u d o k u
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Săptămâna care urmează 
îți va aduce multe provo-
cări, dar și reușite, mai ales 
în plan profesional. Indica-
țiile pe care le primești de 
la persoanele avizate sunt 
ușor de respectat. Îți este 
la îndemână să te lași in-
fluențat de cei care au mult 
mai multă experiență decât 
tine în anumite domenii. Ai 
grijă ce faci cu stările de an-
xietate!

Te retragi cu inima des-
chisă din acele relații în care 
simți că nu contezi sau nu 
ești văzut cu adevărat. A 
ajunge în acest punct a re-
prezentat pentru tine cata-
lizatorul multor acțiuni pe 
care le-ai făcut în ultimul 
an. Ai început să te iubești 
cu adevărat! La birou este 
indicat să acorzi atenția cu-
venită celor care încearcă 
să te ajute.

Te simți trist și neînțeles. 
Este momentul să îți setezi 
noi priorități, mai ales în 
viața personală. Implica-
rea ta absolută în tot ceea 
ce faci este posibil să fie în 
defavoarea ta. Dinamica din 
carieră este destul de pro-
vocatoare. Este nevoie ca în 
orice moment al existenței 
tale să ai mai multe căi de 
acțiune.

Chiar dacă propriile vi-
suri presupun acțiune și 
perseverență, ești conștient 
că în prezent treci printr-un 
impas care te „blochează” 
la nivel energetic. Te simți 
dornic de a te face remarcat 
de acele persoane care pare 
că îți hrănesc orgoliul. Te 
afli în plină „expansiune 
profesională”. Oare știi să 
faci față presiunii?

Orice nou gând pe care îl 
ai se potrivește într-o păr-
ticică a vieții tale! Fiind 
înconjurat de persoane cu 
experiență de viață, înveți 
să gândești matur și con-
structiv. În anumite situații 
ajungi chiar tu să îi încura-
jezi și să îi inspiri pe cei din 
jurul tău. În situații conflic-
tuale, încearcă să adopți o 
atitudine detașată și să fii 
mai puțin agresiv verbal.

Astrele încearcă să pul-
seze destul de mult în casa 
familiei, dar tu ești con-
știent că focusul tău din 
acest moment este pe par-
tea profesională. Atunci 
când vine vorba de anu-
mite prietenii, ai nevoie de 
emoții puternice, pozitive 
și autentice. Îți este dificil 
să mai rămâi în relații care 
nu te împlinesc.

Te-ai distanțat de anu-
mite persoane și asta se 
simte de ambele părți. Oare 
aici este vorba despre tine 
sau despre cei din jur? În 
plan intim, pui multă pasiu-
ne în orice relație pe care o 
ai, chiar dacă uneori poate 
fi un comportament riscant. 
În plan profesional, în fața 
ta se așterne o lume întrea-
gă ce se lasă explorată.

Indiferent dacă ești în 
căutare de noi prieteni sau 
de parteneri de afaceri, 
există toate premisele pen-
tru ca acest lucru să se în-
tâmple. De cele mai multe 
ori energia negativă pe care 
o „recepționezi” de la cei din 
jur te poate bloca în planul 
acțiunii. Rămâi conectat la 
emoțiile ce îți mențin mo-
tivația!

În viața ta nu accepți ni-
mic forțat. Dificultățile de 
comunicare pe care le în-
tâmpini acum te fac să te 
retragi pentru o perioadă 
din mijlocul interacțiunilor 
sociale. Nu te învinovățești 
pentru asta, din contră. Ai 
răbdare cu tine. Lucrurile 
capătă un nou sens pentru 
tine datorită reușitelor de 
care ai parte.

Ai nevoie de iertare și îți 
dorești să ierți. Chiar dacă 
nu știi cum poți afla într-un 
mod palpabil că acest lucru 
se și întâmplă, o să încerci 
să fii mai flexibil, mai em-
patic și mai uman cu cei 
din jur. Viața profesională 
pare să fie într-o continuă 
„explozie”. Persoane dragi 
se îndepărtează de tine din 
cauza indisponibilității.

Saturn va fi, în perioada 
următoare, gardianul tău as-
tral. Te va „acompania” pe 
orice drum alegi să pășești. 
La nivel energetic nu vei sim-
ți nimic diferit pe parcursul 
acestei săptămâni. Deși ma-
joritatea evenimentelor din 
viața ta sunt cu implicații 
emoționale profunde, acum 
știi să te detașezi în momen-
tele tensionate.

Ești din ce în ce mai di-
ficil de suportat de către 
persoanele hipersensibile. 
Atitudinea ta exuberantă 
devine ușor deranjantă 
pentru cei din jur. Este 
evident pentru tine faptul 
că romantismul și confortul 
psihic din relația personală 
te ajută să faci față provo-
cărilor de care ai parte zi 
de zi.

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

Cum vă spuneam în prima 
parte, 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. Ori-
cum, fiica le-a aflat pe toate ceva 
mai târziu, când mama credea că 
sfârșitul îi e aproape.

Spovedania
Într-o noapte, în timp 
ce o îngrijea, mama 
i s-a destăinuit: 

„Nu vreau să plec în pământ cu 
taina pe care am păstrat-o până 
acum. Vreau să-ți spun ceva care o 

să te facă să mă urăști... Când te-am 
născut, erai foarte slăbuță. Eram 
plină de griji și de nevoi. Bani puțini. 
Slăbise cugetul meu. Din prima clipă 
cel rău mi s-a băgat în suflet. 

Mi-am zis, ați venit două, când 
eu așteptam numai una. O să-mi 
fie greu să vă cresc. Și apoi de ce să 
suferi și tu necazurile vieții aces-
teia? Mai bine să te ia Dumnezeu. 
Și dacă am văzut că nu te-a luat 
peste o săptămână-două, cum mă 
așteptam, în loc să-i mulțumesc 
că te lasă în viață, am pus la cale 
alt gând negru, mi-am bătut joc 
de tine, buna mea copilă! 

Te-am ținut mai mult flămân-
dă, tot așteptând să te găsesc 
moartă într-o zi. Dar Cel de Sus a 
făcut minuni, după cum vezi. Ţi-a 
dat frumusețe și toată bunătatea 
de pe lume. Iar pe mine, iată, m-a 
pedepsit. Mi-a trimis această ne-
norocire fără leac și-mi tot arată 
de cinci ani greutatea păcatului. 
Mai bine aș fi murit atunci când 
mă rugam Domnului să te ia. 

Nu știu cât o să mă mai țină 
Dumnezeu în suferință, dar să știi 
că rănile sufletului mă frig mai 
tare decât cele ale trupului. Iar-
tă-mă, dacă poți, scumpa mea!”. 

Cum a plătit o mamă care dorea 
moartea propriului copil (II)

Femeia plângea în hohote. Ma-
ria, cu echilibrul ei dintotdeauna, 
a liniștit-o cum a putut, și-a în-
colăcit brațele în jurul gâtului ei 
și i-a spus: 

„Dar eu credeam că ai ținut cu 
orice preț să mă ai. Că atât eu, cât 
și frații și surorile suntem icoana 
vie a dragostei părintești. Acum 
nu mai e timp pentru supărări. Îți 
mărturisesc că rămâi pentru mine 
cea mai bună mamă din lume. Te 
iubesc și vreau să trăiești, să te 
ridici cât mai curând din patul 
durerilor...”. 

A urmat o scenă pe care un 
cineast merita s-o transpună în 
peliculă. Lacrimi, îmbrățișări și 
sărutări fierbinți. Au plâns amân-
două îndelung, ștergându-și una 
alteia lacrimile. O gingășie de 
undă moale vibra în vocile lor. 
Somnul nu le-a mai prins până 
dimineață.

Se cuvine să vă spun că, pe linie 

ereditară, Maria a luat puțin din 
agerimea tatălui, iar bunătatea, 
mila, cumsecădenia le-a moște-
nit de la bunica din partea tatălui 
pe care n-a cunoscut-o. Bunica 
a fost o femeie cu mare credință 
în Dumnezeu. Era mereu gata de 
praznice, de a întinde o mână de 
ajutor celor aflați în suferință.

Groaznic sfârşit

Dar să revenim la mama care 
i-a dorit moartea fiicei sale. După 
acea noapte de destăinuiri, bol-
nava a avut două luni minunate. 
Se ridica din pat, ieșea până afa-
ră. A dorit să fie dusă la biserică. 
S-a împărtășit. Nu se știe dacă i-a 
mărturisit preotului păcatul. Dar 
zilele de la urmă au fost  îngrozitor 
de chinuitoare. 

Trei zile s-a chinuit până i-a 
ieșit sufletul. Cu glas jalnic și plin 
de durere striga la Maria: „Marie, 

Marie, greu mă chinuiesc! Scoa-
te-mă din focul acesta! Nu mă 
lăsa, că nu mai pot suferi!”. 

În cele din urmă, sfâșiată de 
chinuri, a strigat: „Cheamă pre-
otul să mă spovedesc!”. Maria a 
chemat preotul. După ce i-a făcut 
rânduiala spovedaniei, s-a liniștit. 
Fața desfigurată de durere i s-a lu-
minat. Iar peste două ore a întins 
brațele spre Maria, rostind abia 
auzit: „Iartă-mă, Marie, iartă-mă! 
Roagă-te pentru mine, păcătoasa, 
și la Dumnezeu să mă ierte”. Și 
a închis ochii pentru totdeauna. 

Era toamnă. Frunzele galbene, 
roșii, ruginii se desprindeau de pe 
ramuri, suspinând sub picioarele 
rudelor și vecinilor care o petre-
ceau pe ultimul drum pe răposa-
tă. Maria nu s-a dezlipit de sicriu 
până la groapă. Despărțirea de 
ființa dragă a fost grea. Dar cine 
iubește le face pe toate. Cu dra-
goste și din dragoste a organizat 
masa de pomenire, i-a făcut și-i 
face până în prezent pomeni și pa-
rastase, când a ajuns deja bunică. 

În viața de familie Maria a 
fost și este fericită. A avut un soț 
blând și bun ca și dânsa, care, de 
șase ani, a plecat la Domnul. A 
crescut doi fii buni, care i-au adus 
cinci nepoți. Cu mici probleme de 
sănătate, își trăiește bătrânețea 
frumos. Pe când sora ei geamă-
nă nu a avut parte de fericirea la 
care râvnea. Nu a avut o soartă 
bună nici în căsnicie, nici în viața 
personală. A murit în singurătate 
în orașul Feodosia din Crimeea.

Nina NECULCE

Această istorie îşi are începutul prin anii 
1953-1954. Erau timpuri grele. Oamenii 
încă nu-şi reveniseră după război, după 
zilele groaznice de foamete. În familia 

Verejan dintr-un sat din raionul Donduşeni, 
fostul județ Soroca, creşteau şase copii.
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Misterul anulat

Cum protejăm legumele de boli 
și dăunători în sistem ecologic 
– 5 reguli importante

Producerea legumelor devine tot mai 
problematică, condițiile vremii fiind 
din ce în ce mai favorabile pentru 
dezvoltarea bolilor sau dăunătorilor.

În mare parte, culturile sunt 
protejate realizând tratamente cu 
produse atât în sistem convențio-
nal, cât și ecologic, pentru ultimul 
fiind produse special concepute cu 
impact minim asupra mediului.

În acest articol, prezentăm 
câteva reguli importante de care 
ar trebui să țineți cont pentru a 
reduce condițiile favorabile de 
dezvoltare sau înmulțire a bolilor 
și dăunătorilor.

1. Un sol sănătos asigură 
plante sănătoase

Prima regulă este cât se poate 
de simplă, dar care nu poate fi 
nerespectată. Solurile bogate în 
materie organică și biologic ac-
tive au un efect fundamental de 
inhibare a bolilor și contribuie 
la o creștere echilibrată a plan-
telor și la obținerea unor plante 
rezistente.

Astfel, ele constituie baza 
pentru dezvoltarea sănătoasă a 
culturilor.

Optați pentru îngrășăminte 
organice, utilizați îngrășăminte 
verzi asigurând cât mai multe 
resturi vegetale necesare pentru 
dezvoltarea organismelor din sol, 
iar până și imunitatea plantelor 
crescute într-un astfel de sol va 
fi mai bună.

2. Alegeți soiuri rezistente 
şi semințe sănătoase

În agricultura ecologică se uti-
lizează semințe certificate eco. 
Atunci când planificați să cultivați 

un anumit soi sau vă interesează o 
anumită varietate, analizați cât de 
adaptate sunt condițiilor și dacă 
sunt rezistente sau tolerante la 
bolile cu care de obicei vă con-
fruntați.

Utilizarea unor soiuri rezisten-
te sau tolerante, adaptate la locul 
de creștere, este o măsură decisivă 
pentru reducerea la minimum a 
utilizării produselor de protecție 
a plantelor.

Soiurile destinate agriculturii 
ecologice ar trebui să aibă urmă-
toarele caracteristici:

- Rezistență la bolile transmise 
prin sol și prin semințe

- Dezvoltare rapidă a plantelor 
tinere

- Capacitate mare de suprimare 
a buruienilor

- Utilizarea eficientă a nutri-
enților disponibili cu ajutorul 
unui sistem radicular dezvoltat 
și simbiozei cu organismele din sol

- Potrivirea pentru locul de 
creștere (cerințe de temperatură, 
durata zilei, perioada de cultivare)

Caracteristici de calitate.
În agricultura eco este permisă 

tratarea semințelor cu apă fier-
binte, abur sau oțet.

3. Respectați asolamentul

Asolamentul este un alt aspect 
important ce permite să reducem 
gradul de infestare. Alegând cul-
turile corect, astfel încât acestea 
să nu aibă boli sau dăunători co-
muni importanți și cultivându-le 
responsabil, atingem obiectivul.

Sfaturi de bază la elaborarea 

A G R I C O L A

asolamentelor sau planificarea 
rotației culturilor:

Mențineți o rotație sistematică 
a culturilor de cel puțin 4 ani.

Respectați perioadele minime 
de cultivare a speciilor cu boli și 
dăunători comuni.

Respectați distanța dintre sole 
a culturilor din anul precedent, 
timpurii și târzii, din aceleași 
familii de plante și specii cu pro-
bleme comune.

Ţineți cont de necesarul de nu-
trienți al culturilor atunci când 
planificați asolamentul (culturile 
care consumă mulți nutrienți se 
cultivă după leguminoase și îna-
inte de culturile care consumă 
puțini nutrienți).

4. Alegerea locului potrivit 
pentru cultivare

Plantele sunt mai rezistente 
în locul lor natural și preferat. 
Condițiile climatice și pedologice 
favorabile unei culturi ajută la o 
bună dezvoltare a rădăcinilor și a 

frunzelor și favorizează o creștere 
rapidă.

De ce se va ține cont la alegerea 
locului?

Ţineți cont de condițiile cli-
matice regionale și locale, cum 
ar fi temperatura medie anuală, 
precipitațiile și riscul de îngheț 
târziu/timpuriu.

Ţineți cont de microclimatul 
unui teren. Evitați locurile umede, 
cum ar fi văgăunile sau marginile 
pădurilor. Sunt preferabile locu-
rile însorite și deschise.

Renunțați la cultivarea unei 
culturi în cazul în care există un 
risc ridicat de infestare cu un dă-
unător periculos din regiune.

Ţineți cont de tipul de sol 
atunci când alegeți o cultură. Evi-
tați solurile grele și înnămolirea 
și fiți atenți la valoarea pH.

5. Respectați termenul 
optim de semănat, plantat

Cu cât o cultură se află mai 
mult timp pe câmp, cu atât este 

mai mare riscul de infestare cu 
dăunători sau boli. Trebuie alese 
condiții adecvate pentru o dura-
tă cât mai scurtă de cultivare a 
legumelor.

De ce se va ține cont când pla-
nificați cultivarea?

Semănați și plantați doar în sol 
suficient de cald.

Plantați în loc să semănați: 
plantarea răsadurilor tinere re-
duce semnificativ, în condiții fa-
vorabile, timpul de aflare în câmp. 
Răsadurile fragile sunt cultivate 
în condiții sigure.

Evitați perioadele cu risc ri-
dicat de infestare cu dăunători.

Prin cultivarea timpurie și târ-
zie veți evita riscul mare de infes-
tare cu musca morcovului (Psila 
rosae) și cu puricele frunzelor de 
morcov în timpul verii.

În cazul în care există un risc 
ridicat de infestare cu țânțarul 
galicol al verzei, faceți o pauză 
în cultivarea vărzoaselor în tim-
pul verii.

agrobiznes.md

Mierea de mană – cum o deosebim, 
de ce nu se lasă albinelor pentru iernat

La pregătirea familiilor pentru perioada 
de iarnă este necesar de verificat prezența 
mierii de mană.

Ce este mierea de mană? Când apar 
condiții prielnice pentru dezvoltarea in-
sectelor producătoare de mană, albinele 
neavând alte surse de nectar, culeg mana, 
care reprezintă excrementele insectelor 
care se hrănesc cu sucul dulce al plantelor.

Insectele consumă doar proteina, pe 
când glucidele sunt aruncate cu excrețiile 
lor. Albinele culeg acea substanță dulce, 
bogată în săruri minerale, și o depozitează 
în calitate de rezerve de hrană.

Consumarea mierii de mană în perioada 
rece de către albine are efect nociv, provo-
când forme grave de diaree, intoxicații și 
mortalitatea ridicată a lor.

Se impune identificarea fagurilor care 
conțin miere de mană și îndepărtarea aces-
tora din rezervele destinate iernării.

Cum deosebim mierea de mană?

În condiții de prisacă, mierea de mană 
poate fi identificată organoleptic de către 
apicultor, când se apreciază liber după cu-
loare, mai ales în fagurii deschiși, ea are 
o culoare închisă (brună, brună-roșcată, 
brună-verzuie), este vâscoasă, nu se crista-

lizează, are un ușor gust de zahăr carameli-
zat, iar fagurii care conțin miere de mană, 
de regulă, nu sunt căpăciți de către albine.

Pentru identificarea precisă, se fac niș-
te analize chimice simple și accesibile, în 
care se utilizează ca reactivi apa de var sau 
alcoolul etilic de 90%.

Se iau probe de la cel puțin 20% din 
familiile de albine, de pe 2-3 faguri din 
fiecare și din diferite locuri din cuib (în 
atenție vor fi, în primul rând, fagurii ne-
căpăciți). Se procedează apoi la reacția cu 
hidroxid de calciu (apă de var) sau alcool.

Reacția cu hidroxid de calciu 
pentru a depista mierea de mană

Într-o eprubetă se introduc 2 cm³ miere 
și 2 cm³ apă distilată sau apă de ploaie. 
După dizolvare, se adaugă 4 cm³ de hi-
droxid de calciu. După omogenizare, se 

încălzește până la fierbere.
Dacă soluția obținută va deveni tulbu-

re, iar după ceva timp se va sedimenta un 
precipitat, rezultă că mierea este de mană.

Cu cât flocoanele care apar sunt mai mari 
și se depun într-un strat mai gros, cu atât 
mierea este mai dăunătoare pentru albine.

Reacția cu alcool pentru 
a depista mierea de mană

Se toarnă într-o eprubetă 20 cm³ de 
alcool de 90% peste o soluție din 2 cm³ 
miere și 2 cm³ apă distilată. Fără a se în-
călzi, soluția va deveni tulbure dacă mierea 
este de mană.

În cazul când se depistează prezența 
mierii de mană, se recomandă de extras 
urgent mierea și de înlocuit cu zahăr prin 
administrarea siropului.

agrobiznes.md
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Luni, 31 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 Exclusiv în România
12.45 Discover România
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 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Garantat 100%
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 Omul care dăruiește oglinzi
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Dosar România
23.00 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 Omul care dăruiește oglinzi
02.55 Telejurnal Știri
03.45 Sport
04.00 Mondial în familie
04.50 Discover România
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 Cirque du Soleil: Kurios, cabinetul 
de curiozități
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Azi despre mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Educație la înălțime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Rețeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar: O mamă în acțiune
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Războiul domnițelor
02.35 Ora de Știri
03.15 E vremea ta!
03.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
03.55 Teleșcoala Limbi străine
04.20 Documentar: O mamă în acțiune
05.20 Documentar: 360°-GEO
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 Arena mondială
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
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz

15.55 Secretele gătitului
16.00 Petalo romano
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 События, мнения, лица
23.00 Știri Externe
23.25 Serial În numele fericirii

00.10 Film Brokerii apokaliptici
02.15 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 Ţara 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 Ţara 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 Turist în Moldova Program 
divertisment
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 Last Witch Hunter
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 Тайные сокровища Тихого океана
12.00 News show
12.30 Х/ф Кольцо дракона
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața matinal
01.20 Х/ф Кольцо дракона
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: IDIOTUL
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 100
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 196
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. 202
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 103
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 198
21.00 Film: TREI REGATE: ÎNVIEREA 
DRAGONULUI
23.15 Film: EVADARE ÎN ZORI
02.00 Cei șapte ani de masă
03.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 1 noiembrie

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 Poveste dupa poveste
23.00 Ţară, țară, cine ești?
23.50 Discover România
00.00 Investiți în România!
01.00 Poveste dupa poveste
01.50 Discover România
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Ţară, 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 Revizie tehnica
06.00 Dispăruți fără urmă

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Kooza
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 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!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediție limitată
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Documentar: 360°-GEO
02.00 Revizie tehnica
06.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Moldova de Patrimoniu
06.30 Petalo romano
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.55 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Bucătăria fermecată
16.00 Unda bugeacului
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
19.50 Știri externe
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Film Complet străini

01.20 Știri Externe
01.45 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 Turist în Moldova Program 
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 Fotbal: Champions League
00.00 Rezumatul meciurilor Champions 
League
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 Тайные сокровища Тихого океана
12.00 News show
12.30 Х/ф Черепашки-ниндзя
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Черепашки-ниндзя
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
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. 101
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 198
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 202
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 203
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 104
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 199
21.00 Film: VÂNĂTOARE NEMILOASĂ
23.15 Film: TREI REGATE: ÎNVIEREA 
DRAGONULUI

01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 2 noiembrie

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
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
02.50 M. A. I. aproape de tine
03.20 Mondial în familie
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 Cirque du Soleil: Kooza
10.00 Documentar: 360° Castorul - un 
constructor redutabil
11.00 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° Paris - micile 
secrete ale marilor case de modă
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 FilmJean De Florette
22.30 Povestea vinde
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Jean De Florette
03.10 Ora de Știri
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Documentar: 360° Paris - micile 
secrete ale marilor case de modă
05.35 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAșii
06.30 Unda bugeacului
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
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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 Astroboy
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.55 Secvențe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Bucătăria fermecată
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Focus Europa
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 Zapovednik
00.00 Muzică
01.00 Știri Externe
01.30 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ
08:00 Landșaft pentru tine Program 
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 Ţara 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
20:45 Turist în Moldova Program 
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 Turnul Intunecat
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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Asfalt de Moldova
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 Fotbal: Champions League
00.00 Rezumatele meciurilor Champoins 
League
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 Тайные сокровища Тихого океана
12.00 News show
12.30 Х/ф Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
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 Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
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. 102
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 199
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 203
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 204
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 105
20.00 Film: RAMBO IV
21.45 Film: JAF CONTRA CRONOME-
TRU
23.45 Film: VÂNĂTOARE NEMILOASĂ
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 3 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Istorii cu tâlc
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Povestea vinde
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
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 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Breaking Fake News
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 Documentar
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
02.50 Documentar
03.40 Vizita de lucru
04.10 Mondial în familie
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 Cirque du soleil: Alegria - Canada, 
2001
10.00 Documentar: 360° Paris - micile 
secrete ale marilor case de modă
11.00 Globalizarea: riscuri și beneficii
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Povestea vinde redifuzare
14.30 Documentar: 360° Venezuela, 
fulgerul etern din Catatumbo
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: scaunul fotografului
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: scaunul fotografului
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 Ediție limitată
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Șciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secvențe japoneze
16.00 Focus Europa
16.30 Dimensiunea diplomatică
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 Erudit cafe
00.25 MeseriAșii
01.00 Tezaur
01.15 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 Ţara 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 Twist
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Asfalt de Moldova
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 Fotbal: UEFA Conference League
00.00 Rezumatele meciurilor Conference 
League
01.00 Vânturile, Valurile
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 Тайные сокровища Тихого океана
12.00 News show
12.30 Х/ф Черепашки-ниндзя 3

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 Х/ф Черепашки-ниндзя 3
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 103
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. 204
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 106
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 197
21.00 Film: MISIUNEA MERCUR
22.45 Film: JAF CONTRA CRONOME-
TRU
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 4 noiembrie

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 Memoria locului
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 Veniți de gustați!
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Omul și timpul
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 Ţară, țară, cine ești?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Film: Minele Regelui Solomon. 
Prima parte
22.50 Vorbește corect!
23.00 Mondial în familie
00.00 Replay
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Minele Regelui Solomon. 
Prima parte
03.30 Pro Patria/
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 Cirque du Soleil: Alegria - Canada, 
2001

10.00 Documentar: 360° Venezuela, 
fulgerul etern din Catatumbo
11.00 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° Laptele de 
cămila - leacul din Kazahstan
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: Doctor Quinn
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° Laptele de 
cămila - leacul din Kazahstan
05.30 Istorii de bun gust
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Astroboy

14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.55 Bucătăria fermecată
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secretele gătitului
16.00 Codul ECO
16.30 Zona ARS
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
00.30 Cuvintele credinței
01.15 Știri Externe
01.40 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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
08:20 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program 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

P R O G R A M E  T V
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03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
23.30 Film Twist
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 Asfalt de Moldova
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 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 Тайные сокровища Тихого  
океана
12.00 News show
12.30 Х/ф Поцелуй на удачу
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 Поцелуй на удачу
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого  
океана
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. 104
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 197
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. 107
20.15 Serial: Iubirea învinge,  
ep. 198
21.00 Film: OSTATICUL
23.15 Film: RAMBO IV
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 5 noiembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 La un pas de România
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 Tezaur folcloric
16.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
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!
22.35 Antidot la uitare
23.00 Film: Totul se plătește
00.30 La un pas de România
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Totul se plătește
03.30 Printre cuvinte
04.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
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 Ţară, țară, cine ești?
15.20 Ora Regelui
16.15 Izolați în România Best of
16.45 O dată-n viață
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Teleenciclopedia Salvador Dali - 
persistența memoriei
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.54 Meteo
21.00 Film: Osânda
23.15 Profesioniștii…
00.15 World Cup Magazin, ep. 20
00.50 IT
01.20 Gări de poveste
02.10 Meteo
02.15 Eu pot!
03.05 Profesioniștii…
03.55 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: Cântec de iubire
22.30 Serial: Legături de sânge
00.25 Drag de România mea!
02.20 Serial: Legături de sânge
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
12.40 F/d Culisele istoriei
13.30 Bună seara!
14.30 Concert
17.25 Secretele gătitului
17.30 În ritmul dansului
18.00 Evantai folcloric
19.00 Știrile
19.10 O seară în familie
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Film The mercy
23.20 Știri Externe
23.45 In memoriam V. Garștea. Requem 
V. A. Mozart
00.45 I. Scarlat - 75 de ani de cântec
01.35 Bună dimineața

03.30 Știri Externe
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 În ritmul dansului
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Turist în Moldova Program 
divertisment 
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 Ţara 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 Povestea lui Blue
14.15 Film Sunt spion
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Infernul din zgârie-nori
23.00 Film Sa fie razboi
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Povestea lui Blue
04.00 Film Sunt spion

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
22.30 Vreau la țară
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Strange Empire
02.00 Monster

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 Афера Томаса Крауна

18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Т/с Первые ласточки
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Битва за землю
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Афера Томаса Крауна

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiții de la bunica
07.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 105
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 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 106
14.30 Film: BUZDUGANUL CU TREI 
PECEŢI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 108
20.00 Film: JOS CU DRAGOSTEA!
22.15 Film: MISIUNEA MERCUR
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 6 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 În Slujba Binelui
08.30 Bucuria credinței
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viața satului
12.30 Izolați în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Rivalii… cu Marina Almășan
16.35 Cap compas
17.00 Wine trips la TVR Moldova
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
00.35 Cap compas
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.35 Izolați în 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 Documentar
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. 13
23.31 Drumul spre Qatar, ep. 14
00.00 Garantat 100%
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Tezaur folcloric
01.55 Meteo
02.00 Film: Osânda
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri

05.05 Bucuria credinței
05.30 Istorii ascunse
05.55 Dispăruți fără urmă

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: Răscoala
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: Baltagul
22.10 Film: Drumul
00.25 Cum vă merge?
01.00 Film: Răscoala
02.45 Ora de Știri
03.30 E vremea ta!
03.40 Pescar hoinar
04.05 Natură și aventură
04.30 Cap compas
05.00 Generația Fit
05.25 Ferma
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
10.25 Secretele gătitului
10.30 Ring star
11.30 Tezaur
11.45 F/d
11.55 Cântec din folclor
12.20 F/d Vocea Lilianei
13.10 Concert
14.00 O seară în familie
15.00 Concert în Europa
15.40 F/d
16.00 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
22.55 Film A fost odată în Mexic - De-
sperado 2
01.20 F/d
01.35 Bună dimineața
03.30 În alți papuci
04.00 Evantai folcloric
05.00 Moldovenii de pretutindeni
05.30 Mesager

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Ţara 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
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:45 Turist în Moldova 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 Ţara 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 Sub soarele nopții
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 Liga Dreptății
23.00 Film 07:. Partea lui de  
consolare
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Sub soarele nopții
03.30 Film Liga Dreptății
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 I likeIT
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
12.00 Ora Expertizei
13.30 Teleshopping
14.00 Secretele Puterii
15.30 Итоги
16.00 Cealaltă Basarabie
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 Vreau la țară
00.00 Patrula
01.00 Strange Empire
02.00 Monster
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 Дневник памяти
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Т/с Первые ласточки
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Дневник памяти
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Film: BUZDUGANUL CU TREI 
PECEŢI
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. 109
20.00 Film: FOCUL DIN INTERIOR
23.00 Film: JOS CU DRAGOSTEA!
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Consolare

Am strâns puțin muncind o viață
La stat, dar prea puțin îmi pasă
Că-n orice sfântă dimineață
Tot trebuia să ies din casă... Gheorghe BÂLICI

Organizația Miss Universe, 
cumpărată de o companie 
din Thailanda

Compania IMG, parte a grupu-
lui Endeavor, a vândut Organiza-
ția Miss Universe, care coordo-
nează acest concurs de frumusețe, 
grupului thailandez JKN Global 
Media Public Company Limited, 
a anunțat miercuri revista „Vari-
ety”, citată de Agerpres.

Concursul de frumusețe Miss 
Universe există în formula sa ac-
tuală începând din 1952. Donald 
Trump a deținut drepturile de or-
ganizare a acestei competiții din 
1996, în virtutea unui parteneriat 
de difuzare încheiat inițial cu postul 
de televiziune CBS și, apoi, cu pos-
tul NBC. În 2015, Organizația Miss 
Universe a fost cumpărată de IMG.

După ce a fost achiziționat de 
IMG, concursul de frumusețe a 
beneficiat de o creștere a audi-
enței sale globale și este difuzat, 
în prezent, în 165 de țări.

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunță 
că a semnat contractul de achiziție a două monede 
de valoare excepțională pentru patrimoniul istoric 
național.

Este vorba despre moneda Aureus Hadrianus AD 
117 - 138, unică în colecțiile publice din România, și 
moneda Solidus Gratianus AD aug. 367 - nov. 375. 

„Este prima oară, din ce știm, când după 1990 statul 
român, prin Ministerul Culturii, face o astfel de 
achiziție. Este o nouă premieră, după achiziționarea 
în acest an a manuscriselor Eliade și Cioran și după 
achiziționarea în 2017 a vilei Florica a Brătienilor. 
Sunt extrem de fericit și de mândru că aceste pre-
miere au avut loc în timpul mandatelor mele. Astăzi 
am adus în patrimoniul național moneda Aureus 
Hadrianus AD 117 - 138, unică în colecțiile publice 
din România, și moneda Solidus Gratianus AD aug. 
367 - nov. 375, din care mai există doar încă una, am-
bele monede achiziționate fiind clasate în categoria 
juridică Tezaur al patrimoniului cultural național”, 
a precizat ministrul Culturii, marți, într-o postare 
pe pagina sa de Facebook. El precizează că cele două 
monede vor fi date în administrarea Muzeului Nați-
onal de Istorie a României din București, „unde vor 
fi păstrate așa cum se cuvine și vor fi expuse spre 
bucuria iubitorilor de istorie românească”.

Monede romane de aur de valoare 
excepțională, donate Muzeului 
Național de Istorie a României 

Încărcătorul unic pentru 
dispozitivele electronice 
devine obligatoriu din 2024 

Telefoanele mobile şi alte 
dispozitive electronice din 
Uniunea Europeană vor tre-
bui să aibă un echipament 
standard de încărcare începând 
din 2024, conform propunerii 
legislative care a primit luni 
acordul final din partea state-
lor membre, scrie DPA, citat de 
hotnews.ro. Prin urmare, toate 
dispozitivele vor putea fi reîn-
cărcate cu același încărcător.

„Nu va mai fi nevoie să se 
cumpere un încărcător diferit de fiecare dată când se achiziționează 
un nou telefon mobil sau un dispozitiv similar”, se arată într-un co-
municat al Consiliului UE, care reprezintă cele 27 de state membre, 
scrie Agerpres.

Conform acordului, USB-C va deveni mufa standard de încărcare în 
UE. Printre celelalte dispozitive electronice incluse în acord se numără 
tabletele, e-reader-ele, camerele digitale, căștile şi boxele portabile.

Noul regulament le permite, de asemenea, consumatorilor să achizi-
ționeze echipamente de încărcare şi dispozitive separat unele de altele.

Jozef Síkela, ministrul Industriei din Cehia, ţară care deține pre-
ședinția semestrială a Consiliului UE, a spus că „a avea un încărcător 
care se potrivește cu mai multe dispozitive va economisi bani şi timp 
şi va contribui de asemenea la reducerea deșeurilor electronice”.

Noile reguli vin în urma unor presiuni asupra companiilor de a 
uniformiza echipamentele de încărcare pentru telefoanele mobile şi 
alte dispozitive portabile începând din 2014, iar propunerile inițiale 
datează din 2009.

Acordul a fost obținut în ciuda rezistenței industriei. Compania 
Apple a fost în mod special critică, spunând că noile reguli împiedică 
inovația. Gigantul tehnologic american a susținut că decizia ar putea 
face ca multe dintre produsele existente să fie aruncate inutil.

Comisia Europeană estimează, în schimb, că încărcătoarele care 
nu mai sunt folosite generează 11.000 de tone de deșeuri electronice 
în fiecare an.

Noile norme se aplică unei game largi de dispozitive electronice, 
și anume:

- telefoane mobile
- tablete și e-read
- ere aparate fotografice digitale
- console de jocuri video
- căști, căști intraauriculare
- difuzoare portab
- ile mouse-uri și tastaturi fără fir
- sisteme portabile de navigație
În plus, noile norme se vor aplica, de asemenea, tuturor laptopurilor 

după 40 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  C o s t e l  P ă t r ă ș c a n

Valoarea financiară a contrac-
tului semnat cu grupul thailandez 
nu a fost dezvăluită.

Ammy Emmerich și Paul Shu-

gart vor continua să lucreze pen-
tru Organizația Miss Universe în 
funcțiile de CEO, respectiv pre-
ședinte.

Oile au înlocuit duminică au-
tomobilele pe străzile din Madrid, 
însoțite de ciobani care au mânat 
animalele prin Plaza Mayor, din 
centrul capitalei Spaniei, în drumul 
lor spre pășunile de iarnă, transmi-
te Reuters, citat de Agerpres.

Localnici și turiștii s-au alini-
at de-a lungul drumului pentru 
a privi cum mii de oi au mers pe 
străzile din Madrid, iar clopotele 
de la gâtul animalelor au oferit un 
fundal sonor zgomotos.

„Este ceva neobișnuit să vezi 
atât de multe oi. Nu am văzut ni-
ciodată ceva la fel. A fost o moda-
litate excelentă de a învăța despre 
istoria și cultura Spaniei”, a spus 
Maria Kouriabalis, o americană în 
vârstă de 22 de ani care trăiește în 
Madrid de o lună.

Acest eveniment anual a fost 
reluat în 1994, în cadrul Fiesta de 
la Trashumancia, după ce parla-
mentul spaniol a recunoscut rutele 
tradiționale de transhumanță utili-
zate de păstori pentru turmele lor.

În Spania, metodele moderne 
de creștere a animalelor au redus 
practica transhumanței la un grup 
redus de fermieri care păstrează în 
viață tradiția prin asociații precum 
Concejo de la Mesta, care este res-
ponsabilă de Fiesta de la Trashu-
mancia din Madrid. Acești fermieri 
promovează transhumanța pentru 

beneficii precum sustenabilitatea, 
valoarea culturală și protecția me-
diului, în condițiile în care zonele 
prin care au trecut oile sunt mai 
puțin vulnerabile la incendii. Po-
trivit unei asociații locale, 52 de 
familii practică încă transhumanța 
în Spania. 

Agerpres

Oile au ocupat străzile din Madrid 
în drum spre pășunile de iarnă


