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dictorii și ambigue care parvin 
de la congresmenii republicani 
din SUA privitor la susținerea 
Ucrainei. Declarații cu atât mai 
îngrijorătoare, cu cât ne apro-
piem de așa-zisele alegeri par-
lamentare intermediare (mid-
term elections), care vor avea 
loc în America la 8 noiembrie 
și care ar putea schimba radi-
cal configurația în cele două 
camere ale legislativului. 

Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

10°

LUNI

07/11/2022

Vânt 4 m/s

 62%

MARȚI

11°

MIERCURI

13°

VINERI

14°

SÂMBĂTĂ

15°

DUMINICĂ

13°

JOI

14°

H a r t a  l u m i i

3 

R e a l i t a t e a

„Cum economisesc 
politicienii”

Socoteala 
de pe 

site nu se 
potrivește 
cu cea din 

pădure

lemne.mda!

7 

P

„Fiecare megawatt în plus 
ne arde la buzunare” 

Radu Marian, PAS: „Scot din priză aparatele și 
dispozitivele pe care nu le utilizez”. Ruslan Verbițchi, 
PDA: „Familia noastră economisește demult”. 
Constantin Starîș, BCS, pentru a economisi, „nu 
aprinde lumina”. Denis Ulanov, PP „Șor”: „Economisim 
dar să nu afectăm sănătatea copiilor”.

5 

„Capcana”, spectacolul 
anului la TNME

15 

 CULTURĂ

Fo
to

: 
„G

az
e

ta
 d

e
 C

h
iș

in
ău

”



2

Săptămânal independentVineri / 4 noiembrie / 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.

4
NOIEMBRIE 
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

„Oamenii ieșeau din case. Erau speriați”

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. 1011
Tiraj: 3000 ex. 

Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Frică, întrebări retorice și descu-
rajare am simțit în discuția la tele-
fon cu două femei din Naslavcea. E 
greu să le convingi să-ți vorbească 
pentru că nu vor să-și amintească 
momentele de groază văzute și sim-
țite în dimineața din 31 octombrie. 

„Ne este frică”

Valentina este medic de familie 
în Naslavcea. Femeia mi-a spus că 
în momentul când a căzut racheta 
rusească era la muncă. 

„Eram la Centrul de sănătate. 
Vă dați seama că atunci când am 
auzit nu înțelegeam ce se întâm-
plă. Ne-am speriat, dar am încer-
cat să păstrăm calmul. Casa mea 
nu a fost avariată. M-am speriat 
însă când am văzut cum au fost 
distruse unele case ale vecinilor 
mei – geamurile sparte, e strașnic. 
Ne este frică pentru viitorul nostru 
și al copiilor noștri.” 

Iulia este poștăriță în sat. Cu 
greu a vrut să-mi vorbească despre 
ceea ce s-a întâmplat. „E foarte 
greu și complicat să trăiești cu fri-
că în fiecare zi. Eu urma să merg la 
oficiul poștal când a căzut racheta 
rusească. Noi suntem în regulă, 
dar avem foarte multă teamă și 
multe întrebări: dacă se mai re-
petă? Dacă o să fie și la noi tot 
așa de grav cum e în Ucraina?... 
E dificil să trăiești în asemenea 
condiții neclare...” 

La răsărit de soare 

Fotograful Maxim Ciumaș din 
Chișinău este cel care a surprins 
momentul exploziei și a transmis 
fotografiile poliției de frontieră. 
Acesta mi-a povestit că, în dimi-
neața de luni, 31 octombrie, ală-
turi de colegii lui, a pornit într-o 
deplasare în satul Naslavcea pen-
tru a filma răsăritul. 

Instantaneu surprins de fotograful Iurie Foca

După ce, în dimineața zilei de luni, 31 
octombrie, rămăşițele unei rachete 
doborâte de sistemul antiaerian 
ucrainean au căzut în extremitatea 

de nord a localității Naslavcea din Republica 
Moldova, aflată la hotar cu Ucraina, reporterul 
„Gazetei de Chişinău” a vorbit cu câțiva săteni şi 
cu fotograful care a surprins momentul exploziei. 

R a c u r s i

Su
rs

a:
 F

ac
e

b
o

o
k

 „Actuala guvernare nu-și îndeplinește 
atribuțiile constituționale de asigurare 
a protecției și siguranței persoanei”

„De fapt, noi trebuia să mergem 
la Naslavcea în weekend, dar pla-
nurile s-au schimbat și am ajuns 
luni. Acum, după ce s-a produs 
explozia, eu nu știu la ce să mă 
gândesc. A fost o coincidență”.  

Maxim spune că la 08:40, când 
s-a produs explozia, el se afla la 
un kilometru distanță de locul de-
tonației, dar sunetul a fost unul 
puternic. 

„Exact la 08:40 am auzit un 
sunet puternic. Ne uitam uimiți 
și ne întrebam dacă bubuitura e 
produsă de vreo bombă, o rachetă 
sau un avion. Involuntar, ne-am 
gândit că e vorba de războiul care 
are loc în Ucraina și racheta vine 
din Rusia. Nici nu am apucat să 
scot aparatul de fotografiat. Am 
reușit să prind instantaneul cu 
telefonul. Ne-am speriat și am în-
ceput să fugim. Nici nu am izbutit 
să fotografiem răsăritul, motiv 
pentru care ne aflam de fapt la 
Naslavcea”.

L-am întrebat pe Maxim dacă 
a reușit să surprindă în fotografii 
sătenii. Fotograful mi-a răspuns 
că „în momentul când ne-am 
pornit spre Chișinău, am tre-
cut prin sat. Oamenii ieșeau din 
case. Erau speriați. Asta vedeam 
pe chipurile lor. Nu am vorbit 
cu nimeni, dar frica se citea în 

Locuitori din Naslavcea și un martor ocular, despre explozia de la Naslavcea

În contextul căderii rămă-
șițelor unei rachete rusești la 
Naslavcea, „Gazeta de Chiși-
nău” a solicitat opinia constitu-
ționalistului Alexandru Arseni, 
doctor habilitat în drept, con-
ferențiar universitar la Uni-
versitatea de Stat din Moldova.

- Stimate domnule Alexandru 
Arseni, îşi îndeplineşte statul 
datoria directă de protecție 
a cetățenilor, a vieții oame-
nilor?
Actuala guvernare nu-și îndeplinește atribuțiile 

constituționale de asigurare a protecției și siguranței 
persoanei, garantate prin Constituție. Deci, nu asigură 
garantarea dreptului la viață, libertatea și siguranța 
persoanei, inclusiv în caz de război, care este alături, 
fiind provocat de un agresor căruia îi lipsește cu desă-
vârșire omenia. De aceea statul trebuie să întreprin-
dă măsuri ferme pentru asigurarea securității vieții 
pe cale militară, protecției energetice, am în vedere 

a luminii și a căldurii. Toate aceste 
atribuții nu și le-a îndeplinit și nu și 
le îndeplinește actuala guvernare, 
atribuții în deplină concordanță cu 
ceea ce prevede Constituția (art. 16, 
alineatul 1, art. 18 și art. 25). Toate 
acestea țin doar de competența ra-
murilor puterii – de Parlament, de 
șeful statului și de Guvern.

- Ce-i de făcut, din punct de ve-
dere legal, constituțional, pen-
tru apărarea vieții şi intereselor 

cetățenilor Republicii Moldova?
Noi, un grup de deputați ai poporului din Parla-

mentul Independenței, încă la 10 iulie 2022, ne-am 
adresat către conducerea de la Chișinău, în com-
plexitate, și către cea de la București, pentru a fi 
constituită o confederație a două  state membre ale 
Organizației Națiunilor Unite pe problema asigurării 
securității militare și energetice. Până în prezent, 
guvernarea nu a întreprins nimic. 

Victoria Popa

ochii lor. Când citești știrile din 
Ucraina e una, dar când vezi ce 
se întâmplă în fața ochilor tăi e 

alta, ceea ce nu poți reda prin 
cuvinte”. 

Diana BOTNARU
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Cum economisesc politicienii

„Fiecare megawatt în plus ne 
arde la buzunare. Atunci când 
avem deficit, cumpărăm pe con-
tracte de urgență sau chiar aflăm 
mai târziu prețul electricității pro-
curate. Vom ști abia la sfârșit de 
lună cât costă cu adevărat ener-
gia electrică și atunci vom putea 
decide dacă ne putem permite să 
cumpărăm pe asemenea contracte 
sau trebuie să facem deconectări. 
Faptul că astăzi suntem ok, nu în-
seamnă că aceasta se va prelungi 
toată iarna. Vom ști atunci dacă ne 
permitem să cumpărăm sau trebu-
ie să facem deconectări. S-ar putea 
să nu ne putem permite prețurile 
ca să accesăm energia electrică. 
De aceea, îndemnul meu este să 
economisim. Este vorba despre 
o solidaritate socială”, a mențio-
nat Natalia Gavrilița, în debutul 
ședinței Executivului.

Pentru a economisi electrici-
tate, ședința Guvernului se des-
fășoară, deja de două săptămâni 

cu lumina deconectată. Natalia 
Gavrilița a mai menționat că, 
datorită unor astfel de măsuri 
întreprinse, clădirea Guvernului 
a economisit în octombrie 23% 
din costurile preconizate pentru 
achitarea facturilor lunare pentru 
energia electrică. Economia se ci-
frează la 360.000 de lei.

„Este vorba despre 
o solidaritate socială”

În contextul deficitului de 
energie electrică din Republica 
Moldova, „Gazeta de Chișinău” 
a întrebat politicieni și persoane 
publice despre cum economisesc 
aceștia energia.

Radu Marian, deputat al Par-
tidului Acțiune și Solidaritate, 
ne-a spus: „Am început să respect 
recomandările Comisiei Situații 
Excepționale. Scot din priză apa-
ratele și dispozitivele pe care nu 
le utilizez. Anumite aparate le 
folosesc în afara orelor de vârf”.

Ruslan Verbițchi, consilier 
municipal din partea Platformei 
Demnitate și Adevăr, recunoaș-
te că familia sa economisește de 
mult timp.

„Înainte de a fi anunțat deficit 
de energie electrică în Republica 
Moldova, familia noastră deja 
economisea. Am schimbat toate 
becurile cu leduri, care sunt mai 
econome. De asemenea, ne stră-

„Nici SUA, nici UE, nici NATO nu i-au dat și nu îi vor da satisfacție lui Putin și nu vor intra cu acesta într-o negociere absur-
dă – pe de o parte, pentru că numai Ucraina poate decide când, dacă și ce este de negociat și ce nu cu Rusia despre teritoriul, 
statutul și aspirațiile ei, pe de altă parte, pentru că democrațiile occidentale nu au niciun motiv să negocieze cu un agresor o 
nouă ordine europeană și mondială, neliberală și nebazată pe dreptul internațional.”

Valentin Naumescu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
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duim să conectăm lumina mai rar. 
Dar odată ce s-au scumpit tarifele 
la energie electrică, noi, cei care 
avem salarii relativ bune, încă 
mai supraviețuim, însă sărma-
nii pensionari nu știu cum se vor 
descurca. O să fie o iarnă foarte 
grea. Și aici nu putem da vina doar 
pe război. Guvernul trebuia să în-
treprindă demult măsuri pentru 
asigurarea securității energetice. 
Se știa că Ucraina este în război 
și că nu ne putem baza mult timp 
pe electricitatea furnizată de acest 
stat”.

Dumitru Alaiba, deputat al 
Partidului Acțiune și Solidarita-
te, spune că se conformează lini-
ei de austeritate energetică: „Pur 
și simplu, urmez recomandările 
Guvernului și Comisiei pentru 
Situații Excepționale în vederea 
reducerii consumului de resurse 
energetice. În acest sens econo-
misesc cât de mult posibil”.

Constantin Starîș, deputat al 
Blocului Comunișilor și Soci-
aliștilor, ne-a spus că pentru a 

economisi energia electrică „nu 
aprinde lumina”.

De asemenea, Denis Ulanov, 
deputat al Partidului Politic „Șor”, 
a răspuns că „economisește în-
tr-un mod care să nu afecteze 
sănătatea copiilor”.

Ce preț are energia 
în orele de vârf

Joi, 3 octombrie, Republica 
Moldova a înregistrat un deficit 
de aproximativ 10% de energie 
electrică.

Vicepremierul Andrei Spînu a 
prezentat pe pagina sa de Tele-
gram câteva exemple de prețuri 
ale energiei la diferite ore. 

„E simplu, cu cât mai mult eco-
nomisim în orele de vârf cu atât 
mai puțin achităm pentru electri-
citate: orele de noapte: 100 - 107 
EUR/MWh; orele de dimineață: 
140 - 274 EUR/MWh; orele de 
seară: 184 - 351 EUR/MWh”, a 
relatat ministrul Andrei Spînu.

„Gazeta de Chișinău” amintește 

Premierul Natalia Gavrilița a repetat în 
cadrul şedinței de Guvern de miercuri, 
2 noiembrie, îndemnul către cetățeni de 
a economisi energie electrică, în special 

în orele de vârf. Potrivit prim-ministrei, „fiecare 
megawatt în plus ne arde la buzunare”. Mai 
grav, Natalia Gavrilița spune că pe moment nu se 
cunoaşte cât va plăti în total Republica Moldova 
pentru energia electrică procurată prin contracte 
de urgență, dar abia la sfârşitul lunii noiembrie 
Guvernul va putea decide dacă statul îşi permite 
un astfel de tarif sau ar putea urma deconectări.

„Fiecare megawatt în plus ne arde la buzunare”

Doina BURUIANĂ

România este un aliat foarte valoros și 
NATO este pregătită să apere România, 
a declarat secretarul general al Alian-
ței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, în 
conferința de presă comună desfășurată 
miercuri după întâlnirea cu prim-ministrul 
României, Nicolae Ciucă, aflat în vizită la 
Bruxelles, scrie Agerpres.

„România este un aliat foarte valoros. 
Și apreciez foarte mult contribuțiile sale 
importante la securitatea noastră comu-
nă în această perioadă crucială”, a spus 
Stoltenberg.

„Sunteți gazda unuia dintre noile grupuri 
de luptă ale NATO în regiunea Mării Negre. 

Dați un exemplu în ceea ce privește cheltu-
ielile pentru apărare. Iar România găzduieș-
te un amplasament-cheie al NATO pentru 
apărarea împotriva rachetelor balistice. 
De asemenea, salut eforturile diplomatice 
pe care le exercitați în vederea consoli-
dării NATO, inclusiv prin găzduirea unei 
reuniuni a miniștrilor de externe NATO 
la București luna viitoare”, a exemplificat 
șeful Alianței Nord-Atlantice.

Cei doi oficiali au abordat în timpul 
întâlnirii războiul brutal de agresiune al 
Rusiei împotriva Ucrainei.

Stoltenberg a declarat în conferința de 
presă comună că președintele rus, Vladimir 

Putin, eșuează pe câmpul de luptă și răs-
punde cu mai multe atacuri nediscrimina-
torii asupra orașelor ucrainene, împotriva 
civililor și a infrastructurii critice și cu o 
retorică nucleară periculoasă. Am văzut, 
de asemenea, cum Rusia a acuzat Ucraina 
că se pregătește să folosească o „bombă 
murdară” radiologică.

„Acest lucru este absurd. Aliații resping 
această acuzație vădit falsă. Iar Rusia nu 
trebuie să folosească pretexte false pentru 
a escalada și mai mult războiul”, a avertizat 
Jens Stoltenberg, adăugând că NATO nu se 
va lăsa intimidată sau descurajată să spriji-
ne dreptul Ucrainei la autoapărare atât timp 

cât va fi nevoie. De asemenea, a semnalat 
că forțele ucrainene devin mai puternice 
și mai bine echipate în fiecare săptămână 
și, în același timp, Alianța continuă să-și 
consolideze propria apărare.

„Întărim prezența NATO de la Marea 
Neagră până la Marea Baltică. Avioane de 
vânătoare din Canada ajută la menținerea 
securității spațiului aerian al regiunii, iar 
mii de soldați francezi, olandezi, belgieni 
și americani se află în România pentru a 
descuraja agresiunea. Aceste desfășurări 
trimit un mesaj clar: NATO.”

radiochisinau.md

Jens Stoltenberg, NATO: România este un aliat foarte valoros, 
iar NATO este pregătită să o apere

că CSE a luat mai multe decizii 
de urgență marți, 25 octombrie, 
în contextul crizei energetice cu 
care se confruntă Republica Mol-
dova din cauza sistării livrărilor 
de energie electrică din Ucraina și 
reducerii volumelor de gaz natural 
de la Gazprom. Astfel, în vederea 
reducerii consumului de resurse 
energetice și evitării întrerupe-
rilor de energie electrică, a fost 
dispus ca administratori clădirilor 
publice și unităților comerciale să 
asigure funcționarea instalațiilor 
de încălzire în regim minim, la o 
temperatură nu mai mare de 19 
grade, iar în afara orelor de lucru, 
de 15 grade Celsius.

De asemenea, CSE a cerut să 
fie redus iluminatul interior al 
clădirilor cu cel puțin 30%, acolo 
unde este posibil și deconectarea 
acestuia îndată ce încăperile sunt 
neocupate. S-a dispus deconecta-
rea havuzurilor, vitrinelor ilumi-
nate și alt iluminat decorativ și 
publicitar, cu excepția ilumina-
tului firmei.

Funcționarea scărilor rulante și 
a lifturilor urma să fie suspendată 
între orele 07:00 și 11:00 și 18:00-
23:00, cu excepția celor utilizate 
pentru transportarea mărfurilor și 
greutăților, precum și a cazurilor 
când suspendarea poate afecta se-
curitatea și sănătatea oamenilor.

Printre măsuri se regăsea și 
reducerea iluminatului stradal. 
În Chișinău s-a ținut cont de 
această măsură timp de cinci 
zile, după care, primarul Capi-
talei, Ion Ceban, a spus că nu mai 
consideră oportună deconecta-
rea iluminatului stradal seara, 
în contextul în care economiile 
acumulate în urma deconectă-
rilor sunt neînsemnate în com-
parație cu siguranța cetățenilor. 
Potrivit lui Ceban, pe parcursul 
perioadei când iluminarea stra-
dală din capitală a fost conectată 
mai târziu, s-au economisit câte 
15 000 lei pe zi.
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Cum se conformează primăriile apelului 
de a economisi curentul electric

Miercuri, 2 noiembrie, pe adre-
sa redacției „Gazetei de Chișinău” 
a fost trimis un video în care un 
cetățean din satul Chiperceni, 
raionul Orhei, spune că la ora 
08:00 dimineață în localitatea 
lor este conectat iluminatul stra-
dal. Bărbatul spune că în timp ce 
Guvernul depune efort pentru a 
depăși criza energetică, Primăria 
satului Chiperceni „merge împo-
triva tuturor”. 

„Trebuie să ne ştie 
toată Europa 
că la Chiperceni 
s-a deconectat 
lumina cu o oră mai 
târziu!”

„Duminică, ora 8.00 diminea-
ța, Partidul «Șor» face economie 
cu iluminatul stradal. Uitați-vă 
cum ard becurile! Bravo Șor și 
Primăria Chiperceni! Nici un res-
pect față de momentul în care ne 

aflăm și în criza în care suntem. 
Ca și cum ar merge împotriva tu-
turor. Niște lași. Ia uitați-vă, arde 
lumina! Dar de ce să nu ardă? 
Ce, n-avem bani?”, se întreabă 
retoric, în materialul video An-
ton Surchicin, locuitor al satului 
Chiperceni.

În acest context, l-am contactat 
pe primarul satului Chiperceni, 
Vasile Stelea. Acesta ne-a spus că 
video-ul pe care l-am primit vine 
din partea unui om care „nu face 
nimic, numai vorbește”. 

„S-a întâmplat duminică, 30 
octombrie, în ziua când am tre-
cut la ora de iarnă. Ora s-a dat 
în urmă, și așa s-a întâmplat 
că lumina era conectată. Este 
vorba de o oră diferență, nimic 
semnificativ. Cei care au filmat 
intenționat au făcut-o. Au filmat 
trei stâlpi și i-au filmat pe același 
loc ca să pară că-s multe becuri 
aprinse. Persoana care v-a trimis 
video – o consider neadecvată, 
pentru că a făcut așa o publi-
citate satului Chiperceni, din 
păcate. Trebuie să ne știe toa-
tă Europa că la Chiperceni s-a 
deconectat lumina cu o oră mai 
târziu. Acum, la noi se aprinde 
iluminatul stradal la ora 17:30 
și se deconectează la ora 06:30”, 
mi-a spus primarul. La Chiper-
ceni și noaptea este lumină pe 
drumuri. 

Criza energetică cu care ne ciocnim 
azi ne pune în situația de a economisi 
curentul electric. Miercuri, 26 
octombrie, în cadrul şedinței Comisiei 

pentru Situații Excepționale (CSE), s-a decis să 
fie deconectate havuzurile, vitrinele, iluminatul 
decorativ şi publicitar, să fie redus iluminatul 
clădirilor cu cel puțin 30%. Totuşi, nu toți 
economisesc curentul electric. De asta ne-am 
convins după apelurile primite la redacție. 
Reporterul „Gazetei de Chişinău” a vorbit 
cu mai mulți primari din centrul şi sudul 
Republicii Moldova pentru a afla dacă aceştia 
aplică un program de economisire pentru 
iluminatul stradal. 

Spun una, fac alta

Totodată, am aflat că în satul 
Peresecina, raionul Orhei, vineri, 
28 octombrie, ora 14:00, ilumina-
tul stradal era conectat. 

„Mă duceam acasă. Ora 14.00 
și luminile ardeau pe drumul cen-
tral din Peresecina”, spune sursa 
noastră, demnă de încredere. 

În timp ce oamenii confirmă 
că străzile sunt iluminate și ziua, 
Valentina Postică, secretară în ca-
drul Primăriei satului Peresecina, 
susține că „luminile sunt conec-
tate după program. De la 18:30 
până 21:00, respectiv de la 05:30 
până 06:30 dimineața”. 

Potrivit aceleiași surse, nu se 
deconectează lumina stradală în 
multe sate din raionul Orhei, „mai 
ales unde primarii sunt de la Par-
tidul «Șor»”. 

„Luminile nu se sting așa cum 
declară responsabilii din primării. 
Câteva exemple: satele Susleni, 
Berezlogi, Hâjdieni – ard lumi-
nile toată noaptea, stâlpii sunt 
la o distanță de 50 de metri unul 
de altul”. 

Astfel, am încercat să vorbim 
cu primarii comunelor mențio-
nate mai sus, dar și ai altor sate 
din raion. 

Secretara Primăriei satului Be-
rezlogi mi-a spus că iluminatul 
stradal funcționează în sat după 
același program ca și în toate sa-
tele din raion. „De la 18:30 până 
21:00, apoi de la 05:30 până 
06:30 dimineața”.

În satul Brăviceni, raionul Or-
hei, pe timpul nopții luminile sunt 
deconectate. 

„Noi economisim. Luminile 
sunt aprinse în intervalul orelor 
07:00- 23:00, până vine lumea 
de la lucru, ulterior lumina este 
deconectată”, menționează secre-
tara, Tamara Cojocaru. 

La Taraclia, 
raionul Căuşeni, 
„chiar se economiseşte”

În satul Taraclia, raionul Că-
ușeni, sătenii spun că „chiar se 
economisește”. 

„E întuneric beznă. E bine că se 
economisește. Ziua nu arde nici 
un bec, iar seara doar o oră-două”. 

Primarul satului, Vladimir Cu-
cereavîi, spune că până azi „ilu-
minatul stradal îl conectam de la 
ora 17.00 până la 18.00, de mâine, 
la solicitarea sătenilor, am decis 
că vom conecta luminile de la ora 
19.00 până la ora 21.00”. 

La Fântânița, 
Drochia, se conectează 
lumina când 
se lasă întunericul

La nordul Republicii Moldova 
iluminatul stradal se conectează 
după ce se face întuneric afară.

Vitalie Palii, primarul satului 
Fântânița, raionul Drochia, mi-a 
spus că iluminatul stradal nu e 
conectat mai mult de trei-patru 
ore: „Ne orientăm după timpul 
de afară, când și cum se întunecă. 
Lumina stradală arde trei-patru 
ore”.

Și la Chișinău, în parcul „La 
izvor” luminile ard la ora 23:00 
și în parc „este ca ziua”, confirmă 
printr-o postare pe Facebook Vi-
orel Frunză, IT specialist.

„Cum sunt sabotate eforturile 
Guvernului de a depăși șantajul 
energetic: este ora 23, iar în par-
cul «La izvor» sunt pornite toate 
luminile. De asemenea, la clubul 
sportiv sunt pornite proiectoa-
rele de iluminare a terenului de 
fotbal. La fel, din poze se poate 
vedea că sunt aprinse absolut toa-
te luminile stradale”, scrie Viorel 
Frunză pe pagina sa de Facebook 
ilustrând cele spuse cu mai multe 
fotografii. 

Diana BOTNARU

Discuții aprinse în Parlamentul de la 
Chișinău pe marginea situației Republicii 
Moldova în contextul războiului din Ucrai-
na vecină. Deputații din opoziție și-au acu-
zat colegii de la guvernare de incompetență, 
iar cei din urmă i-au acuzat pe primii de 
„înaltă trădare”. 

Comunistul Constantin Starîș a primit 
„doi arginți”  pentru trădare, care i-au fost 
transmiși de la doi cetățeni moldoveni prin 
intermediul deputatului PAS, Igor Chiriac, 
pentru participarea recentă a acestuia la 
forumul Valdai. 

„S-a sculat roșu pe față, ca un vasal care 
se uită la stăpân și i-a pus cu satisfacție lui 
Putin o întrebare în numele cetățenilor noș-
tri despre un spațiu unic care să se întindă 
de la Vladivostok la Lisabona. Vreau să-l 
întreb: cine i-a dat să pună această între-
bare, cetățenii noștri sau propagandiștii de 
la Kremlin? De ce nu i-a spus lui Putin că 
deasupra Moldovei zboară bombe rusești, 
că majoritatea cetățenilor Republicii Mol-
dova condamnă acest război?”, l-a întrebat 
Chiriac pe deputatul Starîș”.

Ultimul s-a arătat deranjat de gestul 
deputatului PAS și i-a aruncat „arginții” în 
față. „Păstrați-i pentru dumneavoastră... 
Să lăsați poporul fără gaz, fără electrici-
tate, aceasta este trădare. La revedere!”, 
a ripostat Starîș. 

Mai mult, deputații PAS au considerat că 
dacă forțele de stânga erau la conducerea 
țării în momentul în care Rusia a pornit 
războiul împotriva Ucrainei vecine, țara 
noastră ar fi fost implicată direct și nu aveau 
să existe resurse energetice nici ieftine și 
nici scumpe. 

„Văzându-l pe Starîș cum își privea stă-
pânul, pe Putin, cu ochi servili, asemeni 
unui cățel cu ochii în lacrimi, care așteaptă 
un os de la stăpân, că poate-l va hrăni, am 
confirmat o ipoteză de-a mea mai veche. 
Am toată certitudinea că dacă Șor și Dodon 
erau la guvernare, la Chișinău aveau să 
aterizeze avioane militare rusești, s-ar fi 
înarmat în Cobasna și ar fi atacat Ucraina 
din Republica Moldova, care ar fi fost o țară 
participantă în acest război, iar Ucraina ne-
ar fi închis nouă și gazul și electricitatea, 

pentru că toate țevile vin din Ucraina. În 
această iarnă, sub voi, trădătorilor, Moldo-
va avea să înghețe. Pentru că nu ar fi avut 
nimic, nici gaz, nici lumină, nici ieftin și 
nici scump!”, a menționat deputatul PAS, 
Adrian Cheptănaru. 

În context, deputata BCS, Inga Sibova, 
și-a acuzat colegii de dreapta că se ascund 
după război pentru a-și justifica „eșecurile”, 
numind agresiunea Rusiei în Ucraina drept 
„tragedia a două popoare frățești”, ceea ce 
a trezit un val de huiduieli în sala plenu-
lui. Iar deputatul Alexandr Nesterovschi, 
din componența aceleiași fracțiuni – BCS, 
a sugerat că cei de la guvernare trebuie 
să „negocieze cu oricine”, doar să fie în 
avantajul țării.  

Tot legislatorii din opoziție au cerut crea-
rea unei comisii parlamentare speciale, care 
să investigheze „ceea ce s-a întâmplat la 
Naslavcea”. Adică explozia rachetei rusești 
pe teritoriul Republicii Moldova. Deputa-
ta BCS, Irina Lozovan, a venit cu această 
propunere după ce președintele Comisiei 
parlamentare pentru securitate națională, 

apărare și ordine publică, Lilian Carp, a 
anunțat că, săptămâna viitoare, urmează 
să fie audiat ministrul Apărării în legătură 
cu explozia de la Naslavcea.   

„Haideți să ne abținem de la declarații 
tari. Care nu au la bază concluzia exper-
ților. Am auzit și am văzut totul, doar din 
presă. Nu aș vrea să fie manipulări, insi-
nuări. Membrii comisiei speciale vor ieși 
în teren, vor vorbi cu localnicii, vor audia 
experți, specialiști. Atunci vom înțelege ce 
s-a întâmplat și în ce condiții”, a menționat 
deputata BCS, Irina Lozovan. 

„Doamne ferește, da, Doamne ferește... 
ce trebuie să se mai întâmple ca voi să vă 
treziți? Ca în bancul acela sovietic – dă, 
Doamne, o bombă și la mine în ogradă. 
Atât de ipocriți și fățarnici sunteți. Tre-
ziți-vă odată, bre! Lăsați ipocrizia asta că 
râd toți de voi!”, a replicat președintele 
Parlamentului, Igor Grosu. 

Ministrul Apărării urmează să fie audiat 
miercurea viitoare, 9 noiembrie, iar rapor-
tul comisiei va fi făcut public. 

Marina SURUCEANU

Comunistul Starîș a primit doi arginți „pentru înaltă trădare”
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Drumul cotit al lemnelor de foc 

După ce pe 15 septembrie a fost 
lansată platforma online www.lem-
ne.md, mai mulți locuitori de la 
sate, care se încălzesc iarna cu sobe, 
au depus cereri către autoritățile 
publice locale pentru a beneficia de 
trei metri steri de lemn per familie.

Au depus cereri pentru a bene-
ficia de lemne de foc la un preț mai 
mic decât pe piață, așa cum informa 
guvernul. Azi oamenii merg să-și 
aducă lemnele acasă, atunci când 
sunt anunțați de autoritățile locale.

În discuție cu oamenii, am aflat 
că în satele unde primarii se implică 
pentru a ajuta pensionarii și oame-
nii cu venituri mici ca să-și aducă 
lemnele centralizat este avantajos, 
dar acolo unde fiecare, de sine stă-
tător, merge la întreprinderea de 

silvicultură pentru a-și aduce lem-
nele acasă se ciocnește cu dificultăți 
și cu cheltuieli mai mari decât și-a 
planificat din start.

În asemenea situație s-au po-
menit doi pensionari de la Cricova. 
Aceștia s-au înscris pe lista primă-
riei pentru a beneficia de lemne 
pentru iarnă. 

6160 de lei pentru 6 metri 
steri de lemne

Pensionara mi-a spus că e o 
bătaie de joc. „Pe viitor dacă ne 
vor da lemne tot în așa condiții, 
refuzăm din start. Cheltuielile îs 
mari, dar pentru pensionarii care 
nu au putere fizică este și un chin. 
Un metru ster de lemne se vinde cu 
560 de lei, lemn de ulm, dar ca să 
scoată lemnele din pădure – câte 
100 de lei per metru (un metru ster 
de lemne este echivalentul a apro-
ximativ 0.65 – 0.66 de metri cubi). 
Să le aducă până la șosea – 1600 
de lei. Apoi cu mașina noastră să le 
aducă de la Goianul Nou la Cricova 
– 600 de lei. Am mai luat pentru 
cineva, pentru că se dau câte trei 
metri ster la familie. În loc de 6 
metri steri de lemne sunt nici 5,5”, 

din pădure până-n ogradă ta

În această lună mai multe întreprinderi de 
silvicultură, subordonate Agenției de Stat 
Moldsilva, au distribuit conform listelor 
întocmite la primării lemne de foc pentru 

cetățenii cu venituri mici. Unele localități sunt 
încă în aşteptare. Multă lume e nemulțumită, 
deoarece banii pe care trebuie să-i scoată din 
buzunar, în afară de prețul unui metru ster 
de lemne, care variază între 560 şi 780 de lei, 
sunt mulți – pentru scos din pădure, încărcat 
şi transport. Alții refuză să ia lemnul din cauza 
speciei de lemn. Lumea preferă lemn de esență 
tare în loc de lemn de esență moale.  a mărturisit femeia situația cu care 

s-a confruntat.
Potrivit ei, cei care nu erau de 

acord cu condițiile spuse la Între-
prinderea pentru Silvicultură Criu-
leni târâiau singuri din pădure, alții 
refuzau să-și mai ia acasă lemnul 
distribuit conform listelor. 

„Nu te costă pielea 
cât dubala”

„Am refuzat să iau cei trei metri 
steri de lemne, pentru că e puțin, 
iar cheltuielile pentru a aduce acasă 
cantitatea de lemn sunt mari, în 
plus și multe năbădăi”, ne-a spus 
o altă femeie. 

În discuție cu șeful Întreprin-
derii pentru Silvicultură Orhei, 
Haralambie Ghenciu, am aflat 
că într-adevăr lemnele de foc se 
repartizează în aceste zile pentru 
locuitorii din satele raionului Orhei. 

„La Orhei, un metru ster de 
lemn de esență tare costă 700 de 
lei. Primăriile aduc listele, angaja-
ții ocolului silvic indică ziua când 
pot veni locuitorii unui sat pentru a 
ridica lemnul, conform numelor in-
dicate în listă. Oamenii se prezintă 
cu buletinul de identitate. În baza 
listelor aceștia cumpără lemn, câte 
trei metri steri de fiecare. Cu factu-

ra merg în pădure de unde-și iau 
lemnele. Transportul și-l asigură 
singuri, precum și restul cheltuie-
lilor”, a explicat șeful întreprinderii 
silvice modalitatea de repartizare a 
lemnului în raionul Orhei.

Potrivit lui Haralambie Ghenciu, 
oamenii se asociază și-și duc lem-
nele acasă, ca să fie mai avantajos. 
Unii au transportul lor. Aceștia nu 
achită pentru scosul lemnului din 
pădure, le iau gata stivuite. Ei ridică 
lemnul direct de acolo. Au cheltuieli 
pentru transport”, ne-a explicat el.   

La Cahul, oamenii refuză 
să cumpere lemnul 
de esență moale  

La Întreprinderea pentru Sil-
vicultură Cahul, contabila Nata-
lia Șapovalov mi-a spus că, la fel, 
„lemnul li se oferă cetățenilor con-
form listelor de la primărie. Fiecare 
primărie oferă lista cu persoanele 
nevoiașe. În funcție de disponibi-
litatea stocului se oferă lemn. Toți 
doresc specii de lemn tare – sal-
câm. Speciile de lemn moale, ca cel 
de  salcie, majoritatea oamenilor 
refuză să-l ia. Se oferă câte doi și 
trei metri steri de lemn. Primarii 
hotărăsc câte câți steri să le dea. 
Mai târziu vor primi iar câte trei 

Victoria POPA

Parlamentul a adoptat noi modificări la Codul serviciilor media 
audiovizuale al Republicii Moldova. Documentul a fost susținut în 
lectură finală de 54 de deputați.  

Potrivit modificărilor, furnizorii de servicii media se obligă să 
transmită programe audiovizuale locale în limba română în proporție 
de cel puțin 80 la sută din totalul programelor realizate. 

Totodată, au fost admise și excepții. Este vorba despre furnizorii 
media ale căror servicii audiovizuale sunt destinate minorităților et-
nice din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică 
reprezintă o pondere majoritară și care au obligația de a transmite 
programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 25% în limba 
română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în 
limba minorității respective.

Potrivit autorilor, inițiativa legislativă urmărește modernizarea 
calității normelor legale ce vizează domeniul audiovizualului și are 
drept obiectiv asigurarea previzibilității și clarității prevederilor Co-
dului serviciilor media audiovizuale, evitarea interpretărilor diferite și 
aplicarea neuniformă a normelor legale, precum și ajustarea cadrului 
normativ existent la realitățile actuale.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de șase luni, Consiliul Audio-
vizualului va pune în concordanță actele normative și va asigura exa-
minarea și aprobarea actelor administrative necesare pentru punerea 
în aplicare a prezentei legi.

M.S.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, Andrei Spînu, vrea să-l vadă pe pri-
marul Ceban... măturător. „Va fi obligat să măture 
primăria timp de un an după pierderea procesului”, 
îl avertizează Spînu pe Ceban. 

Se întâmplă după ce primarul capitalei, Ion 
Ceban, a lansat acuzații grave la adresa lui Spînu 
în platoul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal 
TV. Potrivit fostului socialist, Ion Ceban, mol-
dovenii sunt delapidați de milioane în baza unei 
„scheme” de achiziție a gazului care ar fi fost pusă 
la cale de ministrul responsabil Andrei Spînu. 
Ceban susține că are și probe pe care este gata să 
le divulge, ba mai mult, primarul susține că a și 
fost amenințat deja să nu facă acest lucru. 

„Vă spun acum în premieră, eu cred că domnul 
Spînu împreună cu domnul Ceban, cu anumiți 
factori de decizie de la Gazprom au înțelegere, și 
mai mult decât atât, ne fură pe noi toți... Vreau 
să-l întrebați pe Spînu cine a construit schema, 
prin care se ocolește legea 743 și cine a mers pe o 
nouă procedură, ca să cumpere zilnic, și nu săptă-
mânal, cine este beneficiarul final al volumelor pe 
care le plătim noi cu dvs., fie că este Transnistria 
sau altceva... Noi suntem delapidați de milioane 

de dolari, de o Guvernare absolut coruptă”, a de-
clarat Ceban. 

„Minciuni halucinante”, reacționează Andrei 
Spînu, care-l avertizează pe Ceban că-l va ataca 
în judecată. „Cererea de chemare în judecată se 
pregătește deja”, scrie ministrul pe pagina sa de 
socializare. 

„Minciunile halucinante aruncate de primarul 
Ceban la adresa mea confirmă că pe Ceban îl doa-
re-n cot de problemele orașului și că unicul lui scop 
este să servească interesele unui stat autoritar. 
Tot ce vrea el este să provoace neîncredere, haos 
și dezbinare între cetățenii Republicii Moldova, 
chiar dacă asta înseamnă să-și trădeze propria 
țară. După dezvăluirile din ultimele zile precum 
că Ceban, alături de Șor, Dodon și alți corupți, 
primește finanțare și are legături cu serviciile 
secrete rusești, primarul își dă arama pe față și 
redevine politicianul agresiv și mincinos de odi-
nioară... Primarul va fi obligat să măture Primăria 
timp de 1 an după pierderea procesului. Va face 
astfel, în sfârșit, un lucru bun pentru oraș, fără 
ca asta să aibă un interes politic ascuns”, a mai 
scris Andrei Spânu. 

Marina SURUCEANU

Spînu vrea să-l vadă 
pe Ceban... măturător! 

Cel puțin 80% din 
conținutul audiovizual va fi 
difuzat în limba română Ministrul îl dă în judecată pe primarul capitalei pentru „minciuni halucinante” 

metri steri de lemne. Un metru 
ster de lemn de esență tare la Ca-
hul costă 780 de lei. Încărcatul și 
transportul nu se achită, oamenii 
se descurcă singuri. Un metru ster 
de lemne ajunge la peste 1100 de 
lei”. 

Potrivit contabilei, în această 
lună s-au asigurat cu lemn peste 
50% din satele raionului care au 
înaintat liste pentru a primi lemne 
de foc.

1700 de lei pentru 
un metru cub de lemne

O locuitoare de la Cojușna, Stră-
șeni, și-a cumpărat lemne de foc 
cu 1700 de lei cubul. Femeia s-a 
înscris în listă la primărie, dar nu 
au fost încă sunați sau chemați să 
meargă să ia lemne pentru foc, dar 
afară e frig.

„Știu că încărcatul lemnelor 
și transportul îl plătești de sine 
stătător, și ele nu-s tăiate. Deci, 
te costă la fel de mult”, ne-a spus 
sursa noastră, care a spus că e no-
iembrie, dar „lemne de la primărie 
nu ne-au dat”. 

Menționăm că platforma online 
www.lemne.md a fost lansată la 15 
septembrie, reprezentând un sis-
tem informațional de gestionare a 
procesului de distribuire a lemnelor 
în Republica Moldova, util pentru 
cetățeni și primarii localităților. Ac-
cesând pagina web www.lemne.md, 
poate fi găsită informația despre cel 
mai apropiat ocol silvic, fiind astfel 
facilitat procesul de aprovizionare a 
populației cu lemne de foc, anunța 
Guvernul printr-un comunicat.

Amintim că, în cadrul ședinței 
Guvernului din 7 septembrie, pre-
mierul Natalia Gavrilița a criticat 
modul în care are loc comunicarea 
privind asigurarea cu lemne a po-
pulației.
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Ultimul as al Rusiei 
în războiul energetic 
contra Republicii Moldova

Întreruperea din 1 noiembrie a livrărilor de 
energie electrică de la Centrala electrică 
de la Cuciurgan a lovit puternic Republica 
Moldova, scoțând în evidență faptul că nu 

putem face față războiului energetic la scară 
largă, declanşat de Rusia. Pe lângă faptul că au 
crescut din nou tarifele, afectând şi mai mult 
consumatorii finali, a ieşit în evidență o altă 
realitate tristă: Republica Moldova nu-şi poate 
asigura independent transportul de energie 
electrică. Chiar dacă o cumpără din România la 
prețuri de piață, nu poate aduce la destinație tot 
necesarul, ocolind regiunea transnistreană. 

E C O N O M I E

Regimul duty-free 
e eliminat

Proiectul de lege pentru eli-
minarea regimului duty-free pe 
teritoriul Republicii Moldova 
a fost aprobat în cea de-a doua 
lectură. Astfel, comercializarea 
mărfurilor în unitățile comerciale 
din zonele vamale va fi impozita-
tă în baza principiului echității 
fiscale pentru toți antreprenorii 
din Republica Moldova. „Duty-
free” înseamnă „fără taxe”. Iar 
noi spunem că toți trebuie să-și 
achite partea lor din impozite în 
mod echitabil, inclusiv magazinele 
din aeroport. Banii colectați în 
plus îi putem folosi pentru a ajuta 
mii de alți antreprenori în aceste 
timpuri complicate”, a comentat 
președintele Comisiei economie, 
buget și finanțe, unul din autorii 
proiectului, Dumitru Alaiba. Ma-
gazinele duty-free existente vor 
activa până la expirarea licenței 
curente.

Rezervele 
internaționale ale 
României 
au ajuns la 
51,7 miliarde de 
euro

Rezervele internaționale ale 
României (valute plus aur) au de-
pășit în premieră nivelul de 50 de 
miliarde de euro, ajungând la fina-
lul lunii octombrie la valoarea de 
51,78 miliarde euro, față de 49,3 
miliarde euro în septembrie. Din 
volumul total, rezervele valutare 
la Banca Națională a României se 
situau la nivelul de 46,29 miliarde 
euro, de la 43,7 miliarde euro la 
30 septembrie 2022.

Investiție 
de 650 de 
milioane de euro 
la Oradea

Producătorul finlandez de an-
velope Nokian Tyres, unul dintre 
cei mai mari jucători din această 
piață la nivel mondial, a anunțat 
că va investi 650 milioane euro 
într-o unitate de producție care 
va fi construită în Oradea. Fabrica 
va fi cea mai mare investiție de la 
zero de peste 500 milioane de euro 
din ultimul deceniu de pe plan 
local. Decizia companiei vine ca 
urmare a încetării activității din 
Rusia. Premierul Nicolae Ciucă a 
anunțat într-o postare pe Face-
book faptul că Nokian a analizat 
40 de localități pentru această 
investiție. „Decizia finală, luată 
în urma analizării a peste 40 de 
locații din Europa, s-a bazat pe 
criterii de performanță precum 
disponibilitatea forței de muncă 
calificate, avantajele logistice și 
stabilitatea mediului de afaceri”, 
a scris Ciucă. 

Miercuri, Consiliul de Adminis-
trație al Agenției Naționale pen-
tru Reglementare în Energetică 
(ANRE) a aprobat noile prețuri 
reglementate pentru energia elec-
trică furnizată consumatorilor. 
De azi, 4 noiembrie, un kilowatt 
de energie electrică furnizat de 
Premier Energy va costa 4,77 lei, 
iar un kWt furnizat de FEE Nord 
va ajunge la 4,81 lei. Cu taxa pe 
valoarea adăugată, care este de 
8%, un kilowatt va ajunge să coste 
5,15 și 5,2 lei respectiv. 

Importăm 100% din 
energie de pe piața 
românească

Necesitatea pentru o nouă majo-
rare a tarifelor a intervenit după ce 
în luna octombrie au fost întrerupte 
livrările de curent din Ucraina în 
urma distrugerii a jumătate din sis-
temul energetic ucrainean de către 
Federația Rusă și după ce, din 1 no-
iembrie, au fost sistate livrările de 
energie electrică de către centrala 
de la Cuciurgan, pe motiv că nu are 
suficiente gaze naturale. Drept ur-
mare, Republicii Moldova i-a rămas 
doar opțiunea să cumpere electri-
citate de pe piața românească. În 
România prețul este însă mult mai 
mare, din cauza că materia primă 
din care se produce energia este 
scumpă. Dacă până în octombrie  
Republica Moldova primea 70% din 
necesarul de import de energie de la 
Cuciurgan la prețul de 63 de dolari 
pentru un megawatt și alte 30% din 
Ucraina la prețul de 77 dolari per 
megawatt, acum prețurile plătite 
pentru electricitatea cumpărată de 
pe piața românească, variază între 
145 și 390 de dolari pentru un me-
gawatt. Pentru moment nu există 
niciun acord pe termen mai lung, 
semnat cu companiile din România, 
unele din ele având prețuri mult 
sub cele de piață. Spre exemplu, 
Hidroelectrica și Nuclearelectri-
ca, au costuri mult mai reduse de 

producere, deoarece nu depind 
de prețul gazului sau al altor com-
bustibili. Totodată, în perioada de 
iarnă România nu-și poate asigura 
consumul din surse proprii, fiind 
nevoită să importe circa 20% din 
necesar. Deși președinta Republi-
cii Moldova, Maia Sandu, a vizitat 
zilele trecute Bucureștiul, unde cu 
siguranță a abordat chestiunea li-
vrărilor de energie cu președintele 
României, nu există semnale că s-ar 
fi ajuns la vreo înțelegere. Prin ur-
mare, pentru moment, compania 
moldovenească Energocom con-
tinuă să cumpere electricitatea de 
pe piață la prețuri destul de înalte. 

Cum a accesat Rusia 
pârghia energiei electrice 

Întreruperea totală a livrărilor 
de către Centrala de la Cuciurgan 
nu a fost anticipată de către au-
toritățile de la Chișinău, care se 
așteptau că aceasta va livra curent 
pe malul drept, deși într-o cantita-
te mai redusă decât este necesar. 

Autoritățile de la Tiraspol mo-
tivează sistarea livrărilor prin fap-
tul că Moldovagaz a repartizat re-
giunii transnistrene mai puțin gaz 
decât părții din dreapta Nistrului 
a Republicii Moldova. 

Încă la începutul lunii octom-
brie, concernul rusesc Gazprom, 
în pofida contractului încheiat cu 
Moldovagaz, a redus livrările de 
gaze Republicii Moldova până la 
5,7 milioane de metri cubi pe zi. 
Cantitatea asigură consumul în 
lunile de vară, însă este tot mai in-
suficientă pe măsură ce înaintează 
frigurile. Gazpromul a motivat 
reducerea prin unele dificultăți de 
transport prin Ucraina. Motivul 
nu poate fi însă, luat în serios, 
deoarece Gazprom are oportuni-

Ion CHIȘLEA 

tatea să livreze gazele și prin alt 
traseu, prin conducta Turkstream, 
ocolind Ucraina. 

În opinia observatorilor poli-
tici, livrările de gaze au fost reduse 
pentru a crea un deficit de energie 
și a spori nemulțumirea populați-
ei față de acțiunile autorităților. 
Nu întâmplător, una din lozincile 
Partidului „Șor”, care protestează 
de aproape două luni în centrul 
Chișinăului spune: „Dăm jos 
partidul PAS și vom obține gaz”. 
Apelul a fost sincronizat perfect 
cu reducerea livrărilor de gaze.

Totuși, Federația Rusă a ales 
să folosească altă pârghie ener-
getică pentru a acutiza situația 
din Republica Moldova, deoarece 
gazul a început să se ieftinească 
la bursele internaționale, iar din 
1 octombrie s-a schimbat formula 
prin care Moldovagaz cumpără de 
la Gazprom. Prin urmare, acum 
prețul de cumpărare este de cir-
ca 820 de dolari pentru mia de 
metri cubi, pe când în august, se 
ajungea și la 1400 de dolari. În 
plus, tarifele la gaz deja au fost 
majorate și nu mai pot genera un 
șoc în rândul populației. 

Reducerea livrărilor de gaze 
a fost operată pentru a provoca 
sistarea livrărilor de energie elec-

trică pe malul drept și aici a intrat 
în scenă regimul marionetă de la 
Tiraspol. 

Așa cum Moldovagaz a repar-
tizat în stânga Nistrului doar 2,3 
milioane de metri cubi de gaze, 
părții drepte revenindu-i 3,4 mi-
lioane, Tiraspolul a anunțat că nu 
are suficientă energie pentru con-
sumul propriu și nu va mai livra 
curent pe malul drept. 

Este de remarcat că regiunea 
numără cel mult 400 mii de oa-
meni, pe când partea dreaptă a 
Republicii Moldova are cel puțin 
2,5 milioane de locuitori. În cea 
mai mare parte gazul este con-
sumat de industria din regiune, 
în special de Centrala de la Cu-
ciurgan și de o serie de alte în-
treprinderi energofage, care nu 
se preocupă de raționalizarea 
consumului, așa cum practic nu 
plătesc pentru consumul de ener-
gie și gaze. Chișinăul este sigur 
că gazul repartizat părții trans-
nistrene ar fi suficient pentru po-
pulație, dar și pentru producerea 
de energie, dacă resursele ar fi 
consumate rațional, așa cum se 

întâmplă în partea dreaptă, unele 
întreprinderi energofage de aici 
fiind chiar închise, deoarece nu 
sunt rentabile la un preț atât de 
mare al resurselor. 

Ultimul as din mâneca 
Rusiei

Una peste alta, ruptura s-a 
produs și s-ar părea că Rusia și-a 
folosit toate pârghiile de presiune 
energetică. Tariful la gaz în Re-
publica Moldova a ajuns la 30 de 
lei per metru cub, iar cel al ener-
giei electrice este de peste cinci 
lei pentru un kilowatt. În ambele 
cazuri prețurile de achiziție sunt 
deja la nivelul celor de pe piața 
europeană și mai rău nu poate fi, 
la prima vedere. În acest caz apa-
re întrebarea: de ce mai tolerăm 
tupeul regimului de la Tiraspol? 
De ce nu le închidem gazul și nu le 
retragem licențele comerciale ale 
întreprinderilor din regiune? Din 
păcate, Tiraspolul sau, mai bine 
zis, Federația Rusă mai are un as 
în mânecă și acesta este decisiv. 

Este vorba despre infrastruc-
tura energetică. Din cele șase linii 
de tensiune înaltă, prin care ener-
gia electrică ajunge în Republica 
Moldova, doar una nu trece prin 

regiunea transnistreană. Este vor-
ba de linia care intră din Ucrai-
na pe la Novodnestrovsk (chiar 
și linia de tensiune înaltă Vulcă-
nești-Isaccea, cea care ne leagă 
de România, ajunge la Cuciurgan, 
de unde energia este repartizată 
mai departe). 

Linia de la Novodnestrovsk 
poate transporta circa 60%-70% 
din necesarul de energie al Repu-
blicii Moldova, însă există un risc 
sporit ca ea să fie distrusă în urma 
bombardamentelor rusești. Nu 
este exclus că atacul de la Novod-
nestrovsk de săptămâna trecută a 
vizat anume acest obiectiv. 

Dacă această linie va fi compro-
misă, rămânem iarăși în totalitate 
la cheremul regimului separatist 
de la Tiraspol, chiar dacă vom 
procura energia din România la 
prețuri de piață. 

Între timp, autoritățile de la 
Chișinău nu dau nici un semnal 
că ar intenționa să accelereze 
construcția liniei Vulcănești-Chi-
șinău, care să aducă energia din 
România, fără ca să depindem de 
Tiraspol. 
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„Extrem de controversate sunt 
persoanele supuse sancțiunilor. Pe 
de o parte, acestea includ oameni și 
companii care lucrează la consoli-
darea relațiilor ruso-moldovenești. 
Iar pe de altă parte, în aceeași listă a 
intrat, de exemplu, Plahotniuc. Cine e 
acesta? Vă amintesc, este un oligarh 
fugar, un om care a făcut politică, a 
ocupat o poziție antirusească”, a de-
clarat Zaharova într-un comentariu 
despre decizia autorităților americane 
de a-i sancționa pe Ilan Șor, Igor Do-
don și toată galeria de agenți ruși care 
lucrează de zor pentru a ține Chișinăul 
în zona de influență a Kremlinului.  

„Imediat ce omul nu a justificat 
așteptările, s-a pomenit inutil, este 
înlăturat și spun că nu a făcut față 
sarcinilor. Așteptăm liste de sanc-
țiuni pentru Guaido (politician din 
Venezuela), Tihanovskaia (oponentă 
din Belarus). Cred că acest moment 
va avea loc în curând”, a adăugat Za-
harova, inoculând ideea unor pre-
tinse standarde duble pe care le are 
Washingtonul față de partenerii săi.

„La genunchi, la poale, 
acolo e permis”  

Adevăratele scopuri ale acestei 
decizii privind sancțiunile aplicate 
lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc 
nu ar fi democrația, lupta împotriva 
corupției, a subliniat Zaharova, ci o 
tentativă de a distrage atenția de la 
situația social-politică dificilă în care 
se află Republica Moldova.

„Este de fapt o abatere de la situ-
ația social-economică din Moldova. 
Actuala guvernare s-a ascuns sub 
umărul occidental”, a spus angajata 
Ministerului Afacerilor Externe. „Dar 
cine le va permite să se apropie de 
umărul occidental? La genunchi, la 
poale, acolo e permis.” 

Discursul despre așa-zisele „încer-
cări eșuate și zadarnice” ale Chișină-
ului pe calea integrării europene face 
parte din narațiunile false ale Kremli-
nului, care au menirea să descurajeze 
efortul autorităților moldovenești de a 
implementa reforme și de a consolida 
statul de drept.   

Un alt pretext al deciziei SUA, în 
opinia Mariei Zaharova, este o pre-
tinsă „răzbunare a Washingtonului 

pe opoziția locală”, „provocarea unor 
tendințe antiruse în societatea mol-
dovenească”. „Din asta trebuie să 
tragem niște lecții, dacă acum SUA 
au introdus sancțiuni împotriva lui 
Plahotniuc, care acum câțiva ani era 
favoritul lor absolut, actuala guver-
nare are ceva garanții că nu vor fi 
următorii în aceleași liste?”, a spus 
angajata midului. 

Dosarele lui Plahotniuc 
deschise la Moscova

Vladimir Plahotniuc are două dosa-
re deschise la Moscova până în 2019, 
în perioada guvernării PDM. Unul 
dintre acestea se referă la Laundromat 
– schema de spălare de bani din Fede-
rația Rusă prin intermediul sistemului 
de justiție din Republica Moldova. 
Potrivit oamenilor legii din Rusia, 
Vladimir Plahotniuc este „unul dintre 
organizatorii unei grupări criminale 
internaționale specializată în tran-
zacții valutare ilegale de amploare”.

Pe 22 februarie 2019, Ministerul 
Afacerilor Interne al Federației Ruse 
a anunțat că politicianul moldovean 
Vladimir Plahotniuc a fost implicat 
în organizarea retragerii ilegale din 
Rusia a peste 37 de miliarde de ruble 
în perioada 2013-2014. 

„Organizatorii activităților ile-
gale au fost Vladimir Plahotniuc și 
Veaceslav Platon, care au cetățenia 
Federației Ruse”, a transmis Minis-
terul Afacerilor Interne al Rusiei în 
februarie 2019. „În 2013-2014, mem-
brii comunității infracționale, sub 
diverse pretexte, folosind documente 
falsificate, au transferat fonduri în 
valută din conturile persoanelor ju-
ridice controlate de acestea în Banca 
Zapadnîi și Banca Funciară din Rusia 
în conturile unor persoane nerezi-
dente la BC Moldindconbank SA din 
Moldova și ale altor organizații străine 
sub pretextul vânzării de valută.” 

Plahotniuc şi rețeaua 
de droguri

Cel de-al doilea dosar deschis de 
Moscova pe numele lui Vladimir Pla-
hotniuc a fost pentru trafic de droguri 
în iunie 2019. Ministerul Afacerilor 
Interne al Rusiei l-a acuzat atunci în 
lipsă pe fostul lider al Partidului Demo-
crat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, 
pentru organizarea unei comunități 
criminale și 28 de episoade de con-
trabandă de droguri. 

„Șefi și membri ai unei societăți 
criminale internaționale au organi-
zat un canal de contrabandă a unor 
loturi deosebit de mari de hașiș din 
țările nord-africane în tranzit prin 
UE către UE și țările CSI. S-a efectuat 
vânzare ilegală, inclusiv pe teritoriul 

Federației Ruse. Acest grup de crimă 
organizată a fost creat în vara anului 
2012 de Oleg Pruteanu (un personaj 
din anturajul lui Plahotniuc), o au-
toritate penală, și complicii săi din 
Moldova și Spania”, se menționa în-
tr-un comunicat al autorităților ruse.

Faptul că Rusia îl portretizează 
în prezent pe Plahotniuc drept „un 
om care a făcut politică”, în opinia 
comentatorului politic Ion Tăbârță, 
nu reprezintă decât „o anumită câr-
dășie” dintre Plahotniuc și Moscova 
„pentru a deturna actualul guvern 
proeuropean din Republica Mol-
dova”. 

„Sunt acceptate toate 
mijloacele”

„Pentru acest obiectiv sunt accep-
tate toate mijloacele. De exemplu, Ilan 
Șor era indezirabil la Moscova, însă 
vedem acum că acesta este în grații. 
Cunoscând relațiile apropiate dintre 
Șor și Plahotniuc, este ușor de presu-
pus că, de fapt, cei doi acționează îm-
preună. Dacă Șor este omul Moscovei, 
și Plahotniuc discută cu Moscova. Pur 
și simplu, până la decizia SUA, nu o 
făcea vizibil. Asta înseamnă că el nu 
s-a retras niciodată din politică pentru 
a influența anumite procese. Lui nu 
îi convine ce se întâmplă în Moldova, 
guvern proeuropean, reforme, el vrea 
să conserve o anumită situație.”

Vladimir Plahotniuc a fugit pe 14 
iunie 2019 din Republica Moldova. Pe 
13 ianuarie 2020, Departamentul de 
Stat al SUA i-a refuzat fostului lider 
al PDM, Vladimir Plahotniuc, viza de 
ședere pe teritoriul SUA, motivând 
implicarea acestuia în „semnifica-
tive acte de corupție” în Republica 
Moldova. 

De asemenea, invocând aceeași ca-
uză, autoritățile americane au decla-
rat întreaga familie Plahotniuc drept 
„neeligibilă” pentru a primi vize de 
ședere pe teritoriul SUA. „În calitatea 
sa oficială, Plahotniuc a fost implicat 
în acte de corupție care au subminat 
statul de drept și au compromis grav 
independența instituțiilor democra-
tice din Moldova”, se menționează 
în comunicatul Departamentului de 
Stat al SUA. 

P O L I T I C Ă

De la criminal odios 
la om care face politică

După ce Trezoreria SUA a aplicat sancțiuni 
lui Vladimir Plahotniuc, directoarea 
Departamentului de informare şi presă al 
Ministerului Afacerilor Externe al Federației 

Ruse, Maria Zaharova, a început să îl deplângă pe 
oligarhul fugar. Responsabila de comunicare a 
Kremlinului a portretizat autoritățile americane ca 
putere ocultă mondială care s-ar juca cu destinele 
oamenilor politici.

Metamorfozele lui Vladimir Plahotniuc în discursul propagandistic al 
Kremlinului 

Ilie GULCA

Un miliardar rus nu dorește 
să fie asociat 
cu o „țară fascistă”

Miliardarul rus Oleg Tinkov, fondatorul băncii on-
line Tinkoff, un mare succes al tehnologiei financiare 
(FinTech) din ultimii ani, a anunțat luni că a renunțat la 
cetățenia Rusiei din cauza conflictului din Ucraina, pe 
care l-a criticat într-un mod vehement, relatează AFP. 
„Am luat decizia de a renunța la cetățenia rusă. Nu pot și 
nu vreau să fiu asociat cu o țară fascistă care a declanșat 
un război împotriva vecinului său pașnic și care ucide 
zilnic oameni nevinovați”, și-a argumentat Tinkov deci-
zia într-o postare pe Instagram. „Sper ca alți oameni de 
afaceri ruși de prim-plan să-mi urmeze exemplul pentru 
a slăbi regimul lui (Vladimir) Putin și economia sa și a-l 
învinge în cele din urmă”, a adăugat el.

Kremlinul dezminte 
că spionajul rus a intrat 
în telefonul lui Truss

Kremlinul a dezmințit faptul că spionajul rus a piratat 
telefonul lui Liz Truss, fosta șefă a guvernului britanic, 
încă de când aceasta era ministru de externe, transmite 
Reuters. Întrebat despre cele scrise sâmbătă de ziarul 
„Daily Mail”, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, 
Dmitri Peskov, a apreciat că puține lucruri din presa din 
Regatul Unit merită atenție. „Din nefericire, în presa 
britanică există o penurie de material care poate fi luat 
în serios. Iar noi tratăm astfel de publicații ca presă de 
scandal”, a spus Peskov. Potrivit articolului din „Daily 
Mail”, telefonul lui Truss a fost piratat de agenți suspec-
tați că lucrează pentru președintele rus Vladimir Putin. 

Atunci când Putin vorbește, 
„adevărul este fals, iar falsul 
este adevăr”

Comisia Europeană a minimalizat vineri credibilitatea 
declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin, potrivit 
căruia lumea trece prin cei mai periculoși ani de la cel 
de-al Doilea Război Mondial încoace, apreciind că, în gura 
lui, „adevărul este fals, iar falsul este adevăr”, relatează 
agerpres.ro. „Pentru mine, discursul lui Putin nu este 
decât ceva orwellian”, a declarat purtătoarea de cuvânt a 
Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Nabila 
Massrali, în cursul conferinței de presă zilnice la Comisia 
Europeană, în care s-a referit la faptul că în declarațiile 
liderului rus „ceea ce pare eronat este corect, iar ceea ce 
afirmă că este corect este eronat; adevărul este fals, iar 
falsul este adevăr”.

China vrea să obțină control 
într-un port din Germania

SUA au avertizat Germania să nu permită Chinei să 
obțină o participație de control într-un terminal portu-
ar din Hamburg, scrie reuters.com. Gigantul chinez de 
transport maritim Cosco a făcut anul trecut o ofertă de a 
lua 35% din acțiuni într-unul dintre cele trei terminale ale 
firmei de logistică HHLA (HHFGn.DE) din cel mai mare 
port al Germaniei, dar coaliția germană de la guvernare a 
fost divizată în privința permiterii acordului. Germania a 
aprobat o vânzare a 24,9% din terminal către Cosco săp-
tămâna trecută. Prin împingerea mizei sub 25%, acordul 
nu mai necesită oficial aprobarea executivului german.

SUA vor să oprească 
ajutorul Coreii de Nord 
acordat Rusiei

Statele Unite vor analiza instrumente și autorități 
suplimentare care ar putea fi folosite pentru a contraca-
ra ajutorul militar nord-coreean către Rusia, a declarat 
miercuri purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, 
Ned Price. Purtătorul de cuvânt al Securității Naționale 
a Casei Albe, John Kirby, a declarat că Statele Unite au 
informații care indică faptul că Coreea de Nord furnizează 
Rusiei în secret un număr „semnificativ” de obuze de 
artilerie pentru războiul său din Ucraina.

I.G.

M a p a m o n d
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Prețul alianței sau alianță 
cu orice preț? (II) 

Cea mai mare nedumerire 
o stârnesc declarațiile contra-
dictorii și ambigue care parvin 
de la congresmenii republicani 
din SUA privitor la susținerea 
Ucrainei. Declarații cu atât mai 
îngrijorătoare, cu cât ne apro-
piem de așa-zisele alegeri parla-
mentare intermediare (midterm 
elections), care vor avea loc în 
America la 8 noiembrie și care 
ar putea schimba radical confi-
gurația în cele două camere ale 
legislativului. 

Părerea exprimată de repre-
zentantul statului Texas, Michael 
McCaul, viitor președinte al Co-
misiei pentru Politica Externă în 
cazul în care conservatorii obțin 
majoritatea, se situează undeva 
la mijloc: criticăm modul în care 
este finanțată Ucraina, deși vom 
continua să o ajutăm. Dar Par-
tidul Republican e dominat mai 
curând de extreme: pe de o parte, 
„șoimii“, politicieni, de regulă, în 
etate, de școală și de modă veche, 
care cer creșterea asistenței mili-
tare (vezi, de exemplu, discursul 
recent al fostului vicepreședinte 
Mike Pence de la Heritage Foun-
dation), iar pe de alta, ceva mai 
tinerii lideri ai formațiunii (de la 
D.R. Vance la Kevin McCarthy), 
care îndeamnă la reorientarea 
cheltuielilor de război spre pro-
blemele și necesitățile interne. 
Ca să nu mai vorbim de aripa 
susținătorilor lui Trump, care 
nici măcar nu văd o problemă 
în lăsarea Ucrainei la cheremul 
lui Putin.

  Sigur că multe dintre aces-
te declarații au iz și menire pur 
electorală – republicanii peda-
lează în campanie pe eșecurile 
domestice ale guvernării demo-
craților, de aici, inevitabila doză 
de populism: banii trebuie lăsați 
acasă, pentru a-i ajuta pe ameri-
canii de rând, pe nevoiași, pentru 
stabilizarea macroeconomică etc. 
Totuși, o parte dintre declarații 
și-ar putea găsi expresia în niște 
acte legislative. Căci nu se poate 
exclude o reducere mai mult sau 
mai puțin semnificativă a ajuto-
rului pentru Ucraina, mai ales 
dacă printre republicani înving 
scepticii (cu argumentul: finan-
țarea războiului ar putea să nu 
conducă la rezultatele scontate) 
și izolaționiștii (renumitul „Ame-
rica First“ al lui Trump). Și mai 
ales dacă această facțiune găseș-
te un ecou puternic în viitoarea 
opoziție democrată – un grup 
de democrați s-a desolidarizat 
deja de politica partidului, ce-
rând negocieri directe cu Rusia 
și încetarea cât mai grabnică a 
conflictului. (Faptul că cererea 

Transnistria a intrat în război 
exact în formula pentru care a 
fost creată: ne șantajează ener-
getic (întâmplător sau nu, atacul 
lor se produce odată cu rachetele 
ruse care încep să explodeze și pe 
teritoriul nostru). Deocamdată, 
enclava din stânga  Nistrului e 
(doar) parte a războiului energe-
tic (pe care mizează Rusia în mod 
desosebit în pragul iernii). dar e 
numai începutul. 

Concomitent, comandamentul inamic activează conservele dublu 
pasteurizate din emigrație: fugarii noștri. Apropo: cu ce se ocupă ei? 
Dorul de casă nu e treabă serioasă, iar țările-gazdă abia dacă le suportă 
prezența și, cu siguranță, nu le-ar permite „activități” specifice pentru 
oligarhii noștri. Orice am spune despre ei, dar numai de lene nu îi pu-
tem bănui: colericii Plahotniuc, Platon, Șor sunt oameni foarte activi. 
Pasionali, aș zice. Și atunci ce fac ei, acolo, în elvețiile convenționale? 
Normal, doar una le poate trece prin minte: să pregătească revoluții. Asta 
o știm încă de la Ulianov-Lenin: cu cât e mai civilizată țara emigrației 
lor, de care ei profită din plin, cu atât mai tare își doresc ca propria 
patrie să devină republică bananieră, controlată total de clanurile lor 
mafiote. Șansele revanșarde sporesc odată ce „revoluția” și, „revoluți-
onarii” au un sprijin esențial de la o țară aflată în război. Așa miza pe 
bolșevicii anarhici Germania anului 1917, o țară care, la acea dată, tot 
mai evident, pierdea războiul.

În contextul implicării fugarilor noștri în război, declarația exce-
lenței sale Kent D. Logsdon, care a comunicat decizia Departamentului 
Trezoreriei SUA despre sancțiunile impuse câtorva cetățeni moldoveni, 
sunt de reținut și, în timp, ele au mai mare impact decât rachetele  
ruse ce cad pe teritoriul RM. Aceste declarații, însoțite de articolul 
din Washington Post sunt adevărate bombe informaționale și pretext 
suficient pentru a începe investigații serioase ale organelor menite să 
apere securitatea statului. Mai mutl decât atât, ele trebuie să devină 
motiv pentru deschiderea unor dosare penale. Reacția nesăbuită a lui 
Dodon care învinuiește ambasada americană de „imixtiune în treburile 
RM” demonstrează că învinuirile aduse sunt corecte: insul respectiv, 
acum fără funcție politică, bănuit în câteva dosare, nu admite că sub-
ordonarea  sa unui comandament străin ar fi un delict, ci tocmai dez-
avuarea acestor planuri cică ar amenința securitatea „statului” pe care 
îl reprezenta mai adineaori... cu atâta dezonoare! Apropo, și „bucuria” 
lui Ivan  Ceban că el nu ar fi fost vizat în mod direct acolo... ne vorbește 
despre cât sunt de grave acuzațiile!

Articolul din Washington Post începe cu o imagine ce trebuie reținută: 
atunci când „opoziția” protesta în fața parlamentului și a președinției, 
liderul opozanților primea aprobarea Moscovei pentru aceste acțiuni. 
Aplauzele Kremlinului divulgau „secretul” pentru cine se străduiește 
atât de insistent Șor. Cui îi sunt destinate discursurile sale isterice din 
ecranul orwellean, suspendat suprareralist deasupra capetelor „răs-
culaților”? Guvernării? Poporului? Ortacilor săi? Dar de ce ar trebui 
să-i țină înghețați în corturi, când e mai simplu să-și dea discursul pe 
rețele, pentru toți fanii. Simplu adevăr îl sugerează ziarul american: el 
vorbește pentru ca cineva  să raporteze Moscovei ce face Șor la Chișinău. 

În același raport al departamentului american, la care face referire WP, 
se menționează că Șor își coordonează acțiunile și cu alți oligarhi, finanțați 
generos din aceleași surse, pentru a destabiliza situația în rebela Moldovă, 
orientată proeuropean și antiputinist. În acest context, discursul discontinuu, 
voalat ridicol în formula unui „interviu”, al lui Plahotniuc, este orientat 
spre atenția Kremlinului, de unde oligarhul fugar așteaptă izbăvire, fiiind 
gata  să renunțe, și unii, și alții, la reciprocele pretenții anterioare. Probabil 
că și un alt fugar, Platon, visează binecuvântarea Moscovei, cu iertarea 
tuturor păcatelor (patriarhul Kiril o face public, pentru toți cei implicați 
în război), dar și cu angajarea plenară în „războiul sfânt”. Pe fundalul 
acestor evidențe, o persoană tenebră cum e generalul FSB Miliutin, care 
lucreză prin mijlocirea lui Igor Ceaika, prietenul declarat al lui Igor Dodon 
și patron al organizației FSB-iste „Deloviaia Rossia”, devine un personaj 
central, decizional, al politicii Moscovei în interriverană.

E toamnă, cad măștile, zicea Vasile Romanciuc. În acest context 
războinic, cu implicarea multor și diverselor forțe, devin stringent 
necesare: discuția despre riscul catastrofei umanitare pe care insistă 
să ne-o producă „frații mai mari” din  trecutul sovietic; discuția despre 
necesitatea protecției asigurate a cetățenilor; discuția despre umbrela 
NATO și despre Unire (una de  facto mai mult decât una de iure); dis-
cuția despre integrarea fără rest în sistemul economic, social, politic, 
militar al UE. Toate trebuie puse pe tapet și analizate calm. Dorința 
de a ne salva ființa în vâltoarea unor conflagrații fără ieșire ne-a făcut, 
întotdeauna, mai decisivi în proiectarea viitorului, decât alte argumente. 
Exemplele actuale de urmat sunt la îndemână: Ucraina deja nu va mai 
ezita în privința integrării în UE și NATO; Finlanda și Suedia deja au 
depus cereri de aderare la alianța euroatlantică, Elveția e tot mai activă 
în ceea ce ține de asigurarea unui viitor altfel decât cel de până acum. 

Mobilizarea parțială. 
Episoadele trei și patru: 
„emigranții de lux” versus 
Transnistria sovietică

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

a venit din partea aripii progre-
siste a partidului, “progressive 
caucus“, nu trebuie să mire pe 
nimeni, căci bulele progresiste 
funcționează la fel în toată lumea. 
Totuși, acest lucru contează mai 
puțin acum, după ce majoritatea 
partinică i-a făcut pe cei treizeci 
de zurbagii, în frunte cu Pramila 
Jayapal, să-și retragă petiția.)

Cel mai probabil (sau numai 
„dezirabil“?) scenariu este că 
republicanii vor întoarce placa 
de îndată ce își vor atinge sco-
pul, adică vor controla cele două 
camere ale parlamentului (iar 
sondajele cam asta spun). E greu 
de crezut că tocmai republicanii, 
promotorii dintotdeauna ai unei 
politici lipsite de complezențe 
față de Moscova, se vor dovedi, în 
cele din urmă, mai pacifiști decât 
democrații, adepții dintotdeau-
na ai unei politici de compromis. 
Cine și-ar fi imaginat, la începu-
tul acestui an, că Biden și echipa 
lui vor reuși să trimită Ucrainei 
arme, echipamente militare, aju-
toare pentru civili etc. de aproape 
60 de miliarde de dolari? Și asta 
pe fundalul criticilor că sprijinul 
ar fi insuficient: este evident că 
America putea livra armele care 
ar fi înclinat decisiv balanța în 
favoarea ZSU, dar nu a făcut-o. 
Acum, dacă republicanii taie și 
din minimul necesar destinat ar-
matei ucrainene, întrebarea este: 
cum vor evolua ostilitățile și va 
mai putea repurta ZSU vreodată 
un succes important sau va trebui 
să se limiteze din nou la apărarea, 
cu enorme sacrificii, a teritoriilor 
pe care încă le mai controlează?

Întrebarea este foarte bună, 
dar nu e și cea mai importantă. 
Mai vital (literalmente) e să aflăm 
dacă republicanii și, în general, 
politicienii americani sunt gata 
să renunțe la rolul de arbitru pe 
care țara lor îl joacă de aproape 
un secol pe scena globală? Decizi-
ile și intervențiile acestui arbitru 
nu au fost întotdeauna corecte, 
coerente sau judicioase, și au 
fost puse mereu la îndoială nu 
numai de dușmanii civilizației, 
ci chiar de purtători ai acesteia. 
Imaginați-vă însă, doar pentru 
o clipă, istoria contemporană a 
omenirii fără arbitrul american. 
Imaginați-vă o Germanie nazistă 
și o Japonie imperială care pierd 
foarte greu (sau poate deloc) în 
al Doilea Război Mondial și care, 

astfel, prelungesc și amplifică 
tragedia a zeci de milioane de 
oameni. Ori o Coree unită, dar 
nu sub brandul sătul și voios al 
celor de la Samsung și KIA, ci 
sub cel sângeros al dinastiei Kim. 
Ori un Pacific dominat de China 
comunistă, cu tacâmul aferent. 
Ori o Americă Latină în continuă 
revoluție. Ori un URSS rablagit, 
dar etern. Ori toate acesta la un 
loc.

Acum imaginați-vă Ucraina 
fără cele 60 de miliarde primite 
de la americani. Eu mi-o închipui 
baricadată pe străzile din Lviv, cu 
nemții care negociază cu rușii la 
Minsk un statut special pentru vi-
itoarea regiune Ivano-Frankivsk 
în cadrul noului URSS. Căci dacă 
americanii și aliații lor britanici 
nu acordau din prima zi acest 
ajutor, nici Europa continentală 
nu ar fi făcut-o. Amintiți-vă că 
la început se donau, cu țârâita, 
căști și aruncătoare de grenade.

Sunt oare gata americanii să 
renunțe la rolul lor global de dra-
gul bunăstării interne, dacă toată 
măreția și mai ales creșterea expo-
nențială a acestei bunăstări s-au 
datorat, de o sută de ani, tocmai 
acestui rol? La cât de sucită, în-
curcată și complexă este America 
pe dinăuntru și la cât de râvnită 
și pizmuită este pentru bogăția 
și influența ei de cei dinafară, 
singura șansă de supraviețuire a 
Washingtonului este să-și urmeze, 
resemnat, destinul de superpu-
tere, de arbitru și, dacă e cazul, 
de jandarm. Altfel, America va fi 
sfâșiată din interior de tendințe 
centrifuge, atât de firești într-un 
sistem liberal și federalizat, cu o 
demografie din ce în ce mai pestri-
ță și mai neuniformă. Hegemonia 
mondială și exportul valorilor ce 
au întemeiat-o e singurul debușeu 
pentru problemele interne – ce 
altceva ar mai putea uni o țară 
eteroclită și centrifugală dacă nu o 
misiune universală? –, și nu redis-
tribuirea interminabilă a uriașului 
buget public pentru programe de 
asistență și protecție socială după 
modelul vest-european. 

Căci dacă se va proceda ca în 
Europa, se va întâmpla ca în Eu-
ropa, unde o societate mulțumită 
și aparent protejată de stat s-a 
pomenit că are nevoie de ajuto-
rul… unei Ucraine sărace și mă-
cinate de război ca să-și păstreze 
modul de viață.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

H a r t a  l u m i i

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Adrian CIUBOTARU
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Rusia a terminat mobilizarea. 
Deocamdată în vorbe. Peskov, pur-
tătorul de cuvânt al Kremlinului, 
spune că este suficient cuvântul 
președintelui Putin pentru înche-
ierea mobilizării la război. Nu va fi 
dat un act normativ în acest sens. 

Opoziția spune că nu crede în 
cuvântul de onoare al lui Putin. 
Mobilizarea continuă, dar se va 
face pe furiș, spun opozanții. 

Între timp unii ruși s-au împă-
cat cu ideea că rudele lor sunt duse 
la moarte sigură și mulți se vor 
întoarce în niște saci acasă. Asta 
pentru că războiul a beneficiat de-a 
lungul timpului de o propagandă 
susținută, spune jurnalistul rus 
Dmitri Muratov de la „Novaya 
Gazeta”, cel care a primit Nobelul 
pentru Pace. 

Propaganda războiului a pă-
truns în conștiința, în familiile 
rușilor. O discuție de pe Twitterul 
lui Elon Musk mi-a atras atenția 
în acest sens. Vedeți prima poză 
atașată acestei postări. 

O familie de ruși fotografiată în 
haine militare sovietice, pe fondul 
unor cutii militare. 

Rușii și ucrainenii care co-
mentează la această poză l-au 
recunoscut pe un politician rus și 
pe familia sa. Denis Voronenkov 
a fost deputat în Duma de Stat 
până în 2016. Fusese și susțină-
tor al anexării Crimeii. Dar a fost 
cercetat că lua bani de la oameni 
de afaceri ca să promoveze anumite 
legi în Dumă, apoi că a încercat să 
pună mâna pe o clădire din capi-
tala Rusiei. Ideea este că a supărat 
ceva lume la Moscova. Așa că a 
fost nevoit să fugă. Împreună cu 
soția, o cântăreață de operă, s-a 
refugiat… la Kiev. Nu a reușit să 
se bucure prea mult de viața în 
Ucraina pentru că a fost asasinat 
în plină stradă. 

Asta este povestea lui Voronen-
kov, dar nu despre ea vreau să vă 
vorbesc. 

Ce surprinde în poză este pre-
zența copiilor. Mă rog, este sur-
prinzător pentru cineva neavizat. 
Cine cunoaște Rusia, știe că pro-
paganda războiului nu se face doar 

în rândul adulților. Și copiii sunt 
o țintă. 

Practic, are loc a mobilizare a 
copiilor. Cei mici sunt mobilizați 
să crească pătrunși de ideea răz-
boiului. 

Drept dovadă vedeți imaginile 
dintr-un muzeu rusesc dedicat 
copiilor. 

Este „Muzeul Victoriei” din 
Moscova unde a fost lansată de 
curând expoziția pentru copii 
numită „Bradul Victoriei: să ne 
apărăm Anul Nou”. 

Copiii sunt trecuți prin mai 
multe faze ale războiului. Sunt 
puși să distrugă un tanc, să tragă 
cu arma. 

Astfel este celebrat eroismul 
rușilor care au murit în al Doilea 
Război Mondial, asta este explica-
ția oficială. Trebuie să respectăm 
și să nu uităm efortul înaintașilor 
noștri care și-au dat viața în lupta 
cu fasciștii, spun organizatorii.

Dar expoziția a stârnit reacții 
negative în rândul unor ruși, de 
regulă opozanți ai regimului Putin. 
Aceștia sunt șocați și când văd la 
diferite evenimente de sărbători-
re a războiului copii îmbrăcați în 
haine de soldați sovietici. 

Jurnalistul rus Ilia Varlamov 
citează într-un articol părerea psi-

hologului din Rusia Elena Kuz-
nețova, care spune de ce este rău 
că se face această „mobilizare” în 
rândul copiilor. 

„Pentru că are loc o romantizare 
și o înfrumusețare a celui mai mare 
rău din viața noastră – războiul”, 
explică Kuznețova. 

Nu știu dacă are dreptate. Fi-
ecare judecă în felul său. Dar ne 
putem face păreri în cadrul unor 
comparații. 

Ați văzut deci imaginile cu copiii 
din muzeu. În închipuirea lor răz-
boiul este haios, interesant. 

Însă războiul adevărat este de-
parte de o joacă. 

Vedeți la final imaginile postate 
de publicația ucraineană Реальная 
Война / Războiul real. Acolo adul-
ții ruși simt pe propria piele cum 
este la război. Când nu mai este 
de joacă.

Vă avertizez, imaginile sunt 
greu de urmărit. O să vedeți niște 
soldați ruși care trebuie să fugă 
dintr-o anumită zonă. Își adună 
lucrurile în grabă mare, urcă în-
tr-o blindată, o iau la goană, dar 
sunt ajunși din urmă de gloanțele 
ori bombele ucrainenilor. Totul se 
încheie cu răsturnarea vehiculului 
blindat și cu niște urlete.

Părerile vi le faceți voi.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Mobilizarea copiilor ruși

Un profesor de la facultate une-
ori ne numea „haluri sovietice”, adi-
că cu gândire învechită, sovietică. 
Sovieticii permanent au îndobitocit 
lumea aruncând oamenilor de rând 
câte un os de la masa lor bogată. 
Ei ne vor și în viitor tot așa, pentru 

că un popor care gândește doar cu 
burta e ușor de condus. Oameni 
buni, într-adevăr a venit timpul să 
punem mâna pe carte și să căutăm 
Adevărul. Sănătate, Pace și Înțe-
lepciune!!! Mai jos citiți o legendă.

Conform unei legende din 
secolul al XIX-lea, Adevărul și 
Minciuna se întâlnesc într-o zi.

Minciuna îi spune Adevărului: 
„Astăzi este o zi minunată!”, Ade-
vărul se uită spre cer și constată că 
ziua chiar era minunată. Ei petrec 
ceva timp împreună, ca mai apoi 
să ajungă la o fântână. Minciuna 
îi spune adevărului: „Apa este 
foarte bună, hai să facem o baie 
împreună”. Adevărul, din nou 
suspicios, verifică apa și desco-

peră că într-adevăr aceasta este 
foarte bună. Se dezbracă amândoi 
și încep să facă baie.

Deodată, Minciuna iese afară 
din apă, se îmbracă cu hainele 
Adevărului și fuge. Furios, Ade-
vărul iese afară din fântână și 
merge să caute Minciuna pentru 
a-și recupera hainele. Lumea, vă-
zând Adevărul gol-goluț, își mută 
privirea cu ură și dispreț. După un 
timp, bietul Adevăr se întoarce 
spre fântână și dispare pe vecie, 
ascunzându-și rușinea. 

De atunci, Minciuna face încon-
jurul lumii, îmbrăcată ca Adevărul, 
satisfăcând nevoia societății, pentru 
că, Lumea, în orice caz, nu are nici o 
dorință să vadă Adevărul gol-goluț. 

Ei ne vor și în viitor tot așa

Despre frigul suportat la 
Orhei în anii de studenție

Acum, când ne-am pomenit cu 
cea mai mare criză energetică de 
la independență încoace și autori-
tățile ne îndeamnă să economisim 
energia electrică, am avut un deja 
vu. Mi-am amintit că în timpul stu-
diilor la Colegiul Pedagogic „Vasi-
le Lupu” din Orhei, 1995 – 2000, 
vreo patru ani am avut apă rece și 
curent electric pe ore, iar agentul 
termic a lipsit cu desăvârșire. Calo-
riferele căminului situat pe artera 

principală a urbei erau reci ca gheața. De fapt, cât timp am învățat la 
Orhei, caloriferele din căminele noastre serveau doar pentru decor. 
Nu-mi amintesc să fi fost vreodată calde cât timp am locuit la cămin. 

Serile, aprindeam câte o lumânare, pentru că stăteam pe întuneric 
de la orele 16.00 la 22.00 și învățam. Lumânarea dădea și lumină și 
puțină căldură. Erau zile când conectam singură un plonjor pe care-l 
puneam în vasul cu apă, aburii încălzind camera mică de cămin.

În rest, căldură era de la peturile cu apă caldă cu care adormeam. 
Așa a fost. Așa am trăit. Și în situația mea s-au aflat sute de tinere 
care și-au făcut studiile la Colegiul Pedagogic din Orhei.

Din cauza frigului, care devenea insuportabil, am stat cu chirie la 
niște bătrâni, unde pentru a avea un pic de căldură puneam un reșou 
electric, dar și atunci doar când era lumină. Am rezistat. 

Doar într-o zi din săptămână nu-mi era frig, era atunci când mer-
geam acasă, la părinți. Așa au trecut cinci ani. 

Atunci orheienii au rezistat și ei vremurilor... Nimeni din locuitorii 
urbei nu a protestat, nu a așteptat un personaj ca Șor sau pe ruși ca 
să-i „salveze” de la frig și sărăcie, căci și sărăcie era de ajuns.

Nociv iremediabil
De mici, le spunem/explicăm 

copiilor noștri să stea cât mai de-
parte de obiecte și lucruri pericu-
loase pentru sănătatea lor fizică și 
mentală: prize, produse chimice, 
obiecte ascuțite, oameni toxici. 
Exact la fel trebuie de procedat cu 
propaganda rusă, și nu doar pen-
tru copii. Ea afectează extrem de 
negativ cel mai important organ 
al omului. Iremediabil!

Victor GUZUN

Vitalie COJOCARI

Victoria POPA

Victor SACALIUC

Atacarea hidrocentralelor 
dezvăluie intenția Moscovei 
de a crea zone izolate

Atacurile cu rachete de luni 
asupra sistemului de electricita-
te ucrainean au dus la mai multe 
pene de curent, însă se remarcă și 
o schimbare a abordării acestor 
atacuri din partea rusă.

Până acum atacurile ruse asupra 
sistemului energetic ucrainean au 
vizat centralele termice, cele care 
produc energie pe bază de gaze și 
cărbune. Rachetele ruse au țintit 
centralele în sine și stațiile de trans-
formare de lângă acestea. Atacurile 

de luni au vizat hidrocentralele, mai precis doar stațiile de transformare 
ale acestora. Ruperea unui baraj al unei hidrocentrale este destul de 
dificilă și ar duce la alte efecte, iar turbinele hidrocentralelor nu pot fi 
lovite de rachete, de aceea au fost atacate stațiile de transformare de 
pe lângă hidrocentrale, este vorba de ținte care pot fi lovite și distruse.

Însă atacarea hidrocentralelor dezvăluie intenția Moscovei de a 
crea  zone izolate, rupturi în sistemul energetic integrat ucrainean. 
Termocentralele și centralele nucleare „duc greul” aprovizionării cu 
electricitate, hidrocentralele intervin în perioadele de consum ridicat. 
Eliminarea hidrocentralelor din sistem creează o nouă problemă pentru 
aprovizionarea cu electricitate la orele de vârf. Mai mult: atacarea 
stațiilor care leagă aceste centrale diferite duce la crearea unor „insule” 
- va exista curent electric în Ucraina, dar nu va putea fi livrat.

O altă problemă cu care se confruntă Kievul este lipsa pieselor de 
schimb pentru stațiile de transformare atacate de ruși, după aproape 
două săptămâni de atacuri continue stocurile ucrainene nu mai fac 
față. Este vorba de echipamente a căror fabricare durează și jumătate 
de an, iar uzina care le produce (Zaporijtransformator) lucrează cu 
intermitențe. Kievul încearcă să importe piesele și echipamentele de 
care are nevoie pentru a menține alimentarea cu energie electrică a 
populației.

George DAMIAN
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Kremlinovici: 
Agenții FSB responsabili 
de Moldova 

I N V E S T I G A Ț I E

25 decembrie 2016. Pe Ae-
roportul Internațional Chișinău 
aterizează un avion de rută de la 
Moscova. La bordul navei se află 
un cetățean rus cu pașaport di-
plomatic. Sosirea lui coincide cu 
perioada în care Igor Dodon intra 
în exercițiul funcțiunii ca preșe-
dinte al Republicii Moldova.

Misteriosul pasager nu era ni-
meni altul decât Dmitri Miliutin, 
general al Serviciului Federal de 
Securitate (FSB) al Federației 
Ruse, iar vizita lui se va desfășura 
departe de ochii presei. Totuși, în 
următorii ani, colegii lui, precum 
și politicienii moldoveni pe care 
îi tutelează, vor juca un rol im-
portant în multiplele operațiuni 
secrete desfășurate în interiorul 
politicii de la Chișinău.

Serviciile de securitate repre-
zintă unul din instrumentele de 
bază prin intermediul căruia Fe-
derația Rusă încearcă să influen-
țeze starea de lucruri din fostele 
state sovietice. Este concluzia unei 
note secrete elaborate de Statul 
Major al Federației Ruse și desti-
nate administrației de la Kremlin. 
Nota a fost transmisă jurnaliștilor 
RISE Moldova de către colegii de 
la Centrul „Dossier”.

În cazul Moldovei, responsabil 
principal este pasagerul discret 
de pe cursa Moscova-Chișinău 
din 2016. Anume pe generalul 
FSB Dmitri Miliutin, în vârstă 
de 55 de ani, îl indică în această 
postură atât sursele RISE, cât și 
„Dossier”.

Conform datelor portalului 
rus de investigații „IStories”, 
în cadrul FSB generalul Miliu-
tin deține funcția de șef adjunct 
al Departamentului Informații 
Operative al Direcției 5. Potrivit 
jurnaliștilor ruși, anume în baza 
rapoartelor întocmite de Direcția 
5, administrația de la Kremlin a și 
luat decizia de a invada Ucraina.

„Ei plăsmuiau, interpretau 
greșit, uneori chiar își dădeau 
frâu liber imaginației, iar condu-
cerea credea în toate acestea cu 
plăcere. De exemplu, ei scriau că 
regiunile Ucrainei trăiesc sepa-
rat de autoritățile de la Kiev și, 
deîndată ce vor fi stimulate un 
pic, ele vor alerga spre Rusia”, 
citează IStories un fost angajat 
al FSB.

„Joc politic subtil”

O sursă din anturajul lui Miliu-
tin a transmis în posesia redacții-
lor RISE Moldova și „Dossier” mai 
multe imagini realizate în 2017, la 
un banchet organizat cu prilejul 
zilei de naștere a lui Miliutin. Mai 
exact – a 50-a aniversare.

Pozele cu Miliutin, coordona-
torul Moldovei din cadrul FSB, 
precum și cu mai mulți colegi de-
ai săi, le publicăm în premieră.

În imagini l-am mai identificat 
pe Valeri Soloha, șeful Secției nr. 
11 din cadrul Departamentului 
Informații Operative. Soloha e 
subalternul lui Miliutin și, la fel 
ca superiorul său, e responsabil 
de tutelarea intereselor rusești 
pe malul drept al Moldovei. În 
cadrul festivității, Soloha l-a 
complimentat pe Miliutin. Și a 
accentuat: „Personal, sunt adep-
tul unor operațiuni dure, […] dar 
noi facem un joc politic subtil”.

Anterior, Renato Usatîi, liderul 
formațiunii „Partidul Nostru”, a 
pomenit direct de „operațiunile 
dure” ale lui Soloha, personal, și 
ale FSB-ului, în general. În cadrul 
unui briefing din 2020, Usatîi a 
declarat că Soloha ar fi fost impli-
cat în exercitarea presiunilor asu-
pra colegilor săi de partid, pentru 
că refuzase să susțină realegerea 
lui Igor Dodon pentru al doilea 
mandat de președinte.

Afirmațiile lui Usatîi despre 
influența FSB-ului asupra politi-
cii moldovenești am reușit să le 
confirmăm din mai multe surse 
și baze de date.

Strategie pentru socialişti 
Noiembrie 2019. Igor Dodon, 
președintele Republicii Moldova, 
filmează cu telefonul, în incinta 
sediului Partidului Socialiștilor, 
cum un grup din vreo 30 de per-
soane jubilează victoria socialis-
tului Ion Ceban la alegerile pentru 
funcția de primar general al mun. 
Chișinău.

În obiectiv ajunge și Vladimir 
Șirobokov, expert în tehnologii 
politice din Federația Rusă. Ca și 
Miliutin, e originar din Ijevsk, un 
oraș din extremitatea sud-estică 
a Rusiei europene.

Jurnaliștii RISE Moldova și 
„Dossier” au reușit să afle că Șiro-
bokov este autorul unui document 

Jurnaliştii RISE Moldova şi ai Centrului 
„Dossier” au aflat:

 cine este angajatul Serviciului Federal rus 
de Securitate „responsabil” de coordonarea 
politicienilor moldoveni;

 prin intermediul cui serviciile ruseşti au 
influențat alegerile din Republica Moldo-
va; precum și

 cine dintre ofițerii de securitate, având 
acoperire diplomatică, „supraveghează” re-
giunea transnistreană şi sudul Ucrainei.

în care este prezentată, succint, 
strategia de activitate a staffului 
electoral al socialiștilor pentru 
anul 2019. Mai mult, documentul 
a fost adresat și generalului FSB 
Dmitri Miliutin, coordonatorul 
principal al intereselor rusești în 
Moldova.

Generalul FSB Dmitri Miliu-
tin la fel a avut acces la strategiile 
consultanților ruși privind desfă-
șurarea campaniilor electorale ale 
Partidului Socialiștilor din Repu-
blica Moldova. Mai mult decât atât, 
unele rapoarte îi erau transmise 
prin intermediul soției lui, Natalia. 
Altfel spus, în operațiunile sale de 
influențare a politicii de la Chiși-
nău, el ar fi putut să-și folosească 
soția drept persoană de legătură.

Conform raportului, „rezulta-
tul final al activității va fi eva-
luarea gradului de pregătire a 
staffurilor locale pentru desfă-
șurarea campaniilor electorale”, 
obiectivul principal fiind „pregăti-
rea terenului pentru sosirea unui 
grup extins de tehnologi”.

Jurnaliștii RISE au mai reușit 
să facă rost și de alte două docu-
mente al căror autor este Șirobo-
kov. Vorbim despre un chestionar 
telefonic elaborat înaintea turului 
doi al alegerilor pentru funcția de 
primar de Chișinău din 3 noiem-
brie 2019, câștigat de socialistul 
Ion Ceban, și de un fragment din-
tr-un deviz de cheltuieli electora-
le, în care este trecută suma de 19 
mii de dolari.

Potrivit datelor surselor RISE 
Moldova apropiate de Partidul So-
cialiștilor, anterior, Șirobokov ar 
mai fi fost implicat în patru cam-
panii electorale ale candidaților 
socialiști: în cadrul alegerilor lo-
cale din 2019, în cadrul scrutinului 
prezidențial din 2020, în cadrul 
alegerilor parlamentare anticipate 
din 2021 și în cadrul alegerilor pri-
marului de Bălți din 2021.

Alexandr Nesterovschi, 

candidat al PSRM la funcția 
de primar al mun. Bălți în 
2019: „Îl cunosc pe acest bărbat 
cu barbă. Este ruda unui mem-
bru al partidului nostru. A venit 
în oficiul nostru în una dintre 
campaniile electorale. S-a aflat 
în Moldova vreo săptămână. A 
venit să bea vin. I-am memorizat 
doar numele, Volodea. Mi-l amin-
tesc, pentru că aproape că nu am 
bărboși [la sediul formațiunii]. 
Dar el nu a lucrat la noi. Nu a 
făcut niciun fel de strategii. Noi 
ne organizăm campaniile [elec-
torale] cu forțele proprii”.

La rândul lui, Șirobokov a evi-
tat să discute cu noi. Auzind că 
este contactat de un jurnalist de 
la RISE Moldova, a închis și nu a 
mai răspuns la apelurile noastre 
repetate.

Experți FSB în tehnologii 
politice

În imaginile filmate de Dodon, 
alături de Șirobokov, de victoria 
electorală a lui Ion Ceban se bucu-
ră și Olga Grak, SUA pentru impli-
carea în operațiunile Kremlinului 
în Moldova. 

Surse apropiate socialiștilor 
susțin că anume ea ar fi fost cea 
care ar fi gestionat campania elec-
torală a lui Ceban din anul 2019 și 
s-ar fi aflat în fruntea unui grup 
de consultanți ruși care l-au asis-
tat pe Dodon în anul 2020, când 
acesta a eșuat în tentativa de a fi 
reales pentru un nou mandat de 
președinte al Moldovei. 

Potrivit unor surse din cadrul 
Guvernului de la Chișinău, Grak 
ar fi devenit ulterior unul dintre 
coordonatorii grupului de consul-
tanți ruși care a activat în cadrul 
staffului lui Șor atât în perioada 
scrutinului prezidențial din 2020, 
cât și în perioada alegerilor par-
lamentare din 2021. În luna oc-
tombrie 2022, politicianul Ilan 

Șor din Moldova și partidul cu 
același nume pe care îl conduce 
au fost incluși în lista sancțiunilor 
SUA pentru implicarea în opera-
țiunile Kremlinului în Moldova.

Iar un interlocutor din cadrul 
serviciilor de securitate ale unei 
țări europene, confirmă: „Olga 
Grak a coordonat elaborarea pla-
nului de reformare, optimizare 
și dezvoltare a Partidului „Șor”, 
implementat pe parcursul anu-
lui 2021, în contextul alegerilor 
parlamentare anticipate”.

Protestul FSB în Chişinău?

Mai mulți politicieni, precum 
și angajați ai Serviciului de Infor-
mații și Securitate ne-au declarat, 
fără să probeze, că „mitingurile lui 
Șor” din centrul Chișinăului sunt 
o activitate gestionată de un grup 
de ofițeri FSB conduși de Dmitri 
Miliutin.

Orășelul de corturi a fost insta-
lat în septembrie 2022 sub egida 
partidului condus de afaceristul 
fugar Ilan Șor. La mitingurile 
zilnice, care au început inițial în 
fața Parlamentului, Guvernului și 
Administrației Prezidențiale, iar 
ulterior s-au mutat în fața Procu-
raturii Generale, au venit locuitorii 
pe care autoritățile „i-au adus la 
sapă de lemn”, susține Șor. Unii 
înnoptează chiar acolo, pe trotuar.

Despre faptul că mai mulți ex-
perți ruși în domeniul tehnologi-
ilor politice au activat în cadrul 
staffului socialiștilor, fără să noti-
fice Comisia Electorală Centrală, 
RISE a relatat încă în anul 2020, 
în cadrul proiectului „Kremlino-
vici”. Atunci, anchetatorii nu au 
manifestat interes pentru infor-
mațiile publicate. 

După accederea la guvernare a 
formațiunii conduse de Maia San-
du (Partidul „Acțiune și Solida-
ritate”), în mai 2022, în locuința 
lui Igor Dodon de la Chișinău au 
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avut loc percheziții, iar procurorii 
moldoveni i-au înaintat fostului 
președinte patru capete de acu-
zare, inclusiv de înaltă trădare.

Miliutin şi echipa sa

Conform datelor „IStories”, De-
partamentul Informații Operative 
din cadrul FSB este condus de gene-
ralul Gheorghi Grișaev, 59 de ani. 
Iar sursele „Dossier” afirmă că aces-
ta ar fi protejatul lui Serghei Beseda, 
șeful Direcției 5 a FSB, structură 
din care face parte Departamentul 
Informații Operative.

De altfel, mai mulți angajați din 
cadrul instituțiilor de drept din 
Moldova și Ucraina cu care am 
discutat sunt de părere că, „pentru 
actuala administrație din Rusia, 
Chișinăul și Tiraspolul reprezintă 
doar un cap de pod” și că „scopul 
de bază [al administrației lui Pu-
tin] este, cel puțin, asigurarea 
controlului asupra regiunilor din 
sud-estul Ucrainei care se măr-
ginește cu Moldova”.

Separatiştii sunt pe fir

Jurnaliștii RISE Moldova au 
analizat apelurile telefonice ale lui 
Grișaev și Miliutin din perioada 
noiembrie 2021 – mai 2022, date 
de care a reușit să facă rost Cen-
trul „Dossier”, și le-au transmis 
la RISE Moldova.

Ele relevă că ambii generali 
FSB – Grișaev și Miliutin – co-
municau des prin intermediul 
conexiunilor telefonice nesecu-
rizate cu actuali și cu foști șefi ai 
serviciilor de securitate ale unor 
republici separatiste.

Vladimir Antiufeev

Spre exemplu, unul dintre in-
terlocutorii cu care Grișaev co-
munica frecvent este Vladimir 
Antiufeev. Din 1992 și până în 
2012, Antiufeev a fost șef al ser-
viciilor de securitate din regiunea 
transnistreană, iar în 2014 a de-
venit vicepremier al așa-numitei 
Republici Populare Donețk res-
ponsabil de organele de forță. Din 
2004, Antiufeev a fost anunțat de 
Moldova în urmărire interstatală, 
iar din 2017, a fost anunțat în ur-
mărire și de către Ucraina.  

Analiza apelurilor lui Miliutin 
arată o situație oarecum similară 
cu cea a lui Grișaev. În perioada 
respectivă, Miliutin a vorbit intens 
cu Viktor Șargaev și Oleg Șiran, 
fostul și, respectiv, actualul șef 
al KGB-ului din Osetia de Sud, 
regiune separatistă din Georgia 
care, după intervenția militară 
a Federației Ruse din 2008, și-a 
autoproclamat independența.

Apeluri în ziua atentatelor

Dacă responsabil de protejarea 
intereselor rusești pe malul drept 
al Moldovei este Valeri Soloha, 
atunci malul stâng este zona de 
activitate a lui Ivan Korol, ofițer 
FSB în vârstă de 59 de ani.

Spre deosebire de șeful său Mi-
liutin, care nu a mai aterizat la 
Chișinău din 2016, Korol vizitează 
Moldova cu regularitate. Potrivit 
unor surse din cadrul Poliției de 
Frontieră, începând cu 2014, Ko-
rol vine în Moldova cam de 2-3 ori 
pe an, vizitele sale având o durată 
de la trei la șase zile. Ultima dată, 
el a fost în Moldova în februarie 
2022, aproximativ cu o săptămâ-
nă înainte de invazia Ucrainei de 
către Federația Rusă.

Analiza apelurilor șefilor De-
partamentului Informații Opera-
tive – Grișaev și Miliutin – arată 
că Ivan Korol era în contact direct 
cu ambii. De remarcat că, dintre 
cele opt apeluri ale lui Korol cu 
Grișaev pe care am reușit să le 
depistăm, patru au fost efectuate 
exact în zilele în care în regiunea 
transnistreană au fost comise ata-
curi teroriste.

25 aprilie 2022, Tiraspol. În 
jurul orei 17:00, persoane necu-
noscute au tras dintr-un lansa-
tor de grenade asupra sediului 
așa-numitului minister al secu-
rității de stat.

În acea zi, Korol l-a sunat pe 
Grișaev de două ori. Ambele ape-
luri au fost efectuate înainte de 
explozie, cea de-a doua convorbire 
având loc cu mai puțin de două 
ore până la ora Х.

A doua zi, dis-de-dimineață, 
în stânga Nistrului au răsunat 
din nou explozii. De data aceas-
ta, în localitatea Maiak, raionul 
Grigoriopol, au fost aruncate în 
aer antenele radio care retrans-

miteau în regiune emisiunile unor 
posturi tv și radio din Federația 
Rusă. Conform comunicatului 
așa-numitului minister de inter-
ne, dispozitivele de detonare au 
fost acționate la 6:40 și la 7:05.

Și de această dată, cu mai puțin 
de două ore până la prima explozie, 
Korol l-a sunat pe Grișaev. Nu știm 
care a fost scopul acestor apeluri, 
or nu am reușit să luăm legătura 
nici cu Korol, nici cu Grișaev.

Faptul că și ofițerul FSB Ivan 
Korol interacționează cu servi-
ciile de securitate transnistrene 
este probat și de mai multe fo-
tografii furnizate de colegii din 
cadrul proiectului de investigații 
„Schemy” din Ucraina.

În una din fotografii, Korol (în 
mijloc) pozează pe fundalul Cetății 
Tighina din regiunea transnistrea-
nă. Acesta este însoțit de Vitali 
Suhodolski (în dreapta), adjunctul 
șefului așa-numitului minister 
al securității de stat din stânga 
Nistrului, responsabil în cadrul 
instituției de activitatea operativă.

Scenarii privind 
ocuparea Moldovei

În vara anului 2022, analiștii 
„Alfa-grup”, un centru analitic din 
Federația Rusă asociat cu FSB, au 
pregătit o analiză detaliată a situa-
ției politice din Republica Moldo-
va. Aceștia au ajuns la concluzia 
deja tradițională pentru securiștii 
ruși: Moldova este o țară acaparată 
și controlată din exterior în intere-
sele Occidentului – în primul rând, 
ale României și ale SUA.

Analiștii „Alfa-grup” avertizau 
că, în scurt timp, „regimul Sandu” 
va uzurpa puterea definitiv și va 
distruge opoziția pro-Kremlin, 
ceea ce îi va permite instalarea 
blocadei regiunii transnistrene 
și începerea șantajului militar al 
Rusiei.

Aceștia au examinat și trei 
scenarii de atac asupra Moldovei:

(1) Crearea, prin sudul Ucrai-
nei, a unui coridor terestru până 
în regiunea transnistreană, cu 
recunoașterea ulterioară a inde-
pendenței (în prezent, Federația 
Rusă nu recunoaște oficial inde-
pendența ei);

(2) Cucerirea întregii Moldove;
(3) Ieșirea la așa-numitul hotar 

dintre Moldova și regiunea trans-
nistreană, fără a-i recunoaște in-
dependența.

În opinia autorilor, primul și 
al treilea scenariu implică riscul 
de a pierde controlul asupra celei-
lalte părți a Moldovei, iar în cazul 
cuceririi totale a Moldovei, să se 
confrunte cu „urletul colectiv al 
Occidentului”, precum și cu acti-
vitățile subversive ale populației.

Analiștii sugerează că, în locul 
acțiunilor de forță, e nevoie de un 
joc pe termen lung, pentru a men-
ține și spori influența Kremlinului 
asupra Moldovei. Ei propun să fie 
elaborat un nou „contract public” 
pentru populația Moldovei pe care 
să-l implementeze în baza unui 
referendum.

În acest scop, în Republica 
Moldova ar urma să fie create 
noi forțe politice care ar face lo-
bby pentru intrarea țării în com-
ponența Rusiei sau alte strategii 
necesare, dar deja în numele po-
porului. Proiectul mai presupune 
posibilitatea creării unui guvern 
în exil, precum și a batalioanelor 
de voluntari din Moldova, pentru 
războiul cu Ucraina.

Tandemuri diplomatice cu 
activitate în FSB

Grație analizei unor informa-
ții privind traversarea frontierei 
Republicii Moldova, jurnaliștii 
RISE au identificat un clișeu: de 
pe la mijlocul lui 2014, adică după 
anexarea de către Federația Rusă a 
peninsulei ucrainene Crimeea, în 
Republica Moldova sosesc anual de 
la doi până la patru cetățeni ruși cu 
pașapoarte diplomatice. Majorita-
tea dintre ei soseau în Republica 
Moldova timp de un an, după care 
plecau, fără a mai reveni ulterior.

Judecând după numerele de se-
rie, de regulă actele acestora erau 
eliberate unul după altul, exact 
cum a fost și în cazul lui Alexan-
dr Petrov și Ruslan Boșirov – cei 
doi angajați ai agenției ruse de 
informații militare externe, cu-
noscută preponderent sub abre-
vierea GRU, deconspirați după 
otrăvirea lui Serghei Skripal și a 
fiicei sale, Iulia.

Iar la o analiză mai profundă, 
Centrul „Dossier” a constatat că 
fiecare al treilea dintre vizitatorii 
Republicii Moldova cu pașapoarte 
diplomatice aveau anumite cone-
xiuni la FSB.

Din cele 24 de persoane iden-
tificate, unele aveau viză de reșe-
dință în unități militare, în clă-
diri ale Serviciului de Grăniceri 
al FSB, ori în locuințe de serviciu 
ale unor servicii de securitate, 
pe când alții figurează direct în 
bazele de date rusești drept co-
laboratori ai FSB.

Finalmente, printre „diplo-
mați” a fost depistat însuși șeful 
„secției transnistrene” al Depar-
tamentului Informații Operative 
din cadrul Direcției 5 a FSB, Ivan 
Korol, subalternul lui Miliutin.

Fundațiile, ca paravan 

Pe lângă vizitatorii secreți cu 

acoperire diplomatică, angajații 
unor organizații publice sau fun-
dații de binefacere apropiați de 
Miliutin se întâlnesc și cu politi-
cieni din Moldova. Uneori, înșiși 
politicienii merg la ei, în Moscova.

Spre exemplu, o cunoștință co-
mună de-a lui Miliutin și Dodon 
s-a dovedit a fi Grigori Velikih, 
vicedirectorul Fundației „Roskon-
gress” („Congresul Rus”). Fun-
dația a fost înființată în 2007, 
„cu scopul de a contribui la dez-
voltarea potențialului economic, 
promovarea intereselor naționale 
și consolidarea imaginii Rusiei”.

În primăvara anului 2020, 
Ion Ceban, primarul de Chișinău, 
a semnat un acord cu filiala funda-
ției „Roskongress”, care prevede 
„elaborarea planului general pen-
tru dezvoltarea orașului și crearea 
Centrului comun pentru manage-
mentul de proiecte de investiții și 
infrastructură”. Noi i-am expediat 
primarului de Chișinău un demers 
în scris în care am solicitat detalii 
privind realizarea cooperării, dar, 
la momentul publicării acestui ar-
ticol, nu am primit niciun răspuns.

Velikih s-a numărat și el prin-
tre oaspeții de la aniversarea a 
50-a a lui Miliutin. Deși, aparent, 
are o funcție civilă, în toastul său 
el se adresa omagiatului cu „co-
mandant” și povestea cât de feri-
cit este de colaborare: „Lucrând 
cu echipa lui Dmitri Vitalievici 
[Miliutin], am reușit mai multe 
performanțe. Iată de ce, în pro-
cesul de lucru, el a devenit pentru 
mine o persoană importantă și 
marcantă, un mentor și un co-
mandant cu literă mare”.

Nu știm cu certitudine ce fel 
de activitate desfășoară Velikih, 
avându-l pe Miliutin în calitate 
de coordonator. Din surse publice 
putem constata, însă, că și el este 
interesat de Republica Moldova.

Spre exemplu, în octombrie 
2021, Velikih l-a primit în audi-
ență pe Igor Dodon care, cu un an 
mai devreme, a suferit înfrângere 
în cadrul scrutinului prezidențial. 
La Moscova, Dodon a mers având 
deja un nou statut, și anume în ca-
litatea sa de președinte al Uniunii 
de Afaceri Moldo-Ruse.

P.S. Despre sumele de bani 
din Federația Rusă de care a 
beneficiat Igor Dodon în 2021 
şi 2022, în calitate de şef al 
unei organizații neguverna-
mentale, dar şi despre cine 
făcea transferul, veți afla din 
următoarea parte a investi-
gației.

Vladimir THORIK 
(RISE Moldova), 
Serghei KANEV 

(Centrul „Dossier”)

Igor Dodon (centru) și Grigore Velikih (dreapta). Foto: socialistii.md

I N V E S T I G A Ț I E
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Discuția am început-o ușor, 
deloc oficial, fără a redacta zeci 
de întrebări șablonate. De la 
simpla întrebare: „ce mai faci, 
Natalia?”, am ajuns să discutăm 
despre destin. Am vorbit în câ-
teva minute despre muzica din 
trecut, prezent și viitor, echili-
brul din familie și destinul cu 
care ne naștem.

„Sunt doar o fată 
cu un destin”

La sfârșitul lunii septem-
brie, Natalia Barbu a lansat 
piesa „Simplu”. Sursa de in-
spirație pentru melodie este 
fiica interpretei, Vera. Nata-
lia ne-a spus că piesa este de 
stare, a compus-o repede și că 
„astfel de melodii vin direct de 
la sursa divină. Sunt o fată cu 
un destin și sunt foarte bine 
cu acest destin pe care îl am. 
Mă bucur că am și două su-
flete frumoase pe care pot să 

le cresc și să le ofer tot ce pot 
mai frumos”.

Am continuat discuția despre 
destin, iar Natalia ne-a spus că 
se simte împlinită cu tot ce a 
reușit să realizeze până în acest 
moment, în mod special cu fru-
moasa familie pe care o are.  

„Am văzut un film de curând 
care m-a pus pe gânduri. Persona-
jul s-a întors în timp și și-a schim-
bat destinul… Eu n-aș schimba 
nimic, noi venim pe pământ cu 
un destin cât de cât pus la punct. 
Sunt doar o fată cu un destin… 
Sunt doar o fată care are și ea la 
rândul ei o fată. Mama m-a avut 
pe mine. Din generație în gene-
rație, încercăm să transmitem tot 
ce avem mai frumos, să creștem 
oameni frumoși cu suflet frumos. 
Echilibrul pe care ți-l dă familia 
este foarte important. Succesul 
este trecător, nu ai ce să faci, asta-i 
viața”, ne-a spus artista.

Totuși, dacă ar putea da tim-
pul înapoi, Natalia i-ar spune 
mai des ființei care i-a dat viață 
că o iubește. 

„Probabil, dacă m-aș întoarce 
în timp, aș vrea să petrec mai 
mult timp cu mama mea, să îi 
arăt mai mult cât de tare o iu-
besc... Dacă m-aș întoarce în 
timp, i-aș sări în brațe și i-aș 
spune: mamă, te iubesc! Ești 
cea mai super mamă din lume!”, 
ne-a mărturisit Natalia.

Vis de toamnă, 
redat în câteva 
instantanee

Recent, îndrăgita interpretă 
a făcut o ședință foto pe care 
a descris-o pe rețelele de soci-
alizare ca pe „un vis de toam-
nă cu o doză de melancolie”. 
Fotografiile au fost apreciate 
de internauți, iar Natalia ne-a 
declarat că a ieșit din zona ei de 
confort. Fotograful i-a scos în 
evidență o altă latură: 

„Îmi doream să lucrez cu 
Victor Detto, care m-a scos din 
zona de confort. A fost ceva mai 
profund în acea ședință foto. Nu 
a fost legată neapărat de vreo 
piesă, a fost o ședință foto de 
toamnă.”

În timpul apropiat, Natalia 
Barbu va lansa o nouă piesă, 
scrisă de Eugen Doibani, care 
speră să fie apreciată de ascul-
tători. După cum ne-a povestit 
interpreta, melodia este una 
mai ritmată, care îți dă o stare 
de bine. Totodată, artista ne-a 
spus că își dorește să lanseze 
câteva melodii mai diferite, în 
care să se axeze mai mult pe 
capacitățile vocale.

„Este o piesă mai diferită de-
cât ce am făcut în ultimii ani. 
Sper să o lansăm până la sfâr-
șitul anului. Piesa îți dă o stare 
de bine, de zbor, dans, viață. Am 
niște idei, vreau să pun mai mul-
tă voce, pentru că ultimele pie-
se au fost mai mult pe stare, nu 
m-am axat neapărat pe tehnica 
vocală. Vreau să aduc oamenilor 
nebunia aia din voce a Nataliei 
Barbu, care nu prea s-a auzit 
în ultima perioadă, decât în li-
ve-uri”, ne-a comunicat Natalia. 

Pe lângă piesa „Simplu” 
lansată în septembrie, Natalia 
Barbu împreună cu interpretul 
Pasha Parfeni au prezentat pe 
14 octombrie o piesă despre 
Chișinău, un omagiu adus de 
ziua capitalei.

În toamna aceasta minunată am 
avut bucuria întâlnirii, la București, 
cu covorul tradițional creat între Prut 
și Nistru. În perioada 9 septembrie 
– 23 octombrie, la Muzeul Național 
al Țăranului Român a fost expoziția 
Țeserea lumii, cu artefacte din două 
muzee esențiale pentru conservarea 
culturii țărănești din spațiile istorice 
românești: Muzeul de Etnografie și 
Istorie Naturală din Chișinău și cel care 
a găzduit această expunere pe parcursul 

a mai bine de șase săptămâni. 
Câteva zeci de scoarțe, covoare și lăicere reprezintă o „scanare” unică 

a mai bine de două secole a unei arte țărănești despre care se știu foarte 
puține lucruri precise (documentar atestate), dar care pentru un ochi edu-
cat oferă o majoră lecție de frumusețe, curaj, pricepere, gândire abisală, 
sensibilitate ancestrală, și bucuria de a fi în viață și în veșnicie! 

Istoria colecționării și studiului acestui gen de artă plămădit în gos-
podăriile țăranilor de altădată, ajuns în atelierele mănăstirești, uneori, și 
în acareturile boierilor locali, nu este una foarte veche, își are începutul, 
conform cercetătorilor, în luna octombrie la anul 1889, când a fost fondat 
Muzeul Zemstvei, la Chișinău. Atunci au fost expuse 80 de artefacte țesu-
te, dintre care majoritatea au 
fost donate acestei instituții. 
Dintotdeauna covorul era un 
obiect de mândrie, de diferen-
țiere materială. Bibliografia 
acestui subiect ne spune că în 
ideea popularizării covorului, 
în 1902, la Odessa, s-a edi-
tat un album cu reproduceri 
litografiate după covoarele 
basarabene, care era semnat 
de V. Arbuzov. Poate primul 
album cu adevărat academic 
s-a tipărit de-abia în 1960, la 
Chișinău, și este semnat de 
istoricul de artă și etnograful 
David Goberman (1912-1993), 
ale cărui contribuții în anali-
za și diseminarea cunoașterii 
culturii țărănești și populare 
din stânga Prutului sunt cu 
neputință de subestimat.

În anul 1990 a apărut albu-
mul Covorul moldovenesc (autori: V. Zelenciuc și E. Postolachi), la editura 
Timpul din Chișinău, și cred că din acel moment domeniul a căpătat un 
nou impuls și o nouă metodologie de cercetare s-a elaborat treptat, astfel 
că apariția celor două cărți-album: Petre Guran, Varvara Buzilă, Covoare 
basarabene, editura Institutului Cultural Român, București, 2013, și 
Gheorghe Mardare, Arta covoarelor vechi românești basarabene. Magia 
limbajului simbolic, editura Cartier, Chișinău, 2016 – au adeverit fără 
tăgadă faptul că țesăturile țărănești din Basarabia reprezintă o „adevă-
rată patrie a covoarelor” (Petre Guran). 

Expoziția de la București vine să ilustreze într-o anumită măsură bi-
bliografia expusă mai sus și întregește imaginea unei culturi care nu doar 
că opera în câmpul simbolicului, miticului și a decorativismului încifrat, 
ci acoperea prin aceste artefacte nevoile ritualice ale existenței țărănești, 
ancestrale. Vorbim de covoare de nuntă, botez și înmormântare, cicluri 
esențiale în societatea tradițională. „În imaginarul popular covoarele erau 
considerate în totalitate benefice (...) energia pozitivă a acestor țesături se 
acumula treptat prin participarea emotivă a celor care pregăteau materia 
primă și țeseau covoarele. Oamenii aveau gânduri și sentimente senine, 
pentru că operau cu motive consacrate, de o mare putere benefică, care, 
prin asociere, îi făcea să se simtă fericiți” (Varvara Buzilă). 

O particularitate aparte a covoarelor românești basarabene este faptul 
că acestea, unele, posedă în câmpul lor semantic așa-numitele „straje” 
(încifrate sau deschise) „care se aplicau pe covoarele basarabene destul 
de des, începând cu anii 20 ai secolului al XIX-lea” (Gheorghe Mar-
dare). „Straja” era un fel de semnătură a celei care a țesut covorul, un 
„autograf” pe care aceasta îl proiecta în veșnicie, căci nu se găsesc două 
„straje” identice. Apariția acestui element, sub formă de monograme, 
cifre, inscripții, sau mici figurine – vorbește despre spiritul moderni-
tății, al conștiinței de sine, care a pătruns până și în cele mai adânci 
straturi ale societății arhaic-tradiționale. Pământul, câmpul, soarele, 
luna, crucea, cununa, rădăcina vieții, simbolurile fertilității, busuiocul și 
alte multe plante, sunt prezente fățiș sau încifrat în covorul tradițional, 
astfel că înțelegerea semnificației și funcției fiecăruia dintre acestea ne 
învață despre modul de gândire și simțire din secolele premergătoare 
amurgului civilizației tradiționale, și trecerea acesteia la un alt model 
de existență, total distinct, cel în care trăim astăzi. Covorul tradițional 
a devenit demult ceva caduc. Lumea civilizată, post-modernă vorbește 
despre lumea care l-a creat ca fiind definitiv apusă, aproape uitată. 
Lumea aceea este ea însăși o conservă, închisă în muzee specializate, în 
cărți, imagini fotografice, artefacte aflate în diferite grade de conservare. 
Istoric vorbind, covoarele sunt legate de un habitat și o civilizație rurale 
care s-au stins ireversibil. 

S i m e z e

Țeserea lumii

Vladimir BULAT

Dor de zbor și 
de nebunia din voce

Natalia Barbu, despre familie, destin, muzica
din trecut, prezent şi viitor… într-o simplă 
discuție telefonică

O piesă nouă lansată în prima lună a 
toamnei, o şedință foto mai altfel 
în a doua lună, ne-a făcut curioşi 
ce a rezervat Natalia Barbu pentru 

luna noiembrie. Ne-am dorit să aflăm ce mai 
pregăteşte artista pentru admiratorii ei, care va 
fi următoarea piesă pe care o va lansa şi când o 
vom vedea într-un concert solo. Nu ne-am pus 
în plan să facem un interviu după cum spune 
teoria jurnalismului, am mizat pe o simplă 
discuție… o convorbire telefonică Chişinău-
Bucureşti. 

Octavian GRAUR
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Pe 26 octombrie a.c., Muzeul 
Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” a organizat, în 
cadrul Miercurilor literare, un 
eveniment inedit cu genericul 
„Ceai, cafea, literatură…”, prile-
juit de o donație impresionantă a 
unor seturi de cești de cafea din 
colecția lui Silviu Andrieș-Tabac, 
doctor în istorie, vicepreședinte al 
Comisiei Naționale de Heraldică 
a Republicii Moldova. 

Într-un cadru de salon literar, 
pătruns de arome de ceai și cafea, 
directorul general al muzeului, 
Maria Șleahtițchi, a inaugurat 
evenimentul, mulțumindu-i co-
lecționarului pentru implicare în 
viața muzeului și pentru gestul 
generos de a dărui instituției co-
lecția de cești de cafea, adunată 
timp de un deceniu. 

Se știe că fiecare colecție începe 
cu o pasiune și, implicit, cu un 
om care-și transformă pasiunea 
într-un mod de viață. Povestea 
colecționarului Silviu Tabac, așa 
cum a fost relatată într-un discurs 
emoționant, a început în casa bu-
nicii Tamara, de la care a moștenit 
„un fel de prețuire față de obiecte-
le cotidiene din jur”, care trebuia 
să fie „lucruri bune și ceva mai 
scumpe, ca să țină cât mai mult”. 
Casa părintească l-a învățat să fie 
„responsabil de punerea la loc a 
vaselor și tacâmurilor pentru me-
sele de sărbătoare”. Cei trei ani de 
doctorat la București au deschis o 
nouă filă a acestei povești, cea în 
care s-a conturat o viziune estetică 
asupra consumului alimentar. 

Pasiunea pentru ceștile de ca-
fea a apărut acum un deceniu și 
se leagă de funcția de Heraldist 
de Stat al Republicii Moldova, pe 
care Silviu Tabac a obținut-o pe 

Ceai, cafea, literatură… 
la Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

Vladimir Beșleagă 
din lumea mea
iute chipărușul vieții! O în-
treagă filosofie a vieții din care 
deducem tragica menire a omului 
– lupta cu el însuşi. Ce gust 
are chipărușul vieții acum, după 
nouăzeci? Și mai Cumplite sunt 
vremile, maestre, nu-i așa?

Maestrul Glebus Sainciuc a 
intuit în D-voastră omul ce vine 
în lume ca să dăinuie*. Omul 
Vladimir Beşleagă va dăinui 
nu doar prin prezentul tulbu-
re ci și prin idealul ascuns în 
adâncuri, pentru că mediul îl 
face pe om. 

Și ce ochi expresivi aveați! Azi 
sunt la fel, chiar dacă anii le-au 
mai şters vederea. Și n-ar fi acest 
portret atât de frumos, dacă maes-
trul Sainciuc nu V-ar fi evidențiat 
fruntea. A făcut-o demonstrativ. 
O frunte enormă, care ascunde și 
azi o memorie enormă, plină de 
date, evenimente și cunoștințe în 

care se zbânțuiau Lăstunii, în care 
trăiau şi Filimon, și Mama. Dar 
cum fără Tata Vasile?  

Ce exprimă sau ce trădează 
poziția D-voastră? S-ar părea că 
tăblia mesei ar servi drept spri-
jin. Nu-nu! Ea temperează sta-
rea bătăioasă. Aşa va rămâne 
mereu – gata să pareze, gata să 
arunce replica momentului, gata 
să ne încânte. 

Am făcut un pas în spate, mi-
am schimbat poziția și am privit 
mai atent portretul. În ochi. Ca 
să mă cutremur. Ochii plâng. Ce-i 
asta? Ce miracol se ascunde în 
ei? O fi măiestria pictorului sau 
durerile ce transpăreau? Ele Vă 
măcinau, întărindu-Vă şi forti-
ficându-Vă pe interior? 

Încă un detaliu de care eu 
azi m-aș îndoi. Frizura bogată, 
cârlionțată... Unde-i? Ce ați făcut 
cu ea, maestre? Știu că n-aveți un 

răspuns. O fi și întrebarea uşor 
impertinentă... Glumesc și 
abia aștept să Vă aud replica, 
să-mi spuneți că ceea ce am scris 
aici – nu-i adevărat. 

Veți rămâne dascălul și omul 
de suflet, părintele meu. La mai 
multe nu pot pretinde, iertată fie-
mi sinceritatea. Cred că mulți și-ar 
dori să se poată mândri că V-au 
fost elevi ascultători, sau rebeli, 
așa ca mine, care n-am fost de 
acord cu constatarea D-voastră 
că lumea se ține pe bine, chiar 
de-i clădită din rău.

Mihaela PERCIUN, scriitoare, 
muzeograf, MNLMK

*Glebus Sainciuc (1919-2012)
Portretul lui Vladimir Beșleagă
Ulei/pânză, 90x100 cm, 1972
Colecția Arte Plastice, nr. de 

inv. 1641, MNLMK

Cred că este cea mai grea 
misiune de până acum – să vă 
descriu portretul, maestre Vla-
dimir Beşleagă! Un portret 
executat încă prin 1972, după 
Zborul frânt, după ce  ați sur-
volat câmpiile literaturii precum 
Lăstunii şi, ca printre altele, ne-

ați oferit şi traducerea de mare 
clasă a Dafnis și Cloe, undeva, 
după Noaptea a treia, exact 
înaintea Primei ninsori... când 
totul părea o perspectivă... după 
un accident auto... când nu bănu-
iați surprizele ce Vă mai așteptau. 
Încă pe la 19 ani ați afirmat că-i 

1 aprilie 2013. În această perioa-
dă, Silviu Tabac era un vizitator 
fidel al magazinului de obiecte 
second-hand „Nou din nou” de pe 
bulevardul Moscova, în care pu-
teau fi găsite diverse lucruri fără 
valoare reală de anticariat, aduse 
din Olanda: mobilă, ceasuri de 
perete, lustre, obiecte cotidiene, 
decoruri și multe altele. Atenția 
heraldistului s-a oprit însă asupra 
ceștilor de cafea, obiecte „mici, 
elegante, cu multă personalitate”, 
căci erau  „o expresie a artei” și îi 
furnizau valoroase „lecții de stil 
artistic și de rafinament, ancora-
te într-un timp anumit și într-un 
spațiu anumit”.   

Referindu-se la însemnătatea 
colecției, Silviu Tabac a precizat că 
aceasta nu are o „valoare istorică, 
artistică, financiară de anticariat 
importantă”, constituindu-se din 
„cești uzuale, multe de cea mai 
înaltă calitate tehnică, au un preț 
al lor, care crește evident în timp, 
dar nu au un caracter comemorativ 
pentru țara noastră”. Prin urmare, 
colecționarul a dăruit muzeului 
alte două piese, care reprezintă 
o valoare comemorativă pentru 
spațiul în care trăim. Prima este o 

ceașcă de ceai, care provine de la 
Mănăstirea Putna, fiindu-i dăruită 
lui Silviu Tabac în cadrul unei cere-
monii dedicate comemorării a 500 
de ani de la moartea marelui voie-
vod Ștefan cel Mare și Sfânt. Cea 
de-a doua este o ceșcuță de cafea, 
pe care Silviu Tabac a moștenit-o 
de la mătușa sa, Viorica Prodan 
(stabilită la București). Ceașca a 
aparținut buneilor Vioricăi Pro-
dan, profesorii Serghei și Liubov 
Korosteliov, fiind transmisă din ge-
nerație în generație drept „o relicvă 
de familie”. Ceșcuța este realizată 

în stil Art Deco și „ar data, după 
părerea unui amic [al colecționaru-
lui – n.n.] anticar, de la începutul 
secolului al XX-lea, până la 1917, și 
ar proveni de la una din fabricile 
cunoscute de porțelan rusești, cel 
mai probabil Gardner”. 

În fine, Silviu Tabac a decla-
rat că se desparte de colecție cu 
sufletul împăcat, mulțumindu-i 
doamnei Maria Șleahtițchi pentru 
disponibilitatea de a păstra aceste 
piese în Muzeul Național de Li-
teratură „Mihail Kogălniceanu”.  

În continuare, scriitorii Emi-

lian Galaicu-Păun, Igor Guzun, 
Maria Șleahtițchi, Margareta Cur-
tescu, Dumitru Maxim, Andrei 
Langa, Vladimir Beșleagă au de-
lectat publicul cu texte și evocări 
despre ceai, cafea și alte delicii 
culinare. 

Recitalul de poezie a fost al-
ternat cu cel de muzică clasică, 
susținut de studenții Academiei 
de Muzică, Arte Plastice și Tea-
tru: Svetlana Ulanova (anul II), 
care a interpretat piesa „Cântec 
fără cuvinte în la minor”, Victoria 
Paicu (anul III), care a interpretat 
„Intermezzo” de Brahms, Dorin 
Zabolotnâi (anul III), care a in-
terpretat „Improvizația nr. 15” de 
Poulenc.

În încheiere, evenimentul a 
luat o turnură neașteptată, mu-
zeul transformându-se într-o 
platformă de lansare a trei voci 
lirice: Felicia Trofim, elevă la Li-
ceul de Creativitate și Inventică 
„Prometeu-Prim”, Natalia Hariton 
și Cristina Caterev, angajate ale 
MNLMK. 

Natalia HARITON, 
cercetător științific superior, 

MNLMK
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„Devii profesor din vocație 
sau din întâmplare rămâi”

Marți, 25 octombrie, în incinta Tekwill 
s-a desfășurat „Gala Profesor Inovator”. 
Evenimentul a început cu un video în care 
mai mulți elevi au răspuns la întrebarea: 
„Cine este un profesor?”. Adolescenții au 
îndreptat gânduri de mulțumire, respect 
și recunoștință către cei care îi îndrumă 
zilnic în lumea cunoștințelor. 

Profesorii creează celelalte 
profesiuni

Svetlana Schițco este profesoară de 
informatică în cadrul Instituției Publice 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Chiși-
nău. Timp de 43 de ani aceasta s-a dedicat 
pedagogiei și domeniului IT. „Devii profesor 
din vocație sau din întâmplare rămâi. Eu 
am devenit din întâmplare”.  

Svetlana Schițco spune că se simte un 
creator de destine, iar cea mai mare răs-
plată pentru activitatea în pedagogie sunt 
foștii elevi, care acum sunt specialiști în 
întreaga lume.  

„Am în arsenalul meu de mentor nu sute, 
ci mii de specialiști în IT, programatori 

în toate colțurile lumii. Simt că sunt un 
creator de destine, un grădinar de suflete 
umane. Construiesc și zidesc frumos și cu 
responsabilitate generațiile care urmează.” 

Svetlana Schițco a fost premiată în ca-
drul „Galei Profesor Inovator”, la categoria 
„Transformarea educației prin voluntariat”. 
„Mulțumesc Domnului pentru acest dar 
minunat, pentru oportunitatea de a mânui 
arta de a fi om”. 

Profesoara spune că dezvoltarea pro-
fesională stă în capul mesei, iar zecile de 
diplome obținute îi demonstrează zilnic că 
ceea ce face, face bine. 

„Nu puteam să fiu în afara acestui pro-
iect. Mereu am fost revoluționară. «Gala 
Profesor Inovator» este o experiență mi-
nunată, ce m-a făcut să înțeleg cât de im-
portantă este competiția pentru dezvoltarea 
personală și profesională”. 

Ambasador al transformării 
digitale 

Pelaghia Traci este director în cadrul 
Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

ANUNȚUL PUBLIC 
privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și 

participarea la dezbaterea publică 

„Ograda Verde” S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, or. Telenești, extravilan, în 
calitate de inițiator al proiectului „Reutilarea fermei de porcine” din orașul Telenești pe 
terenul cadastral  nr. 8901103.392,  

informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în 
Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în 
conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,  

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea 
consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra 

mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru proiectul „Reutilarea fermei 
de porcine”, pe teritoriul administrativ al orașului Telenești (extravilan). 

Documentația este elaborată de către „Ecologie-Expert” S.R.L. cu sediul în Republica 
Moldova, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212, în calitate de consultant, în cadrul 
studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 
10/3200/2022 din 26.09.2022 de către Agenția de Mediu. 

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau 
refuzul eliberării acordului de mediu. 

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în 
raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al 
acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese: 

 sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38; 
 sediul primăriei or. Telenești, r-nul Telenești, str. 31 August, nr.8; 
 sediul firmei „Ograda Verde” S.R.L. – or. Telenești, extravilan;  
 sediul „Ecologie-Expert” S.R.L. - or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212 

în zilele de Luni-Vineri; între orele 8.00-17.00. 
 
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea/le pagină/e  web oficială: 

www.ecoexpert.md , secțiunea-NOUTĂȚI sau pot fi solicitate de la persoana de contact. 
Dezbaterile publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra 

mediului va avea loc la adresa: sala de Ședințe a Primăriei or. Telenești, în data de  23 
noiembrie 2022, ora 14.00.  

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și 
relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen 
de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data 
desfășurării dezbaterii publice. 

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, 
administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului 
responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității 
planificate/proiectului. 

 
 
Persoana de contact: 
Sergiu Gorincioi 
mob: + 373 69885381  
e-mail: s.gorincioi@ogradaverde.md  
 
 

Henry Brooks Adams spunea: „Un profesor îşi pune 
amprenta asupra eternității, el nu poate şti niciodată 
cât de departe ajunge influența lui”. Dascălii sunt cei 
care creionează drumuri, cărări şi destine. Fără ei, 

ar fi mult mai greu să ajungem oameni mari. Profesorii sunt 
motivație, imbold şi ajutor. Aşa sunt caracterizate de către 
adolescenți cadrele didactice din Republica Moldova.  

din satul Taraclia, raionul Căușeni. Deși 
are un program încărcat, dascălul nu ezită 
să contribuie la dezvoltarea profesională, 
din acest motiv a și fost premiată în cadrul 
galei dedicate profesorilor.  

„Am fost premiată la categoria «Am-
basador al transformării digitale», a fost 
pentru mine o surpriză. Pentru mine este 
încredere, responsabilitate de a promova în 
continuare profesiile viitorului. Un rol ar fi 
conlucrarea constructivă profesor-elev-pă-
rinte prin tehnologii informaționale, ofe-
rind conținut de ultimă oră și experiențe 
structurate de învățare relevante”, a spus 
Pelaghia Traci pentru „Gazeta de Chișinău”. 

În cadrul evenimentului, Tekwill, în co-
laborare cu mai multe companii private din 
Republica Moldova, a premiat 22 cei mai 
inovatori profesori din republică pentru 
rezultatele remarcabile obținute în cadrul 
proiectului „Tekwill în fiecare școală”.

„Am conștientizat de la bun început ro-
lul și importanța profesorului în tot acest 
proces, astfel, am venit cu un program de 
formare unic și complex, iar pe parcursul 
ultimilor trei ani, peste o mie de cadre 
didactice au reușit să finalizeze cu succes 
programul de formare, iar astăzi predau cu 
succes profesiile viitorului în 333 de școli. 
Pentru a încuraja și motiva profesorii noș-
tri să rămână în sistemul educațional și să 
continue bunele practici, echipa noastră 
a venit și a lansat o campanie de respon-
sabilizare în fiecare școală, invitând astfel 
toate companiile din Republica Moldova să 
susțină adoptarea unui profesor inovator. 
Patru companii și-au manifestat interesul de 
a susține cele 22 de cadre didactice și cadre 
manageriale pe șapte categorii, pe care astăzi 
le-am premiat”, a spus managerul „Tekwill 
în fiecare școală”, Tatiana Alexeev. 

Diana BOTNARU

Furnizorii ar putea fi obligați să 
presteze servicii inclusiv rău-platnicilor 

Prestatorii de servicii ar putea să fie 
obligați să furnizeze gaz, căldură și elec-
tricitate inclusiv consumatorilor casnici 
care acumulează datorii la plata facturilor. 
Un proiect de lege în acest sens a fost votat 
joi, 3 noiembrie, în prima lectură. 

Odată intrată în vigoare, legea va interzi-
ce deconectarea consumatorilor casnici de 
la instalațiile de livrare a gazelor naturale, 
a energiei termice și a energiei electrice, 
în perioada rece a anului. Atenție, însă, nu 
sunt vizate toate categoriile de datornici. 
Prevederile legii ar urma să se extindă asu-
pra gospodăriilor casnice cărora le-a fost 
atribuită categoria de vulnerabilitate ridi-
cată sau foarte ridicată; datoria scadentă 
a cărora a fost executată în cuantumul de 

50% din suma datorată pentru perioada cu-
rentă de facturare – în cazul gospodăriilor 
casnice cu grad de vulnerabilitate foarte 
ridicată și 60% cu grad de vulnerabilitate 
ridicată; gospodăriilor casnice a căror sumă 
cumulativă a datoriei acumulate în perioada 
rece a anului nu depășește 10 000 de lei.

„Avem nevoie de o lege care va prote-
ja, în primul rând, pe cei mai vulnerabili 
cetățeni”, a menționat unul dintre autorii 
proiectului, deputatul Vladimir Odnostalco. 

Proiectul a fost susținut de 77 de deputați 
și urmează să fie aprobat în lectura a doua. 
Potrivit estimărilor prealabile ale autorilor 
proiectului, numărul beneficiarilor este 
de aproximativ 1,1 milioane de persoane. 

Marina SURUCEANU

A V I Z  P U B L I C I TA R

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezentarea Alei Popa, domiciliată în 
mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, nr.12, ap. 163, în ședința de judecată care va avea 
loc la data de 29 noiembrie 2022, ora 16:00, bir. 309, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
162, mun. Chișinău, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-26966/21, pornită 
la cererea de chemare în judecată depusă de Negrescu Evgheni împotriva Alei Popa 
privind încasarea datoriei și cheltuielilor de judecată.  

Judecător – Brăgaru Alina
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

T E A T R U

Noua producție a Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” din 
Chișinău, „Capcana”, de Mihail 
Bulgakov (scenariu și regie – Pe-
tru Hadârcă), îmbină rigoarea cu 
improvizația, oniricul cu politicul, 
tragicul cu ludicul, luminozitatea 
cu tenebrele. 

O lume cu demoni şi îngeri 
în „Capcana”

Este ingenioasă structura 
„Capcanei”, biografia autorului 
piesei „Fuga” fiind interconectată 
cu personajele și întâmplările din 
această piesă. Scriitorul de geniu, 
oprimat de sistemul bolșevic și 
folosit de acesta, reușește totuși 
să facă o radiografie a lumii în 
care a trăit, o lume dominată de 
făpturi satanice, dar căreia îngerii 
îi deschid o cale spre purificare.

În spectacol vedem un rezultat 
al conlucrării și dialogului dintre 
artiștii cu experiență și cei tineri, 
impresionează de asemenea inter-
acțiunea dintre limbajul scenic 
academic, clasic și cel modern, în 
ajutorul actorilor venind și mij-
loacele tehnice care îmbunătățesc 
calitatea sunetului și amplifică 
expresivitatea imaginilor.

Prăbuşirea Imperiului Rus, 
descrisă de Bulgakov

Echipa de creație – regizorul 
Petru Hadârcă, scenograful Adrian 
Suruceanu, autoarea costumelor 
Stela Verebceanu, coregrafa Că-
tălina Budu, împreună cu actorii, 
au curajul să exploreze mentalități 
și comportamente ale oamenilor 
din perioada prăbușirii Impe-
riului Rus și a clădirii sistemului 
sovietic, dictatorial. Spectacolul 
e actual pentru că ne prezintă re-
alități sub semnul războiului, al 
vărsărilor de sânge, al dezlănțuirii 
unor forțe distructive. Fascinează 
amploarea spectacolului, ritmul, 
energia, impetuozitatea acestuia, 
componentele montării funcțio-
nând fără derapaje, având drept 
combustibil emoția. Originală, 
prezența gândacilor de bucătărie 
care formează un personaj colectiv 
de o putere înfricoșătoare. Când 
oamenii se bat între ei, când luptă 
cu ură și se ucid unii pe alții, ine-

Un spectacol despre rolul 
gândacilor de bucătărie
în istoria Imperiului Rus

Corina Rotaru: 
„Serafima e un 
înger în vreme 
de război”

Pe 3 noiembrie, la Muzeul 
Național de Artă al Moldovei va 
fi inaugurată expoziția „100 cele 
mai bune afișe 21/ 100 beste pla-
kate 21”. 

Selecția anului 2021 include 
100 cele mai bune afișe din Ger-
mania (39), Elveția (54) şi Aus-
tria (7). La concurs au participat 
540 de autori, cu peste 2000 de 
lucrări. Afișele au fost selectate şi 
apreciate de un juriu internațional 
din care fac parte experții Chris-
tian Hoffelner (Viena), Larissa 
Kasper (St.Gallen), Denis Olgac 

(Berlin), Radovan Jenko (Ljubl-
jana) şi Susanne Stahl (Berlin). 
Expoziția a fost deja prezentată în 
orașele Berlin, Essen, St. Gallen, 
Luzern, Seoul, Viena și în multe 
alte orașe ale lumii. La începutul 
lui noiembrie curent, ea a ajuns 
și la Chișinău.

Subliniem că expoziția „100 
cele mai bune afișe 21/ 100 beste 
plakate 21” este organizată la Chi-
șinău de către Goethe-Zentrum în 
colaborare cu Muzeul Național 
de Artă al Moldovei şi cu spriji-
nul Goethe-Institut România, al 

Ambasadei Austriei la Chișinău 
şi Agenției Elvețiene pentru Dez-
voltare şi Cooperare. Curatoarea 
ediției din acest an a expoziției 
este Valeria Barbas, artist plastic, 
doctor în studiul artelor.

Proiectul „100 Beste Plakate” 
are o arhivă impunătoare de lu-
crări care poate fi accesată aici: 
https://100-beste-plakate.de/

Expoziția va putea fi vizitată la 
Muzeul Național de Artă al Mol-
dovei până la 13 ianuarie 2023.

I.N.

„În actorie avem avantajul că învățăm de la personaje! Rolul Se-
rafimei din «Capcana» de Bulgakov m-a condus spre o ciocnire cu 
prezentul. Deși spectacolul e despre o perioadă din trecut, el ne apropie 
de prezent. Prin Serafima, creez imaginea unui înger în vreme de răz-
boi. E nevoie de sinceritate, conștientizare, curaj, răbdare și de multă 
dragoste pentru a o întruchipa pe Serafima. Am studiat perioada și 
evenimentele care se întâmplă în piesă, m-am adâncit în ele. Astfel, 
a crescut admirația mea pentru scriitor și opera sa. Sunt copleșită de 
unicitatea personajului, sunt într-o continuă căutare, descopăr mereu 
nuanțe noi. Pentru mine, Serafima a devenit unul din rolurile care 
mă formează ca actriță.”

Alexandru Pleșca: 
„Rolul 
lui Golubkov 
din «Capcana» 
mă face fericit” 

„Serghei Golubkov… Acest rol m-a întors pe dos, în sensul bun al 
cuvântului. Dacă până acum personajele mele erau mai excentrice, 
mai histrionice, de data aceasta regizorul Petru Hadârcă mi-a oferit 
rolul unui Docent universitar, al unui intelectual care fuge din țara sa 
din cauza războiului, fuge de molima bolșevică. Și în tot acest timp, 
în toată fuga asta, își găsește dragostea vieții lui pentru care luptă 
până-n ultimul moment ca să aibă parte de ea. Nu mi-a fost ușor să 
fac acest personaj. Însă tare mă bucur atunci când colegii, prietenii, 
critici de teatru din România, oameni simpli cărora le place teatrul, 
îmi zic că mi-a reușit acest rol, că l-am nimerit în 10. Și asta mă face 
fericit, deoarece căutările mele, nopțile nedormite pe care le-am avut 
până la premieră, discuțiile interminabile cu regizorul despre crearea 
rolului, n-au fost în zadar. Este important pentru mine acest Serghei 
Golubkov pentru că e cu totul diferit de ceea ce am făcut până acum. 
Țin la el, îmi iubesc personajul. Și îmi doresc ca spectacolul să aibă 
o viață lungă.”

Expoziția „100 cele mai bune afișe 21”, 
inaugurată la Chișinău

Scene din spectacolul „Capcana” de Mihail Bulgakov, în regia lui Petru Hadârcă, Teatrul 
Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

vitabil apar gândacii de bucătărie, 
tot felul de ploșnițe, păduchi, pa-
raziți care pun stăpânire pe teri-
torii compromise de violență și 
nebunie.

„Capcana” va participa la 
Festivalul Național 
de Teatru din Bucureşti

Scene halucinante vedem în 
spectacol, dar și lirice, tandre, și 
comice, sau grotești, jucate cu vir-
tuozitate, cu grație, cu responsabi-
litate pentru actul scenic. Partituri 
actoricești de excepție ne oferă 
Anatol Durbală, Emil Gaju, Angela 
Ciobanu, Alexandru Pleșca, Diana 
Decuseară, Alexandru Leancă, Iu-
rie Focșa, Corina Rotaru. Felicitări 
tuturor actorilor din distribuție:   
Alexandru Leancă – Mihail Bul-

gakov, Diana Decuseară – Elena 
Sergheevna Bulgakova, Alexandru 
Pleșca – Serghei Pavlovici Golu-
bkov, Corina Rotaru – Serafima 
Vladimirovna Korzuhina, Emil 
Gaju – Roman Valerianovici 
Hludov, Anatol Durbală – Gri-
gori Lukianovici Cearnota, Angela 
Ciobanu – Liuska, Ion Mocanu 
– Paramon Ilici Korzuhin, Iurie 
Focșa – Vlădica, Besprințipnîi, 
Tihii, Arkadiev, Valentin Zorilă 
– Gurin, Baev, Un Donjuan, Dan 
Melnic – Comandantul suprem 
al armatei, Igor Babiac – Fedia, 
Cavaleristul, Olesea Sveclă – 
Ania, Dansatoarea, Mihai Zubcu 
– Paisie, Antoine, Petru Oistric 
– Arturka, Șeful gării, Vecinul, 
Anișoara Bunescu – Nicolaevna, 
Vecina, Vladislav Ropot – Kra-
pilin, Rusanda Radvan – Veci-
na 1, Gândacul Năsturel, Dra-
ga-Dumitrița Drumi – Vecina 2, 
Gândacul Perla Neagră, Doriana 
Zubcu-Mărginean – Secretara din 
teatru, Gândacul Baba Cloanța, 
Ana Tkacenko – Maria Konstanti-
novna, Gândacul Ienicerul, Mircea 
Onică – Pavlic.

Cu siguranță, „Capcana” este 
unul dintre cele mai bune spec-
tacole realizate în anul 2022 la 
Chișinău. Ne bucurăm că această 
montare a TNME va participa la 
ediția curentă a Festivalului Na-
țional de Teatru din București.

Irina Nechit
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Pensionarea

Pensionarea este unul dintre cele mai 
importante evenimente care marchează 
trecerea spre vârsta a treia, având efecte 
financiare, sociale şi psihologice asupra 

celor care o experimentează, cu atât mai profunde 
cu cât este precedată de o viață profesională 
activă şi complexă.

De multe ori, tineri fiind, pri-
vim idilic către vârsta pensionă-
rii, când considerăm că vom avea 
suficient timp să ne odihnim și să 
ne dedicăm tuturor activităților 
plăcute pe care le-am neglijat de-a 
lungul vieții din cauza lipsei de 
timp. Ajunși acolo, însă, unii se 
confruntă cu melancolia, triste-
țea sau sentimentul de inutilitate. 
Cert este că pensionarea nu este 
trăită la fel de toți. Ce face însă 
diferența, ce se schimbă odată 
cu pensionarea și cum ne putem 
asigura că acest eveniment nu pro-
duce dezechilibre semnificative 
asupra vieții noastre?

Ce schimbări aduce 
pensionarea?

Pensionarea este echivalentă cu 
încetarea activității profesionale, 
ceea ce duce implicit la modificări 
ale veniturilor și la mai mult timp 
liber la dispoziția noastră. Acestea 
sunt cele mai evidente schimbări 
care se petrec odată cu pensiona-
rea. La o privire mai atentă, ele 
sunt mult mai profunde și mai 
numeroase.

La nivel financiar

Aspectul economic este unul 
dintre cele mai presante cu care 
se confruntă pensionarii. Nu doar 
că veniturile lor scad, pentru că 
pensia este mai mică decât salariul 
primit în timpul serviciului, dar 
de cele mai multe ori tratamentele 
medicale sunt atât de costisitoare 
încât cu greu reușesc să își asigure 
un nivel de trai decent. În aceste 
condiții este greu să ne comparăm 

cu statele dezvoltate și bogate, 
unde angajații își fac din timp un 
plan financiar pentru pensionare 
și economisesc din timp pentru 
această perioadă. 

La nivel social
Odată cu pensionarea apa-

re și o schimbare de roluri. Nu 
mai suntem ingineri, muncitori, 
profesori etc., suntem pensionari. 
Ori această schimbare poate pune 
deseori probleme de identitate. 
Abilitățile și cunoștințele dobân-
dite de-a lungul carierei nu dispar 
însă odată cu pensionarea, dim-
potrivă, acestea asigură avantajul 
unei bogate experiențe, din care 
putem împărtăși celor care au ne-
voie sau, de ce nu, putem continua 
să lucrăm, devenind antreprenori/
liberi profesioniști în domeniul 
pe care îl stăpânim atât de bine. 
Apare însă în această perioadă un 
nou rol, chiar dacă de data aceasta 
în planul familiei, și anume cel de 
bunici, în care putem investi emo-
țional, compensând astfel pentru 
latura profesională.

La nivel psihologic

La nivel psihologic, pe lângă 
problema identității, apar și alte 
aspecte care trebuie luate în con-
siderare. Activitatea profesională 
este o latură importantă a vieții 
noastre, mai ales în cazul lor pen-
tru care cariera a reprezentat mai 
mult decât un mijloc de a obține 
veniturile necesare susținerii ma-
teriale a familiei și casei. Situația 
devine mai grea atunci când s-a 
investit mai mult în viața profe-
sională, iar alte aspecte au fost 

mai mult sau mai puțin neglijate. 
Pe de altă parte, este vorba și de 
despărțirea de colegii de serviciu, 
de care cel mai probabil ne leagă 
o bună perioadă de timp lucrată 
împreună și împărtășirea unor 
evenimente comune.

Incapacitatea de a găsi noi 
mijloace de împlinire după pen-
sionare poate duce la depresie. 
Pentru toate există însă soluții: 
menținerea legăturii cu foștii co-
legi, orientarea spre familie și spre 
activitățile care ne fac plăcere și, 
de ce nu, continuarea activității 
pe care am desfășurat-o atâția 
ani și de care suntem pasionați 
(deschizându-ne propria afacere, 
angajându-ne part-time, infor-
mându-ne despre noutățile din 
domeniu sau oferind consiliere 
tinerilor din branșă care au nevoie 
de sfaturile și viziunea unui om 
cu experiență).

Cum facem față 
pensionării?

Indiferent dacă este așteptată 
sau nu cu nerăbdare, dacă este 
anticipată sau la termen, pensi-
onarea este o schimbare majoră 
care, într-o anumită măsură poate 
pune probleme. Pensionarea nu se 
întâmplă însă de azi pe mâine, de 
aceea ne putem pregăti strategii 
și soluții dinainte, care să amor-
tizeze efectele nedorite.

În urma unui studiu realizat de 
o echipă de psihologi din Washin-
gton la care au participat 100 de 
pensionari s-a ajuns la câteva ti-
pologii de abordare a vieții după 
pensionare:

„continuatorii” sunt cei care își 
folosesc în continuare abilitățile 
și cunoștințele în folosul interese-
lor profesionale pe care le aveau 
înainte de pensionare;

„aventurierii” sunt cei care se 
lansează în căutarea de noi acti-
vități și domenii de interes;

„exploratorii” sunt cei care ca-
ută, prin încercare și eroare, noi 
activități și domenii de interes;

Combinarea a două strategii de învățare
O analiză efectuată de o echipă de cer-

cetători de la Universitatea de Stat din 
Iowa, care a inclus studii desfășurate în 
ultimul deceniu, indică faptul că cea mai 
eficientă modalitate de învățare presupune 
combinarea tehnicii de spațiere (practică 
de secvențiere a învățării, ce presupune 
furnizarea informațiilor în mai multe lec-
ții, mai degrabă decât în una singură) cu 
practica de recuperare (presupune amin-
tirea în mod activ a informațiilor învățate 
anterior).

„Beneficiile celor două practici, atunci 
când au fost folosite în mod simultan, au 
fost confirmate de nenumărate ori în 
studiile în laboratoare, săli de clasă sau 
chiar la locul de muncă. Cu toate acestea, 
cele două tehnici nu au prins pe deplin, 
în principal deoarece nu au fost utilizate 
în timp. Utilizarea celor două tehnici în 
mod simultan, pe perioade lungi de timp, 

ar putea determina creșteri drastice ale 
învățării”, a declarat autorul studiului, 
Shana Carpenter, profesor de psihologie 

la Universitatea de Stat din Iowa.
Unul dintre studiile analizate, care de-

monstrează cel mai bine potențialul prac-

ticii de spațiere a lecțiilor, a demonstrat 
faptul că studenții care repetă aceleași 
lecții timp de trei săptămâni au avut re-
zultate semnificativ mai bune la testele 
efectuate atât la finalul celor două săptă-
mâni, cât și la un an distanță, comparativ 
cu cei care au învățat aceleași lecții, însă 
într-o singură zi.

Autorul studiului este de părere că nu 
există o regulă universală cu privire la cât 
timp trebuie programat între sesiunile de 
antrenament, însă cercetările analizate 
arată că revenirea la materialele învățate 
anterior, după uitarea unei părți din con-
ținut, dar nu a întregului conținut, este 
eficientă. „Uitarea este un lucru firesc, 
ce nu poate fi evitat. Deși nu putem evita 
uitarea, am putea încetini acest proces 
folosind cele două tehnici de învățare”, a 
spus Carpenter.

sursa: Science Daily

„flexibilii” sunt cei care petrec 
fiecare zi ca atare, fără să-și facă 
planuri dinainte;

„spectatorii implicați” sunt 
cei cărora le pasă de lume, însă 
se implică prea puțin în acțiuni 
concrete,

„retrașii” sunt cei care nu se 
mai implică deloc în activități.

Concret, iată ce putem face, 
indiferent dacă am ajuns, ne pre-
gătim pentru acest pas sau dacă 
vedem pensionarea ca pe un eve-
niment extrem de îndepărtat:

Implicarea în activități 
fizice, sociale, mentale

De multe ori efectele pensio-
nării sunt dublate și de starea de 
sănătate șubredă de la această 
vârstă. Cât timp suntem activi 
din punct de vedere profesional, 
ne menținem creierul și trupul 
antrenate. Odată cu pensiona-
rea însă foarte puțini se gândesc 
la necesitatea de a face mișcare 
și de a-și menține creierul activ 
prin activități care să-l stimuleze. 
Nu este de mirare că organismul 
nostru, supus etapelor îmbătrâ-
nirii, este în acest context și mai 
susceptibil la boli și afecțiuni. 
Sportul la vârsta a treia nu este 
doar util, este chiar indicat dacă 
vrem să facem față mai bine îm-
bătrânirii. De asemenea, activități 
precum cititul, jocurile educative, 
învățarea de lucruri noi ne mențin 
creierul activ și ne păstrează să-
nătatea mentală. Cele mai multe 
studii arată că persoanele care fac 
față cel mai bine pensionării sunt 
cele care mențin un stil de viață 
activ, care au o activitate fizică 
adaptată stării lor de sănătate și 
care se implică în diferite tipuri 
de activități.

Dezvoltarea şi practicarea 
unor hobby-uri

Pentru cei care au făcut din pa-
siunea lor o carieră, pensionarea 
nu este o încheiere a acesteia, ci 
mai degrabă o formalitate, pentru 
că ulterior nimic nu îi împiedică 
să continue. Pentru ceilalți, acum 
poate fi momentul ideal de a in-
vesti timp și pasiune în dezvol-
tarea unui hobby. Va fi un timp 
petrecut în mod plăcut, care în 
același timp îi va stimula fizic și/
sau mental.

Menținerea şi dezvoltarea 
relațiilor

Sentimentele de izolare și 
singurătate pot apărea frecvent 
dacă relațiile cu familia, apropi-
ații, prietenii nu sunt menținute 
și cultivate. Aceasta este perioada 
când suportul celorlalți este foarte 
important, dându-i pensionaru-
lui încredere și susținere morală. 
Crearea de noi relații este de ase-
menea benefică, pentru că implică 
participarea la diverse activități, 
ieșirea din casă, socializarea cu 
oameni noi. 

Pensionarea nu trebuie privită 
ca o perioadă de criză, ci ar tre-
bui mai degrabă să ne raportăm la 
ea ca la o perioadă normală care 
marchează sfârșitul unei etape și 
începutul alteia. Chiar dacă une-
ori neajunsurile materiale, starea 
de sănătate nesatisfăcătoare sau 
pierderea unor persoane dragi ne 
împiedică să ne bucurăm de aceas-
tă etapă, o atitudine optimistă și 
identificarea aspectelor pozitive 
din viața noastră cu siguranță 
ne vor face mai mulțumiți și mai 
bucuroși.

romedic.ro

Persoanele care fac față cel mai bine pensionării sunt cele care mențin 
un stil de viață activ și care se implică în diferite tipuri de activități
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PNUD: 
La Târnauca 
a fost renovat 
terenul 
de sport al școlii 

Grație Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
peste cinci mii de copii și adulți 
au acces la echipamente moderne 
de fitness în aer liber și zone de 
agrement, amplasate pe terenul 
de sport al școlii din Târnauca, 
comunitate de pe malul stâng al 
Nistrului. Terenul a fost renovat 
datorită parteneriatului din-
tre PNUD și Guvernul Elveției, 
printr-o campanie de strângere 
de bani cu efortul colectiv al unor 
investitori individuali, în activi-
tate fiind antrenați atât localni-
cii, cât și băștinașii ce locuiesc 
în afara comunității. Zona a fost 
inaugurată la 28 octombrie a.c. în 
cadrul unei competiții sportive, 
fiind dotată cu terenuri de baschet 
și volei cu tribune, cu un teren de 
nisip pentru sărituri în lungime și 
un spațiu de agrement amenajat 
cu bănci. 

Guvernul Elveției a oferit, în 
cadrul proiectul PNUD „Migrație 
și dezvoltare locală”, 45 de mii 
de dolari SUA pentru renovarea 
terenului de sport. Suma de 2400 
de dolari colectată de la băști-
nași va fi folosită pentru achizi-
ționarea de echipament sportiv 
suplimentar și pentru asigurarea 
iluminatului și supravegherea 
video a terenului de sport. De 
remarcat că Târnauca și Speia 
sunt comunități-partenere, care 
pilotează modelul de implicare a 
migranților în dezvoltarea locală 
din zona transnistreană, inspi-
rându-se din modelul implemen-
tării cu succes a acestei abordări 
în 116 localități situate pe malul 
drept al Nistrului. 

Recordul 
Moldovei bătut 
la o competiție 
internațională 
de înot

Sportivul moldovean Constan-
tin Malachi și-a adjudecat medalia 
de bronz la Campionatul deschis 
al Franței la natație, găzduit de 
orașul Saint Dizier. El a înregistrat 
acest succes pe distanța de 100 de 
metri bras, cu rezultatul 01:00.88 
min. Campion a devenit sportivul 
din Țările de Jos, Bram Zwetsloot 
(59.86), el fiind urmat de repre-
zentantul gazdelor, Tom Remy 
(01:00.53). Înotătorul nostru a 
concurat și în concursul de 50 m 
bras, stabilind recordul Moldovei 
(27.93 sec.) și clasându-se pe lo-
cul 4, la un pas de podiumul de 
premiere. Este de menționat că 
C. Malachi este deținător al re-
cordului Moldovei și în proba de 
100 m bras.

Dominare totală

La mare diferență de puncte, 
dansatorii noștri (2338 p.) au 
întrecut perechea din Ungaria, 
alcătuită din Andrea Silvestri și 
Varadi Martina (2145 p.), podiu-
mul de premiere fiind completat 
de sportivii ce evoluează pentru 
Germania, Cseke Zsolt Sandor și 
Malika Dzumaev (1952 p.).

De asemenea, campionii mon-
diali în exercițiu ai Diviziei profe-
sionale din cadrul WDSF (Fede-
rația Mondială de Dans Sportiv) 
și-au adjudecat recent (pentru 
a treia oară consecutiv!) trofeul 
principal la Jocurile Mondiale ce 
au avut loc în Alabama (SUA), un 
eveniment internațional multis-
port, organizat în anul ce succede 
Jocurilor Olimpice de vară.

Scurt istoric al unei 
supremații de durată

Perechea moldo-italiană dan-

sează împreună începând din anul 
2011, între timp ea învrednicin-
du-se de trei titluri de campioană 
europeană și o mulțime de alte 
distincții cucerite la competiții in-
ternaționale de cel mai înalt rang. 

...Gabriele s-a născut și a 
crescut în Italia, așa că evoluând 
pentru renumitul Club Codrean-
ca a reușit să imprime în dansul 
perechii nuanțe elegante medite-
raneene, dar și un temperament 
arzător caracteristic popoarelor 
sudice. La rândul ei, Anna este 
discipola acestui club chișinăuian, 
fiind îndrumată de redutabilul cu-
plu de antrenori Petru și Svetlana 
Gozun, care sunt și conducătorii 
acestei organizații sportive – cea 
mai numeroasă din lume (peste o 
mie de persoane în fiecare an sunt 
inițiate aici în tainele dansurilor 
sportive și moderne). 

Anna Matus și Gabriele Goffre-
do excelează mai cu seamă în 
dansul latin, dominând pe plan 
mondial în această categorie mai 
mult de un deceniu. De-a lungul 
carierei, perechea (sunt căsăto-
riți din 2017) a câștigat zeci de 
competiții internaționale, iar din 
octombrie 2013 s-a clasat per-
manent în top-3 al ratingului 
mondial, mult timp aflându-se 
în fruntea acestuia. În 2013, ei 
câștigă Jocurile Mondiale de la 
Cali (Columbia), ca în 2015 să de-
vină pentru prima dată campioni 

Cuplul de dansatori ce reprezintă 
Republica Moldova, Gabriele Goffredo 
şi Anna Matus, au câştigat titlul suprem 
la Campionatul Mondial, care s-a 

desfăşurat în luna octombrie curent la Leipzig 
(Germania). Reprezentanții Clubului Sportiv de 
Dans Codreanca s-au impus în categoria latino, 
devenind astfel pentru a şaptea oară (!) cei mai 
buni de pe mapamond la acest compartiment. 

Dansurile sportive și 
moderne – într-o ascensiune 
vădită în R. Moldova

Iulian BOGATU

mondiali. Iar în 2017 se impun la 
Jocurile Mondiale de la Wroclaw 
(Polonia).

„Faptul că suntem o familie ne 
ajută să găsim limbaj comun și în 
gestiunea dansului. Împărtășin-
du-ne trăirile de care avem parte 
și susținându-ne reciproc, ne este 
mult mai ușor să trecem peste tot 
felul de dificultăți. Este suficient 
să avem o legătură trainică, o 
pasiune de proporții și un pic de 
perseverență bine dirijată ca să 
devenim de nedepășit!”, spune 
Gabriele Goffredo.

„Am fost pasionată de dansuri 
fiind elevă. Când aveam 13 ani 
părinții au decis să mă înscrie la 
Clubul Codreanca, unde de fapt 

a și început istoria mea de succes 
în sportul mare”, se confesează 
Anna Matus.

Își dorea mult ca părinții să 
se mândrească cu ea, acest lucru 
dându-i puteri să suporte lungile 
ore de antrenamente epuizante, 
fapt ce o evidenția de departe 
printre ceilalți dansatori. În spate-
le succesului se află câte șapte ore 
de antrenamente zilnice, o muncă 
cu adevărat titanică. Cu trecerea 
timpului, pasiunea pentru dansuri 
a făcut din ea o personalitate pu-
ternică, cu scopuri bine definite 
în viață. De fapt, dansurile sunt 
sensul vieții ei, iar când evoluea-
ză pe platou se simte cu adevărat 
fericită. 

Judocanii O. Diacenco și A. Osmanov, 
medaliați cu bronz la Europenele U23

Sportivii moldoveni Oxana Diacenco și 
Adil Osmanov au cucerit medalii de bronz la 
Campionatele Europene de judo Under-23, ce 
s-au desfășurat în perioada 28-30 octombrie 
a.c. la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina). În 
prima zi competițională în concurs a intrat 
Adil Osmanov (de Ziua mondială a judo-ului), 
care a evoluat în limitele categoriei de greutate 
de până la 73 de kilograme. Toate partidele cu 
participarea sa s-au dovedit a fi de anduranță, 
prilej să-și scoată în evidență caracterul bătăios 
și să-și demonstreze rezistența nemăsurată la 
efort și „tăvăleală”. 

În primul meci sportivul nostru s-a con-
fruntat cu turcul Umalt Demirel, vicecampion 
mondial printre juniori în 2021. Adversarul a 
preluat conducerea printr-un procedeu de wa-
za-ari și, când părea că pentru Adil nu mai este 
vreun coridor de scăpare, compatriotul nostru 
reușește egalarea, chiar în ultimele secunde 
ale partidei. Iar la scurt timp după reluarea 
timpului adăugat (Golden Score), el se impune 
prin ippon, accesând în etapa următoare a între-
cerilor. Următorul duel, disputat în compania 

francezului Enzo Gibelli, iarăși a avut nevoie de 
timp suplimentar pentru a se încheia conturile. 
De această dată discipolul școlii moldovenești 
de judo s-a impus prin waza-ari, ca în sferturi să 
dea piept cu reprezentantul României, Adrian 
Sulca, campion mondial și european printre 
juniori în 2021. Și aici Osmanov a câștigat (prin 
waza-ari cu procedeul uchi mata) la Golden 
Score, tocmai după 4.37 minute adăugate, mai 
mult decât durează în mod obișnuit o partidă. 

În semifinale judocanul nostru a cedat în 
fața viitorului campion Mark Hristov (Bul-

garia), iarăși în timpul adăugat. Iar în finala 
mică, atletul din Moldova a avut nevoie doar 
de câteva secunde pentru victorie: după ce 
în debutul meciului l-a aruncat peste șold pe 
spaniolul Javier Pena Insausti, acesta a fost 
descalificat (hansoku make) pentru că la ate-
rizare s-a sprijinit periculos în cap.

În a doua zi de concurs, judoka Oxana Di-
acenco (+78 kg) a început cu o înfrângere, 
fiind întrecută de viitoarea campioană Hilal 
Ozturk (Turcia), aceasta din urmă fiind în acest 
an și vicecampioană mondială, și campioană 
mondială la juniori. Însă un asemenea debut 
nu a descurajat-o câtuși de puțin pe conați-
onala noastră, ea învingând-o în recalificări 
pe Kinga Wolszczak (Polonia), medaliată cu 
bronz la Warsaw European Open 2022. Iar în 
lupta pentru distincția de bronz Oxana a dispus 
de Sophio Somhișvili (Georgia), medaliată 
cu argint la Abu Dhabi Grand Slam 2022 și 
la Europenele U23 din 2021. Moldoveanca a 
obținut victoria cu un minut înainte de final, 
printr-o prindere dureroasă la gâtul adversarei 
(shime waza), realizată în lupta la sol.

Cererea în căsătorie a avut loc pe platoul de dansuri
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
04.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00. 
05.11; 17.11; 30.11 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
10.11 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Co-

zaru, ora 18.30. 

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
05.11 „Funia” de Patrick Hamilton, ora 18.30.
06.11; 25.11 „Funia” de Patrick Hamilton, ora 17.30.
10.11 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
05.11 ZACS, ora 19.00.
06.11 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
08.11 „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec, ora 19.00. 
10.11 „Love me XXI” , ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
05 – 06.11 „Mama”, un spectacol de Dumitru Acriș după Asya 

Voloșina, ora 18.30.
 

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
06.11 „Elixirul dragostei”, operă în două acte de Gaetano Doni-

zetti, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
06.11 „Aventurile peștișorului azuriu” de D. Țopa, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
05.11 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00. 
06.11 „Parte dreaptă” de Nicolae Rusu, ora 11.00.

Sala cu Orgă
10.11 Bach și Cellissimo, în cadrul Festivalului Internațional 

„Johann Sebastian  Bach”, ediția XI, Florian Schmidt-Bartha, violoncel 
(Germania), Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor – Cristian 
Florea. În program: Johann Sebastian Bach, Liana Alexandra, Ligheti, 
Robert Schumann, ora 18.30. 

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

– Sari, soldat!!
– Și soldatul sare din avion și încearcă să deschidă parașuta; trage 

de mâner, nimic, o dată, de două ori, de trei ori… nimic, parașuta 
nu se deschide; în cădere se intersectează cu unul care zbura în sus;

– Hei, omule, strigă soldatul, spune-mi cum să deschid parașutaaa…
– Nu știuuuuuuu… eu sunt de la gazzzz!!!!!!

– Doriți cina?
– Ce pot să aleg?
– Da sau nu.

Ce meserie ai?
– Filtrez berea!
– Interesantă meserie! Și cum faci asta?
– Cu rinichii!!!

S u d o k u
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Neînțelegerile pot fi des-
tul de frecvente în perioada 
care urmează. Oricât încerci 
să negi asta, se impune gă-
sirea unui echilibru între 
personal și profesional. 
Pierzi din vedere lucrurile 
esențiale și asta va duce la 
și mai mult haos în viața ta. 
Prieteniile care au un scop 
ascuns se vor anula de la 
sine, fără ca măcar să îți dai 
seama de acest lucru.

Este important pentru 
starea ta emoțională ca tot 
ceea ce gândești să fie ex-
pus într-o manieră cât mai 
autentică. Având în sfera 
energetică planetele Saturn 
și Jupiter, zilele următoare 
vor fi caracterizate de aven-
tură și riscuri. În plan pro-
fesional, e posibil să fii mult 
prea grăbit în inițiative și să 
faci lucrurile într-o manieră 
dezorganizată.

Firea ta curioasă poate 
să îi deranjeze pe cei din 
jur. Schimbul de replici 
pe care îl vei avea în mai 
multe contexte, va susține 
această stare de fapt. Chiar 
dacă îți dorești să afli lu-
cruri, trebuie să știi cum să 
o faci. De multe ori, gestul 
tău poate fi interpretat ca 
fiind un comportament 
intrusiv.

Ai nevoie de confirma-
rea socială a celor din jur 
atunci când intenționezi 
să schimbi anumite lucruri 
la persoana ta. Soarele va 
face o dubioasă „ședere” 
în zodia ta. Simți un gol în 
stomac când intri în con-
tact cu fățărnicia unora și 
parcă nu mai suporți acest 
sentiment. Orice ai susține, 
ești singurul responsabil de 
această trăire.

Atunci când alegi să vor-
bești despre ceea ce simți, 
asumă-ți emoțiile! Nimeni 
nu le va înțelege în adevă-
ratul sens al cuvântului, 
dar nici nu trebuie să se 
întâmple asta. În săptămâ-
na care urmează primești 
multe complimente legate 
de personalitatea ta. Nu mai 
încerca să analizezi totul, 
ci încearcă să iei lucrurile 
exact așa cum vin.

Indiferent de ceea ce 
urmează să se întâmple în 
plan profesional, simți că 
nu ai nici măcar încrederea 
persoanei iubite. Relațiile, 
oamenii, momentele de fe-
ricire sau armonie, toate au 
un „iz înșelător”. Totul se 
întâmplă ca și cum se deru-
lează un film cu o acțiune 
haotică. Percepția ta asupra 
ideii de fericire este din nou 
„amenințată”.

Atunci când te afli la 
răscruce de drumuri, 
privește lucrurile în per-
spectivă. Cântărește bine 
opțiunile pe care le ai, în-
totdeauna! Firea impulsivă 
te duce de prea multe ori 
spre situații limită. Pe par-
cursul săptămânii este de 
preferat să fii mai receptiv 
în raport cu ceea ce se în-
tâmplă la birou. 

Chiar și atunci când vine 
vorba de viața personală, 
trebuie să acționezi. Mo-
mentele cheie în anumite 
procese sunt fugitive. Tre-
buie să fii mereu în expec-
tativ. Colegii pe care îi ai 
nu par a fi persoane de în-
credere. Bârfele și intrigile 
par să fie practici recurente. 
Nu vorbi prea mult despre 
acțiunile tale.

Programează-ți cu mi-
nuțiozitate fiecare activitate 
atât pe plan profesional, cât 
și personal. Începutul săptă-
mânii este definitoriu pentru 
tine. Vor avea loc întâmplări 
care te ajută să-ți definești 
obiectivele. Ești o fire care 
ascultă activ și care este des-
chisă în raport cu nevoile ce-
lor din jur, ceea ce te remarcă 
în orice context social.

Conexiunile interperso-
nale sunt importante în viața 
ta. Forțele cosmice gravitea-
ză în jurul tău, impulsionân-
du-te să te lași condus de 
intuiție în tot ceea ce faci. 
Deși tu simți armonie, diso-
nanța astrală actuală indică 
totuși o insatisfacție emoți-
onală, diferențe de opinie și 
destul de multe conflicte în 
plan personal.

Persoanele de la birou 
încearcă să își impună me-
reu punctul de vedere, iar 
asta te irită. Cu toate astea, 
cariera este ceva prioritar 
pentru tine și vei încerca să 
faci compromisuri în acest 
sens. Oportunitățile apar la 
orice pas. Este important 
să fii activ și să acționezi. 
Viața emoțională are nevoie 
de stabilitate.

Fluctuațiile financiare 
sunt inevitabile în această 
perioadă de încercare. Ori-
cât de mult ești conștient ra-
țional de acest lucru, acestea 
tot te scot din zona de con-
fort. Nu reușești să te orga-
nizezi. Mintea îți este în mii 
de direcții și oricare dintre 
acestea rezultă a fi greșită. 
Încearcă să te oprești puțin. 
Acordă-ți timp și răbdare!

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

Dar o făcuse nu din dragoste, 
ci din vanitate. A vrut să le do-
vedească cavalerilor care alergau 
înnebuniți după fată că totuși el e 
primul. Așa-i plăcea flăcăului să 
fie primul peste tot: și la carte, 
și pe terenul de fotbal, și la fete.

Două veri a purtat-o cu vorbe, 
dar, după ce Dunea i s-a dăruit 
toată, a părăsit-o fără niciun mo-
tiv, lăsând-o însărcinată. Plină 
de demnitate, ea nu s-a umilit în 
fața lui cu lacrimi și cu rugăminți 
fierbinți ca să n-o părăsească. 

A părăsit-o fără niciun 
motiv lăsând-o însărcinată

A înțeles că nu a iubit-o, ci doar 
a folosit-o și, după ce s-a săturat de 
ea, a lăsat-o ca pe un obiect de care 
nu mai ai nevoie. Câteva luni Du-
nea și-a purtat durerea și revolta 
fără să spună un cuvânt nimănui. 

Ar fi dat orice să fie în acele clipe 
în mijlocul unui deșert sau pe o 
plajă în fața mării, singură, unde 
să-și poată urla furia și disperarea. 

Nu se așteptase la un aseme-
nea final. A crezut în vorbele lui 
Serafim. I se părea că iubitul ei 
se schimbase, dar nu într-atât 
încât s-o lase gravidă și să plece 
de la ea fără nici un motiv. Doar 
firicelul de viață ce creștea sub 
inima ei era tot ce-i rămânea din 
verile frumoase în care s-a simțit 
și s-a crezut cu adevărat fericită. 

Era singura ei rațiune cu care 
se trezea dimineața și începea o 
nouă zi de când Serafim o pără-
sise. Așa au trecut aproape patru 
luni. În cele din urmă, a hotărât 
să împartă trăirile sufletești cu 
mama. I-a spus că este însărcina-
tă. Mamei nu-i venea să creadă. 

A dus-o la un medic să se con-
vingă. Fiica ei adevăr vorbea. I-a 
cerut medicului să întrerupă sar-
cina. Nu s-a putut, termenul era 
prea mare. Și atunci, cu o falcă 
în cer și alta în pământ, femeia a 
alergat la Serafim: 

„Ticălosule! Cum ai putut să-ți 
bați joc atât de tare de fata mea? 
De ce ai lăsat-o după ce i-ai furat 
fecioria și ți-ai făcut plăcerile atât 
cât a încăput în tine? De ce? A 
meritat oare fiica mea așa ruși-
ne din partea omului pe care l-a 

Pocăința desfrânatei (I)

iubit și în care și-a pus toată în-
crederea?! Poate tu vrei una mai 
bogată, treaba ta, băiete, dar amu 
fă ce știi, dar căsătorește-te cu ea 
măcar până se va naște copilul și 
scapă-ne de rușine. După aceea 
poți să divorțezi și să-ți reiei liber-
tatea. Dacă n-o faci cu binișorul, 
te voi da în judecată!”. 

Serafim a acceptat nu doar o 
căsătorie provizorie, era gata s-o 
ia în căsătorie pentru toată viața. 
Căci înțelesese că Dunea e plămă-
dită din alt aluat, nu-i ca celelalte.

Serafim încearcă să dreagă 
busuiocul

În aceeași zi, bărbatul a alergat 
într-un suflet la ea, așteptând ca 
fata să-i sară în gât de bucurie 
când va auzi de căsătorie. A căzut 
în genunchi în fața ei: 

„Iartă-mă, Dunea! Am venit să-

ți spun că am fost un ticălos când 
am hotărât să te las. Iartă-mă, nu 
mi-am dat seama ce fac! Trebuia 
poate această pauză ca să înțe-
leg că îmi lipsești, că ești cea mai 
bună dintre toate femeile pe care 
le-am cunoscut. Sunt gata să mă 
căsătoresc cu tine”. 

Vocea și mâinile îi tremurau. 
Ea, însă, i-a strigat cu dispreț: „Eu, 
soția ta? Pentru nimic în lume! 
Niciodată! Ești un netrebnic! Ei 
și ce dacă tu ești tatăl copilului pe 
care-l port în pântece! Prefer mai 
degrabă să mă duc la scos piatră 
decât să mă mărit cu tine. Pleacă, 
te rog, din viața mea!”.

Serafim stătea încremenit. 
S-a încovoiat, trecându-și mâna 
prin păr: „Dunea, îți promit că 
voi face tot ce-o să-mi ceri ca să 
repar această greșeală”. Ea, scu-
turând din cap: „Nu e nevoie! Nu 
mai cred în vorbele tale! Știu prea 

bine că lupul păru-și schimbă, dar 
năravul – ba”. 

El a zâmbit trist: „E normal 
să nu mă crezi după tot ce ți-am 
făcut. Dar ceea ce-ți spun acum 
este adevărat. Te iubesc și vreau 
să fii soția mea!”. Ea, cu și mai 
multă agresivitate: „Nu cumva îți 
închipui că te-aș crede?!”. 

El, cu glas blând: „Aș vrea să 
mă crezi. Copilul trebuie să aibă 
un tată și o mamă care să-l creas-
că”. Dunea a întors privirea și, 
după o pauză, i-a strigat: „Acum 
du-te și spune-i mamei la revedere 
și pleacă! Nu mai vreau să te văd!”.

Toate încercările lui și ale ma-
mei de a împăca situația au eșuat. 
Dunea era hotărâtă să-și crească 
copilul singură. A ales mai bine 
să moară de rușine în fața satului, 
decât să se mărite cu omul care 
și-a bătut joc de ea cu nerușinare. 

(va urma)

Nina NECULCE

Dunea nu era ruptă din soare. Josuță, 
grăsuță, cu gesturi leneşe. Dar avea un 
vino-ncoace care-i scotea din minți pe 
băieți. Ceea ce atrăgea în primul rând 

la ea, erau ochii mari şi luminoşi, apoi vorba 
înțeleaptă şi umorul fin. Serafim o cucerise greu.
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Clasici ai epigramei

Strada
Voi muri, precum se știe,
Dar, ca fericit al sorții,
Mulțumescu-ți, primărie,
Că am groapa-n fața porții!

Adolescenta
Trupul ei de libelulă
Parcă-l văd întins la soare...
Dar, speranța mea e nulă,
N-am cu ce s-o-nvăț să zboare...
             
Sens
În goana vieţii şi-a iubirii,
Din dragoste mereu ucisă,
Dădui de strada Fericirii
- Şi-un semn: „Oprirea interzisă”.
 

Măria sa, femeia
Uite-așa, cât sunt de mic
I-am ajuns pân’ la buric!

De-aș fi fost înalt, frumos,
Ajungeam eu... și mai jos!

Înțelepciune
Mi-a zis șeful: - N-are rost
Să te contrazici cu-n prost!
Multe sfaturi mi-a mai dat,
Îl ascult... dar nu-l combat.

Marian POPESCU

Din lumea animalelor
Cu povețe, cu percepte,
Mai cu mila, mai cu sila,
Mulți au criticat cămila,
Însă n-au putut s-o-ndrepte!
            

Proustiană
Adeseori pe-ascuns, dar și pe față
Am risipit atâta timp în viață,
Dar cel mai de folos l-am petrecut,
În căutarea... timpului pierdut!..
             

De ziua ta
O! Ți-aș așterne la picioare
Covor de vise, alb ca norul,
De nu te-aș ști, iubito,-n stare
Să pui pe el aspiratorul.
             

Epigramistul
- În anul ăsta ce-ai făcut?
L-a întrebat un cunoscut,
Ce își făcuse casă nouă...
- O epigramă. Poate două!

Epitaf unui mic funcționar
O viață-a tras ca un hamal
Ca din măgar s-ajungă cal
Și visul i s-a-nfăptuit,
Că cine-a vrut l-a călărit...

Constantin SACHELARIDE

A f o r i s m e

Atâția se laudă pe Facebook cu pozele lor de la mare! Am fost și 
eu pe Lună, dar n-am afișat nicio poză după ce am picat de acolo…

Nimic mai fascinant pentru un gânditor decât sondarea limitelor 
propriei gândiri.

Nu cred în sfârșitul lumii, însă de mai mult timp îl țin sub observație.
Am alergie la mai multe produse. Doamne, când mă gândesc că 

puteam să fiu alergic și la alcool!
Cea mai enervantă poziție sexuală: tu ești dedesubt, iar deasupra 

ta nu-i nimeni!
Mă uit la unii – cât sunt de fericiți: n-au smartphone, nici com-

puter, nu citesc ziare și, culmea norocului, li s-a defectat televizorul!
De impotență nu moare nimeni. Drept că nici nu se naște…
Dacă nu ai chef de muncă a cincea zi la rând, înseamnă că e vineri.
Zborul cu avionul ar fi lipsit de orice pericol dacă n-ar fi pământul.
Nu există prostie pe care n-ar vrea cineva s-o repete.
În orchestra de mahala, toba e prima vioară!
Nu vreau să mă cert cu tine, draga mea. Ce mă fac dacă se întâmplă 

să am dreptate?!
Sufletul vrea sărbătoare, portofelul… îndurare!
Soție: Eu îi jur că nu l-am înșelat, iar el se repede să mă ia în coarne!...
Fericirea vine în casă cu zâmbete și pleacă cu țipete!
Să-i creezi de dimineață soțului o asemenea dispoziție, încât să 

meargă la serviciu ca la sărbătoare!

Ion DIVIZA

Vaca şi porcul
Un porc mai gras și negru, cu 

râtul într-o troacă,
Atent doar la mâncare, fu vag 

atins de-o vacă,
În treacăt, cu piciorul. Atâta 

fu de-ajuns!
Îşi ridică brusc râtul, de aere 

pătruns:

- Te tot învârţi cu pieptul gol 
printre dobitoace

Degeaba te fălești cu-asemenea 
ţâţoace

(i-am auzit pe tauri zicându-le 
balcoane)

Eu sunt convins că pieptul ți-e 
plin cu silicoane!

- Ascultă urâciune pitică, slă-
ninoasă,

Mă-ntreb acum la ce-i fi tu bun 
pe lângă casă?

Din ugerul acesta dau lapte 
tuturor,

Mă mulge fiecare pân’ tâțele 
mă dor,

Dar tu ești bun la ceva, ‘nafară 
de râmat?

Ești bun să dai din gură! Pof-
tim, m-ai enervat!

Dar ca să n-avem vorbe, urâ-
tule vecin,

Accept, cu toată sila, să sugi 
și tu puțin.

Hai, trage doar o dată, dar fii 
atent, râtane,

Să umbli fin acolo, că nu sunt 
chiar balcoane!

Atât așteptă porcul, îi prinse 
ţâţa-n gură

O sfârtecă și-o trase-n stomac 
cu-o-nghițitură!

Mugi Joiana tare şi-i trase o 
copită

Dar ce folos, pe viață era ne-
norocită!

Morala
Când lași un porc să-şi bage 

copita pe sub geacă
Riscând să fii rănită, se cheamă 

că ești vacă,
Dar pot la fel de bine ideea s-o 

întorc:
Când bagi copita-n ţâţe se chea-

mă că ești porc.
Petru Ioan GÂRDA

Am cunoscut-o-n clasele primare
Simțind că are-un soi de 

vino’ncoa,
O îmbiam cu câte-o acadea,
Ea, ștrengărița, îmi șoptea: 

răbdare!
Crescuse mare și mă fascina,
Dorind-o, se-nțelege, cu ardoare,
Dar totdeauna visu-mi deturna:

Nu încă! Poate data viitoare!
Acuma așteptările-s lunare,
Pun apă în ibric pentru-o cafea
Și ies umil s-o-ntâmpin la intrare.
E drept că nu pe ea, pe fiică-sa,
Duduia poștăriță care-apare
Purtând în tolbă pensioara mea.

Petru BRUMĂ

S o n e t

Sonetul aşteptărilor
de viață

Andrei Chiricuță a făcut armata la Odesa. Ieșea rar în oraș şi, 
totuși, odesiții prin vorba lor plină de duh, dar şi prin şiretenii şi 
păcăleli, au reușit să-l ia peste picior şi să-l ducă de nas. Ba chiar şi 
să-l buzunărească. Dar a reușit şi el să-şi scoată pârleala. 

După ce a fost lăsat la vatră, un timp a lucrat la minele aurifere 
din Siberia. Într-o toamnă revenea acasă, în Moldova. A ajuns până 
la Odesa, de aici urma să ia trenul spre Chișinău. Toate bune, însă era 
îmbrăcat într-o pufoaică jerpelită şi plină de pete unsuroase. Şi şi-a 
zis că n-ar strica să-şi procure o haină nouă, arătoasă. Să vadă lumea 
că a fost la scos aur şi nu la strâns ciuperci. 

Nu zăbavă, intră în vestita piață odesită „Privoz”. Mai dă acolo de 
încă doi consângeni. Le spune păsul şi încep a căuta ceva deosebit. 
Într-un colț zăresc un omulean care vinde o şubă extra. Se apropie 
de dânsul şi-l întreabă: 

– De vânzare?
– Da, vânzare. 
– Cât face? 
Se uită odesitul la el şi face cu dispreț: 
– Ai tu atâția bani să cumperi o blană atât de scumpă? 
– De ce să n-am? răspunde cu întrebare la întrebare şi bagă mâna 

în buzunarul drept de la pufoaică şi scoate un şomoiog de ruble, toate 
de-o sută. Apoi le bagă înapoi în buzunar şi zice: 

– Dă s-o probez! Na, ţine pufoaica! 
A îmbrăcat-o şi, în timp ce se uita cum îi vine, odesitul o ia la picior 

şi se face nevăzut printre mulțime. 
– Hai şi noi mai iute la tren, că-i timpul! - îi îndeamnă pe camarazii 

săi Andrei. 
– Dar banii? 
– Banii sunt la mine, nicio grijă. Buzunarul de la pufoaică îi rupt, 

iar eu ţin banii în buzunarul de la veston.
Gheorghe POSTOLACHI

Doar timpul                                     
de Ion Cănăvoiu

Răsar așa, din colț de amintire
Prieteni vechi ce nu ne mai amuză,
Avem, desigur, pentru toate-o scuză,
Chiar și când doare-n noi o ne-mplinire.
Memoria-i o veșnică ecluză
Datoare pururi cu o amintire.
Cum ne intrăm și ne ieșim din fire
Doar timpul este cel ce ne acuză.
Doar timpul știe că măsura lui
Prin noi e, iată, pentru totdeauna,
Cei buni, cei răi și cei plecați la drum.
Și dacă-n urma noastră nimănui
Nu-i calcă-n urmele-i mărunte luna
E semn că ciclul s-a-ncheiat de-acum.

Metamorfoza prietenilor
(După sonetul ”Doar timpul” de Ion Cănăvoiu)

Tresar ades când îmi aduc aminte
De vechi prieteni ce nu-mi dau de știre
Când au cu soața mare fericire
Și cu amanta se iubesc fierbinte.
M-ar amuza s-aud vreo povestire
Cu sărutări pe-ascuns și jurăminte,
Nu să mă sune când le sare-un dinte,
Loviți de-un soț gelos, ieșit din fire.
Abia atunci ei spun că timpul trece,
Că e, prin noi, măsură sa întruna
La tot ce-i bun, ce-i rău în viața asta,
Iar de mai spun că ar putea să plece
În altă lume pentru totdeauna,
E semn că-i bate și mai rău nevasta…

Gheorghe BÂLICI

P a r o d i e 

Tot pățitu-i priceput

F a b u l e

A fi domn 
e o-ntâmplare
Un bou, în turma de rumegătoare,
Era vestit că a ajuns bogat
Și traiul și-l ducea în bunăstare,
Așa cum alții nici n-ar fi visat.
O vreme-ai lui confrați au dat din 

coate,
s-au întrebat mirați, au șușotit,
Căci nu puteau pricepe cum se 

poate
S-ajungă-un bou atât de înstărit.
Nici astăzi n-au descoperit se

cretul,
Da-n ochii lor creștea ca un erou
Și au ajuns, încetul cu încetul,
Politicoși, să-i spună „domnul 

bou”.
El nu trăgea la jug, precum acei
Ce nu aveau avere și un rost
Și doar era la fel de bou ca ei,
Dar domn, nu doar așa, un simplu 

prost.
Morala e ușor de sesizat,
Căci și-ntre oameni are un ecou:
Un bou bogat e domn și-i res

pectat,
Pe când un bou sărac e doar... 

un bou.
Vali SLAVU
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Luni, 7 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover România
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Teleenciclopedia
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea

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 Poveste după poveste
18.55 Dincolo de alb și negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 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 Tezaur folcloric
02.50 Telejurnal Știri
03.40 Izolați în România
04.05 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
06.00 Oamenii și legea

TVR 2

07.00 Teleșcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Delirium
10.00 Documentar: 360° GEO Laptele de 
cămila - leacul din Kazahstan
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: Salvatorul de vieți
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Baltagul
02.55 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Documentar: Salvatorul de vieți
05.30 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 Live studio

12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Erudit cafe
14.10 Zuper. Md
14.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.55 Bucătăria fermecată
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
15.55 Secretele gătitului
16.00 MeseriAșii
16.30 Codul ECO
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 Dimensiunea diplomatică
22.45 Serial În numele fericirii
23.30 Știri Externe
23.55 Film Șansa
01.35 Bună dimineața
03.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
08:00 Telemagazin 
08:15 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ 
08:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România  
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/informativ 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
22:15 Turist în Moldova Program 
divertisment
22:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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 Demolarea
01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV International

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 via? a 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 Заколдованная Элла

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 Заколдованная Элла
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Național
07.45 Film: FOCUL DIN INTERIOR
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 107
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 199
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. 205
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 110
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 200
21.00 Film: ÎNTOARCEREA MUȘCHE-
TARILOR
23.15 Film: OSTATICUL
01.30 Cei șapte ani de masă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 8 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 Țară, 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 Țară, țară, cine ești?
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câștigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea
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
20.56 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
02.45 Telejurnal Știri
03.35 M. A. I. aproape de tine/
04.00 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!, ep. 10: Mâncare 
din Finlanda
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
06.00 Oamenii și legea

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°-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 Film: Drumul
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
03.55 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleșcoala Limbi străine
04.45 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Moldova de Patrimoniu
06.30 În alți papuci
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Наш общий дом
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Film: A fost odată în Mexic - 
Desperado 2
02.10 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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:10 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
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film Demolarea
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV International

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 Acasa
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 Пиксели

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 Пиксели
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 108
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 

ep. 200
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 205
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 206
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 111
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 201
21.00 Film: JUNGLA: TĂRÂMUL 
MORȚII
23.30 Film: ÎNTOARCEREA MUȘCHE-
TARILOR
01.45 Fosta mea iubire
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 9 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 Oamenii și legea
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
20.56 Meteo
21.00 Câștigă România!
22.00 Serial: Obsesia Evei sez. 2
23.00 Mondial în familie
00.00 Dincolo de alb și negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Serial: Obsesia Evei sez. 2
02.45 Telejurnal Știri
03.35 Vizita de lucru
04.00 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
06.00 Oamenii și legea

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial
10.00 Documentar: 360° Poveștile din 
Cimitirul Vesel
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° Filipine - protec-
torii coralilor
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: Manon, fata izvoarelor
22.30 Povestea vinde
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Manon, fata izvoarelor
03.00 Ora de Știri
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03.40 E vremea ta!
03.55 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleșcoala Limbi străine
04.45 Documentar: 360° Filipine - protec-
torii coralilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAșii
06.30 Наш общий дом
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 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 Evantai folcloric
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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:10 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
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 Calatori
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV International

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Asfalt de Moldova
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 cauta 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 Свадьба лучшего друга

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 Свадьба лучшего друга
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Тайные сокровища Тихого океана
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 109
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 201
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 206
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 207
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 112
20.00 Film: CRIMINAL
22.15 Film: CONDAMNAT LA MOARTE
00.15 Film: JUNGLA: TĂRÂMUL 
MORȚII
02.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 10 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
12.25 Izolați în România
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate

15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Rețeaua de idoli
23.00 Omul și timpul
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Povestea vinde
01.30 Printre cuvinte
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 Oamenii și legea
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
20.56 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 Documentar
02.50 Telejurnal Știri
03.40 Pro Patria
04.05 Mondial în familie
04.55 Veniți de gustați!
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbește corect!
06.00 Lumea financiară

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial
10.00 Documentar: 360° Filipine - protec-
torii coralilor
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 23’
14.30 Documentar: 360° Armenia - 
fructele Raiului
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: tărâmul oaselor
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: tărâmul oaselor
02.40 Ora de Știri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleșcoala Limbi străine
04.25 Documentar: 360°-GEO
05.20 Povestea vinde
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 Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Focus Europa
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 ABC-ul Fermierului Program 

educativ/informativ
08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România

13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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 Regele hotilor
04.30 Vorbește lumea

ProTV International

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 Vreau la? ara
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 Vanturile, Valurile
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cealalta 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 Cutia neagră. Plus
12.00 News show
12.30 Х/ф Маска
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 Маска
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Național
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 110
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. 207
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 113
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 199
21.00 Film: CUTREMUR ÎN SAN 
ANDREAS
23.00 Film: CONDAMNAT LA MOARTE
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 11 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 În Slujba Binelui
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniștii…
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 O data-n viața
23.50 Discover România
00.00 Gări de poveste
00.50 Discover România
01.00 Istorii de bun gust
02.00 Profesioniștii…
02.50 Discover România
03.00 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Veniți de gustați!
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 Opre Roma
15.55 EURO polis
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Gări de poveste
18.55 Țară, țară, cine ești?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Film: Minele Regelui Solomon. 
Partea a doua
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. 
Partea a doua
03.30 Ora Regelui
04.20 Telejurnal Știri

05.10 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial
10.00 Documentar: 360° Armenia - 
fructele Raiului
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° Case vegetale 
în Paraguay
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° Case vegetale 
în Paraguay
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
09.50 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
10.00 Live studio
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Știrile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.40 Bucătăria fermecată
14.45 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Astroboy
16.00 Codul ECO
16.30 În ritmul dansului
17.00 Live studio
19.00 Știrile
19.30 Arena mondială
20.00 Bună seara!
20.50 Lecturi a la carte
21.00 Mesager
21.30 Erudit cafe
22.15 События, мнения, лица
22.30 Știri Externe
23.00 Serial În numele fericirii

23.55 La noi în sat
00.40 Cuvintele credinței
01.25 Știri Externe
01.50 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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program educațional/informativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ

P R O G R A M E  T V
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22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ
22:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Agri smart Program educațional/
informativ
00:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
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 Garnizoana 2: Lunetistul
01.00 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV International

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 Vreau la? ara
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 Cealalta 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 Cutia neagră. Plus
12.00 News show
12.30 Х/ф Особо опасна
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 Особо опасна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 111
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 199
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. 114
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 200

21.00 Film: SEDUCĂTORI ȘI MORTALI
23.00 Film: CRIMINAL
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 12 noiembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 Wine trips la TVR Moldova
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.30 Opera comică pentru copii
12.20 Discover România
12.30 Vivi Art
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 5 x 5 minute de istorie
15.30 Caravana TVR3
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
22.35 Antidot la uitare
23.00 Film: Ciuleandra

01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Ciuleandra
04.00 Exclusiv în România
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.50 Vorbește corect!
10.00 Vizita de lucru
10.30 Aventura urbană Best of
11.30 Cronicile spațiului
12.00 Doza de IT
12.30 Eu pot!
13.30 Guști! Și apoi mănânci
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Țară, 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
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Film: Secretul lui Bachus
23.20 Profesioniștii…
00.20 World Cup Magazin, ep. 21
00.50 Doza de IT
01.20 Omul și timpul
02.10 Eu pot!
03.00 Profesioniștii…
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Cum vă merge?
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 RIVALII… cu Marina Almășan
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Glasul inimii
22.00 Film: Intrusul
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
02.55 Film: Intrusul
04.50 Film: Glasul inimii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.20 Candela neuitării
06.30 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAşii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 La noi în sat
12.45 F/d Culisele istoriei
13.40 Secvenţe japoneze
13.45 Lecturi a la carte
14.00 Concert în Europa
14.45 Tezaur
15.45 F/d Un Chişinău dinaintea erei 
noastre
16.00 Festival de etno-jazz
17.00 Всегда на высоте
17.30 Zona ARS

18.00 Muzică
19.00 Ştirile
19.15 O seară în familie
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Film The zookeeper wife
23.35 События, мнения, лица
23.50 Ştiri Externe
00.15 In memoriam D. Blajinu
01.10 F/d Gh. Vrabie
01.30 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Всегда на высоте
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Agri smart Program educațional/
informativ
11:00 Telemagazin 
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/informativ
15:30 Produs autohton Program educatio-
nal/informativ
16:00 Program AGRO TV România 
16:30 Telemagazin  
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/informativ
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
21:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Familia Flinstone în Rock 
Vegas
14.15 Film Black Beauty
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Coordonata Skyfall
23.00 Film Mama razbunarii
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Familia Flinstone în Rock 
Vegas
04.00 Film Black Beauty

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Новости Jurnal TV
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Клан Ювелиров
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Teleshopping
17.30 Se cauta un milionar

18.00 O via? a din pensie
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Vreau la? ara
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 Миллионер поневоле
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 Солт
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Миллионер поневоле

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 112
15.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 113
16.10 Film: PINTEA R: Mircea Moldovan
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 115
20.00 Film: FIICA PREȘEDINTELUI
22.15 Film: CUTREMUR ÎN SAN 
ANDREAS
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 13 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 Memoria locului
08.30 Bucuria credinței
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viața satului
12.30 Izolați în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Rivalii… cu Marina Almășan

16.35 Cap compas
17.00 La un pas de România
17.30 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tradiții
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
00.05 Garantat 100%
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.05 Nocturne
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
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
20.56 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 Poveste după poveste
01.55 Meteo
02.00 Film: Secretul lui Bachus
03.55 Sport
04.10 Telejurnal Știri

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: Lumea lui Geo Saizescu
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: Păcală
22.30 Film: Iris
00.20 Cum vă merge?
00.55 Film: Lumea lui Geo Saizescu
02.50 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.45 Pescar hoinar
04.10 Natură și aventură
04.35 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
10.30 Ring star
11.30 Tezaur
11.45 F/d
12.00 Prezintă orchestra Folclor
13.40 F/d Un ROL
14.00 O seară în familie
14.50 Concert L. Isac
16.05 F/d Culisele istoriei
17.00 stil nou
17.30 Purtătorii de cultură
18.00 În alți papuci
18.30 Moldovenii de pretutindeni
19.00 Știrile
19.15 Unghuri de vedere
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Scanner. (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Șciotîjnăvîc
23.00 Film Crime la indigo
01.00 Purtătorii de cultură
01.30 Bună dimineața
03.30 În alți papuci
04.00 Muzică
05.00 Moldovenii de pretutindeni
05.30 Mesager

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 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 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
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 Țara Program 
educațional/Cultural
03:30 Agri smart Program informative/
educațional

03:45 Zona verde Program educational/
informativ
04:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film Fata din vale
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 Invilnirea exploziva

23.00 Film Da-o mai departe
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Fata din vale
03.30 Film Invilnirea exploziva
05.00 isănătate

ProTV International

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 Bucatari
10.00 Chef de gatit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Новая жизнь Анны
12.00 Ora Expertizei
13.30 Teleshopping
14.00 Secretele Puterii
15.30 Итоги
16.00 M-Adam
17.00 Vanturile, 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? ara
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 Папе снова 17
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 Папе снова 17
04.00 Business up

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: PINTEA
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. 116
20.00 Film : LUCKY
23.00 Film: FIICA PREȘEDINTELUI
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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Pensionarul despre cel din oglindă

De câte ori mi-a arătat
Că sunt bătrân şi cocârjat,
Am râs de ceea ce susține:
Las-că nici tu n-arăți mai bine!... Gheorghe BÂLICI

Cornelia și Marcel Ștefăneț 
au lansat piesa 
„Porți norocul după tine”

Cornelia și Marcel Ștefăneț vă 
îndeamnă să purtați norocul cu 
voi și să dansați pe ritmul melo-
diei pe care au lansat-o alături de 
trupa „Ethno Republic”. Artiștii 
au implicat și admiratorii lor în 
realizarea videoclipului pentru 
piesa „Porți norocul după tine”. 
Am discutat cu Cornelia Ștefăneț 
despre conceptul videoclipului, 
versurile cântecului și despre ce 
surprize mai pregătesc în ultima 
lună a toamnei. 

Versurile melodiei au fost 
scrise de Cornelia Ștefăneț și de 
Viorica Lupu. Interpreta ne-a 
spus că a scris ceea ce a simțit și 
a încercat să transmită un mesaj 
pozitiv celor care-i apreciază ac-
tivitatea artistică.

„Sunt versuri actuale, ceea ce 
simt eu și vreau să transmit la toa-
tă lumea. Viața este foarte scurtă 
și suntem cumva prinși mereu de 
rutina zilnică, dar pentru 3-4 mi-

nute ar fi bine să ascultăm piesa, 
să tragem o gură de aer și să ne 
dăm seama că avem o viață și tre-
buie să o trăim frumos cu oameni 
dragi și cu bună dispoziție”, ne-a 
declarat Cornelia Ștefăneț.

Piesa „Porți norocul după tine” 
a fost lansată cu câteva zile înain-
te de ziua de naștere a Corneliei 
Ștefăneț, lucru pe care l-a dorit 
încă anul trecut, însă a întâmpinat 
câteva probleme: 

„Această piesă trebuia să fie 
lansată anul trecut, înainte de 
ziua mea, dar au fost unele pro-
bleme cu canalul de YouTube al 
lui Marcel și am renunțat. Ulterior 
mi-a venit o altă idee de melodie 
pentru strofă, refrenul a rămas 
neschimbat. Este rezultatul pe 
care ni l-am dorit împreună cu 
Marcel. Ne dorim mult ca melodia 
să prindă, să fie cântată și ascul-
tată de foarte multă lume.”

Cornelia Ștefăneț și-a dorit un 

Un operator feroviar din Elve-
ția a stabilit un nou record mondi-
al după ce a finalizat o călătorie a 
celui mai lung tren de călători din 
lume, a anunțat duminică seară 
BBC, citat de Agerpres.

Acel tren, care are o lungime 

de 1,9 kilometri, este compus 
din 100 de vagoane și cântărește 
aproape 3000 de tone, a finalizat 
o călătorie spectaculoasă de 25 de 
kilometri în Munții Alpi.

Tentativa – reușită – de sta-
bilire a acestui record mondial a 

fost organizată pentru a promova 
realizările deosebite ale Elveției 
în domeniul ingineriei.

Călătoria prin Munții Alpi a 
marcat, de asemenea, cea de-a 
175-a aniversare a Căilor Ferate 
Elvețiene. 

Elveția a stabilit un nou record 
mondial cu cel mai lung tren 
de călători din lume

Cei mai bogați 1% poluează 
într-un an mai mult decât 
poluează cei mai săraci 
10% în 20 de ani

Cei mai bogați 1% oameni din Regatul Unit produc aceeași cantitate 
de emisii de dioxid de carbon pe care o produc cei mai săraci 10% 
în peste 20 de ani, conform unei analize Autonomy, citată de „The 
Guardian”, scrie digi24.ro. 

Noile date arată uriașa diferență între „elita poluatoare”, al cărei 
stil de viață alimentează puternic criza climatică, și majoritatea oa-
menilor care, chiar și în țările dezvoltate, poluează mult mai puțin. 
Ar dura 26 de ani pentru ca cei cu venituri mici să producă la fel de 
mult dioxid de carbon pe cât produc cei mai bogați într-un singur an, 
conform analizei Autonomy, o organizație care cercetează impactul 
crizei climatice. 

Autonomy a descoperit, de asemenea, că dacă Regatul Unit ar fi 
început să ia taxe pe emisii de carbon de la cei mai bogați 1% în urmă 
cu 20 de ani, acest efort ar fi dus la strângerea a aproximativ 126 de 
miliarde de lire străine până acum. 

Nu doar în Marea Britanie există această diferență uriașă între cât 
de mult poluează bogații față de cei cu venituri mici. Tot mai multe 
cercetări sugerează existența acestei „elite poluatoare”, al cărei stil 
de viață are puține lucruri în comun cu cel al oamenilor cu venituri 
medii sau mici. Acest lucru este valabil și în țări dezvoltate, dar și în 
cele în curs de dezvoltare. 

Zborurile, mașinile de lux, deținerea mai multor case în proprietate 
și călătoria între ele, dar și consumul unei diete bogate în carne și 
produse de import reprezintă principalele motive pentru care ampren-
ta de carbon a bogaților este mai mare decât cea a celor cu venituri 
mai mici. Oamenii cu venituri mici sau medii tind să stea aproape de 
casă, să dețină locuințe mai mici și să folosească transportul public. 

digi24.ro

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

videoclip original. Unii admiratori 
de-ai Corneliei și „Ethno Repu-
blic” au organizat un flashmob, 
moment ce s-a înscris perfect în 
producția video, potrivit Corne-
liei. Deși condițiile meteo le-au 
cam dat bătăi de cap, interpreta 
e mulțumită de rezultatul final 
și de emoțiile pozitive pe care le 
transmite clipul. 

„Am avut un flashmob im-
provizat. Nu am vrut dansatori 
profesioniști. În ziua când erau 
programate filmările a plouat și 
era foarte frig, practic mai mult 
din jumătate din lumea care mi-a 
promis că vine nu a mai ajuns. 
Într-un final cei care au venit s-au 
simțit bine, nu au răcit, toți s-au 
încărcat cu căldură și cu emoție 
pozitivă”, ne-a vorbit interpreta.

Cântecul „Porți norocul după 
tine” a adunat multe comentarii 
favorabile pe rețelele de sociali-
zare, semn că oamenii au rezonat 
cu mesajul melodiei.

„Felicitări pentru o producție 
muzicală frumoasă! La cât mai 
multe în continuare!”, a scris o 
admiratoare. 

„Superb totul: piesa, videocli-
pul și energia pozitivă pe care o 
transmiteți! Înalte aprecieri!”, e 
un alt comentariu scris pe pagina 
oficială de Facebook a Corneliei. 

Cornelia Ștefăneț și „Ethno 
Republic” muncesc în continu-
are pentru a-și bucura publicul. 
Artista ne-a comunicat că la sfâr-
șitul lunii noiembrie vor organiza 
un concert de zile mari alături de 
artiști consacrați din România. 

Octavian GRAUR


