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Premieră 
la TEI: 
Hamilton, 
Broadway, 
Hitchcock… 
Putin

Discuția despre dreptul de a 
lua viața altuia conduce la teoriile 
„rasei superioare” și a „oamenilor 
aleși”, care cred că pot să sacrifi-
ce destine și vieți străine, grație 
unui „statut special” pe care l-ar 
avea primii. Aluzia la Nietzsche 
(Om și Supraom) și Dostoievski 
(Crimă și pedeapsă) e transpa-
rentă. Spectacolul de azi impune 
asocierea directă cu ra(s/ș)istul 
din Kremlin. 

Mircea V. CIOBANU

A - p o l i t i c e
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E t i c a  l u s t r a ț i e i

Nicolae Rusu: 
„Mulți colegi
își amintesc 
de experiențele când 
agenți sau ofițeri KGB 
încercau să-i racoleze”

R e a l i t a t e a 

Se sparg sacoșele 
lui Șor

3 

Ce se va întâmpla cu deputații „Șor” dacă formațiunea 
va fi declarată neconstituțională

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 9 
noiembrie, propunerea de verificare a constituționalității Partidului 
Politic „Șor”. În acest context, „Gazeta de Chișinău” a întrebat ex-
perți în drept constituțional, dar și politologi, despre ce îi așteaptă 
pe deputații „Șor” în cazul în care formațiunea lor va fi declarată 
neconstituțională.

Continuăm să publicăm răspunsuri 
la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce 
vizează tema lustrației în societatea 
noastră. În ediția de astăzi, la ancheta 
„Gazetei de Chișinău” răspund 
scriitorii Nicolae Rusu și Vitalie 
Ciobanu. 
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„Gazeta de Chișinău” a solicitat 
unor analiști politici să comenteze 
apariția CUB pe arena politică din 
Republica Moldova.

„Faptul că vedem în grupul 
de inițiativă al Coaliției pentru 
Unitate și Bunăstare (CUB) oa-
meni noi, afirmați în alte domenii 
de activitate decât politica, e un 
câștig pentru întreaga societate și 

„Veteran al primului război mondial, decorat cu Medalia internaţională Victoria, 
Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade şi Crucea Comemorativă 1916 - 1918.”

Formatori de opinie întrebați de „Gazeta de 
Chișinu” susțin că apariția unui nou partid 
liberal, proeuropean, pe arena politică din 
Republica Moldova este un câștig pentru 

societate și un lucru firesc, dar acesta trebuie să 
aibă bine trasate și punctate soluții pentru situația 
economică și financiară gravă în care se află 
statul. „Nu este totul perfect încât să avem doar 
o singură opțiune politică. O societate sănătoasă 
are nevoie de mai multe opțiuni politice”, susține 
analistul politic Laurențiu Pleșca, accentuând că 
„pluripartitismul este o trăsătură definitorie a 
societăților democratice”. 

R a c u r s i

un avantaj pentru CUB. Ideea și 
inițiativa coagulării unui grup de 
intelectuali care să monitorize-
ze acțiunile guvernării și să vină 
cu soluții și proiecte alternative 
îi aparține ex-deputatului Igor 
Munteanu, politolog, fondator 
și, mulți ani, director executiv al 
Institutului de Dezvoltare și Ini-
țiative Sociale «Viitorul», ex-am-
basador al Republicii Moldova 
în SUA”, scrie în editorialul său 
pentru ziarulnațional.md, Nico-
lae Negru.  

Nicolae Negru este de părerea 
că „Programul CUB, prezentat la 
congres, reflectă o abordare sis-
temică, din mai multe unghiuri, 
a obiectivului de consolidare și 
dezvoltare a statului Republica 
Moldova, în „parteneriat strategic 
privilegiat” cu România. Mesajul 
către cetățeni e „polifonic”, mul-
tidirecțional, aplicat concret pe 
direcțiile critice (cea energetică, în 
primul rând), pe nodul de proble-
me cu care se confruntă economia 
și societatea noastră”.

„Alegătorul este 
cel care decide 
șansele unui 
sau altui partid”

Ex-ministrul justiției al R. Mol-
dova, Alexandru Tănase, susține 
că „într-o societate democratică 
apariția unui nou partid politic 
este ceva firesc. Până la urmă, ale-
gătorul este cel care decide șansele 
unui sau altui partid”.

Pe de altă parte, analistul po-
litic Roman Mihăieș crede că, „în 
contextul situației politice actuale 
din R. Moldova, apariția acestui 
partid poate să însemne că o anu-
mită parte din foștii activiști ai 
partidului «Platformei DA», unii 
foști din Partidul Democrat sau 
din alte partide, și-au unit efor-
turile și au prezentat un proiect 
politic pro-european. 

Deocamdată putem doar să 
salutăm apariția acestui partid 
politic. Igor Munteanu este cu-
noscut ca o personalitate. Să ve-
dem dacă va reuși să se impună 
în viața politică, pentru că în po-
litică sunt alte reguli. Este foarte 
complicat să dau o apreciere care 
este șansa acestui partid, pentru 
că ar putea să aibă succes, dar 
poate fi și un eșec. Lucrul acesta 
o să-l vedem la alegerile locale, 
atunci o să fie mai clar care o să 
fie mesajele echipei și cum o să 
evolueze acest partid. Dar și cum 
o să reacționeze cetățenii, pentru 
că doar prin alegeri partidele se 
pot verifica. 

Ei trebuie să găsească niște 
soluții pentru situația economi-
că și financiară gravă în care se 
află Republica Moldova. Să vină 
cu niște opinii, propuneri, să 
fie vocali și activi. În principiu, 
un partid liberal are mai puține 
șanse în Republica Moldova. Li-
beralii, în Europa, sunt cam pe 
locul trei-patru. E foarte greu să 
construiești un partid, mai ales 
în Republica Moldova”. 

„Vom vedea cum va crește 
el în teritoriu”

Comentatorul politic Anatol 
Țăranu este de părerea că această 
formațiune de orientare proeuro-
peană are „implicații unioniste”.

„O formațiune care, după toate 
probabilitățile, încearcă să culea-
gă acea parte a electoratului pro-
european. Nu există un răspuns 
cert dacă acest partid va reuși pe 
scena politică. Doar timpul va de-
monstra dacă această nouă forma-
țiune este capabilă să se afirme 
pe scena politică moldovenească. 
Este evident că acolo există su-
ficientă substanță intelectuală, 
inclusiv experiența politică a unor 
reprezentanți ai acestui partid. 

Vom vedea cum va crește el în 
teritoriu, este o condiție obliga-
torie a unui succes politic al unei 
formațiuni și rămâne de văzut în 
ce măsură va fi capabil acest par-
tid să obțină o proprie imagine 
diferită de a altor partide și, în 
primul rând, de PAS. Deocamda-
tă, acest partid vrea să se afirme 
pe acea parcelă politică care este 
ocupată de PAS. CUB trebuie să 
devină mai bun decât PAS-ul”. 

Menționăm că pe 5 noiembrie 
2022 a avut loc Congresul de con-
stituire a Partidului Coaliția pen-
tru Unitate și Bunăstare (CUB). 
În cadrul congresului au fost con-
stituite organele de conducere ale 
partidului, președinte fiind ales 
Igor Munteanu cu votul delegaților 
celor 18 organizații teritoriale.   

Victoria POPA
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Se sparg sacoșele lui Șor

Ministrul Justiției, Sergiu Lit-
vinenco, a pregătit o sesizare la 
Curtea Constituțională prin care 
va solicita declararea neconsti-
tuționalității Partidului Politic 
„Șor”. Despre aceasta ministrul 
a anunțat la începutul săptămânii 
curente. Potrivit ministrului, la 
formularea sesizării s-au luat în 
considerație jurisprudența CtE-
DO și standardele Comisiei de 
la Veneția.

Sergiu Litvinenco spune că în 
sesizarea înaintată sunt prezen-
tate suficiente argumente care 
denotă faptul că, prin toate ac-
tivitățile de până acum, Partidul 
„Șor” a acționat în contradicție 
cu principiile statului de drept și 
pune în pericol suveranitatea și 
independența Republicii Moldova.

„Și este chiar o măsură ultima 
ratio, deoarece ei continuă și în 
prezent încălcarea legislației și nu 
există nicio circumstanță care ar 
indica asupra faptului că ar fi dis-
puși să revină pe făgașul legalită-
ții. În conformitate cu prevederile 
Constituției, partidele care, prin 
scopurile ori prin activitatea lor, 
militează împotriva pluralismului 
politic, a principiilor statului de 
drept, a suveranității și indepen-
denței, a integrității teritoriale a 
Republicii Moldova sunt necon-
stituționale”, a scris Litvinenco 
pe pagina sa de Facebook.

Deja miercuri, 9 noiembrie, 
propunerea ministrului a fost 
introdusă pe ordinea de zi a 
Guvernului și aprobată de către 
cabinetul de miniștri.

La o zi după aceasta, Curtea 
Constituțională a restituit sesiza-
rea privitor la verificarea constitu-
ționalității Partidului Politic „Șor”, 
pentru lichidarea neajunsurilor. 
„Examinând respectarea, în pre-
zenta cauză, a condițiilor de formă 
a unei sesizări, la etapa primirii 

acesteia, stabilite de articolul 39 
din Codul jurisdicției constituți-
onale, Președintele a constatat că 
sesizarea a fost depusă ca urmare 
a adoptării Hotărârii Guvernului 
nr. 764 din 9 noiembrie 2022. 
Condițiile intrării în vigoare a 
Hotărârilor Guvernului sunt sta-
bilite de articolul 102 alin. (4) din 
Constituție. Acest articol preve-
de că «Hotărârile și ordonanțele 
adoptate de Guvern se semnează 
de Prim-ministru, se contrasem-
nează de miniștrii care au obli-
gația punerii lor în executare și 
se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. Nepublicarea 
atrage inexistența hotărârii sau 
ordonanței»”, scrie într-un comu-
nicat al Curții Constituționale. 

În această cauză, la etapa pri-
mirii sesizării, Președintele a ob-
servat că Hotărârea Guvernului 
nr. 764 din 9 noiembrie 2022 
prin care a fost aprobată sesizarea 
Curții Constituționale în vede-
rea verificării constituționalității 
Partidului Politic „Șor” nu a fost 
publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. „Având în 
vedere că nepublicarea hotărârii 
în discuție atrage inexistența sa, 
Președintele a conchis că sesi-
zarea nu îndeplinește condițiile 
de formă stabilite de articolul 39 
alin. (2) lit. f) din Codul juris-
dicției constituționale. Din acest 
motiv, Președintele a dispus să 
se restituie sesizarea, în vederea 
lichidării neajunsurilor”, se mai 
menționează în comunicat.

Conform sesizării, acțiunile 
comise de Partidul „Șor” pe par-
cursul ultimilor șase ani sunt in-
compatibile cu principiile funda-
mentale ale democrației. În plus, 
pe lângă investigațiile jurnalistice, 
care demonstrează încercările 
partidului de a submina vectorul 
de dezvoltare europeană a Repu-
blicii Moldova cu implicarea ser-
viciilor secrete din alte state, în 
document este menționat și faptul 
că, recent, liderul formațiunii a 
fost inclus pe lista de sancțiuni a 
Statelor Unite ale Americii.

Este o chestiune de timp 
până când PP „Șor” 
va fi interzis

Solicitat de „Gazeta de Chiși-

„Retragerea rușilor din Herson va permite ambelor părți să-și recalibreze pozițiile 
în timpul iernii. Decizia Rusiei de a se retrage din orașul ucrainean Herson arată că 
armata sa are unele probleme reale.”

Președintele american, Joe Biden
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nău”, analistul politic Laurențiu 
Pleșca a spus că este o chestiune 
de timp până când Partidul Politic 
„Șor” își va pierde dreptul de a 
activa oficial ca un actor politic 
pe scena politică moldovenească. 

„Mai mult decât atât, acest 
partid contribuie la instaurarea 
anarhiei și distrugerea ordinii de 
drept a Republicii Moldova prin 
finanțarea ilegală a unor acțiuni 
de protest cu o sursă a mijloacelor 
financiare îndoielnică și nu ori-
când, dar în momentul în care la 
hotar avem un război în desfășu-
rare, iar în țară este decretată sta-
re de urgență. Nu este de mirare că 
aceste proteste sunt transmise pe 
larg și cu o intensitate sporită doar 
de către presa de stat a Federației 
Ruse, aceasta este desigur doar o 
parte a războiul hibrid îndreptat 
împotriva Republicii Moldova, 
pentru că un stat problematic la 
graniță cu Ucraina nu poate face 
altceva decât să complice situ-
ația în regiune, mai ales având 
în vedere că Moldova și Ucraina 
se află într-o interdependență în 
momentul de față”, a menționat 
expertul.

Totodată, politologul aminteș-
te că, prin Legea 294 din 2007 
referitoare la partidele politice, 
Articolul 3, pot fi interzise acele 
partide care prin activitatea lor 
militează împotriva suveranității, 
integrității teritoriale a țării, va-
lorilor democratice și ordinii de 
drept a Republicii Moldova, utili-
zează, pentru realizarea scopurilor 
lor, mijloace ilegale sau violente, 
incompatibile cu principiile fun-
damentale ale democrației. 

„Or Partidul Politic „Șor” se în-
cadrează întocmai celor descrise 
în lege și prin urmare Ministerul 
Justiției are tot dreptul de a cere 
judecătoriei și dizolvarea partidu-

lui odată ce acesta este declarat 
neconstituțional. Cât despre de-
putații Șor, aceștia sunt desigur 
beneficiari și promotori ai inte-
reselor străine, poziție preluată 
surprinzător de la Partidul So-
cialiștilor, proiect politic care cu 
ardoare se încearcă a fi reinventat. 
Rămâne de văzut în sfârșit o de-
cizie a Curții Constituționale pe 
care societatea o așteaptă demult 
și care a fost tărăgănată din păca-
te din lipsa suficientă de probe, 
argument care se resimte în mai 
multe dosare anticorupție de re-
zonanță”, a subliniat Laurențiu 
Pleșca.

Ce se va întâmpla 
cu deputații „Șor”

Expertul în drept constituțio-
nal Alexandru Arseni precizează 
că declararea neconstituționalită-
ții unui partid ține de competența 
Curții Constituționale. 

„Aici se aud probe despre ceea 
ce a încălcat partidul ca element 
al sistemului politic. Și dacă va fi 
declarat neconstituțional, partidul 
va fi radiat din registrul partide-
lor politice, cu toate consecințele 
respective: dizolvarea partidului, 
achitarea datoriilor etc.”, a men-
ționat expertul, pentru „Gazeta 
de Chișinău”.

Referitor la deputații „Șor”, 
care sunt mandatați și numirea 
cărora a fost validată de către Cur-
tea Constituțională, continuă să-și 
exercite mandatele în serviciul po-
porului, spune Alexandru Arseni.

„Una dintre garanțiile consti-
tuționale ale mandatului repre-
zentativ este irevocabilitatea lui. 
Mandatul poate fi întrerupt doar 
în cazuri strict determinate și pre-
văzute de legea cu privire la statu-
tul deputatului și de regulament, 

în fiecare caz în parte. Astfel, dacă 
partidul va fi declarat neconstitu-
țional, cei șase deputați vor rămâ-
ne deputați independenți, dacă pe 
parcurs Procurorul General nu 
va înainta la Parlament demersul 
pentru ridicarea mandatelor. Și 
chiar dacă vor fi ridicate mandate-
le la toți șase deputați „Șor”, lista 
formațiunii rămâne în vigoare și 
vor veni în Parlament următorii 
de pe listă”, a subliniat expertul.

Cei de la „Șor” au venit cu o 
reacție după ce ministrul Justiției, 
Sergiu Litvinenco, a anunțat că a 
pregătit o sesizare la Curtea Con-
stituțională prin care va solicita 
declararea neconstituționalită-
ții formațiunii. Astfel, PP „Șor” 
susține că intenția de a scoate 
formațiunea în afara legii „este 
încă un abuz grav”.

„Formațiunea noastră a fost 
constituită în baza dreptului la 
libera asociere, o valoare sacră a 
democrației, consfințită în Con-
stituție și Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului. Partidul „Șor” 
reprezintă astăzi principala forță 
de opoziție și o parte importantă a 
societății noastre. Interzicerea lui 
înseamnă lezarea drepturilor a sute 
de mii de oameni și un atentat la 
pluralismul de opinie, adică exact 
ceea ce invocă guvernarea PAS. 
Tocmai regimul Maiei Sandu, prin 
scoaterea în afara legii a Partidului 
„Șor”, încalcă flagrant art. 41 din 
Constituție prin faptul că elimină 
pluralismul politic și, respectiv, în-
calcă principiile statului de drept”, 
se menționează într-un comunicat 
al Partidului.

„Gazeta de Chișinău” preci-
zează că următoarea etapă este 
sesizarea Curții Constituționale, 
care va decide în baza probelor și 
argumentelor constituționalitatea 
Partidului Politic „Șor”.

Cabinetul de miniștri a aprobat 
în cadrul ședinței de miercuri, 9 
noiembrie, propunerea de verificare a 
constituționalității Partidului Politic 

„Șor”. În acest context, „Gazeta de Chișinău” a 
întrebat experți în drept constituțional, dar și 
politologi, despre ce îi așteaptă pe deputații „Șor” 
în cazul în care formațiunea lor va fi declarată 
neconstituțională.

Ce se va întâmpla cu deputații „Șor” dacă formațiunea va fi declarată neconstituțională

Doina BURUIANĂ

Pungi cu bani și rețineri în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor
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Țăranii spun că au 
economisit toată viața lor

Ulițele satului sunt pustii. Cu 
cât înaintăm ne convingem că lume 
e puțină în localitate, dar și frigul 
de afară nu o lasă să iasă din casă. 

Prima pe care o vedem la o 
poartă este pensionara Lidia Ungu-
reanu (foto). Femeia le mulțumea 
unor tineri pentru lemnele aduse la 
poartă. Îi dăm câteva ziare. Odată 
ce sunt gratuite, pensionara mai 
îndrăznește și mai cere, zicând că 
le va citi, apoi le va folosi în gos-
podărie, chiar și la aprins focul.

În discuție cu ea aflăm că are 
70 de ani. A lucrat profesoară de 
matematică la școala din sat. 

„Am lucrat și m-am dedicat. 
Copiii mă iubeau. Ne înțelegeam 
foarte bine. Am lucrat și după pen-
sie încă un deceniu, deoarece nu 
avea cine să lucreze. Administrația 
școlii îmi propunea să mai rămân, 
dar nu am mai putut”, mărturi-
sește ea.

O fostă profesoară 
de matematică are 
o pensie de 1000 de lei 

Potrivit ei, după ce acum un an 
a rămas văduvă, viața a devenit 
mai grea. O îngrijește singură pe 
mama sa nonagenară. 

„Mama mea are 90 de ani și su-
praviețuim în două. E greu. Deși 
am lucrat mulți ani, azi am o pensie 
de 1000 de lei. Cu pensia mamei, 
la fel de o mie de lei, trăim, ce să 
facem?!”, întreabă retoric pensi-
onara. 

În timp ce discutam, mama Li-
diei Ungureanu, sprijinindu-se în 
două bastoane, improvizate din 
două bețe mai groase, se îndrepta 
spre grădină. 

„Iaca, se duce să ia lucrul în 
primire. Ne-au adus băieții acum 
cei trei steri de lemne”, spune fosta 
profesoară. 

Lidia Ungureanu încă nu face 
focul. Femeile dorm îmbrăcate. 
Așa face economie de lemne pentru 
iarna care e abia înainte.

„Încă n-am făcut focul. I-am zis 
mamei că îl vom face atunci când 
va da ninsoarea. Acum dormim și 
noi îmbrăcate”. 

„Când era soțul, aveam mere, 
struguri de vânzare. Acum e mai 
greu. N-are cine lucra. Merele stau 

Oamenii care au rămas azi în sate spun 
că au economisit de când se știu. 
Pentru că tot ce au dobândit a fost 
prin multă muncă. Criza energetică 

și scumpirile în lanț nu-i sperie. Locuitorii din 
satul Purcari, raionul Ștefan-Vodă, localitate pe 
care am vizitat-o pentru a vedea cum se descurcă 
oamenii de aici în prag de iarnă, susțin că vor face 
economii în continuare și vor ieși din iarnă. 

pe jos. Eu fac cât pot și cum reu-
șesc, dar îmi e tare greu, pentru 
că bunica (mama mea) e bătrână, 
n-aude, nu vede, e ca un copil. Și eu 
trebuie să am grijă de ea. Trăim și 
noi din pensie. De două ori pe săp-
tămână vin de la asistența socială 
și îi oferă un prânz cald mamei. Ne 
limităm”, zice Lidia Ungureanu. 

„Scoatem și noi totul 
din priză...”

Vecinii Lidiei Ungureanu, so-
ții Ion și Lidia, curățau grădina. 
Femeia ne spune că a lucrat timp 
de trei decenii în domeniul agri-
culturii, iar acum, împreună cu 
soțul, au ieșit la pensie. 

„După 30 de ani de muncă ridic 
o pensie de 1000 de lei. Nu am scris 
cerere să ne dea lemne mai ieftine, 
pentru că și eu, și soțul suntem 

la pensie. Nu cred că aveau să ne 
dea. Sunt oameni care au mai mare 
nevoie de aceste lemne. Oricum 
lemne nu dau la toți, nu sunt în-
deajuns”, ne spune femeia. 

„N-ai ce mânca? O să aprindem 
o lumânare și gata”, i se adresea-
ză soțul jumătății sale, în timp ce 
dădea cu lopata. 

Pensionarii susțin că toată 
viața au făcut economie, chiar și 
atunci când autoritățile nu-i în-
demnau s-o facă: „Noi nu simțim 
mare lucru, pentru că noi mereu 
am făcut economie, și eu cred că 
asta trebuia să facă toată lumea. 
Țăranii toată viața au economisit. 
Da, totul e scump, e greu, dar ce 
să facem? Scoatem și noi totul din 
priză, ne îmbrăcăm mai gros și 
vom ieși din iarnă. Mai mult de-
cât atât, noi am mai trăit vremuri 
grele, mai rău de cei de la oraș și 

Diana BOTNARU

Deputații Blocului Comuniștilor și So-
cialiștilor (BCS) au cerut, în cadrul ședin-
ței de joi, 10 noiembrie, audierea în plen 
a ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco. 
Propunerea aleșilor din opoziție a întrunit 
doar 27 de voturi și nu a fost aprobată. 

„Nu putem ignora evenimentele zilei de 
ieri legate de ministrul Litvinenco. Este 
cazul ca dumnealui să fie audiat de către 
Parlament, să aducă explicațiile de rigoare, 
deoarece tot ceea ce se întâmplă compromite 
reforma justiției, statul de drept și concur-
surile publice pentru ocuparea funcțiilor 
importante în sistemul justiției și procu-
raturii”, a declarat deputatul socialist Vlad 
Bătrîncea. 

Totodată, acesta i-a sugerat ministrului 
vizat să-și dea „demisia de onoare” și a mai 
declarat că, în caz contrar, opoziția va iniția 
„moțiunea de cenzură” împotriva Ministe-
rului Justiției. 

Solicitarea BCS a avut la bază scandalul 
izbucnit, miercuri, 9 noiembrie, după ce un 
site apărut peste noapte a publicat pretinsa 
corespondență privată a ministrului Litvi-
nenco din Telegram. S-a întâmplat după ce 

canalele de Telegram ale mai multor oficiali, 
inclusiv al președintei Maia Sandu, au fost 
sparte și în numele lor au fost publicate me-
saje de critică la adresa actualei guvernări. 
Autoritățile au calificat aceste acțiuni drept 
„atacuri cibernetice” și au dat asigurări că 
se depun toate eforturile pentru a „restabili 
integritatea conturilor de rețele sociale”. 

Revenind la site-ul nou-creat, apărut 
peste noapte, imediat a doua zi după ce 
ministrul Justiției a anunțat despre iniți-
erea procedurii de scoatere în afara legii a 
Partidului „Șor”, se promite publicarea, în 
viitorul apropiat, a discuțiilor private și ale 
altor oficiali de rang înalt.  Primele chat-uri 
care au fost divulgate ar aparține ministrului 
Sergiu Litvinenco. Din discuțiile publicate 
reiese că oficialul i-ar fi cerut prin Telegram 
unui oarecare „Eu.Florea” plasarea în arest 
și condițiile de detenție pentru procurorul 
general suspendat, Alexandr Stoianoglo. 
Ultimul i-ar fi transmis ministrului și poze 
din celula în care ar fi urmat să fie plasat 
Stoianoglo. 

De asemenea, conform informațiilor 
publicate, ministrul ar fi parte a unui grup 

creat cu unii dintre membrii CSP, cu care 
ar coordona activitățile înainte de fiecare 
ședință a Consiliului, inclusiv în contextul 
concursului organizat pentru funcția de șef 
al Procuraturii Anticorupție. 

În legătură cu acest fapt, judecătoarea 
Victoria Sanduța s-a arătat „profund indig-
nată” de pretinsele conversații ale ministrului 
Justiției. 

„Solicit public demisia ministrului Justi-
ției pentru lipsă de integritate. Referitor la 
doamna Dragalin, admit că poate dumneaei 
nu a știut despre aceste aranjări, în cazul 
în care nu a știut, atunci ar trebui să vină 
cu o reacție publică de condamnare a unor 
asemenea practici. În caz contrar, urmează 
să-și dea demisia de onoare, dacă nu vrea 
să facă nicio declarație. O vizează direct”, a 
scris magistrata pe pagina sa de socializare.

„Falsuri și minciuni”, reacționează mi-
nistrul Litvinenco. 

„Așa-zisele „discuții”, care circulă în 
spațiul public și care aparent ar fi de pe 
canalul meu de Telegram, sunt un fals or-
dinar. Scopul acestui fals este să deturneze 
atenția publicului de la problemele reale 

cu care se confruntă grupările criminale 
din Republica Moldova și legăturile lor cu 
serviciile străine... Este o dovadă în plus că 
deranjăm foarte tare mafia și trădătorii, și 
că suntem pe calea cea dreaptă în a-i aduce 
în fața justiției. Totodată, devine tot mai 
limpede că se impune adoptarea unor măsuri 
urgente pentru a proteja cetățenii și secu-
ritatea informațională a țării de atacurile 
de tip hibrid tot mai tupeiste ale grupării 
pentru hoție și război”, a scris Litvinenco 
pe pagina sa de Facebook. 

Pe de altă parte, fostul ministru al Justiției 
în Cabinetul Chicu și ex-viceprimarul de Chi-
șinău, Fadei Nagacevschi, care se regăsește 
în lista chat-urilor private ale lui Litvinenco, 
recunoaște într-o postare pe Facebook, au-
tenticitatea discuțiilor între cei doi. 

„Regret că discuțiile private dintre mine și 
domnul ministru, Sergiu Litvinenco, au fost 
interceptate în mod ilegal și făcute publice... 
Solicit organelor abilitate să informeze, dacă 
interceptarea discuțiilor mele private a fost 
realizată conform legii”, scrie Nagacevschi 
pe pagina sa de socializare. 

Marina SURUCEANU

Ministrului Litvinenco i se cere „demisia de onoare”, 
el declară că e vorba de „un fals ordinar”

„Mai prost din 1995 încoace a fost doar 1999”, cred oamenii din satul Purcari, raionul Ștefan-Vodă

generațiile astea noi, care nu sunt 
date cu greutățile. Mai prost din 
1995 încoace a fost doar în 1999”, 
conchide Lidia.  

Muncă și rugăciune

Mergem prin sat. Ceață, copaci 
dezgoliți și câțiva câini lătrând. 
Reușim să mai vorbim cu câțiva 
locuitori.

Ne prezentăm și le dăm ziare. 
Oamenii susțin că fac economie 
de lemne și nu aprind focul până 
când temperatura de afară nu va 
coborî cu câteva grade. 

„Am scris cerere la primărie pen-
tru a primi lemne la un preț mai mic 
decât pe piață, dar încă n-am pri-
mit. Acolo e rând. Așteptăm. Sper să 
ne ajungă și nouă. Criza asta...”, ne 
spune un alt bărbat care, de rușine, 
nu a vrut să-și spună numele. 

„Ne încălzim și noi cum putem. 
Seara ne facem rugăciunea și o să 
ieșim și din această iarnă”, ne zice 
o bătrână.

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a vorbit cu 
Vasile Țînțari, primarul satului 
Purcari, raionul Ștefan-Vodă. L-am 
întrebat câți pensionari sunt în sat 
și câți au solicitat ajutor pentru 
lemne de foc. 

„Avem în sat în jur de 400 
de pensionari. Au depus cererea 
aproape 300 de persoane și până 
acum au primit în jur de 50 de per-
soane lemnele. Ne este greu pentru 
că nu avem transport, Primăria 
nu dispune de transport pentru 
ca lemnele să fie duse la oameni 
și de asta procesul durează”, ne-a 
spus primarul. 

Satul Purcari din raionul Ște-
fan-Vodă are aproximativ 3000 
de locuitori. 
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Scandal din cauza campaniei 
„Copiii LGBT în Școala Ta”

Luni, 7 noiembrie, în presă 
a apărut știrea despre inițierea 
campaniei „Copiii LGBT în Școa-
la Ta”, lansată de către Centrul de 
Informare și Documentare privind 
Drepturile Copilului din Moldova 
(CIDDC), GENDERDOC-M și Plat-
forma Copiilor. Marți, 8 noiem-
brie, fostul președinte Igor Dodon 
scria pe pagina sa de Facebook că 
prin această campanie autoritățile 
promovează desfrâul în școli.

„În calitate de părinte, și cred 
că voi exprima o poziție împăr-
tășită de majoritatea părinților 
din Moldova pe cazul dat, sunt 
categoric împotriva propagandei 
homosexualității și a desfrâului 
în școli, băgată insistent de ac-

tuala conducere anti-națională și 
anti-creștină. În multe școli din 
republică încă nu a ajuns căldura, 
dar în schimb a ajuns propaganda 
LGBT”, a scris Dodon. 

După aceasta și PSRM a ieșit cu 
un comunicat prin care condam-
nă inițiativa și cere Ministerului 
Educației să interzică această 
campanie. 

„În loc să soluționeze proble-
mele social-economice, autorită-
țile moldovenești promovează și 
sprijină astfel de inițiative prin 
adoptarea diferitor acte normative, 
precum și prin susținerea directă 
și deschisă a comunității LGBT. 
Este vorba despre organizarea pa-
radelor gay, adoptarea Convenți-
ei de la Istanbul într-o versiune 
inacceptabilă pentru societatea 
moldovenească și alte inițiative”, 
se arată în comunicatul PSRM. 

Reacția Ministerului 
Educației și 
a reprezentanților 
ONG-urilor care 
promovează campania

Într-un comunicat al Minis-

Centrul de Informare și Documentare 
privind Drepturile Copilului din Moldova, 
GENDERDOC-M și Platforma Copiilor 
au anunțat despre susținerea campaniei 

„Copiii LGBT în Școala Ta”. Campania „Copiii 
LGBT în Școala Ta” se adresează cadrelor 
didactice din Republica Moldova pentru a 
sensibiliza adulții din comunitatea școlară să 
asigure copiilor LGBT + un mediu educațional 
incluziv. Anunțul despre această campanie 
a stârnit revoltă în societate în special după 
postările din mediul online ale fostului președinte 
al R. Moldova, Igor Dodon, dar și a comunicatului 
PSRM care cere Ministerului Educației stoparea 
acestei campanii în școli. 

terului Educației și Cercetării se 
arată că această campanie nu a 
fost inițiată sau coordonată cu in-
stituția de resort, iar politicienilor 
li se recomandă să nu politizeze 
subiectul.

„Ministerul nu a fost consultat 
sau informat în prealabil despre 
campanie. MEC este preocupat de 
asigurarea unui mediu educațio-
nal sigur și protectiv pentru fie-
care copil. Referitor la comenta-
riile unor politicieni, considerăm 
incorectă politizarea subiectului 
și nu comentăm declarațiile re-
spective”, se arată în comunicat. 

La rândul său, Angelica Frolov, 
membră GENDERDOC-M, susține 
că această campanie nu are treabă 
cu Guvernul, cu Maia Sandu și cu 
programa școlară. 

Totodată, Tatiana Corcebaș-O-
nică, specialistă în comunicare și 
relații publice la Centrul de In-
formare si Documentare privind 
Drepturile Copilului, a declarat 
pentru zdg.md că nu intențio-
nează să meargă în școli pentru 
a desfășura această campanie, iar 
denumirea campaniei nu are legă-
tură cu guvernarea sau programa 
școlară.

Din păcate, unii citesc 
doar titlul 

Natalia Bzovaia este profesoară 
la Liceul Waldorf din Chișinău și 
susține că, din păcate, oamenii ci-
tesc doar titlurile știrilor și nu tot 
articolul, nu se informează corect, 
din acest motiv apar și isteriile. 
Natalia susține că această cam-
panie este destinată doar cadre-
lor didactice, nu copiilor. Este o 
campanie de sensibilizare la fel ca 
și în cazul copiilor cu necesități 
speciale: 

„Dacă un băiat are părul lung și 
o înfățișare mai feminină, iar cole-
gii râd de el, fac glume homofobe 
sau îl bat după lecții, profesorul 
trebuie, ar trebui să intervină? 
Desigur, că e vorba despre stere-
otipuri. Dar dacă profesorul în-
suși e homofob și mai face glume 
proaste?”.

Campania este destinată 
profesorilor, 
nu se va preda în școli

„Ce facem cu un copil în prag 
de suicid, căci i-i frică de faptul 
că e altfel, iar familia nu tolerează 

După o pauză de 24 de ani, duminică, 
6 noiembrie 2022, a fost reluată circula-
ția trenului pe cursa internațională Chiși-
nău-Kiev. Cu această ocazie, la Gara Chi-
șinău a avut loc evenimentul de lansare, 
anunță printr-un comunicat Calea Ferată 
din Moldova. Durata călătoriei într-o direc-
ție este de aproximativ 13 ore. Costul unui 
bilet de călătorie este între 870 și 1260 de 
lei, în funcție de clasa de confort.

Potrivit directorului Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova”, Oleg Tofilat, relansarea cur-
sei Chișinău-Kiev este o etapă importantă 
de interconexiune regională: „Acest tren va 
oferi conexiuni bune cu aeroportul, avem 
intenții să simplificăm logistica spre ae-
roport, spre Iași și spre București. Avem 
planuri mari în privința dezvoltării trans-
portului de călători – un transport sigur 
și confortabil. Trăim timpuri când putem 
reuși lucruri care păreau imposibile acum 
un an. Sunt sigur că, după victoria fraților 
noștri din Ucraina, vom relua circulația 
spre Odesa și alte orașe”.

Ambasadorul ucrainean Marko Șevcenko 
apreciază cooperarea bilaterală.

Potrivit lui, această cursă va asigura ac-
cesul cetățenilor ucraineni spre Europa: 
„Este o cursă cu simbolism important. Acest 
tren este trenul spre victorie, fiecare vagon 
reprezintă o regiune temporar ocupată. 
Unul e dedicat regiunii Harkov care este 
deja eliberată și sunt sigur că acest tren va 
deveni într-adevăr trenul victoriei. Este și 
un simbol al parteneriatului nostru, suntem 
fericiți că sunteți alături de noi. Relația 
noastră de bună vecinătate s-a transformat 
într-una de fraternitate”.

La eveniment au participat: ambasadorul 

SUA, Kent Logsdon; ambasadorul Româ-
niei, Cristian-Leon Țurcanu; directorul 
APP, Eugeniu Cozonac; directorul general 
al Aeroportului Internațional Iași, Romeo 
Vatra; președintele APIT, Sergiu Manea; 
reprezentantul UNFPA Moldova, Nigina 
Abaszada; șeful Direcției Comunicare a 
„Ukrzaliznytsia”, Aleksandr Șevcenko.

Precizăm că trenul Chișinău-Kiev va 
circula de trei ori pe săptămână conform 
următorului grafic:

• Din Chișinău spre Kiev: în zilele ca-
lendaristice pare.

17:45 – plecarea din Chișinău, ajunge la 
Ungheni la ora 20:21. La Kiev, garnitura 
ajunge la ora 11:48.

• Din Kiev spre Chișinău: în zilele ca-
lendaristice impare.

17:02 – plecarea din Kiev, ajunge la Un-
gheni la ora 07:53. La Chișinău, garnitura 
ajunge la ora 10:38.

Trenul are șapte vagoane, dintre care 
cinci cu compartimente și două de tip Plat-
zkart (Capacitatea maximă de locuri: 280).

Durata călătoriei într-o direcție este de 
aproximativ 13 ore. Costul unui bilet de 
călătorie este între 870 și 1260 de lei, în 
funcție de clasa de confort.

Biletele pot fi cumpărate la casele Gă-
rii, dar și online pe adresa: bilete.cfm.md. 
Pentru mai multe informații puteți apela 
la numărul de telefon 14010.

Cursa feroviară Chișinău-Kiev va fi ope-
rată de reprezentanții Căilor Ferate din 
Ucraina „Ukrzaliznytsia” în comun cu Î.S. 
„Calea Ferată din Moldova”.

Cursa feroviară Chișinău-Kiev a fost 
sistată în data de 02.10.1998.

Victoria Popa

A fost reluată circulația trenului pe cursa internațională Chișinău-Kiev

astfel de „dereglări”? Îi povestim 
că o să treacă? Aici chiar nu putem 
povesti experiențe de genul: „când 
am fost și eu ca tine... dar apoi am 
crescut și mi-a trecut”… Această 
campanie nu e despre predarea 
sexului în școală”, ne spune Na-
talia Bzovaia.

În urma știrilor apărute în pre-
să, un grup de părinți a lansat o 
petiție prin care cere interzicerea 
campaniei. „Considerăm inac-
ceptabil să înnobilăm principiile 
promovate de așa-numita comu-
nitate LGBT, al cărei scop final 
este molestarea minorilor și, ca 
urmare, normalizarea relațiilor 
netradiționale în societate”, se 
arată în textul petiției.

Copiii care susțin 
drepturile persoanelor 
LGBT+ sunt hărțuiți, 
amenințați 
cu exmatricularea 

Campania se va desfășura în 
luna noiembrie 2022 și poate fi 
urmărită pe canalele de comuni-
care ale organizațiilor GENDER-
DOC-M și CIDDC, precum și ale 
comunității Platforma Copiilor.

Copiii care participă în pro-
gramele CIDDC menționează că 
LGBT+ este un subiect care îi pre-
ocupă și li se încalcă drepturile 
atunci când își doresc să discute 
despre acest subiect și nu sunt lă-
sați. Copiii care susțin drepturile 
persoanelor LGBT+ sunt discri-
minați, hărțuiți, luați în derâdere, 
amenințați cu exmatricularea sau 
cu scăderea notelor, se arată în 
comunicatul difuzat de Platforma 
Copiilor.

Amintim că, în luna aprilie, 
un adolescent trans s-a sinucis, 
acesta, o perioadă îndelungată, 
fiindsupus bullying-ului și violen-
ței din partea colegilor de școală.

Unii politicieni și părinți sunt isterizați. Ce presupune de fapt această campanie?

Carolina CHIRILESCU
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UE ne ajută din nou, dar 
cum ne ajutăm noi singuri? 

Uniunea Europeană mai oferă un 
suport financiar de 250 de milioane de 
euro Republicii Moldova pentru a nu 
admite o criză energetică profundă, 

care să provoace căderea actualei guvernări 
prooccidentale. Dincolo de aceste ajutoare 
extrem de importante pe care le primește, 
guvernarea de la Chișinău nu dă însă semnale că 
ar ști ce urmează să facă cu economia națională în 
perspectivă medie și lungă. 

E C O N O M I E

În octombrie 
moldovenii 
au plătit Gazprom-
ului 835 milioane 
lei pentru gaz

În luna octombrie au fost fur-
nizate în Republica Moldova gaze 
naturale în volum total de 29,621 
milioane de metri cubi în valoare de 
835,247 milioane lei. Dintre aces-
tea 17,594 milioane de metri cubi 
în valoare 483,955 milioane de lei 
au revenit persoanelor juridice, iar 
12,027 milioane de metri cubi în 
valoare 351,292 milioane lei – con-
sumatorilor casnici. Compania rusă 
Gazprom a anunțat la începutul lu-
nii octombrie diminuarea livrărilor 
de gaze către Republica Moldova 
cu 30%, volum similar și pentru 
luna noiembrie, respectiv numai 
5,7 milioane de metri cubi pe zi.

60 milioane 
de euro pentru 
modernizarea 
sistemului 
energetic 
și a celui feroviar 

Republica Moldova va beneficia 
de un împrumut de 60 de milioane 
de euro acordat de Agenția France-
ză pentru Dezvoltare. Parlamentul 
a votat în cadrul ședinței de joi, 
10 noiembrie, în prima și a doua 
lectură pentru ratificarea acordului 
de finanțare. „Necesitatea obținerii 
creditului de 60 de milioane de 
euro a apărut în urma consecin-
țelor provocate de Federația Rusă 
în Ucraina, a crizei energetice și a 
inflației. Astfel, banii vor fi folosiți 
pentru consolidarea programe-
lor de protecție socială, pentru a 
atenua impactul creșterii prețu-
rilor la gaze și pentru adoptarea 
reformelor în vederea dezvoltării 
energiilor regenerabile. De ase-
menea, resursele financiare vor fi 
valorificate pentru modernizarea 
sectorului transportului feroviar”, 
comunică Parlamentul.

Șeful IEA critică 
reducerea 
producției de țiței 
de către OPEC+  

Șeful Agenției Internaționale 
a Energiei (IEA), Fatih Birol, a 
apreciat că o cotație a petrolului 
“în apropiere de 100 dolari per ba-
ril” reprezintă un risc real pentru 
economia mondială, și a afirmat că 
este surprins de decizia Grupului 
OPEC+ de a reduce producția de 
țiței, transmite Reuters. În 5 oc-
tombrie, Grupul OPEC+ (compus 
din Organizația Statelor Expor-
tatoare de Petrol și alți mari pro-
ducători de țiței) a decis cea mai 
semnificativă reducere a producției 
de petrol de la pandemia din 2020, 
scăzând livrările într-un moment 
în care piața este tensionată, în 
pofida presiunilor SUA și ale altor 
țări pentru a pompa mai mult. 

Ajunsă într-o perioadă extrem 
de dificilă din cauza scumpirii 
pronunțate a resurselor energeti-
ce, Republica Moldova primește o 
nouă finanțare de la Uniunea Eu-
ropeană, care s-o ajute să treacă 
mai ușor de această iarnă. Aflată 
într-o vizită la Chișinău, preșe-
dinta Comisiei Europene, Ursula 
von der Leyen a anunțat oferirea 
unei finanțări în valoare de 250 
milioane de euro Guvernului de 
la Chișinău. 

Încă 250 milioane de euro 
de la Uniunea Europeană

„Republica Moldova se con-
fruntă cu o criză energetică acută, 
care ține atât de alimentarea cu 
gaze și energie electrică, cât și de 
modul de a vă permite să achitați 
pentru aceste resurse. Noi ne vom 
asigura că vom face tot posibilul ca 
dumneavoastră să faceți față aces-
tei crize. Iată de ce am pregătit un 
pachet suplimentar de susținere 
energetică pentru R. Moldova”, 
a anunțat șefa executivului UE. 

Două sute de milioane de euro 
vor fi acordate în caz de necesita-
te, pentru acoperirea necesităților 
de gaze. De altfel, jumătate din 
această sumă este sub formă de 
grant, adică e nerambursabilă. 
Cealaltă sută de milioane este sub 
formă de împrumuturi. Banii vor 
fi oferiți, începând cu 1 ianuarie 
2023. Pe lângă aceasta, vor fi acor-
date 50 de milioane de euro în 
calitate de suport bugetar, pentru 
compensațiile oferite celor mai 
vulnerabile persoane. 

Totodată, Comisia lucrează cu 
secretariatul comunității ener-
getice pentru a crea o schemă de 
salvare a Republicii Moldova, care 
să permită achizițiile de resurse 
energetice. 

„Eu sper că toate aceste mă-
suri vor da R. Moldova acel sprijin 
necesar ca să treacă peste iarnă. 
Dacă ne-am uita la viitorul nostru 
comun, Republica Moldova nu 
este doar vecinul și partenerul 
nostru, dar este și un candidat 
la aderarea la UE. Republica 
Moldova este parte din familia 
noastră europeană și familia se 
unește atunci când vremurile sunt 

grele. De aceea sunt astăzi aici”, 
a afirmat Ursula von der Leyen.

Republica Moldova, 
veriga slabă în tabăra 
statelor democratice? 

Acordarea acestui ajutor are 
mai multe valențe decât cele de 
ordin social. Susținerea Republicii 
Moldova trebuie privită prin pris-
ma războiului din Ucraina, care 
este îndreptat, în primul rând, 
spre subminarea actualei ordini 
mondiale. Chiar oficialii ruși au 
spus că actuala ordine, bazată pe 

democrație și drepturile omului, 
trebuie schimbată. Rușii nu spun 
cu ce ar vrea să schimbe actuala 
ordine, însă nu este greu de de-
dus din acțiunile armatei ruse 
în Ucraina, că ar fi vorba despre 
dreptul celui puternic de a-l domi-
na pe cel slab. Se lovește în însăși 
temelia civilizației occidentale, 
bazată pe libertatea omului de a-și 
decide singur soarta. 

Oricât ar fi de regretabil, deși 
s-a aliniat lumii civilizate, Re-
publica Moldova poate fi veriga 
slabă a lumii libere în această 
confruntare. Folosindu-și arma 
energetică și propaganda agresivă, 
Federația Rusă încearcă să pună 
presiune pe populația țărilor eu-
ropene, care să schimbe actualii 
guvernanți pe unii mai reticenți 
în a oferi ajutor Ucrainei în lup-
ta sa contra agresiunii rusești. 
Și Republica Moldova ar putea fi 
prima rândunică în acest sens. Nu 
întâmplător au fost reduse drastic 
cantitățile de gaze livrate Repu-
blicii Moldova, care au condus 

Ion CHIȘLEA 

la scumpirea energiei electrice. 
Și asta pe fundalul unor proteste 
masive ale partidelor proruse, a 
căror legătură cu Kremlinul este 
destul de certă. 

În acest context, nu întâmplă-
tor, președinta Maia Sandu a men-
ționat ordinea globală în cadrul 
briefingului, susținut împreună 
cu Ursula von der Leyen. 

„Ucrainenii, astăzi, își apără cu 
arma în mână patria, viitorul și li-
bertatea. Milioane de copii, femei, 
vârstnici și--au găsit libertatea în 
alte țări. Noi i-am ajutat pe toți cei 
care au ajuns în Republica Moldo-
va din prima zi. Respectăm suve-
ranitatea și integritatea teritorială 
a Ucrainei și nu recunoaștem ane-
xarea teritoriilor sale din est de 
către Federația Rusă. Rămânem, 
totodată, convinși că este nevoie 
de eforturi și mai mari, de unitate 
și de solidaritate la nivel global 
pentru a forța Rusia să plece din 
Ucraina. Doar așa vom reinstala 
pacea”, a declarat președinta. 

Totodată ea a menționat vul-
nerabilitățile Republicii Moldova.

„Ne confruntăm cu cea mai 
gravă criză energetică din ulti-
mele trei decenii. O criză în care 
resursele energetice sunt folosite 
pe post de arme ce sunt îndreptate 
împotriva democrației. Acest răz-
boi energetic se întâmplă nu doar 
în R. Moldova, a spus Maia Sandu.

Un nou grant 
de la Guvernul Germaniei

Este de menționat că mem-
brii Cabinetului de miniștri au 
aprobat în ședința de miercuri 
un proiect cu privire la inițierea 
negocierilor și aprobarea semnării 
înțelegerii dintre Guvernul Repu-
blicii Moldova și Guvernul Repu-
blicii Federale Germania privind 
cooperarea financiară.

Scopul înțelegerii este acorda-
rea unui suport financiar neram-
bursabil, în valoare de 40 milioane 
de euro, pentru a susține progra-
mele de stat privind compensarea 
creșterii costurilor la energie pen-
tru grupurile vulnerabile.

Suportul bugetar nerambur-
sabil va fi debursat pe conturile 
Ministerului Finanțelor până la 
data 15 decembrie 2022.

Prin anunțarea noilor finanțări, 
Uniunea Europeană transmite 
mesajul că nu va admite scoaterea 
Republicii Moldova din frontul 
statelor democratice în actuala 
confruntare geopolitică globală. 

Cât vom trăi 
din împrumuturi

În ultimul an doar UE a acor-
dat 840 de milioane de euro în 
împrumuturi și granturi neram-
bursabile Republicii Moldova. În 
anul viitor acestea vor continua 
cel mai probabil. Este clar că fără 
aceste finanțări, autoritățile de la 
Chișinău n-ar fi făcut față crizelor 
suprapuse cu care se confruntă de 
mai bine de un an. Până la urmă 
nu contează cum se descurcă, dar 
se descurcă, am zice noi. 

Însă nu putem să nu constatăm 
că finanțarea externă este practic 
singura soluție a actualei guver-

nări, prin care economia moldo-
venească este menținută pe linia 
de plutire. Puterea de cumpărare 
a populației este menținută cât de 
cât prin infuziile masive de bani 
prin intermediul compensațiilor 
și unor programe sociale extin-
se. Acestea sunt, însă, măsuri de 
avarie. Dincolo de ele nu s-a pro-
filat, deocamdată, nicio strategie 
a Guvernului pe termen lung sau 
mediu de a dezvolta economia, 
de a crea condiții pentru ca bu-
sinessul să-și revină și să înceapă 
să crească, să deschidă locuri de 
muncă, să oprească exodul po-
pulației și să majoreze contribu-
țiile la bugetul de stat. În afară 
de programe sociale sau de efici-
entizare a colectărilor fiscale, nu 
am văzut nici un proiect complex 
privind stimularea dezvoltării bu-
sinessului. Deocamdată, nu a fost 
publicată spre consultare măcar 
politica-bugetar fiscală pentru 
anul viitor, cea care ne va arăta 
cum se va comporta guvernarea 
cu businessul în anul care vine. 
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Arslan Safarmatov este o persoa-
nă cu constituție obișnuită, ceea ce îl 
deosebește sunt ochii săi pătrunză-
tori, caracterul implacabil și curajul 
uluitor. A participat la Războiul de pe 
Nistru și a fost rănit. A fost decorat 
cu Ordinul „Credință Patriei”, gradul 
III, după care s-a recuperat, a mers 
din nou în Transnistria pentru a fi 
alături de colegii săi de brigadă. A 
mers cu convingerea că atunci când 
sunt împreună mor mai puțini. Acum 
a plecat să lupte în Ucraina pentru a 
opri invazia „hoardelor ruse” și pentru 
a nu permite ca atrocitățile acestora 
să ajungă în Moldova.       

- Domnule Safarmatov, ce v-a 
făcut să mergeți în Ucraina 
să luptați împotriva trupelor 
ruse? Să mergeți din nou în 
luptă după ce ați fost rănit în 
Războiul de pe Nistru?
Știind de ce atrocități sunt capabile 

hoardele ruse, după crimele comise de 
gruparea criminală a lui Kostenko în 
partea stângă a Nistrului, am conști-
entizat că, dacă Ucraina pierde acest 
război, rușii vor ajunge și în Moldo-
va. Ei nu pot să ajungă aici datorită 
faptului că sunt opriți de ucraineni, 
dar scopul lor declarat este să ajungă 
la Chișinău. 

Știind ce au făcut ei în 1992, mi-
am dat seama că faptele lor cumplite 
se vor repeta într-o violență și mai 
mare. Uitați-vă ce fac în Ucraina. 
Anume acest lucru m-a făcut să plec 
în Ucraina și să nu permit armatei 
ruse să ajungă în Moldova. 

- Asta s-a întâmplat în februa-
rie. Când mai exact ați mers 
în Ucraina?       
Noi am plecat mai târziu, după ce 

autoritățile de la Kiev și-au anunțat 
decizia să formeze Legiunea Interna-
țională. Doar după ce a fost creat un 
cadru juridic pentru noi, am putut 
merge. 

- Militarii din Moldova care 
luptă în Ucraina au aceiași 
ofițeri, sunt în aceeași unita-
te militară?
Moldovenii sunt în diferite unități 

militare ale Legiunii Internaționale. 
După estimările noastre, în Ucraina 
luptă aproximativ 300 de militari din 
Republica Moldova. 

Potrivit declarațiilor Comanda-
mentului Forțelor Armate ale Ucrai-
nei, militarii din Legiunea Interna-
țională au jucat un rol deosebit de 
important în contraofensiva declan-
șată la sfârșitul lui august...  

Da, este adevărat, deoarece legi-

unea este alcătuită din profesioniști 
care au experiență militară, au luptat 
în mai multe războaie, sunt deprinși 
cu operațiuni de acest gen. Evident 
că au fost și unități ucrainene, dar 
rolul legiunii a fost determinant în 
contraofensivă.

- Există morți printre militarii 
moldoveni?     
Din ce știu eu, morți nu avem, doar 

eu sunt rănit. Altceva nu știu.

- Care este atitudinea ucrai-
nenilor față de militarii din 
Legiunea Internațională?
Toată stima și respectul. Noi, mol-

dovenii, am intrat primii în Irpin (oraș 
din regiunea Kiev – i.g.) după retra-
gerea rușilor. Și când eram deja la un 
capăt de Irpin, ne-a ajuns o mașină 
cu doi ostași ucraineni și ne-au între-
bat de unde suntem. Le-am spus că 
suntem din Moldova, la care ei ne-au 
spus că nu s-au așteptat vreodată să 
întâlnească moldoveni în Irpin, ca ei 
să intre primii în oraș după retragerea 
rușilor.

    
- Cum ați fost rănit și în ce 
stare sunteți acum? 
Am fost rănit în Severodonețk pe 3 

iunie, apăram acest oraș. Un camarad 
din grupul meu, din Brazilia, a fost 
omorât. Mi s-a părut că am stins focul, 
dar rămăsese acolo unul care m-a ră-
nit și pe mine când m-am pornit spre 
brazilian să văd ce e cu el. 

- Ați fost rănit din ce și în ce 
parte a corpului?
Glonte de automat, am fost rănit 

în burtă și coapsă. Acum sunt la re-
cuperare, asemenea rană, după spu-
sele medicilor, se tratează de la un 
an în sus. 

- Ce se întâmplă acum pe câm-
pul de luptă, după anunțarea 
mobilizării în Rusia?       
Mor mai mulți din partea rușilor. 

Pierderile rușilor se explică prin lip-
sa de instruire, absența moralului, 
dotare precară etc. Sunt distruși din 
punct de vedere moral. Un rol impor-
tant îl joacă propaganda rusă: există 
o realitate plăsmuită de televiziunile 
de stat rusești și o altă realitate des-
coperită de ei înșiși atunci când ajung 
pe poziții. Sunt împinși ca niște oi 
înainte și ai noștri [trupele ucraine-
ne, Arslan Safarmatov se identifică 
drept militar al Forțelor Armate ale 
Ucrainei – n.r.] nu au altceva să facă 
decât să îi omoare.  

- Care este deosebirea dintre 

un mercenar și un ostaș care 
luptă în Legiunea Internați-
onală?
Noi suntem angajați oficial, în bază 

de contract, în armată. De fapt, eu nu 
am văzut mercenari în Ucraina. Toți 
militarii străini sunt angajați în baza 
unui contract în Forțele Armate ale 
Armatei Ucraine. Din acest conside-
rent, niciun militar angajat în baza 
unui asemenea contract nu poate să 
fie calificat drept mercenar. De obicei, 
mercenarii primesc mai mulți bani 
decât un ostaș de rând angajat în baza 
unui contract. Noi avem aceeași soldă 
ca militarii din Armata ucraineană, 
la fel cum ne-am apăra statul nostru. 
În același timp, din punct de vedere 
juridic, noi apărăm integritatea teri-
torială a unui stat care duce un război 
drept, de apărare. 

 Ce opinie aveți despre vete-
rani ai trupelor speciale, chiar 
purtători de beretă purpurie 
[piesă de vestimentație care 
se acordă angajaților trupelor 
speciale după probe militare 
extrem de dificile la sovietici 
și în statele ex-sovietice – i.g.] 
care ies acum la pretinsele 
proteste alături de aderenții 
partidelor lui Ilan Șor și Ghe-
orghe Cavcaliuc?
Eu cunosc băieți din Bereta pur-

purie care au demnitate, dar cei pe 
care i-am văzut eu în piață sunt niște 
alcoolici care nu știu să rostească un 
cuvânt. Eu nu cred că ei au luptat 
pentru integritatea statului Republica 
Moldova. Pe imaginile video pe care 
le-am văzut eu, acești oameni se pre-
zintă drept veterani ai forțelor armate 
ale URSS sau ceva de genul ăsta. 

Când văd aceste imagini, am o 
oroare profundă. Oamenii ăștia sunt 
plătiți să stea în stradă. Persoanele 
care racolează acești pretinși mani-
festanți trebuia identificate la timp 
și reținute. O persoană care protes-
tează pe bani nu poate să fie numită 
protestatar. 

Toată problema noastră este că nu 
își face treaba Serviciul de Informații 
și Securitate. Această instituție este 
vândută în proporție de 90%, cum-
părată și vândută din nou.   

Interviu realizat de Ilie Gulca

P O L I T I C Ă

„Ucrainenii nu s-au 
așteptat să întâlnească 
moldoveni la Irpin”

Arslan Safarmatov, 52 de ani, militar în 
Legiunea Internațională a Forțelor Militare 
Ucrainene, veteran al Brigăzii de poliție cu 
destinație specială „Fulger” și al Războiului 

de pe Nistru, rănit în Transnistria și Ucraina, vorbește 
într-un interviu pentru „Gazeta de Chișinău” despre 
reputația moldovenilor în armata ucraineană și le dă 
replică rusofililor din Republica Moldova care îl acuză 
de mercenariat.

Interviu cu veteranul Războiului de pe Nistru și al Războiului 
din Ucraina, Arslan Safarmatov 

Peste 100.000 de soldați 
ruși au fost uciși sau răniți 
în Ucraina

Peste 100.000 de militari ruși au fost uciși sau răniți 
de la începutul invaziei Ucrainei, a estimat miercuri șeful 
de stat major al SUA, generalul Mark Milley, adăugând 
că pierderile sunt probabil similare de partea ucrainea-
nă, relatează France Presse, citat de agerpres.ro. „Sunt 
peste 100.000 de soldați ruși uciși și răniți”, a decla-
rat generalul Milley, care s-a exprimat în fața New York 
Economic Club. „Probabil, același lucru (este valabil) de 
partea ucraineană”, a adăugat el. Responsabilul militar 
american consideră că victoria militară nu este posibilă 
nici pentru Rusia și nici pentru Ucraina.

Biden: „Ei, armata rusă, 
au probleme reale”

Președintele american Joe Biden a spus că decizia 
comandamentului rus de a retrage trupele din Herson 
era așteptată și a coincis cu faptul că alegerile din SUA 
s-au încheiat. „În primul rând, mi s-a părut interesant 
că au așteptat până la sfârșitul alegerilor [SUA] pentru a 
lua această decizie, pe care o știm de mult timp. Și asta 
indică faptul că ei, armata rusă, au probleme reale”, a 
spus Biden. „Rămâne de văzut dacă se ia o decizie privind 
faptul dacă Ucraina este pregătită să facă un compromis 
cu Rusia”, a spus Biden.

Principala condiție 
pentru reluarea negocierilor 
cu Rusia

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și 
Apărare din Ucraina, Oleksi Danilov, a declarat marți că 
principala condiție pentru reluarea negocierilor cu Rusia 
va fi restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, infor-
mează Reuters. Influentul oficial a spus că Ucraina are de 
asemenea nevoie să i se „garanteze” sisteme moderne de 
apărare antiaeriană, avioane, tancuri și rachete cu rază 
lungă de acțiune. „Rusia, negocieri. Principala condiție 
a președintelui Ucrainei este restaurarea integrității te-
ritoriale a Ucrainei”, a scris Danilov pe Twitter.

Erdogan: Retragerea 
trupelor ruse din Herson, 
o decizie pozitivă

Președintele turc Recep 
Tayyip Erdogan consideră 
retragerea trupelor ruse din 
Herson o decizie pozitivă. El 
a declarat, de asemenea, un 
nivel ridicat de încredere față 
de președintele rus Vladimir 
Putin. Erdogan a mai promis 
că va continua să intermedieze 
negocierile ruso-ucrainene. 
Președintele turc a făcut aceste 
declarații la o conferință de presă pe aeroportul din An-
kara. „Cea mai recentă decizie a părții ruse cu privire la 
Herson este un moment pozitiv, o decizie semnificativă”, 
a spus președintele turc.

Președintele turc 
a respins o nouă ratificare 
a candidaturii Finlandei 
și Suediei la NATO

După mai bine de șase luni de negocieri, vizite și confa-
bulații, președintele turc a amânat din nou pe 8 noiembrie 
ratificarea candidaturilor suedeză și finlandeză la NATO, 
scrie lemonde.fr. După întâlnirea cu prim-ministrul su-
edez, Ulf Kristersson, care a făcut intenționat călătoria 
la Ankara pentru a pleda cazul țării sale, șeful statului 
turc a amânat discuțiile la încă o „întâlnire comună la 
sfârșitul lunii la Stockholm” – unde, a adăugat el, fără a 
preciza o dată, „sperăm să avem o concluzie mai pozitivă”, 
asigurând totodată că „dorește sincer aderarea Suediei” 
la Alianța Atlantică.

I.G.

M a p a m o n d
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Neutralitate 
sau duplicitate?

Există idei care ne intră în cap, 
și ne intră atât de bine, încât nu 
le mai chestionăm validitatea. Ne 
obișnuim cu ele, transformând 
judecata (strâmbă sau dreaptă) 
care a stat la baza adoptării lor 
într-o prejudecată. Anii trec, lu-
mea din jurul nostru se schimbă, 
ne schimbăm și noi odată cu ea, 
dar aceste idei rămân și ne mo-
delează în continuare percepția 
și comportamentul. Deseori, în 
ciuda realității care le invalidează 
întruna. Una dintre aceste idei 
fixe este, la moldoveni, neutrali-
tatea. Conjunctura care a făcut-o 
posibilă trebuie luată în consi-
derație, întrucât ea explică întru 
câtva – fără a justifica! – de ce 
RM a optat pentru statutul de 
neutralitate, dar nu mai explică 
de ce rămânem neutri după ce 
conjunctura s-a schimbat radical. 
Dar să le luăm pe rând.

Primo. Nici cetățenii, nici po-
liticienii din RM nu par să în-
țeleagă până la capăt conceptul 
de neutralitate. Sau nu vor să-l 
înțeleagă, pentru că așa le-ar fi 
lor mai comod. Și ce este neutra-
litatea unui stat, conform legilor 
internaționale și naționale? Ei 
bine, ea se definește, îndeobș-
te, ca refuzul acelui stat de a lua 
parte la conflictele armate dintre 
alte țări. De aici, dreptul sau obli-
gația de a nu-și pune teritoriul la 
dispoziția vreuneia dintre părțile 
beligerante, dublate de libertatea 
de a continua afacerile și relațiile 
cu toate părțile implicate în con-
flict, fără nicio discriminare. Iar 
pentru ca toate aceste lucruri să 
fie posibile, neutralitatea presu-
pune și recunoașterea ei de către 
beligeranți, ceea ce îi obligă la 
respectarea statutului respectiv.

Nu trebuie să fii geniu ca să 
observi că politicienii moldoveni 
rețin și insistă doar pe partea 
cea mai generală a definiției: 
nu ne băgăm în conflictele al-
tora și rămânem întotdeauna 
imparțiali. Pe lângă faptul că e 
generală, această formulare e 
și liniștitor-îmbietoare, parcă 
extrasă din manualul cu clișee 
sovietice despre firea pașnică și 
cumpătată a moldovenilor. Re-
dus la neimplicare, argumentul 
neutralității mizează în special 
pe dorința unor oameni pătimiți 
(și nu foarte patrioți) de a nu se 
sacrifica pentru propria lor țară, 
ferindu-i, totodată, de cel mai ne-
plăcut aspect al neutralității: nu 
poți să nu iei partea unuia dintre 
beligeranți dacă cel puțin unul 
dintre ei te privează de libertatea 
de a proceda altminteri.

Una (nu și unica) dintre so-
luțiile de a depăși crizele e să le 
sfidezi. Să le ignori, făcându-ți 
onest meseria. Să nu lași ca pro-
vocările – și provocatorii – să-ți 
impună agenda. Câteva exemple 
din lumea teatrului demonstrează 
validitatea acestui principiu. TN 
„Mihai Eminescu” ne-a alintat cu 
Reuniunea Teatrelor Naționale. 
Editura Arc a tipărit (la Harkov, 
sub bombardamentele rusești!) 
o frumoasă carte despre distinsa 

artistă și profesoară Nelly  Cozaru, în care colegii de scenă, criticii, 
dar și protagonista meditează asupra fenomenului teatral. „Luceafă-
rul” a intrigat publicul cu o premieră în regia lui Dumitru Acriș. Iar 
Teatrul „Eugène Ionesco”, respectând stilistica spiritului tutelar, nu 
doar surprinde, dar și șochează cu un spectacol după Funia lui Patrick 
Hamilton, în regia lui Sergiu Chiriac. După cum orice producție „rea-
listă” este, implicit, critică (la adresa societății), orice text din cultura 
scrisă a umanității, ca celulă a memoriei colective, este, implicit, actual. 

Funia e un spectacol tipic pentru teatrele din Broadway, chiar dacă 
piesa e scrisă de un autor britanic. Ea s-a bucurat (pe lângă succesul 
din Marea Britanie) de aprecierea publicului din New York. O comedie 
neagră, o istorie polițistă. Pe de altă parte, e teatralitatea însăși, cu 
secvențe autoreferențiale, ce seamănă cu jocurile postmoderniste: 
implicați într-un joc macabru, personajele discută detașat despre 
o piesă, care tocmai se joacă în aceste zile pe Broadway, intitulată 
Funia (da, de Patrick Hamilton), în care istoria o repetă punctual pe 
cea care li se întâmplă lor. Procedeul amintește de Chirița în Iași, 
în care protagonista merge la teatru și privește o piesă („Două fete 
și-o neneacă”), ce reprezintă chiar istoria ei. Ei, bine, inteligenta 
noastră eroină autohtonă își dădea seama că e o poveste despre ea 
(și se revolta!). Aici însă, nu doar protagoniștii omorului de dragul 
spectacolului sunt cinici, ci și personajele – rudele și prietenii celui 
ucis – discută lejer (și ipocrit, având în vedere prezența discretă a 
victimei acestor teorii) despre un spectacol în care personajul e omorât 
(concentrându-se pe tehnicile teatrale, nu pe aspectul etic) și despre 
teoria nietzscheană a „omului superior” (prin extensie: a „rasei su-
perioare”), în drept să decidă asupra vieților altora. 

Macabru, cinic, gotic, de un umor negru, spectacolul este teatru 
pur. Spectatorii cad în capcana jocului diabolic, pas cu pas. La început 
sunt șocați de omorul, nejustificat în niciun fel, care se produce chiar 
în debutul piesei; apoi, câte unul, încep să chicotească; apoi toată 
sala râde de replicile nostime (chiar dacă nimic nu s-a schimbat între 
timp: personajul ucis la începutul piesei continuă să fie „prezent”, 
în lada în care a fost pus, transformată în masă pentru fructe (sic!) 
până la căderea cortinei! Trei împușcături finale (și trei cadavre în 
plus) inversează provocarea (după ce spectatorul a fost făcut să râdă, 
participând la festinul macabru): voi de ce râdeți, de fapt?!

Un spectacol de acest gen solicită implicare deplină, ca în piesele lui 
Ionesco, altfel tensiunea curentului (și a curenților), nesupravegheată 
strâns, ar risca să cadă. Spre onoarea ionescienilor, artiștii reușesc 
să mențină flacăra luminii ludic-macabre la tensiunea necesară. Mai 
întâi, ritmul, asigurat de regie, de echipa de actori, dar și de muzica 
lui Sinatra (leitmotiv muzical e hitul New York, New York), e potrivit 
acțiunii. Excesiv de teatrali sunt Maxim Chiriac și Valeria Garțan. 
Organici, conformi contextului, au fost Doina Arvat – o memorabilă, 
expresivă și plastică mrs. Wilson, și Petru Dragancea (pe ultimul mi-l 
imaginam în rolul protagonistului Brandon Show). A fost bun ezitan-
tul, „făptașul speriat”, Iurie Pascar. La înălțime, ca de fiecare dată, 
Anatol Guzic (deși ușor static), jucându-l pe teoreticianul crimei, dar 
și pe detectivul ocazional, un soi de Svidrigailov, ce vrea să afle esența 
faptelor produse, nu doar aparența spectaculară. Ca întotdeauna, 
maeștri ai episodului, prezenți în dozele necesare, Laurențiu Vutcărău 
și Natalia Prodan. Aș menționa o bună formă fizică, plastică, artistică 
a întregului ansamblu, o echipă de tineret a TEI.

Hamilton și-a scris piesa în 1929, având ca pretext un caz real. 
Discuția despre dreptul de a lua viața altuia conduce la teoriile „rasei 
superioare” și a „oamenilor aleși”, care cred că pot să sacrifice destine 
și vieți străine, grație unui „statut special” pe care l-ar avea primii. 
Aluzia la Nietzsche (Om și Supraom) și Dostoievski (Crimă și pedeap-
să) e transparentă. Piesa lui Hamilton a devenit canavaua primului 
film autonom al lui Alfred Hitchcock (1947), văzut ca o proiecție a 
ambițiilor lui Hitler, care tocmai sacrificase milioane de oameni în-
tr-un măcel mondial, în numele prosperării unei „rase superioare”, 
„alese”. Spectacolul de azi impune asocierea directă cu ra(s/ș)istul 
din Kremlin. Cinismul cu care acesta supune unui genocid metodic 
popoare întregi, dintr-un interes patologic, fără efect rațional, îl (im)
pune în șirul criminalilor antologici. În aplauzele unui anume public 
(inclusiv de la noi), care îi transmite salutări, inclusiv de la copiii, 
fani (și ei) ai acestui dictator macabru.

Premieră la TEI: 
Hamilton, Broadway, 
Hitchcock… Putin

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

Secundo. RM nu poate fi ne-
utră nici de jure, nici de facto, 
întrucât are pe teritoriul ei trupe 
de ocupație. Atât timp cât ceri, la 
diverse întruniri și foruri inter-
naționale, retragerea acestora, 
admiți, indirect, că ești o țară 
parțial ocupată. Totuși, dacă pre-
tinzi, concomitent, că ești neutru, 
înseamnă că nu consideri aces-
te efective drept trupe militare, 
ci ca pe niște turiști cu permis 
de portarmă ce se odihnesc pe 
țărmul pitoresc al Nistrului în 
regim all inclusive. Sau îmi scapă 
mie ceva?

Invazia Rusiei în Ucraina a 
deconspirat fără drept de apel 
precaritatea argumentului mol-
dovenesc al neutralității. Încă de 
la început, neutralitatea a fost 
menită să ne țină la adăpost de 
luarea unor decizii în lipsa căro-
ra statul RM rămâne o ficțiune. 
Mulți dintre liderii politici care 
au promovat ideea în 1994 (anul 
adoptării Constituției și artico-
lului 11 privind neutralitatea) 
și care au sprijinit-o pe parcurs 
și-au creat, astfel, posibilitatea 
de a guverna RM ca pe un fel 
de Transnistrie legalizată, altfel 
spus, posibilitatea de a haiduci 
cu acte în regulă în codrul patri-
ei – cu atât mai dens cu cât mai 
neutru. Căci a declara RM neutră 
în această regiune a Europei, cu 
rușii la cârma jocului, însemna a 
o scoate din circuitul unor acor-
duri și alianțe, adică din țarcul 
unor obligații și angajamente 
internaționale ce ar fi împiedi-
cat uriașele acte de corupție și 
trădările fățișe de țară – într-un 
cuvânt, toate măgăriile săvârșite 
de elita politico-financiară locală 
sub acoperirea „suveranității și 
neutralității“. Dar și atunci când 
RM a dat de înțeles că ar vrea să 
se smulgă din ghearele Moscovei 
de îndată ce ar avea posibilita-
tea, a insistat că ar face-o fără 
a-și revizui neapărat statutul de 
țară neutră. Este adevărat că anii 
1994-2022 nici nu prea au pus 
presiuni pe RM în acest sens, dar 
nici nu i-au oferit mari șanse de 
a scăpa din prinsoare. Din 24 
februarie a.c., Chișinăul le are.

Războiul din vecinătate, care 
afectează direct RM (refugiați, 
șantaj energetic, proiectile le-
tale străbătând cerul „neutru“ 

etc.), zgâlțâie cumpătul fragil 
al locuitorilor acestei țări. De-
prinși să creadă în neutralitatea 
lor ca într-o vacă sacră, ei înțeleg 
acum că aceasta este o iluzie și că 
nu-i va scăpa de nicio primejdie 
(bombardament, invazie etc.). 
Pe acest fundal, o parte din po-
pulație cere deschis capitularea 
din timp în fața inamicului și 
chiar o alianță cu Kremlinul à 
la Bielorusia, împotriva Ucrainei. 
E aceeași populație care a țipat 
„neutralitate“ atunci când, în anii 
de pace, venea vorba de NATO 
sau de consolidarea relațiilor 
bilaterale cu România și cu alte 
țări UE. Azi, ea are curajul să-și 
arunce masca de pe față și să cea-
ră ralierea la tabăra agresorului. 
Un alt segment al populației se 
teme în continuare că anularea 
neutralității ar trezi balaurul de 
pe Nistru – ș-apoi, cum așa, Mol-
dova de partea NATO în război? 
Noi, cei mai cuminți și mai hob-
biți din această lume de basm, 
care ne înconjoară?

În realitate, obstacolul fun-
damental care stă în calea re-
considerării statutului RM este 
duplicitatea – nici vorbă de pa-
cifism, ci mai degrabă de „eu-
ropenismul“ nostru mercantil 
și oportunist și de atașamentul 
încă destul de puternic la setul 
de valori și concepții moștenit 
de la lumea sovieto-rusă –, care 
ne definește mai bine decât orice 
altceva. O formă a ipocriziei, un 
fel de a fi falși cu lumea și cu noi 
înșine ce rezultă din simbioza 
clasică a lașității cu viclenia – să 
cedeze Ucraina, căci n-o s-avem 
gaz și lumină, iar dacă învinge, 
poate ne ia Europa la pachet? 
Dar cel mai bine a spus-o, în-
tr-o postare pe Facebook, Ro-
bert Adam, autorul cărții Două 
veacuri de populism românesc: 
„Așadar, Republica Moldova, 
cea mai săracă țară din Europa, 
care alocă apărării doar 0.4% 
din PIB, vrea să se alăture UE, 
șmecherește, fără să își rezolve 
problemele de securitate și fără 
a contribui cu nimic la securita-
tea colectivă. O atitudine matură 
și care merită desigur apreciată 
de celelalte state, care nu s-au 
gândit că ceea ce ar lipsi UE ar 
fi un blatist, care vine la masă 
doar cu pofta de mâncare.“

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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Președinta Republicii Moldo-
va, Maia Sandu, a participat la 
Summit-ul Comunității Politice 
Europene de la Praga la înce-
putul lunii octombrie a acestui 
an. Capitala Republicii Cehe a 
găzduit peste 40 de lideri de stat, 
inclusiv reprezentanți ai celor 
mai puternice țări europene 
din punct de vedere economic. 
Au existat mai multe teme, dar 
una a prevalat: sprijinul pentru 
Ucraina împotriva agresiunii 
rusești. Vizita Maiei Sandu a 
fost remarcată de majoritatea 
mass-mediei importante din 
Cehia, aceasta a subliniat, între 
altele, și faptul că președinta „se 
bucură să găzduiască la Chișinău 
următorul summit al CPE care 
ar putea ajuta țara să adere mai 
devreme la UE”. Nu e de mirare. 
Cehii încep să plătească datoria 
pe care o au față de Ucraina și 
Moldova. În ultimii douăzeci de 
ani, aceste țări au fost la perife-
ria interesului oficial de la Praga. 
Abia după izbucnirea războiului 
din Ucraina, interesul cehilor 
s-a concentrat asupra Ucrainei 
și asupra felului în care pot aju-
ta ucrainenii în modul cel mai 
eficient. În acest context, există, 
de asemenea, un interes tot mai 
mare pentru Moldova și pentru 
modul în care poate fi ajutată în 
drumul său spre UE și protejată 
de acțiunile ostile ale Federației 
Ruse. În împrejurările acestea, 

Maia Sandu a venit la Praga. Cele 
mai multe dintre articolele dedi-
cate vizitei sale au descris în mod 
oficial participarea sa la summit. 
Dintre acestea, se remarcă cel 
mai citit cotidian ceh, „Blesk”, 
care a publicat un articol intitu-
lat „10 femei influente ale sum-
mit-ului”. Doamna Sandu este 
menționată în el printre liderii 
de sex feminin eleganți care au 
participat la summit. 

Maia Sandu a participat, de 
asemenea, la un program neofi-
cial la Praga. La Ambasada Re-
publicii Moldova s-a întâlnit cu 
cetățenii moldoveni care locuiesc 
la Praga și a vizitat, împreună 
cu ambasadorul Republicii Mol-
dova din Cehia, un spectacol de 
balet la Teatrul Național Ceh, în 
cadrul căruia au evoluat dansa-
tori de origine moldovenească. 
Pe parcursul întrevederii de la 
Ambasada Republicii Moldova la 
Praga, care a avut loc într-o at-
mosferă prietenoasă, a mulțumit 
moldovenilor prezenți pentru 
sprijinul acordat Republicii Mol-
dova în străinătate. Președinția 
a publicat cu această ocazie un 
comunicat intitulat „Șefa statului 
s-a întâlnit, la Praga, cu repre-
zentanții comunității moldove-
nești din Republica Cehă”. Totul 
ar fi fost perfect în regulă dacă 
la ambasadă ar fi fost invitați 
și cehii care se interesează de 
Moldova și care o promovează 
activ în Republica Cehă. În cazul 
altor țări, și am experiență, de 
exemplu, la Ambasada României 
la Praga, sunt invitați la astfel 
de evenimente mai ales profe-
sori de limba română, publiciști, 
jurnaliști, traducători și speci-
aliști în domeniul relațiilor ce-
ho-române de origine cehă care 
susțin activ țara respectivă în 
mediul ceh.  Sprijinul lor este 

foarte apreciat. Deoarece ăștia 
sunt, în primul rând, cei care, 
într-adevăr, promovează țara și 
cultura țării lor preferate. Este 
exagerat să spun că a merge în 
străinătate și a te întâlni doar 
cu concetățenii tăi nu prea are 
sens. Maia Sandu îi poate întâlni 
și acasă, în Republica Moldova. 
Aș fi așteptat ca ea să se întâl-
nească, în primul rând, cu susți-
nătorii cehi, așa cum fac și lideri 
politici și culturali din alte țări. 
Pentru susținătorii cehi aceasta 
este, din păcate, o ocazie ratată, 
deoarece așteptau cu nerăbdare 
sosirea președintei Republicii 
Moldova la Praga. Totuși, din 
motive de obiectivitate, trebuie 
spus că aceasta nu este o pro-
blemă (o vină) a președintei, ci 
a organizatorilor care au pregătit 
călătoria. Această atitudine ciu-
dată nu se aplică doar la vizita 
doamnei Sandu la Praga. Cehii 
interesați de evenimentele legate 
de Moldova în Cehia află deseori 
despre ele pe contul Ambasadei 
Republicii Moldova de pe face-
book abia după ce acestea au 
avut loc. Un exemplu în acest 
sens este și recenta vernisare a 
expoziției personale la Praga a 
artistului moldovean Alexandru 
Tinei. Impresia este că Republica 
Moldova nu dorește susținători 
străini.  

În pofida acestui detaliu mi-
nor, care, de fapt, i-a afectat 
doar pe susținătorii convinși 
ai Moldovei, vizita președintei 
Maia Sandu la Praga a decurs 
bine și chiar și așa a fost evalu-
ată de presa (mass-media) cehă. 
Nu putem decât să așteptăm cu 
nerăbdare următorul summit, 
care va avea loc la Chișinău.    

Milan Skala, publicist și 
traducător din Republica Cehă, 

pentru „Gazeta de Chișinău”    

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Maia Sandu, binevenită la Praga (dar…) 

Îl văd des, diminețile de 
primăvară, vară, toamnă, când 
duce caprele pe terenurile pline 
cu verdeață, nu departe de casa 
unde locuiesc. Atunci ne și sa-
lutăm. În ultimii ani merge mai 
aplecat, poate că și anii sunt de 
vină, e octogenar, iar umerii i-au 
devenit mai grei. Știu cauza. Și-a 
îngropat doi copii, unul după 
altul, care au trăit ambii doar 
jumătate de secol.  

Mi-l amintesc de pe când 
eram în clasele primare. El era 
unul dintre șoferii de autobuz 
care lucrau la Institutul de Cer-
cetări în Domeniul Porumbului 
și Sorgului „Porumbeni”, aflat 
pe teritoriul satului meu de 
baștină, azi acesta se numește 
Institutul de Fitotehnie „Porum-
beni”. Bărbatul aducea oamenii 
la institut din localitățile din îm-
prejurimi, dar și de la Chișinău. 
Din capitală aducea „învățații”, 

așa le spunea lumea din sat celor 
cu studii superioare în domeniul 
agriculturii, iar pe noi, copiii, ne 
ducea, diminețile, spre blocul de 
studii pentru ciclul primar, iar, 
la amiază, înapoi în sat, blocul 
fiind al institutului, aflat la o 
distanță de vreun kilometru de 
localitate.

Erau zile când și alți șoferi 
ne duceau spre școală. Tot din 
sat erau. Dar anume acest con-
sătean mi s-a memorizat pen-
tru cumsecădenia, blândețea 
și bunătatea sa, vizibile și pe 
chipul lui, dar și în relația cu 
noi, copiii. El nu striga la noi 
ca alți șoferi. Eram gălăgioși. 
Ne îmbrânceam care să intre 
primul în autobuz și să se așeze 
pe scaunele din față. 

Casa bărbatului se află pe 
drumul unde trăia și bunica. 
O casă tradițională, construită 
prin anii 70, care întotdeauna 
a avut un aspect îngrijit, de 
gospodar. 

Consăteanul meu nu a avut o 
soartă tocmai ușoară. Pe atunci, 
când ne ducea pe noi la școa-
lă, locuia cu a doua soție care 
a adus pe lume o fată. Prima, 
din cele auzite de la oamenii din 
sat, decedase, „o bătuse tocul” 
(fusese electrocutată), spuneau 
sătenii. Și nenea Dumitru ră-
măsese văduv, probabil, pe la 

35 de ani, cu doi copii – o fată 
și un băiat.

Viața și-a reluat cursul. Omul 
a continuat să lucreze. Și-a pus 
copiii la cale. Peste ani, și cea 
de-a doua soție a decedat de o 
boală incurabilă. El s-a recăsă-
torit. A ieșit la pensie. Nu mai 
lucrează. Îngrijește de casă și de 
ce mai are în jurul gospodăriei. 
Are capre. Ne dăm binețe întot-
deauna. De câțiva ani, bărbatul, 
cândva zvelt, care mergea întot-
deauna cu spatele drept și mai și 
zâmbea lumii întâlnite pe drum, 
merge mai încet, cu umerii lăsați 
în jos, anii luându-și ce-i a lor.    

Omul acesta și-a dus traiul 
modest, cu verticalitate, înfrun-
tând vitregiile pe care i le-a adus 
destinul. Este un model în com-
parație cu o mână de troglodiți 
și rătăciți din sat, încă în putere, 
care pot să muncească, dar ies 
cu regularitate duminicile pen-
tru câțiva arginți la protestele 
organizate de șor, alături de 
alte haimanale din sate, fără a 
cunoaște dedesubturile acestor 
proteste și urmările dezastruoa-
se care pot duce la escaladarea 
situației politice. 

Odată cu trecerea anilor, îți 
dai seama că asemenea oameni 
ca nenea Dumitru rămân tot mai 
puțini...

Un om de omenie

Ce a mai rămas 
din neamul 
Șoimăreștilor

Vești de la Hramul Orheiului: 
gratuit caserole cu mici, led cu 
imaginea fugarului Șor, grătare, 
discursuri în rusă ale politicieni-
lor moldoveni, fruntași raionali cu 
ochelari de soare și ce a mai rămas 
din neamul Șoimăreștilor. 

„- A fost greu să obțineți o porție 
de mâncare?

 - Da, tare greu.”
În anii 90 orheienii erau în frun-

tea mișcării naționale.

Clienți 
siguri

Dacă ai convingeri și niciodată 
îndoieli poți deveni lejer client la 
„IuteCredit” sau membru al par-
tidului Șor.

Valentin CHILAT CORNACI

Milan SKALA

Gheorghe ERIZANU

Birocrație absurdă 
găsești peste tot

Mai întâi au fost scrisorile. 
Timp de câteva săptămâni cutia 
poștală mi-a fost invadată cu pli-
curi care mă somau să plătesc vreo 
2.700 de lire, invocând o hotărâre 
a Curții împotriva mea. Fără mo-
tive, fără date de contact, doar 
un cont în care să plătesc suma 
integral într-un termen de câteva 
zile. A, da, să nu mint, un număr 
de telefon fix la care puteai asculta 
zeci de minute muzică chill...

Apoi au urmat mesajele pe telefon. Din 30 în 30 de minute. 
Agresive și ultimative, fără opțiune de răspuns. Termenul expirase 
și au trecut la amenințări cu executare silită și chiar închisoare. 
La scurt timp m-au sunat, ocazie cu care am aflat „crima comisă”. 

„Nu ați plătit taxa de Consiliu Local, 150 de lire lunar pentru 
un apartament cu 3 camere în zona centrală”. Mă umflă râsul. 
„OK, dar, fiind student, sunt scutit, e lege, mi-au confirmat cei de 
la Council când le-am trimis actele de la Universitate. Și de unde 
2700 de lire?”. 

„Restanțe, plata anticipată pe un an, taxe de judecată, comisi-
onul nostru. Un agent poate veni oricând începând de acum să vă 
sechestreze bunurile până la acoperirea prejudiciului. Puteți opri 
asta plătind integral acum!”.

Brusc, râsul îmi dispare... Îmi dau seama că orice tentativă de 
negociere e inutilă și pierd timp valoros. Sar în adidași și cobor în 
parcarea blocului și mut, pe rând, ambele mașini, într-o parcare 
ferită, la vreo 500 de metri de casă. Mă întorc gâfâind și mă ba-
ricadez în casă. La Council nu răspunde nimeni, normal, e trecut 
de ora 16...

A doua zi dezleg misterul. Funcționara de la Council mi-a proce-
sat actele de scutire, depuse în martie, abia în octombrie. Îi explic 
situația funcționarului și îmi spune că se rezolvă, să stau calm...

Două zile mai târziu îmi vin două plicuri. În primul, recalcularea 
taxei locale, din care rezultă nu doar că nu datorez nimic până în 
iulie 2025, dar ei trebuie să îmi returneze 112 lire, sumă plătită 
de mine în plus anterior. Al doilea plic, un cec cu suma pe care 
municipalitatea mi-o datorează. 

Victoria POPA

Valentin BUDA
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Nicolae Rusu: „Mulți colegi își 
amintesc de experiențele când agenți 
sau ofițeri KGB încercau să-i racoleze”

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

- Cât de necesară este în 
prezent o lege a lustrației și 
cât de reală ar fi realizarea 
unui proces al lustrației  în 
Republica Moldova?
Imediat după destrămarea im-

periului sovietic o lege a lustrației a 
fost extrem de necesară. Adoptarea 
și implementarea ei ar fi permis 
ca agenții KGB-ului, cu misiunea 
de a bloca cu orice preț Reîntre-
girea României, să nu se infiltreze 
în structurile noului stat încropit 
pe teritoriul provinciei românești 
Basarabia. Ideea iezuită cu două 
state românești s-a dovedit a fi o 
momeală bine gândită de strate-
gii Kremlinului, iar noi, naivi, am 
înghițit-o ușor, crezând că această 
situație e una temporară, uitând că 
rușii au zicala всё что временное, 
это на долгие времена, adică ori-
ce provizorat poate dura la nesfâr-
șit. Într-adevăr, de mai bine de trei 
decenii se vorbește în societatea 
basarabeană despre elaborarea 
Legii lustrației, dar mai departe 
de discuții nu se ajunge. 

Cred că cei care au colaborat 
cu KGB-ul și sunt plasați în toate 
structurile acestui stat contrafăcut 
nu vor admite niciodată adoptarea 
acestei legi și, firește, nu au niciun 
interes să li se developeze adevă-
rata lor esență. Iar printre aceștia, 
siguri că legea nu va fi adoptată 
niciodată, sunt și unii care fac cea 
mai mare vâlvă despre necesitatea 
ei. Încă în anul 2005, revista „Jur-
nal de Chișinău” inițiase o anchetă, 
după ce în internet apăruse o lis-
tă de „informatori KGB”, scoasă, 
cică, din arhivele odioasei struc-
turi (nr.1953/111 din 24.10.1991). 
Dacă nu mă înșală memoria, la acel 
chestionar am răspuns și eu că, 
de-aș fi colaborat cu KGB-ul, aș fi 
avut neapărat o funcție importantă 
în structurile statului. Presupun că 
printre cei 141 de „informatori”, 
„agenți” și „ofițeri” ai KGB-ului 
sunt și persoane care, într-adevăr, 
au colaborat într-un fel sau altul 
cu cei de la „Planetariu”, precum 
era poreclită instituția în cauză 
(deoarece era plasată alături de o 
biserică unde sovieticii instalaseră 
utilaj de cercetări astronomice și 
de unde glumeții spuneau că de 
acolo se vede Siberia). Chiar des-
pre prima persoană din această 
listă (e vorba de un critic literar, 
decedat în 2004) se vorbea încă de 
prin anii 70 ai secolului trecut, că 
„ciripește”. De altfel, dintre cei 141 
de „informatori” 37 sunt membri ai 
USM, iar printre ei se găsește chiar 
și o familie întreagă de condeieri 
din trei persoane. La o privire mai 
atentă, însă, orice analist nepăr-
tinitor ar observa că lista e mai 
degrabă o cacealma și o diversiune 
cu scopul de a compromite anumi-
te personalități politice și de stat. 
Un conducător al unei companii 
mass-media, de exemplu, figurează 
în listă de două ori: într-un loc este 
înscris cu prenumele și numele de 

familie, având „porecla” de Prohor, 
apoi tot el e înscris pe altă pagină 
în altă ordine – mai întâi numele, 
apoi prenumele, dar cu alt nume 
conspirativ. Graba strică treaba. 
Acest lucru demonstrează în plus 
că e vorba de o făcătură ordinară 
a structurii diavolești, precum a 
fost și a rămas KGB-ul, iar Legea 
lustrației, din câte s-a văzut în 
aceste trei decenii, n-o să intre în 
vigoare încă mulți ani înainte. Doar 
Reîntregirea Țării va face lumină 
în această chestiune, cu toate că și 
dincolo de Prut influența acestei 
structuri e vizibilă. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Orice intelectual mai răsărit, 

dar mai ales cei care aveau vreo 
tangență cu istoria sau cu scrisul, 
cu pedagogia sau cu artele erau su-
pravegheați și verificați în privința 
loialității față de regimul  sovietic, 
dar mai ales în perspectiva de a 
fi recrutați în rândurile „armatei 
frontului invizibil”. Mulți colegi 
în ale scrisului își amintesc de 
experiențele prin care au trecut, 
când agenții sau ofițerii KGB sub 
acoperire încercau cu insistență 
să-i racoleze. De o asemenea în-
cercare, firește, nu am scăpat nici 
eu, iar cazul l-am mărturisit pentru 
prima dată într-un interviu luat în 
aprilie 2015 de revista Babilon din 
Praga cu ocazia apariției la editura 
Havran a romanului meu în două 

volume Șobolaniada (în traduce-
rea lui Jiři Našinec). 

Participând la prezentarea di-
logiei din cadrul Târgului de carte 
din capitala Cehiei, am fost „tras de 
limbă” de doi reporteri, unul dintre 
ei cunoscător al limbii române și 

iată ce le-am răspuns cu referire 
la KGB: La trei ani de la absolvi-
rea facultății lucram în calitate 
de economist la o organizație de 
construcții din Chișinău, unde mă 
transferasem în 1971 din conta-
bilitatea Politehnicii doar din 
considerentul de a-mi soluționa 

problema spațiului locativ. Lucră-
torii din domeniul construcțiilor, 
de regulă, obțineau apartamente 
de stat în cel mult 5-6 ani, dar mie 
(și presupun de ce) mi s-a reparti-
zat o locuință cu două camere, nici 
măcar nouă, doar peste 12 ani. 

Bănuiala vine de la întâmplarea 
care avu loc în primăvara anului 
1974, când o colegă din Secția de 
proiectare și producție, modestă 
și cam retrasă din fire, căci pre-
fera mai mult să asculte decât să 
vorbească, îmi spuse, confidențial, 
că soțul ei este ofițer la KGB și-i 
povestise că am facultatea și ar-
mata făcute și că scriu proză, iar 
el ar vrea să discute ceva cu mine. 
Într-adevăr, pe atunci publicasem 
deja în revistele republicane, mo-
tiv pentru care mă respecta chiar 
și șeful organizației de construcții, 
un tip adus de prin Krasnoiarsk 
sau Tomsk și care în relațiile cu 
subalternii nu prea era mers la 
biserică. Când m-am prezentat 
la „Planetariu”, îmi întocmisem 
deja un scenariu de comporta-
ment, ca să fiu, ulterior, lăsat în 
pace. Dar de cum am deschis ușa 
de pe partea laterală a clădirii, de 
către Planetariu, m-am pomenit 
într-o sală ca un coridor larg și 
soțul colegei mă informează că e 
vorba de ceva mult prea serios: 
să abandonez serviciul și să plec 
să studiez la o școală specială a 
KGB-ului din Minsk. Imaginân-
du-mă în rolul unui agent român 
infiltrat în structurile KGB-ului, 
eclipsat de emoții, îi răspund că 
accept. Imediat sunt condus într-o 
altă încăpere și așezat la masă, în 
fața unui bătrânel uscățiv și că-
runt. Era flancat de încă doi ofițeri 
mai tineri, care pe tot parcursul 
interviului își notau ceva, iar alți 
doi, și aceștia cu carnete, ședeau 
pe scaune, lateral, în spatele meu. 
Timp de mai bine de o oră am fost 
mitraliat cu o sumedenie de între-
bări care păreau să nu aibă nicio 
legătură una cu alta. Bunăoară, 
ce fel de ziare citesc, ce-mi pla-

ce mai mult – vinurile roșii sau 
albe, femeile blonde sau brunete 
–, care-i scriitorul  preferat, care-i 
capitala Portugaliei, ce aș alege 
între toamnă și primăvară sau 
între un film de comedie și un con-
cert de muzică simfonică etc., etc. 
După această halucinantă testare 
mi s-a spus să vin a doua zi, tot 
la ei, să trec un examen medical. 
Odată intrat în horă, mă prezint 
la medicii la care eram programat 
pentru toată ziua, însă la jumăta-
tea investigațiilor, după-amiază, 
mă ia în primire soțul colegei mele 
de lucru și, pe un ton morocănos, 
îmi spune printre dinți să mă că-
răbănesc, deoarece mi s-a depistat 
un început de miopie la un ochi. 
Mi-am făcut cu limba semnul cru-
cii în cerul gurii și am rupt-o din 
loc cât mai repede, nu înainte de 
a fi avertizat să-mi țin limba după 
dinți, iar, după felul cum a trântit 
ușa în urma mea, am priceput că 
maiorul era gata să-mi dea și un 
șut în fund. Mai târziu, soția aces-
tuia mi-a dat de înțeles că el a avut 
neplăceri la serviciu, probabil, pe 
motiv că, în baza testului la care 
am fost supus, ei detectaseră ce 
și cum gândesc cu adevărat. De 
atunci nimeni și niciodată nu m-a 
mai abordat cu oferte de angajare 
sau de colaborare. 

Deși e vorba de o ficțiune artis-
tică, știu că majoritatea dintre cei 
care au citit romanul „Șobolania-
da” încercau să identifice proto-
tipurile personajelor, deoarece o 
bună parte dintre ele, într-adevăr, 
le au. În acest context, un cititor 
(regret că nu l-am memorizat) m-a 
întrebat de unde cunosc atât de 
bine „fauna” kaghebistă, căci i-am 
descris atât de veridic, de parcă 
aș fi fost și eu din tagma lor. Ca 
prozator, firește, m-am simțit fla-
tat, deoarece această categorie de 
personaje din roman sunt o pură 
ficțiune artistică. În afară de unul. 
E vorba de Albinosul sau Maxim 
Maximâci, fizionomia acestuia 
fiind a „bătrânelului uscățiv și 
cărunt” care mă terorizase atunci 
cu privirea sa hipnotizantă și în-
trebări fără nicio noimă. Ani și 
ani am tot analizat în sinea mea 
acel „interviu” anapoda, pentru 
a înțelege cum de a reușit să-și 
dea seama de adevăratele mele 
intenții în privința angajării în 
această structură. Printre altele, 
în șirul acela de întrebări biza-
re el se interesase dacă-l cunosc 
pe Nicolae Negru. I-am răspuns, 
firește, afirmativ, căci nu aveam 
cum să neg faptul că nu-mi cunosc 
colegul și prietenul de facultate. 
Mai ales că la anul trei de studii 
el îmi dăduse să citesc, în foto-
copii, publicistica lui Eminescu. 
Opera politică eminesciană a fost 
pentru mine atunci ca o explozie 
de lumină, un adevărat catharsis 
și-i sunt enorm de recunoscător 
colegului că avusese încredere în 
mine, deoarece teancul voluminos 

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustrați-
ei în societatea noastră. În ediția de astăzi, la ancheta „Gazetei de Chișinău” răspund scriitorii 
Nicolae Rusu și Vitalie Ciobanu.
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de foi nu se oferea oricui. În con-
tinuare, însă, a urmat întrebarea 
dacă mai contactez cu el, la care 
am răspuns că ne întâlnim foarte 
rar, iar ultima dată ne-am văzut 
vreun an în urmă. În realitate, 
însă, discutasem vreo lună și ceva 
mai devreme despre o piesă de a 
sa. Ulterior, m-am dumerit că, în 
cazul în care era filat, la sigur că 
cineva dintre informatori le ra-
portase despre această întâlnire 
și pentru ei n-a fost o problemă 
să constate că trișez. 

Astfel, tentativa de a deveni an-
gajat cu acte în regulă al acestei 
structuri a eșuat, iar cel mai mult 
m-a bucurat faptul că nu mi s-a 
propus să le fac servicii de infor-
mator, cei de acolo înțelegând, pro-
babil, că nici de asta nu-s bun. La 
12 mai 1992, când mi s-a organizat 
baia cu vitriol, a fost, probabil, o 
pedeapsă și din partea lor. Cred că 
numai unor minți perfide și per-
verse ca ale lor putea să le vină 
ideea de a „spăla” sume importan-
te prin contul bancar al Uniunii 
scriitorilor, „operațiune” pe care, 
având studii de contabilitate, am 
avut „imprudența” s-o descopăr.  

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Instituția în cauză avea în vi-

zorul ei toate domeniile de acti-
vitate ale societății. În domeniul 
economiei, unde am activat din 
1970 până în 1983, implicarea 
KGB-ului nu era atât de sofistica-
tă: dacă se detecta că nu agreezi 
regimul, cariera îți era pecetluită 
și nu aveai acces la beneficiile no-
menclaturii. Dat fiind că nu am 
acceptat niciodată să fiu membru 
de partid și, mai ales, nu le-am 
trecut testul, în 12 ani am reușit 
să ating doar funcția de economist 
superior (cu împuterniciri de șef 
de secție planificare). 

Deși eram angajat într-o or-
ganizație de construcții, locuință 
cu două odăi, una eliberată de un 
buldozerist rusofon, am obținut 
abia în 1982, când aveam deja doi 
copii și mi se cuvenea cu trei odăi. 
După ce în 1980 devenisem mem-
bru al Uniunii scriitorilor și din 
1983 făcusem doi ani de Cursuri 
superioare la Institutul de Lite-
ratură „M. Gorki” din Moscova, 
regretatul Pavel Boțu a insistat 
să iau în 1996 conducerea Fon-
dului literar (în ideea de a duce 
la bun sfârșit construcția Casei de 
creație care, la acea vreme, era de 

patru ani în stare de conservare). 
Pomenindu-mă, astfel, în colecti-
vul comunității scriitoricești, am 
„gustat” și din atmosfera pe care o 
crea KGB-ul aici, unde dominan-
ta activității subversive a acestei 
structuri ținea de anticul dicton 
divide et impera, adică dezbină 
și stăpânește. 

Cunoscând foarte bine părțile 
vulnerabile ale „inginerilor sufle-
telor omenești” – setea de afirma-
re și de glorie, ranchiuna, invidia, 
părerea exagerată despre propria 
persoană – cei care colaborau cu 
KGB-ul creau anumite situații în 
care unii autori erau cenzurați, 
trecuți la index, marginalizați, în 
același timp alții fiind răsfățați cu 
premii, titluri, călătorii în străină-
tate. Puțini, foarte puțini scriitori 
au rămas persoane integre, dintr-o 
bucată, unul dintre ei, care a sfâr-
șit-o tragic, fiind Ion Vasilenco. Au 
suferit, înfruntând această structu-
ră, și Gheorghe Cutasevici, și Petru 
Cărare, și Mihail Ion Ciubotaru, 
și Ion Vatamanu, și Lida Istrati și 
încă vreo doi-trei. Dar mulți dintre  
cei care au avut ghinionul să con-
tacteze cu KGB-ul, până la urmă, 
s-au frânt, au acceptat anumite 
compromisuri. Mai mari sau mai 
mici, chiar insignifiante, compro-
misurile oricum rămân compromi-
suri și în acest sens, recunosc, am 
comis și eu unul. 

La începuturi, după ce debuta-
sem cu o povestire în revista Feme-
ia Moldovei, la sugestia scriitorului 
Filip Mironov, redactor la revistă, 
căruia i se ceruse să asigure numă-
rul din august cu o proză despre 
operațiunea militară Iași-Chișinău, 
am acceptat să scriu (pentru prima, 
dar și ultima dată) o povestire la 
comandă. Abia când am  citit-o în 
pagină am realizat ce prostie am 
făcut și am simțit atunci (dar și 
acum) că intru în pământ de ru-
șine. Apropo, la prima și ultima 
mea vizită în sediul KGB-ului, în 
delirantul pentru mine „interviu” 
fusesem întrebat și dacă subiectul 
acestei povestiri e real, iar răspun-
sul meu negativ, se pare, i-a cam 
dezamăgit.

Astăzi ne rămâne să ne închi-
năm proniei cerești că instituția 
de lângă fostul Planetariu a rămas 
în trecut. Doar că miasmele ei vor 
mai persista încă ani și ani prin cei 
care au servit-o și, posibil, unii încă 
o mai servesc, ea aflându-se acum 
în preajma Kremlinului.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Legea Lustrației a fost mereu 

necesară în Republica Moldova, azi 
chiar mai mult decât la începutul 
anilor ’90, când ar fi trebuit să se 
facă (dar cine era s-o adopte – foștii 
nomenclaturiști ajunși la putere?). 
La fel, de mult era timpul să se facă 
ordine în sectorul energetic și-n 
alte segmente ale economiei, pen-
tru a nu depinde de ruși, pentru a 
fi cu adevărat independenți. Avem 
nevoie de o „deparazitare”, de o 
curățenie generală pe scena politică 
și în instituții, unde corupția merge 
mână în mână cu trădarea de țară.

E o amară senzație că ne miș-
căm pe spirala istoriei, că nu pu-
tem scăpa de trecut, că fantoma lui 
se întoarce ca într-un coșmar. Și 
când apar șanse să avansăm spre 
Occident, mereu intervine decli-
cul kgb-ist, defecțiunea, clacajul 
la nivel de persoane și instituții, și 
lunecăm înapoi în mlaștina „zonei 
gri”, patronată de Moscova. Așa s-a 
întâmplat în 1994, când au venit 
agrarienii la putere, apoi în 1999, 
când am ratat summit-ul UE de la 
Helsinki. În 2014 ne-a dat peste cap 
furtul miliardului și.... oare ce-o să 
se întâmple acum, în plină agresi-
une a Rusiei în Ucraina? Moldova 
a devenit stat-candidat la aderare, 
ne-a ajutat o conjunctură dramati-
că, dar va veni momentul când va 
trebui să învățăm să ne descurcăm 
fără „proteze” și „perne de oxigen” 
din exterior și nu e sigur că vom 
fi în stare.

Mă întrebați despre lustrație. 
Vorbim de fapt despre o reformă 
morală, care are mai multe com-
ponente.

O lege a lustrației are nevoie de 
o definire a criteriilor în baza căreia 
să fie pusă în practică. Primul pas 
este condamnarea oficială a regi-
mului comunist sovietic, instalat 
în Basarabia de tancurile rusești în 
august 1944. Așa cum s-a întâmplat 
în România, unde Comisia Tismă-
neanu a elaborat un amplu raport 
asupra perioadei comuniste, livrân-
du-i președintelui Traian Băsescu 
argumente pentru un discurs de 
condamnare a regimului comunist 
în plenul parlamentului, regim ca-
lificat drept „ilegitim și criminal.”

În Basarabia, sovieticii au făcut 
mai mult: au aplicat un program 
de deznaționalizare a populației 
autohtone, cu intenția declarată de 
înlocuire a identității românești cu 
o pretinsă identitate etnică „mol-
dovenească”. 

A fost și la noi o încercare de 
evaluare politico-juridică a regi-
mului comunist: Comisia Cojocaru, 
instituită în 2010 printr-un decret 
al președintelui interimar de atunci 
Mihai Ghimpu, dar activitatea ei 
nu a avut nicio finalitate, pentru 
că nu a existat voință politică pen-

tru a condamna regimul sovietic și 
crimele lui. 

Ce fel de organizație a fost 
Partidul Comunist sovietic? Ce a 
fost KGB-ul? De ce apartenența la 
aceste structuri este blamabilă și 
trebuie sancționată? Până nu vom 
avea răspunsuri clare și consensua-
le la aceste întrebări, nu vom putea 
adopta o lege a lustrației, adică să 
interzicem persoanelor care au 
fost ștabi importanți în PCUS și/
sau au avut legături cu KGB-ul să 
ocupe funcții publice o perioadă 
determinată de timp, care poate 
fi prelungită, cum s-a întâmplat, 
de pildă, în Cehia.

Apoi, trebuie să stabilim gra-
dele răului, să avem o „ierarhie a 
păcatului”, dacă vreți. Una era să 
fii simplu membru PCUS, ca atâ-
ția mii de moldoveni, și alta era să 
ai puterea să promovezi politicile 
criminale ale Moscovei din poziția 
de membru CC, bunăoară. Una era 
să fii angajat al KGB-ului, să admi-
nistrezi represiunea, să persecuți 
oameni, să mutilezi destine, și alta 
să fii un simplu informator, adică 
un om asupra căruia s-au efectuat 
presiuni pentru a semna „pactul 
cu diavolul”. Și chiar calitatea de 
„informator” trebuie probată. Nu 
putem lua înscrisurile din dosarele 
Securității drept unică măsură a 
adevărului. Ofițerii KGB puteau 
să noteze în mod fals că cineva a 
fost racolat, doar pentru a da bine 
în fața șefilor lor.

Există o imensă experiență în 
acest domeniu, ce poate fi preluată 
– de la Institutul Gauck din Ger-
mania (care s-a ocupat de demas-
carea Stasi) – până la „procesul 
comunismului” românesc. 

Lustrația trebuie să fie adoptată 
în paralel cu o lege privind accesul 
la dosarele KGB. În România nu s-a 
ajuns la o lustrație nominală, dar 
legea în baza căreia funcționează 
Consiliul Național pentru Studie-
rea Arhivelor Securității (CNSAS) 
presupune o formă de lustrație, 
întrucât orice aspirant la funcții 
publice, orice candidat de pe lista 
unui partid sau orice prezidențiabil 
trebuie să primească un aviz de ne-
colaborare cu fosta Securitate, ca să 
fie admis în competiția electorală. 
Și dacă, dimpotrivă, sunt dovezi că 
a colaborat, nu va putea candida.

Nu e vorba de discriminare 
aici, ci de un „purgatoriu” prin 
care trebuie să treacă o națiune 
pentru a se însănătoși, pentru a 
exclude abjectul șantaj cu dosa-
rele Securității și diverse perico-
le la adresa siguranței naționale. 
Probleme de acest fel există și în 
unele țări NATO din Europa de Est, 
recte agenți ai Moscovei infiltrați 
în structuri de stat, care lucrează la 
subminarea coeziunii naționale în 
favoarea inamicului din Est. Ce să 
mai zicem de Republica Moldova?

- Cât de reală ar fi realizarea 
unui proces al lustrației în 
prezent în Republica Mol-
dova?
Depinde de mai mulți factori, 

interni și externi. În cazul nostru 
factorul extern e crucial. Până nu 
a fost eliminată sursa cea mare a 
răului, aceeași în trecut ca și în 
prezent, adică regimul revanșard, 
totalitar din Rusia, nu ne putem 

imagina că o de-kaghebizare va 
fi posibilă în Republica Moldova. 
Ucraina și Occidentul, Lumea Li-
beră trebuie să obțină victoria în 
acest război, doar atunci vor exista 
premise pentru o curățenie gene-
rală și la noi.

Mai departe depinde de voința 
politică a moldovenilor.

Există o Rezoluție a APCE care 
condamnă deopotrivă regimurile 
totalitare nazist și comunist. De 
curând, tot APCE a calificat Rusia 
– „succesorul de drept” al URSS – 
drept „stat terorist”. Există așadar 
o bază legislativă internațională, pe 
care clasa politică din Republica 
Moldova o poate lua în considerare, 
ca temei pentru adoptarea unei legi 
a Lustrației.

Accesul la dosarele KGB-ului e 
marea problemă. Se spune că ar fi 
fost transportate la Moscova sau o 
parte din ele în Transnistria. Nu 
putem verifica această informa-
ție. Or, fără dosare, n-ai cum să 
faci lustrație, are dreptate domnul 
Vladimir Beșleagă. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Ca de la vânat la vânător. Am 

fost urmărit, în anii studenției, și 
„turnat” la organe, ca orice intelec-
tual român care se respectă. Aveam 
informatori în toate grupele de la 
Universitatea de stat. Nimeni nu 
scăpa de ochiul veghetor al KGB-
ului, de propunerile lor care unora 
li s-au părut de nerefuzat. Deși tre-
buie spus că în anii ’80 refuzul de a 
colabora cu ei nu însemna automat 
ostracizarea, exmatricularea. Vre-
murile se mai îmblânziseră. După 
care a început perestroika și băieții 
au intrat într-o criză epistemolo-
gică, într-o criză de repere, și nu 
s-au mai interesat de inși ca mine, 
preocupați de literatură, de cărți, 
de lumi imaginare, dar sunt con-
vins că nu m-au uitat.

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Cum bine se știe, în fosta RSS 

Moldovenească obiectul de care 
se ocupa KGB-ul era „naționalis-
mul românesc”. Și acest „pericol” 
fermenta în rândurile intelectua-
lității de creație. În universitate 
intrai automat în vizor dacă citeai 
cărți românești și mai dădeai și la 
alții. La editură, unde am lucrat 
aproape zece ani după absolvire, 
am cunoscut fenomenul cenzurii și 
multe întâmplări cu scriitori care 
au avut de pătimit, pentru că pro-
fesau un limbaj elevat și aveau o 
atitudine neconformă cu dogmele 
partidului unic. 

Dacă în România, sub Ceau-
șescu, „autonomia esteticului” era 
pe undeva încurajată, întrucât era 
o formă de evaziune a scriitorilor 
în fața problemelor societății (dar 
și o modalitate de supraviețuire), 
dincoace de Prut, în RSSM, experi-
mentul estetic era privit cu ochi răi, 
considerat o subversiune la adresa 
regimului, chiar dacă textul respec-
tiv nu conținea neapărat un mesaj 
antisovietic explicit.

Azi trăim alte timpuri, ne-am 
obișnuit cu libertatea, nu mai vrem 
s-o pierdem. De aceea pledez pen-
tru „reforma morală”.

Vitalie Ciobanu: „Și când apar șanse 
să avansăm spre Occident, mereu 
intervine declicul kgb-ist și lunecăm 
înapoi în mlaștina «zonei gri»”

Vitalie CIOBANU
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La Muzeul Național de Lite-
ratură „Mihail Kogălniceanu” 
miercurile sunt literare. Cea din 
2 noiembrie a fost dedicată scri-
itorilor basarabeni, care în acest 
an ar fi împlinit sau au împlinit 
100 de ani – Igor Crețu, Gheor-
ghe Gheorghiu, Anatol Gugel, Ale-
xandru Cosmescu, Sanda Lesnea 
și Ana Lupan. Plasați diferit pe 
axa valorică a istoriei literaturii 
române din stânga Prutului, cei 
șase scriitori au fost „uniți prin 
veac” în expoziția comemorati-
vă Scriitori centenari 2022, 
organizată de instituția-gazdă a 
evenimentului, în colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor din Moldova, 
expoziție ce va rămâne în atenția 
publică până în primele zile ale 
lunii ianuarie 2023. 

Așa cum Muzeul deține un au-
tentic tezaur literar-artistic con-
stituit din cărți, manuscrise, șarje, 
portrete, fotografii, documente 
inedite și relevante pentru viața 
și activitatea scriitorilor „aduși” în 
sala de expoziție, accentul a fost 
pus, de această dată, nu neapărat 
pe identificarea unor caracteristici 
comune ale centenarilor și nu atât 
pe valoarea literară a operei aces-
tora (analiza axiologică rămânând 
a fi condiția din umbră a expoziți-
ei, într-o oarecare măsură și în ca-
zuri separate), cât pe developarea 
imaginii celor șase scriitori, așa 
cum se păstrează ea în colecțiile 
și fondurile Muzeului. Or, misiu-
nea oricărui muzeu de literatură 
nu se rezumă doar la conservarea 
bunurilor culturale cu valoare li-
terară, dar și a celor ce prezintă 
importanță istorică, documentară, 
memorială etc. Acest demers a fost 
inițiat de gazda și moderatoarea 
vernisajului, Maria Șleahtițchi, 
și susținut nedeclarat de oaspeții 
evenimentului, Ivan Pilchin, Mi-
hai Cimpoi, Vladimir Beșleagă, 
Călina Trifan și Ion Hadârcă, care 
(fie că au avut ocazia să-i cunoască 
direct pe unii din cei șase, fie că 
i-au descoperit prin intermediul 
mărturiilor și al operei lor) au reu-
șit să individualizeze protagoniștii 

Scriitori centenari 2022

Cum să grăbim un răsărit de soare?
Simplu, aprinzând făcliile pe zare! O, 

nu. Maestrul Arcadie Suceveanu zice că 
nu. Dumnealui știe mai bine. Asta se ci-
tește și în portretul pe care-l am în față. 
Un portret pictat de Grigore Sultan, încă 
prin 2012*. Arcadie Suceveanu la 60 de 
ani. Ce-s 60 pentru unii? Tot acolo-s și 70! 
Nicio diferență, nicio schimbare. Portretul 
și originalul sunt practic identice. Doar că 
între timp s-au mai adăugat în palmares 
câteva cărți noi. 

Se cerea impetuos o Terasă galbenă, 
pentru că unde în altă parte se putea recita, 
cânta poezia? Unde în altă parte dacă nu la 
terasă ar fi putut fi contemplate caractere-
le, personajele... dar și problemele Uniunii 
Scriitorilor? Amintim aici și de funcția în 
care ați fost învestit, cea de Președinte, dle 
Arcadie Suceveanu.

Evident, doar de la terasă puteau fi in-
vocate, chemate, strigate în ajutor acele 
Ființe, umbre, epifanii care, trecând prin 
cafenele de toate culorile... să țipe nestin-

gherit NEVERMORE. Niciodată... și totul 
luat de la capăt. Caz neordinar cu unul 
Căzut grav de tot în rimă... și nu oriunde, 
ci tocmai la Paris... Survolând noi orizon-
turi la prora Corabiei de la mansardă... 
Un altul În zadar dădea cu zarul de stin-
gea în Alexandria farul, apoi striga: cui 
ce-i mai pasă dacă oricum se-ngălbenesc 
bietele oase! Înțelegând, acceptând fatidic 
că Nici fulgii nu aduc venit la cont/ 
Nici cerul nu încape-n buzunare.../ 
Făclii dacă aprinzi pe orizont/ Nu 
poți grăbi un răsărit de soare.

Vrei, nu vrei, te întrebi dacă suntem noi 
atât de puri încât să credem că nu ajung 
cadre la secția trădări? Ce ne facem dacă 
De la Isus încoace nu s-au produs schim-
bări...? Deși, se iau amprentele ideii/ Se 
spală creierii, umblă fariseii... Mai aștep-
tăm, mai cutezăm să găsim Ceva despre 
credință și iubire...?

Și portretul? Evidentă-i fruntea. Frun-
tea care împinge lejer spre spate cârlionții 

castanii. De înțeles: vrea să iasă și mai 
mult în evidență. Privirea? Atentă, pă-
trunzătoare, căreia nu-i scapă nici cele 
mai minuscule detalii, asta pentru că i-o 
impune exigența caracterului, și ea pre-
domină, nu poate fi ascunsă. 

Exigent și complex. Soția, dna Lucia, 
știe mai bine decât oricine că exigența în 
ale scrisului Vă prisosește, și cea raportată 
la sine este una din trăsăturile ce trebuie 
învățate de la Domnia voastră, maestre 
Arcadie Suceveanu. 

Iar pe final mă las convinsă: castane 
verzi cu țepii mici sunt niște ouă de arici.

Mihaela PERCIUN,
scriitoare, muzeograf, MNLMK

*Grigore Sultan, a.n. 1958
Portretul scriitorului Arcadie Suce-

veanu, 2012
Ulei/ pânză, 70x50 cm
Colecția Arte plastice, nr. de inv. 3096, 

MNLMK

expoziției și să treacă dincolo de 
imaginea întronată în conștiința 
publică, spre marea satisfacție a 
celor prezenți. 

Situați la distanțe valorice 
diferite, cei șase autori prezintă 
șase capitole din istoria literaturii 
basarabene din sec. al XX-lea, a 
menționat Ivan Pilchin. Aceștia, 
în calitatea lor de colegi de gene-
rație, ar reflecta imaginea epocii 
și a relațiilor interumane într-un 
context istoric deloc simplu. În 
opinia exegetului, meritul fiecăru-
ia dintre ei se măsoară, în special, 
prin contribuția adusă la formarea 
generațiilor de scriitori care au ve-
nit după ei, iar acest fapt s-ar da-
tora educației dobândite în școala 
interbelică. Iar pentru că au fost 
născuți în anul 1922, în Regatul 
României, Vladimir Beșleagă îi 
numește regățeni. Evident, con-
textul social-politic a contribuit  la 
conturarea anumitor caracteristici 
comune în rândul celor șase scri-
itori, deși, în esență, rămân a fi 
portrete inegale și destine inegale.  

În opinia lui Mihai Cimpoi, 
punctul de întâlnire al autorilor 
comemorați ar fi rezistența prin 
cultură. Igor Crețu și Alexandru 
Cosmescu, de exemplu, au evitat 
ideologizarea cu prețul sacrifi-
cării poeților, scriitorilor ce ar fi 
putut deveni, în favoarea statu-
tului de traducător. Altfel zis, au 
săvârșit transferul, oarecum ne-
fericit pentru individualitatea lor 

poetică, din sfera literară în cea 
culturală. De aici și calificativele 
de scriitor victimă (Igor Crețu) 
sau scriitor asasinat (Alexandru 
Cosmescu). Merită subliniat totuși 
că, datorită acestor circumstanțe 
vitrege, arta traducerii din stânga 
Prutului a avut de câștigat, Crețu 
și Cosmescu fiind cei care au pus 
bazele unei școli basarabene de 
traducere recunoscute în spațiul 
general-românesc. 

Despre Anatol Gugel (singurul 
din cei comemorați care a împlinit 
100 de ani cu aproximativ cinci 
luni înainte de trecerea sa la cele 
veșnice) s-a menționat că a pre-
ferat să se refugieze în lirica de 
dragoste, în pastel și în eseul des-
pre frumusețea plaiului mioritic. 

Indiferent de destinul creator 
pe care l-au urmat, toți scriito-
rii din expoziție, a afirmat Mihai 

Cimpoi, s-au dăruit în totalitate 
actului cultural și  slujirii limbii 
române – sarcini dificile într-o 
epocă profund ideologizată și 
restrictivă.

Despre Ana Lupan se știe că a 
stat în umbra lui Andrei Lupan 
și că a avut o experiență de viață 
dramatică, trădată, de altfel, și 
de lucrările epice ale autoarei. A 
fost o fire modestă, afirmă Mi-
hai Cimpoi, care nu a profitat de 
statutul de soră a unui poet ce 
domina ideologic perioada. 

Revelația evenimentului, se 
pare însă, a fost Sanda Lesnea. 
Se cunoaște despre ea că a debutat 
târziu, la 52 de ani, cu susținerea 
lui Alexandru Cosmescu, impu-
nându-se prin câteva romane ce 
rămân și astăzi interesante sub 
aspect documentar. Cu certitudine 
că aceasta s-ar datora și condiției 

de deținut politic al autoarei – una 
dintre puținele femei-deținut po-
litic din istoria literaturii române, 
a subliniat Maria Șleahtițchi.

La destinul tragic al Sandei 
Lesnea s-a referit și Călina Tri-
fan, care a avut șansa să o întâl-
nească la Alba Iulia la Festivalul 
Lucian Blaga. Era o fire discretă 
și deosebit de frumoasă, care și-a 
ascuns cu multă îndemânare des-
tinul tragic. A fost ceea ce Călina 
Trifan numește „partizană conge-
nitală a ascunderii”. Mărturisirile 
pe care le-a obținut Călina Trifan 
de la Sanda Lesnea ar putea fi cu 
ușurință incluse într-un rechizito-
riu al crimelor comise de regimul 
totalitar. 

Tabloul scriitorilor centenari a 
fost întregit de către Ion Hadârcă, 
poetul invocând personalitatea 
scriitorului de origine găgăuză 
Dionisie Tanasoglu – marele ab-
sent din această expoziție. A fost 
o personalitate verticală, care s-a 
atașat cu tot sufletul de Mișcarea 
de Eliberare națională încă de la 
primele ei manifestări.

Concluzia care se impune pe 
finalul acestei evocări este că ab-
solut toți scriitorii comemorați au 
contribuit la culturalizarea unor 
generații, au întreținut un mediu 
lingvistic sănătos și au creat un 
spirit de emulație printre tinerii 
colegi. 

Olesea CIOBANU, 
director adjunct, MNLMK
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Rodica Iuncu ne oferă 
un volum de excepție, 
„Niciodată pierdută, feminitatea”

Apariția volumului „Niciodată 
pierdută, feminitatea” de Rodica 
Iuncu constituie un eveniment 
editorial, cultural și chiar antro-
pologic. Autoarea le-a redat, prin 
această carte, strălucirea unor ar-
tiste care au fost regine pe scenă, 
gloria lor fiind, însă, umbrită de 
tristețe, boală, suferință, unele 
din personaje ajungând victime 
ale indiferenței, uitării din partea 
publicului, societății, sau având un 
final tragic. Au transgresat, totuși, 
timpul, au rămas în memoria co-
lectivă și vor rămâne niște repere 
ale muzicii, culturii naționale.

Forța feminității, pusă 
în lumină de Rodica Iuncu

Rodica Iuncu descrie destinele 
artistelor într-o formulă inedită, 
ingenioasă, analiza profesionistă, 
muzicologică a creației lor îmbi-
nându-se cu pagini tulburătoare 
despre viața lor de zi cu zi, materi-
alul documentar fiind prezentat cu 
rafinament stilistic, cu compasiune 
față de eroine. Uimește frumusețea 
notelor lirice, poetice din textele 
scrise cu competență, îmbogățite 
cu detalii extrem de sugestive, pe 
care autoarea le-a descoperit după 
îndelungi căutări, după cerceta-
rea arhivelor, a diferitor surse, 
după discuții cu oameni care le-
au cunoscut pe eroine. Volumul 
are șapte protagoniste: Tamara 
Ceban, Angela Păduraru, Maria 
Drăgan, Nina Ermurachi, Tamara 
Chițaniuc, Ana Barbu, Maria Bieșu, 
fiecare dintre acestea venind, în-
tr-o lumină nouă, proaspătă, în 
fața cititorului. 

Maria Șleahtițchi: 
„Volumul e scris 
într-un limbaj ales”

Maria Șleahtițchi, printre pri-

mii care au citit cartea abia apă-
rută, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău”: „La o primă vedere, 
Rodica Iuncu a scris o carte despre 
șapte artiste, cântărețe de mare 
clasă; o carte care reconstituite 
istoriile lor, cele reale și cele fa-
bulate, poveștile care mai circulă 
„în pulberea de aur a visurilor lor 
risipite”, cum afirmă autoarea în 
scurta sa „Motivație”. Cartea este 
alcătuită din șapte eseuri, scri-
se cu inspirație, pe un ton cald, 
echilibrat, și într-un limbaj ales, 
cu frază așezată în firea limbii 
române, așa cum ne-a obișnuit 
Rodica Iuncu. Cele șapte soliste 
sunt definite cu expresii memo-
rabile, Rodica Iuncu găsind nota 
specifică fiecărei artiste. Tamara 
Ceban „avea aură”; Maria Drăgan 
era „o Edith Piaf a Moldovei”; An-
gela Păduraru, „vocea de înger”; 
Nina Ermurachi, „artista cânte-
celor de inimă albastră”; Tamara 
Chițaniuc, „regina romanței ba-
sarabene”; Ana Barbu, „cea mai 
originală și frumoasă femeie de 
pe scena muzicii populare de la 
noi din, cel puțin, primul deceniu 
al acestui secol”; Maria Bieșu, cu 
„o carieră fulminantă de artistă 
de talie internațională”. Eseurile, 
adevărate sinteze biografice, sunt 
însoțite de portrete fotografice ale 
protagonistelor și de lucrările a 
două mari artiste plastice, Maria 
Saka-Răcilă și Elena Rotaru. Deși 
autoarea nu scrie eseuri și despre 
ele, volumul de față le are totuși ca 
personaje. Altfel, cartea Rodicăi 
Iuncu „Niciodată pierdută, femi-
nitatea” (Editura Gunivas, 2022) 
are zece personaje: șapte cântă-
rețe, două tapisere și o scriitoare. 
Scriitoarea este însăși autoarea, 
care, gândind cu rafinament con-
cepția cărții, scriind cu empatie 
și ilustrându-și într-ales eseurile, 
se prezintă implicit.”

Festivalul Internațional „J.S. Bach” 
a ajuns la cea de-a XI-a ediție

În perioada 10-17 noiembrie 2022, la 
Sala cu Orgă se desfășoară o nouă ediție a 
Festivalului Internațional de Muzică „J.S. 
Bach”, un eveniment prin care de mai bine 
de un deceniu este celebrat marele com-
pozitor.

Programul celei de-a XI-a ediții include 
patru concerte de o înaltă ținută artistică, 
cu participarea unor artiști valoroși din 

Germania, Spania, Elveția, România și 
Republica Moldova. 

Deschiderea festivalului a avut loc pe 10 
noiembrie, cu un concert intitulat „Bach și 
Cellissimo”, prezentat de Orchestra Națio-
nală de Cameră, condusă de maestrul Cris-
tian Florea, avându-l ca solist pe tânărul 
și talentatul violoncelist german, Florian 
Schmidt-Bartha. 

Subliniem că o inovație în festival este 
amplasarea unui ecran LED pe frontispiciul 
clădirii Sălii cu Orgă, pe care a fost transmis 
în direct concertul de la inaugurarea festi-
valului. Concertul de la închiderea acestuia, 
de asemenea, va fi transmis în direct, pe 
ecran. Este o modalitate de a împărtăși 
sărbătoarea muzicii cu chișinăuienii și cu 
oaspeții capitalei aflați în preajma Sălii 
cu Orgă.  

Potrivit unei tradiții din cadrul festiva-
lului, muzica lui Bach este prezentată fie 
prin prisma altor genuri, precum jazz-ul, 

fie prin intermediul aranjamentelor pen-
tru unele instrumente care nu existau pe 
vremea marelui compozitor. Pentru anul 
2022, s-a optat pentru un duet de pianiști 
din Spania – Alexis Delgado și Iñaki Sal-
vador, care s-au reunit pentru a crea un 
program de improvizații Bach în stil jazz, 
cu elemente de bossa nova sau ragtime. 
Acest concert, „Johann Sebastian JAZZ”, 
va fi prezentat pe 12 noiembrie. 

Pe 15 noiembrie, festivalul va continua 
cu un recital de orgă, susținut de unul 
dintre organiștii de top din Elveția, Ben-
jamin Righetti, organist titular al Catedralei 
„Saint-François” din Lausanne, compozitor, 
profesor universitar (clasa orgă) la Univer-
sitatea de Muzică din Lausanne. Muzicianul 
va prezenta un program din lucrări pentru 
orgă de Bach și creații proprii. 

Festivalul va culmina în data de 17 no-
iembrie, cu concertul „Universul Bach”, în 
realizarea căruia sunt antrenate toate for-

țele artistice ale Sălii cu Orgă – Orchestra 
Națională de Cameră, condusă de maestrul 
Cristian Florea, Corul Național de Cameră, 
condus de Ilona Stepan, organista Anna 
Strezeva, precum și soliști vocali: Tatiana 
Costiuc, soprano; Mihaela Ișpan /Româ-
nia, alto; Viktar Navitski, tenor, și Alexei 
Botnarciuc, bas. Vor fi interpretate două 
creații vocal-simfonice, „Stabat Mater” de 
Josef Rheinberger, în premieră la Chiși-
nău, și Cantata „Herz und Mund und Tat 
undLeben” de J.S. Bach. De asemenea, va fi 
prezentată Simfonia în D-major de Johann 
Christian Bach, fiul marelui compozitor.

Festivalul este organizat de Sala cu Orgă 
în colaborare cu Fundația Culturală „J.S. 
Bach”. Parteneri: Agenția Elvețiană pen-
tru Dezvoltare și Cooperare în R. Moldo-
va, Goethe-Zentrum Chișinău, Ambasada 
Spaniei la București, Primăria Municipiului 
Chișinău.

I.N.

Svetlana Bivol: „Eroinele 
cărții sunt diferite, dar 
unite prin aceeași Pasiune 
pentru Muzică”

Potrivit Svetlanei Bivol, noua 
carte de Rodica Iuncu este „o 
prezentare delicată și profundă a 
destinelor muzicale, și nu numai, 
ale Marilor Artiste ale Neamu-
lui. Fiecare din cele șapte eseuri 
dedicate interpretelor Tamara 
Ceban, Angela Păduraru, Maria 
Drăgan, Nina Ermurachi, Tama-
ra Chițaniuc, Ana Barbu, Maria 
Bieșu, vin să întregească imaginea 
îndrăgitelor interprete cu detalii și 
nuanțe noi, exprimate într-o ma-
nieră foarte elegantă, cum poate 
doar Rodica Iuncu să o facă. Sunt 
diferite, dar unite prin aceeași Pa-
siune pentru Muzică, aceste Mari 
și valoroase cântărețe. Felicitări, 
Rodica Iuncu!”.

Constantin Cheianu: 
„Rodica Iuncu le face drep-
tate unor mari interprete”

Lansarea volumului va avea 
loc pe 11 noiembrie 2022, la Bi-

blioteca Publică „Onisifor Ghi-
bu” din Chișinău. Moderator al 
evenimentului va fi Constantin 
Cheianu pe care l-am rugat să-și 
împărtășească impresiile după 
lectura cărții. Astfel, Constantin 
Cheianu a menționat pentru „Ga-
zeta de Chișinău”: „Prin volumul 
său „Niciodată pierdută, femini-
tatea” Rodica Iuncu ne amintește 
de vremurile când părinții noștri 
erau tineri și aveau pe buze nume 
precum Angela Păduraru, Nina 
Ermurachi, Maria Drăgan. Artis-
te care au devenit și idolii noștri, 
ai copiilor, le recunoșteam fără 
greș vocile la aparatele de radio 
de perete, lângă care fredonam 
împreună cu mamele noastre 
„Luna când a răsări, Pe badea 
nu l-a găsi, M-a găsi pe mine-n 
poartă, Cu fața înlăcrimată”. Apoi 
le sorbeam din priviri, adunați, 
câte jumătate de mahala, în casele 
celor ce-și procuraseră primele 
televizoare alb-negru, fie un Re-
cord-12 cu pereții de lemn, fie 
un mai modern Record-66 din 
plastic. Ce tristețe este să aflăm 
astăzi din cartea Rodicăi Iuncu 
că, prin grija partidului ori a unor 

colegi invidioși, mai toate artistele 
acestea au avut sfârșituri sumbre, 
măcinate de boli incurabile ori 
de alcool sau eșuate la ospiciu! 
Volumul este, totuși, unul plin 
de lumină, autoarea le face în 
sfârșit dreptate unor interprete 
de excepție, scriind despre ele așa 
cum și-ar fi dorit ele însele să se 
scrie și ajungând între coperțile 
unei cărți de care nu au mai avut 
parte în timpul vieții”.

Cu certitudine, vor dori să ci-
tească această carte mulți oameni 
care le-au admirat și iubit pe pro-
tagoniste și care știu să aprecieze 
valoarea autentică.

Rodica Iuncu s-a născut la 23 
februarie 1952 în satul Larga, ra-
ionul Cahul, R. Moldova. A studiat 
la Școala Specială de Muzică „ Eu-
gen Coca” a Conservatorului din 
Chișinău, astăzi Liceul de Muzică 
„Ciprian Porumbescu”. În perioa-
da 1970-1975, și-a făcut studiile 
la  Facultatea de Jurnalism, Uni-
versitatea de Stat din Moldova. 
Rodica Iuncu desfășoară o carieră 
profesională în continuă ascensi-
une: redactor la Radio Moldova, 
șefă a Secției de Arte la săptămâ-
nalul „Literatura și Arta”, secre-
tar general de redacție la revista 
„Sud-Est Cultural” (1991-1995), 
colaborări permanente cu această 
revistă, redactor-șef adjunct la 
săptămânalul „Flux”, colaborări 
cu diferite reviste literare și de 
cultură. În ultimii ani, Rodica Iun-
cu semnează articole în „Gazeta 
de Chișinău”. A publicat cărțile 
„Spectacolul scenei și al vieții”, 
în 2007, și „Păstorul solitar sau 
Naiul lui Vasile Iovu”, Chișinău, 
2015. Rodica Iuncu este membră 
a Uniunii Scriitorilor și a Uniu-
nii Muzicienilor din Republica 
Moldova. 

Irina Nechit 

C U L T U R Ă
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Tinerețe 
fără bătrânețe

Am văzut monumentul înainte 
să fie dezvelit, în ziua de duminică, 
16 octombrie a.c. Am prins tot o 
duminică, când lumea trecea calm, 
și privea cu interes noua realizare 
plastică urbană. Numele celui por-
tretizat nu era încă gravat pe soclu.

Bifurcația dintre strada Nicolae 
Titulescu și bulevardul Decebal 
formează aproape un triunghi is-
oscel, și este un loc destul de aglo-
merat, căci acolo este o stație de 

transport public, spații comerciale, un pasaj subteran, și un spațiu 
verde cu băncuțe și o fântână arteziană. În vârful acestui triunghi 
isoscel a fost amplasat monumentul omului politic și diplomat 
Nicolae Titulescu, care a murit la Cannes, în 17 martie 1941, unde 
este și înmormântat, deși cu un an înainte și-a semnat testamentul, 
prin care cerea să fie înhumat la Brașov, în inima Transilvaniei. 

Acum monumentul lui, sculptat în marmoră de Doru Drăgușin, 
și dăruit municipalității Chișinău de către Fundația Europeană 
Titulescu, poa-
te deveni un loc 
iconic pentru 
iubitorii de is-
torie, adevăr și 
tihnă.

Este o sculp-
tură care nu a 
urmărit deloc 
canonul mode-
lajului clasic, 
„realist”, dar 
chipul marelui 
om de stat este 
r e c o g n o s c i -
bil, imediat îți 
evocă fotogra-
fiile de epocă. 
Personajul este 
așezat picior 
peste picior, 
cu mâna stângă 
odihnindu-se 
pe genunchi, 
cea dreaptă 
este ascun-
să. Pe umărul 
drept este așe-
zată o haină, 
dezinvolt. Cu-
tele acesteia 
c o n t r a s t e a z ă 
cu sobrietatea 
și lipsa de de-
talii cu care a 
tratat sculpto-
rul restul vestimentației. Pe toată suprafața blocului masiv de 
piatră se pot observa urmele de buciardare, în schimb portretul este 
polisat și lustruit, iar nervurile pietrei conferă acestui chip pulsație 
și nerv. Ochii sunt migdalați, cu pleoapele conturate. Părul este dat 
pe spate, lăsând fruntea deschisă. Dintr-un anumit unghi, chipul 
acesta amintește de străvechile măști funerare egiptene, cioplite 
în lemn. Doar că cele antice erau pictate. Aici avem doar nuanțele 
delicate ale marmorei. 

Toate elementele acestui monument converg spre concluzia că 
avem de a face cu o sculptură de foarte bună calitate, și înfățișează, 
explicit: angajarea, implicarea, seriozitatea, concentrarea, perspi-
cacitatea, curajul, dramatismul acestui personaj istoric, care și-a 
slujit cu neprecupețit devotament și pricepere patria – România 
Mare – și care a fost nevoit să plece în exil, când ceilalți membri 
ai guvernului și ai statului nu i-au înțeles îndeajuns pozițiile sale 
în problema frontierelor, a războiului, la renunțarea la război ca 
instrument de politică națională, și politicile revizioniste etc. Ca 
jurist și specialist în drept, Nicolae Titulescu a rămas în conștiința 
posterității ca un tăios și univoc luptător pentru pace, pentru so-
luționarea conflictelor la nivel diplomatic și doar cu instrumentele 
justiției. Proiectat și înțeles din aceasta, monumentul marelui om 
de stat român devine ca o bornă pentru pacea care trebuie să se 
reinstaureze în Europa. Ca operă de artă, lucrarea lui Doru Dră-
gușin devine, din punctul meu de vedere, un reper estetic atât de 
necesar într-un mediu urban destul de anost, vetust și încă marcat 
de etosul sovietic. 

Dacă până acum acea intersecție desemna intrarea în cartierul 
Botanica – un raion aglomerat, cândva muncitoresc, al proletariatului 
provenit din mediul rural, și din îndepărtate regiuni ale „țaratului” 
unional, acum sperăm ca acel scuar, numit cu numele lui Nicolae 
Titulescu, să devină un veritabil însemn urban (landmark), și oră-
șenii să-și dea întâlnire „la Titulescu”, pe lângă albul monument.

Cu o grădină 
îngrijită, de 
25 de ari, cu 
o fermă de 

prepelițe de două mii 
de capete și cu o seră 
de toată frumusețea, 
bărbatul parcă a uitat 
de trecerea timpului. Cu 
toate că a muncit toată 
viața și are trecuți în 
carnetul  de muncă 47 
de ani bătuți pe muchie, 
nu suportă să stea 
degeaba și crede că cine 
muncește are de toate, 
ba chiar îi mai rămâne 
și pentru alții. 

În una din zilele trecute, ne-a 
vizitat la redacție și ne-a spus că 
a venit la volanul propriului auto-
mobil, pe care, zice el, l-a umplut 
cu de toate pentru familiile celor 
două fiice din capitală. Are cinci 
nepoței la Chișinău și pentru el 
nu există fericire mai mare decât 
să-i revadă și să-i bucure cu ceea 
ce crește împreună cu soția în gos-
podăria de la țară.

Nu demult, ni se destăinuie 
domnul Onică, s-a învrednicit de 
Premiul Național „Pentru o viață 
activă la orice vârstă”, acordat de 
către Ministerul Muncii și Protec-
ției Sociale în cadrul unui concurs 
organizat pentru oamenii în etate, 
concurs aflat la cea de a patra edi-
ție. Ne-a povestit cu multă  pasiune 
despre ceea ce face din 2013, de 
când a ieșit la pensie, bucuria sa 
fiind a unui om împlinit care însă 
nu se mulțumește niciodată cu 
realizările sale.

Gospodar în toată legea

„Toată viața mi-a plăcut să fac 
sport, iar sportul meu din ultimii 
ani este munca fizică de diminea-
ță până seara târziu. Am o pensie 
bunișoară, de vreo șapte mii de lei, 
dar m-am gândit că mai bine ar 
fi să economisesc. Astfel, de vreo 
șapte ani, nici eu cu soția, nici cele 
două fiice ale noastre, căsătorite și 
pe la casele lor, nu cumpărăm legu-
me. Ne rămâne și pentru vânzare, 
și pentru a mai pune în borcane la 
murat, și pentru a mai face câte o 
pomană. De vreo unsprezece ani ne 
ocupăm de creșterea prepelițelor, 
având, bineînțeles, o bună piață de 

Vladimir BULAT

Titulescu
S I M E Z E

desfacere. Pe lângă faptul că nu 
ducem lipsă de produse alimenta-
re, furnizăm carne și ouă în câteva 
școli și grădinițe, într-un azil de 
persoane cu dizabilități din Pleșeni 
etc.”, ne spune Vasile Onică.

Ceea ce iese din gospodăria ță-
rănească a domnului Onică, atât 
legumele și fructele, cât și carnea 
și ouăle, sunt produse ecologic 
pure. De la multiplele expoziții 
organizate la Chișinău, Comrat 
și Cahul dispune de certificate de 
valabilitate ce confirmă folosirea 
preparatelor bazate pe compuși 
organici naturali în agricultură și 
a hranei naturale pentru păsări. 
„Cenușa pe care unii o aruncă, co-
jile de banane, frunzele de urzică și 
alte produse ce pot fi întrebuințate 
ca îngrășământ le folosim în seră. 
Cereale pentru păsări nu cumpă-
răm, pentru că avem 1,6 hectare 
pe care le dăm în arendă. Nu ne 
putem permite să lucrăm acest te-
ren deoarece ne lipsește tehnica 
necesară. Avem în schimb moara 
noastră mică și, cu ceea ce primim 
„de la cotă”, suntem în stare să ne 
descurcăm fără a cheltui ceva în 
plus”, afirmă pensionarul.

În munca sa de fiecare zi Vasile 
Onică este ajutat de soția sa, fostă 
directoare de liceu în localitate, 
profesoară de matematică. Drept 
că muncile mai grele le îndeplineș-
te doar el, bărbatul fără de astâm-
păr, care și-a făcut un colțișor de 
rai în gospodăria sa țărănească. Cu 
toate că are atâta păsăret pe lângă 
casă, curtea sa e plină de flori, iar 
curățenia din ferma sa e cunoscută 
în Cociulia și în toate satele din 
împrejurimi.

Patriot din rădăcină

Ne-a demonstrat filmulețe de pe 
telefon cu tot ce a făcut și face cu 
mâinile lui, ne-a arătat toți pomii și 
arbuștii din grădină, vorbindu-ne 

despre fiecare ca despre ființe vii pe 
care le îngrijește și cu care are de 
gând să-și ducă mai departe veacul 
său. Pe cei 25 de ari ai săi are de 
toate și așa cum și fructele îi priso-
sesc nu duce lipsă de nimic nici el 
cu soția, nici cei apropiați. Cei care 
îi deschid poarta se minunează de 
ce poate să aibă în grădina lui un 
om despre care nu ai putea spune 
că a ajuns la vârsta a treia. „Am 
pruni, cireși, vișini, gutui, meri și 
nuci. Am zmeură, smochini, cătină 
albă, afini, coacăză, agriși și aluni. 
Printre copacii și tufele din grădină 
cresc harbuji și zămoși, bostani 
și dovlecei. Sănătate de-am avea 
că, în rest, avem de toate”, susține 
domnul Onică.

Pentru că a fost parașutist în 
armată și s-a întors acasă star-
șina, Dumitru Onică mai este și 
șeful parașutiștilor veterani din 
patru raioane de sud ale republicii. 
Anul acesta a împlinit 50 de ani de 
când a fost mobilizat, în Caunas, 
Lituania. Acolo s-a împrietenit cu 
localnicii și era invitat uneori la 
sărbătorile lor, unde le interpre-
ta cântece moldovenești. „Eram 
unicul moldovean în unitate și 
numai pe mine mă chemau, cred 
că înțelegeți de ce... Și de Ucraina 
sunt legat sufletește, am învățat 
economie și contabilitate la Ode-
sa. Cred că ucrainenii vor învinge, 
numaidecât vor învinge”, declară 
veteranul parașutist.

Vasile Onică a lucrat în ultimii 
12 ani șef al secției de economie 
în Consiliul raional Cantemir, a 
fost ani buni director de sovhoz 
și președinte de colhoz și este, 
așa cum îl cunoaște toată lumea, 
un om al pământului. Păstrează 
la loc de cinste medalia „30 de 
ani de independență” și afirmă 
că nu avem nimic mai scump ca 
independența. „Doamne ferește, 
de ne-am pierde-o!”, spune Vasile 
Onică.

Vasile Onică din Cociulia, Cantemir, 
la cei 72 de ani împliniți, are ținută de sportiv 
și muncește ca un bărbat tânăr

Gheorghe BÂLICI

Fo
to

: 
C

o
n

sa
n

ti
n

 G
ri

g
o

ri
ță



15

Vineri / 11 noiembrie / 2022social-politic      de atitudine

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

S O C I E T A T E

La 3 iunie am informat prin-
tr-un demers șeful statului că 
sarcina planificată în Programul 
Național privind stabilirea sta-
tutului juridic al voluntarilor de 
război rămâne suspendată, deoa-
rece Cancelaria de Stat și Biroul 
pentru relații cu veteranii nici nu 
vor să audă de doleanțele noastre. 
A reacționat îndată Dorin Recean, 
consilier în domeniul apărării și 
securității naționale, secretar al 
Consiliului Suprem de Securitate, 
care a cerut Cancelariei de Stat să 
examineze aspectele invocate de 
Uniunea Voluntarilor de Război și 
să informeze „organizația și insti-
tuția prezidențială despre măsurile 
întreprinse”.  Tocmai pe 13 iulie, 
adică peste patru luni de la apelul 
nostru inițial, primim un răspuns 
formal, care ne-a umilit. Răspun-
sul nu-i semnat nici de Dumitru 
Udrea, său, are doar ștampila „Di-
recția managementul documente-
lor și petiții”. Suntem informați că 
„a fost instituit un grup de lucru 
alcătuit din specialiști în dome-
niu, precum și din reprezentanți 

ai societății civile” care a stabilit că 
statutul juridic al voluntarilor de 
război este reglementat de Legea 
190 din 2003. Fals! În acea lege 
nu există nimic specificat privind 
voluntarii de război, este o vari-
antă diminuată a legii din 1993, 
redactată în 2003 de către regimul 
comunist condus de Vladimir Vo-
ronin, care i-a numit pe voluntarii 
de război teroriști.   

Astfel, n-am înțeles cine a fă-
cut parte din acel Grup de lucru, 
dacă noi, fiind cei mai indicați la 
discuțiile privind „stabilirea sta-
tutului juridic al voluntarilor 
de război”, n-am fost invitați.

Așa s-a întâmplat și cu proiectul 
de lege elaborat în cadrul Biroului 
pentru relații cu veteranii al Cance-
lariei de Stat. Astfel, în articolul 7 
prim, se propune ca 21 septembrie 
să fie declarată Ziua veteranilor de 
război. În scrisorile noastre ofici-
ale, am cerut să fie declarată Ziua 
voluntarului de război. Deci, iarăși 
ne dau cu piciorul. În articolul 15 
prim se propune ca... veteranilor 
de război care au ieșit la pensie 

în baza Legii asigurării cu pensii 
a militarilor și a persoanelor din 
corpul de comandă și din trupele 
organelor afacerilor interne și din 
cadrul Inspectoratului General de 
Carabinieri, care au continuat sau 
continuă să activeze, să li se recal-
culeze pensia o dată la cinci ani. 
Aferim! Oare ei nu știu că acum în 
Republica Moldova toți au acest 
drept? La art. VIII se propune alin. 
(2) care prevede ca veteranii de 
război să beneficieze de scutiri 
la introducerea pe teritoriul va-
mal al R. Moldova a unui mijloc 
de transport auto, cu respectarea 
Legii nr. 1569/2002. Cine are mij-
loace bănești pentru a cumpăra 
transport auto de peste hotare? 
Sigur că nu noi, voluntarii, cei care, 
întorși de la război în 1992, am 
rămas fără lucru, încât avem acum 
pensii mizere, iar unii chiar mor 
de foame. Gîrbu și Grupul său de 
lucru au făcut proiectul nu pentru 
foștii voluntari de război, ci pen-
tru „militarii și persoanele din 
corpul de comandă și din trupele 
organelor afacerilor interne și din 

cadrul Inspectoratului General de 
Carabinieri”. 

De aceea, nu ne-am mirat atunci 
când Nicolae Gîrbu a făcut o de-
clarație prin care atacă actuala 
guvernare. El, care e șef de birou 
în cadrul Cancelariei de Stat, spu-
ne, menționând proiectul său de 
lege: „Constat, cu regret, că această 
guvernare fără onoare a indus în 
eroare veteranii de război și a mi-
mat intenția de a le oferi o viață 
mai bună”. Să spună el că actuala 
guvernare este „fără onoare” asta 
înseamnă s-o submineze, aflân-
du-se în interiorul ei. Este tocmai 
ceea ce doresc acoliții săi, inclusiv 
generali și colonei, reprezentanți 
ai coloanei a cincea. Anume la 
asta mă refeream mai sus atunci 
când spuneam că, în războiul hi-
brid de pe malul Bâcului, rușii fo-
losesc masiv „șobolanii” rămași 
sau infiltrați în structurile actualei 
conduceri. Acest soi de „șobolani” 
încearcă să dezbine sau să foloseas-
că în interesul lor și veteranii de 
război, în special pe cei ai SIS-ului 
și ai „Uniunii ofițerilor”, care au în 

fruntea coloanei generali precum 
veșnicul lingău comunist și socia-
list Victor Gaiciuc. Aceștia au făcut 
tot posibilul ca în R. Moldova să 
se uite de voluntarii războiului de 
la Nistru și să iasă ei ca păduchii 
în frunte la manifestările oficiale 
dedicate luptătorilor pentru inde-
pendența și integritatea R. Moldo-
va, unii dându-se chiar participanți 
la acele lupte. Apropo, tot la ini-
țiativa acestui Nicolae Gîrbu și a 
necunoscutului „Grup de lucru”, la 
recenta schimbare a legitimațiilor, 
numărul participanților la războ-
iul de la Nistru s-a mărit, în loc 
să se micșoreze… Așa-i, domnule 
Nicolae Gârbu?  

Sergiu CARACAI, 
Președintele Consiliului 

Republican 
al Uniunii Voluntarilor 
de război 1991-1992, 

cavaler al Ordinului Ștefan 
cel Mare

Găsiți varianta integrală a 
acestui Apel pe pagina noastră 
web - gazetadechisinau.md

Voluntarii de război 
cer izgonirea „șobolanilor” 
din structurile statului



16

Săptămânal independentVineri / 11 noiembrie / 2022
S Ă N Ă T A T E

Modificările organismului 
în timpul efortului fizic

Stilul de viață sănătos a fost adesea asociat 
cu activitatea fizică. Fie că este vorba 
de practicarea unui sport mai puțin 
solicitant, de jogging sau de câteva ședințe 

pe săptămână la sala de fitness, efectele pozitive 
ale mișcării sunt de remarcat.

Reacțiile care se produc în cor-
pul uman, în timpul exercițiilor 
fizice, sunt multiple. Iată care sunt 
principalele modificări care au loc 
în organism atunci când facem 
efort fizic:

La nivelul circulației 
și sistemului 
cardiovascular

În timp ce facem sport, muș-
chii consumă oxigenul conținut de 
hemoglobină pentru a transforma 
glucoza în energie. Mai exact, în 
timpul acestui proces, dioxidul 
de carbon și hidrogenul sunt eli-
berați, acestea determinând scă-
derea nivelului pH-ului sângelui.

Și nevoia de oxigen crește în 
timpul efortului, ca urmare a pro-
ducerii de energie de către muș-
chi. Oxigenul „răcorește” și pre-
vine supraîncălzirea atunci când 
temperatura corpului începe să 
crească după efortul depus. Frec-
vența respirației crește pe măsură 
ce plămânii asimilează mai mult 
oxigen, pe care îl depozitează în 
sânge, acesta întorcându-se oxi-
genat către inimă.

Inima se adaptează în funcție 
de intensitatea efortului, în timp 
ce activitatea musculară și me-
tabolică tind să crească. O reacție 
de răspuns a sistemului cardiovas-
cular la efort este aceea de a crește 
numărul de bătăi, determinând 
un ritm cardiac crescut și impli-
cit o cantitate mai mare de sânge 
pompată de inimă. 

Ca urmare a efortului intens, 
ritmul cardiac poate să crească 
până la 150 de bătăi pe minut sau 
chiar mai mult, comparativ cu 70-

80 de bătăi pe minut, cât este nor-
mal pentru o persoană care se află 
în repaus. În plus, inima pompea-
ză în timpul exercițiilor fizice până 
la 20 de litri de sânge pe minut, 
față de 5 litri pe minut, pompați 
de inima unei persoane aflate în 
stare de repaus. Explicația acestei 
creșteri ar fi că receptorii nervoși 
din vasele de sânge, mușchi și arti-
culații stimulează sistemul nervos 
să elibereze în sânge adrenalină și 
noradrenalină sau norepinefrină, 
un compus cu multiple roluri ca 
hormon adrenergic și neurotrans-
mițător al sistemului nervos sim-
patic. Cortexul cerebral se pare 
că ar contribui și el la creșterea 
ritmului cardiac. Cercetătorii au 
descoperit, în urma studiilor, că 
inima începe să bată mai repede 
chiar înainte de exercițiile fizice 
ca urmare a unei reacții de anti-
cipare a efortului ce urmează să 
fie depus.

Eliberarea endorfinelor

O altă reacție cunoscută ce 
apare ca urmare a activității fizi-
ce este eliberarea endorfinelor, 
substanțe chimice produse de 
creier ca răspuns la o varietate 
de stimuli. Endorfinele au efecte 
notabile precum apariția stării 
de euforie, întărirea sistemului 
imunitar, eliberarea hormonilor 
sexuali și diminuarea senzației de 
durere. Organismul uman produce 
cel puțin 20 de tipuri de endorfine 
care ajută la reducerea stresului 
și chiar încetinirea procesului de 
îmbătrânire.

De asemenea, creierul eli-
berează dopamină și glutamat, 

pentru a pune în mișcare bra-
țele. Altă substanță eliberată în 
timpul acestui proces este acidul 
gamma-aminobutiric sau GABA, 
un neurotransmițător care înce-
tinește activitatea, astfel încât 
mișcările executate să fie cât mai 
armonioase și ordonate. 

Reacțiile glandei hipofize

Mișcarea influențează și reac-
țiile glandei hipofize, situată la 
baza creierului într-o cavitate a 
osului sfenoid denumită „șaua tur-
cească”. Glanda hipofiză trimite 
stimuli către glandele suprarenale 
pentru a elibera hormonii nece-
sari mișcării, dar secretă în același 
timp și hormoni de creștere. În 

timp ce corpul caută mai multe 
resurse pe care să le ardă în timpul 
efortului fizic, depozitele de gli-
cogen sunt consumate. Hormonii 
de creștere eliberați acționează ca 
niște bariere de apărare pentru 
mușchi, astfel încât energia să fie 
produsă prin arderea grăsimilor.

Efectele de la nivelul 
mușchilor

În timpul efortului fizic, cor-
pul consumă mai mult glicogen 
(zahăr depozitat din mâncarea 
pe care o consumăm), astfel în-
cât energia necesară să ducă la 
contracția mușchilor. Acesta nu 
este singurul mecanism produs la 
nivel muscular în timpul efortului. 

Consumul de migdale îmbunătățește 
sănătatea intestinală

Consumul regulat de migdale, oleagi-
noase bogate în proteine, fibre și vitamine, 
îmbunătățește sănătatea intestinului uman, 
prin creșterea producției de butirat, potrivit 
concluziilor unui studiu al cercetătorilor 
britanici. Butiratul, un acid esențial intes-
tinului, se găsește în mod natural în mi-
crobiomul intestinal, însă poate fi obținut 
și din alimente sau suplimente.

Microbiomul intestinal, format din mii 
de microorganisme, are o influență sem-
nificativă asupra sănătății umane, inclusiv 
asupra sistemului digestiv și imunitar. Me-
canismele prin care microbiomul intestinal 
exercită o influență asupra sănătății sunt 
în prezent investigate, multiple studii su-
gerând faptul că prin consumul anumitor 
alimente poate fi influențată semnificativ 
producția bacteriilor benefice din intestin.

În studiul actual, cercetătorii de la 
Colegiul King‘s din Londra au analizat efec-

tele migdalelor asupra microbiomului intes-
tinal. Un număr de 87 de adulți sănătoși, 
care nu consumau în general fibre dietetice, 
au fost incluși în studiu. Participanții au fost 
împărțiți în trei grupuri: un grup a inclus 

în dieta zilnică o gustare constând în 56 g 
de migdale întregi, al doilea grup a inclus 
în dieta zilnică o gustare de 56 g migdale 
măcinate, în timp ce ultimul grup, considerat 
de control, nu a consumat migdale, ci brioșe.

Analizele au indicat o creștere semni-
ficativă a concentrațiilor de butirat, sursa 
principală de energie pentru celulele care 
căptușesc colonul, în rândul consumato-
rilor de migdale, comparativ cu cei care 
consumau brioșa. După cum menționează 
autorii, o funcționare eficientă a butiratului 
oferă posibilitatea microbilor intestinali 
benefici să se răspândească.

Cercetătorii nu au observat diferențe 
semnificative în ceea ce privește timpul 
de tranzit intestinal (n.r. – timpul necesar 
pentru ca alimentele să se deplaseze prin in-
testin). Cu toate acestea, participanții care 
au consumat migdalele întregi au avut mai 
multe mișcări intestinale, în comparație 
cu celelalte grupuri, ceea ce sugerează că 
migdalele ar putea aduce beneficii inclusiv 
persoanelor cu constipație.

sursa: Science Daily

Adenozinel trifosfat sau ATP sunt 
nucleotide care stochează și trans-
portă energie. Nucleotidele sunt 
consumate foarte repede în timpul 
mișcării, deoarece corpul are de-
pozite destul de mici de glucoză și 
ATP. După ce acestea sunt epui-
zate, organismul solicită mai mult 
oxigen pentru a produce ATP, ceea 
ce înseamnă că mai mult sânge va 
fi pompat către mușchi în timpul 
exercițiilior fizice pentru a furniza 
necesarul de oxigen. Dacă nu exis-
tă suficient oxigen, se va forma 
acidul lactic care va fi eliminat 
din corp în 30-60 de minute de 
la terminarea exercițiilor, febra 
musculară instalându-se în scurt 
timp. 

Efectele de la nivelul 
rinichilor

La fel ca plămânii, inima și cre-
ierul, rinichii sunt și ei solicitați 
în timpul sportului. Frecvența și 
intensitatea cu care rinichii fil-
trează sângele se poate modifica în 
funcție de nivelul de efort depus. 
Astfel, după exerciții intense, ri-
nichii permit o mai bună filtrare 
a proteinelor din urină, dar și o 
reabsorbție mai mare a apei, adică 
o cantitate mai mică de urină re-
zultată, în încercarea de a menține 
corpul cât mai hidratat. 

Influența asupra 
metabolismului

Păstrarea unei greutăți echi-
librate cu ajutorul sportului este 
strâns legată de procesele ce au loc 
la nivelul metabolismului organis-
mului uman. Pe măsură ce corpul 
este angrenat în exercițiile fizice 
ciclice, substanțe precum metabo-
liții sunt eliberați pe parcursul 
activitate intense. Este vorba de 
secretarea glicerolului, un me-
tabolit care arde țesutul adipos și 
care crește după activitatea fizică. 

romedic.ro
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Dacia Buiucani 
– un club mic 
cu inimă mare 

Maricica este o fetiță care a 
împlinit 6 ani și a devenit recent 
unicul ambasador oficial al Da-
ciei Buiucani. Ea are Sindromul 
Down, făcând parte din grupul 
acelor copii care și-au creat o re-
lație specială cu clubul de fotbal.

„Puterea acestui sport cu mare 
priză la public trebuie utilizată 
pentru schimbarea lumii în bine, 
chiar dacă mijloacele materiale 
modeste nu ne permit uneori să 
facem tot ce ne propunem în acest 
sens”, consideră Ivan Goncearuc, 
specialist pentru dezvoltarea co-
munității la Dacia Buiucani, Com-
munity Development Officer la 
UEFA.

Chiar dacă nu este cel mai fi-
nanțat club în fotbalul moldove-
nesc, în schimb este unicul cu o 
strategie de responsabilitate soci-
ală corporativă, axată pe promo-
varea în exclusivitate a talentelor 
autohtone. Aici există una dintre 
cele mai mari Academii de fot-
bal din țară. Începând din anul 
2022, Dacia Buiucani a inițiat 
colaborarea cu Asociația Sunshi-
ne, organizație moldovenească 
de caritate, care se preocupă de 
problemele caracteristice copii-
lor cu Sindromul Down. Pentru 
ei clubul organizează tot felul de 
exerciții și festivaluri fotbalisti-
ce, cu participarea jucătorilor și 
antrenorilor, devenind o platfor-
mă de promovare a toleranței și 
incluziunii. 

Copiii solari sunt prezenți 
practic la fiecare meci al clubu-
lui,  având și o pagină pe Facebook 
(#AiNostri). De asemenea, în luna 
octombrie a.c. împreună cu Sun-
shine a fost organizată o expoziție 
caritabilă de artă. Activitatea so-
cială a celor de la Dacia cuprinde 
și acțiuni de apărare a drepturilor, 
întrajutorare și educare în stilul 
unui mod de viață sănătos al co-
piilor din familii defavorizate. De 
descoperire a talentelor, inclusiv 
la dansuri și interpretare de cân-
tece, alte activități artistice.  

Încă o preocupare a clubului 
constă în activități cu caracter 
ecologic, de protejare a mediului 
înconjurător, cu folosirea bate-
riilor solare și a iluminării Led 
pe propria arenă. De asemenea, 
acoperământul de cauciuc și alte 
materiale sintetice sunt înlocuite 
treptat cu cele pe bază de nisip. 
Pe scurt, Dacia este o bijuterie în 
lumea fotbalului, cu preocupări nu 
doar sportive, ci și de ordinul celor 
capabile să facă lumea mai bună. 

Natalia DONEȚ

Grație eforturilor nemăsurate 
ale lui Eduard Tintiuc, care a pre-
luat în 2016 funcția de director al 
Școlii Sportive din Ocnița, acestei 
instituții i-a fost dat un nou suflu 
de dezvoltare. Fiind originar din 
satul Clocușna (s-a născut pe 4 
octombrie 1972) și muncind pro-
fesor de educație fizică în această 
localitate, cunoaște foarte bine 
problemele și doleanțele caracte-
ristice sferei sportului din regiu-
ne. Fiind un împătimit al educă-
rii tinerelor generații în spiritul 
unui mod de viață sănătos și un 
businessman de succes, acordă o 
atenție deosebită dezvoltării unei 
infrastructuri viabile în domeniu, 
fapt ce numaidecât aduce roadele 
scontate.     

Școala Sportivă din Ocnița 
– o instituție de calitate                             

Școala Sportivă din Ocnița 
a fost înființată în anul 1977. 
Inițial, antrenorii instituției au 
pregătit tineri la atletism, lupte 
libere și judo. Sportivii ocnițeni 
au urcat rapid treptele afirmării, 
obținând rezultate deosebite: Vic-
tor Mostovic a devenit campion 

al Universiadei din Seul (Coreea 
de Sud) la mers sportiv, iar ju-
docanul Veaceslav Penteleciuc a 
cucerit titlul suprem la Campio-
natul URSS pentru juniori.

După obținerea independenței 
Republicii Moldova, conducerea 
Școlii Sportive (director – Nico-
lae Gîlcă) creează noi condiții de 
implementare a mai multor probe 
sportive: fotbal, volei și baschet, 
promovând în continuare grupele 
de lupte. 

Iar cel care a reușit să renoveze 
și să modernizeze baza Școlii și a 
Complexului sportiv din Ocnița 
este Eduard Tintiuc (a studiat 
la Universitatea de Stat de Edu-
cație Fizică și Sport în perioada 
1991-1995). Începând din 2016 
sunt deschise secții de sambo și 
de box. De asemenea, a fost inau-
gurat un Internat de tip sportiv 
pentru tinerii fotbaliști, primul 
în regiunea Nord. La inițiativa lui 
Eduard Tintiuc, cu suportul Fe-
derației Moldovenești de Fotbal, 
stadionul Școlii cu o capacitate 
de 900 de locuri a beneficiat de 
acoperământ sintetic, precum și 
de un teren de minifotbal. A cres-
cut și numărul celor adulți care 
vin sistematic la Școala Sporti-
vă. Astfel, însoțind copiii la an-
trenamente, ei au posibilitatea 
să practice badminton, tenis de 
masă, biliard, joc de dame, șah 
și fitness. 

Grație unei rodnice colabo-
rări, toate lucrările de renovare 
a Școlii Sportive sunt realizate 
cu suportul Consiliului Raional 
Ocnița, Direcției Învățământ, 

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

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

Prin sport spre sănătate, 
cultură și unitate

Iulian BOGATU

Federațiilor naționale de Judo 
și de Fotbal, mai multor agenți 
economici.

Un palmares de succes

„La Școala Sportivă Ocnița 
sunt înscriși circa 400 de elevi, 
funcționează 23 de grupe la 6 pro-
be sportive. Ușa instituției este 
deschisă mereu pentru fiecare. 
Unde există sport, este sănătate, 
cultură și unitate!”, a menționat 
Eduard Tintiuc.  

Anual, datorită instruirii per-
formante și amenajării Comple-

xului sportiv din Ocnița, peste 
50 de discipoli devin premianți 
ai campionatelor republicane, 
dintre care 25 la turnee oficiale, 
3-4 fiind medaliați la competiții 
internaționale.

În sezonul 2021/2022, au fost 
înregistrate următoarele rezul-
tate notabile de către discipolii 
școlii: Vladimir Tataru s-a clasat 
pe locul 2 la Cupa Europeană de 
kickboxing, Jasmina Vodă a fost 
medaliată cu bronz la Balcaniada 
Europeană de sambo, iar Ilie Va-
ligurschi a devenit campion nați-
onal la box. Aceste rezultate vin 
să completeze palmaresul anilor 
trecuți: Sergiu Tintiuc, campion 
mondial la judo printre veterani; 
Eugen Matveiciuc, campion mon-
dial la judo (cadeți); Denis Re-
șetnic, medaliat cu bronz la cupa 
mondială de judo. La capitolul 
antrenori emeriți îi vom remarca 
pe Ion Arhilei, Vasili Mostovic, 
Tudor Blîndu, Nicolae Gîlcă, Vic-
tor Crainiuc, Maxim Gîlcă ș.a. 
– toți fiind specialiști de forță și 
constituind mândria instituției.

Denis Vieru s-a impus la Grand Slam Baku
Judocanul moldovean Denis Vieru, medaliat 

în acest an cu bronzul mondial, și-a adjudecat 
trofeul principal al Grand Slamului de la Baku, 
în categoria de greutate de 66 kg. Turneul 
s-a desfășurat în capitala Azerbaidjanului, 
în perioada 4-6 noiembrie curent. Sportivul 
nostru de 26 de ani s-a mai impus la această 
competiție și în 2019, iar anul trecut s-a clasat 
aici pe locul 2. 

Denis Vieru este în prezent numărul 1 mon-
dial, impresionând prin detentă, rezistență și 
pregătire tehnico-tactică. În lupta lui inau-
gurală din cadrul concursului el l-a învins pe 
experimentatul italian Matteo Piras (29 de 
ani), distins în acest an cu argint la Zagreb 
Grand Prix (Croația). Conaționalul nostru a 
dominat meciul de la cap la coadă, câștigând 
prin ippon, țintuindu-l pe adversar cu spatele 
pe tatami grație forței brațelor. Apoi a trecut 
de turcul Muhammed Demirel (20 de ani), în 
acest an camp ion european la Praga (Cehia) 
printre juniori. 

În sferturi de finală, compatriotul nostru 
l-a depășit pe kazahul Gusman Kyrgyzbayev 

(30 de ani), acesta din urmă încasând trei 
avertizări (shido) și fiind astfel descalificat. 
Apoi veni revanșa în fața reprezentantului 

gazdelor, azerul Orkhan Safarov (31 de ani), 
care a câștigat finala de anul trecut, cu o sece-
rare la picior din spate. Se vede că discipolul 
școlii moldovenești de judo a învățat lecția, a 
fost extrem de precaut, iar în timpul adăugat 
(Golden Scor) i-a prins în parter brațul opo-
nentului, obligându-l să ceară oprirea luptei. 

Marea finală i l-a scos în calea lui Vieru pe 
tadjikul Mulorajab Khalifaev (23 de ani), care 
a impresionat la acest turneu prin mai multe 
aruncări extrem de spectaculoase. În timpul 
regulamentar asiaticul a fost penalizat cu două 
shido, iar în cel suplimentar a văzut și al treilea 
în fața ochilor (pentru ieșire nepermisă din 
priza efectuată de rival), fiind eliminat.  

Astfel, elevul pregătit de antrenorul nați-
onalei Valeriu Duminică și-a demonstrat o 
dată în plus supremația, având o evoluție mai 
mult decât merituoasă la Grand Slam Baku, 
care a întrunit 366 de sportivi din 61 de țări 
ale lumii, fiind dotat cu premii totale de 154 
000 de euro.

Iulian BOGATU

Denis Vieru și antrenorul naționalei de judo, 
Valeriu Duminică



18

Săptămânal independentVineri / 11 noiembrie / 2022
T U T T I - F R U T T I

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
11.11 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
12.11 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
13.11 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
15.11 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
16.11 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.
17.11; 30.11 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
18.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00. 

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
11.11 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
12.11 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
13.11 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 17.30.
25.11 Premieră! „Funia” de Patrick Hamilton, ora 18.30.

Teatrul Național „Satiricus 
I.L. Caragiale”

11.11 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
12.11 „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov, ora 18.30.
13.11 „Banii, banii sau «borsetka»” de Ray Cooney, ora 18.30.
17.11 „Made in Moldova!” de Constantin Cheianu, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
12.11 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
13.11 „Frumoasa călătorie a urșilor panda” de Matei Vișniec, ora 

19.00.
15.11 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 19.00. 
17.11 „Madame Bovary de Gustave Flaubert, ora 19.00. 

Teatrul „Luceafărul”
11.11 „Mama”, un spectacol de Dumitru Acriș după Asya Voloșina, 

ora 18.30.
 

Teatrul de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

13.11 „Traviata”, operă în patru acte de Giuseppe Verdi, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
13.11 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
12.11 „Cocoșelul neascultător” de Victor Ștefaniuc, ora 11.00. 
13.11 „Pădurea de argint” de Veronica Boldișor, ora 11.00.

Sala cu Orgă
12.11 Johann Sebastian Jazz, în cadrul Festivalului Internațional 

„Johann Sebastian  Bach”, ediția XI, Piano Duo / Spania: Alexis 
Delgado Búrdalo Iñaki Salvador. În program: aranjamente și im-
provizații jazz pe teme de J.S. Bach, ora 18.30. 

15.11 Recital de Orgă Benjamin Righetti / Elveția. În program: 
Johann Sebastian Bach; Benjamin Righetti, ora 18.30. 

17.11 Universul Bach Orchestra Națională de Cameră, Corul Nați-
onal de Cameră, Corul AMTAP, conducător – Ilona Stepan. Soliști: 
Tatiana Costiuc, soprano, Mihaela Ișpan, alto /România/, Viktar 
Navitski, tenor, Alexei Botnarciuc, bas. Dirijor Cristian Florea /
România-Germania/. În program: Johann Christian Bach, Josef 
Rheinberger, J.S. Bach, 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 și 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 aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 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 așteptarea 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 Chișinău. 
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra 

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „î”

S u d o k u



19

Vineri / 11 noiembrie / 2022social-politic      de atitudine
L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Neînțelegerile pot fi des-
tul de frecvente. Oricât în-
cerci să negi asta, se impune 
găsirea unui echilibru în-
tre 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 sta-
rea ta emoțională ca tot ceea 
ce gândești să fie expus într-o 
manieră cât mai autentică. 
Având în sfera energetică pla-
netele Saturn și Jupiter, zilele 
următoare vor fi caracterizate 
de aventură și riscuri. În plan 
profesional, este posibil să fii 
mult prea grăbit în inițiative 
și să faci lucrurile într-o ma-
nieră 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 să fie interpretat 
ca fiind un comportament 
intrusiv.

Ai nevoie de confirmarea 
socială a celor din jur atunci 
când intenționezi să schimbi 
anumite lucruri la persoana 
ta. Soarele va face o dubioa-
să „ședere” în zodia ta. Simți 
un gol în stomac atunci când 
intri în contact cu fățărnicia 
unora și parcă nu mai su-
porți acest sentiment. Orice 
ai susține, tu ești responsa-
bil 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. 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 ur-
mează să se întâmple în plan 
profesional, simți că nu ai 
nici măcar încrederea per-
soanei iubite. Relațiile, oa-
menii, momentele de fericire 
sau armonie, toate au un „iz 
înșelător”. Totul se întâmplă 
ca și cum se derulează un film 
cu o acțiune haotică. Percep-
ția ta asupra ideii de fericire 
este din nou „amenințată”.

La răscruce de drumuri, 
privește lucrurile în per-
spectivă. Cântărește bine 
opțiunile pe care le ai, în-
totdeauna! Firea impulsi-
vă te duce de prea multe 
ori spre situații limită. E 
de preferat să fii mai re-
ceptiv în raport cu ceea ce 
se întâmplă la birou. Sunt 
multe persoane intrigate 
de personalitatea ta.

Chiar și atunci când vine 
vorba de viața personală, 
trebuie să acționezi. Tre-
buie să fii mereu în expec-
tativă. Colegii pe care îi ai 
nu par a fi persoane de în-
credere. Bârfele și intrigile 
par să fie practici recuren-
te. Este de preferat să nu 
vorbești prea mult despre 
acțiunile tale.

Programează-ți minuți-
os fiecare activitate atât pe 
plan profesional, cât și per-
sonal. Începutul săptămânii 
este definitoriu pentru tine. 
Vor avea loc întâmplări 
care te ajută să-ți definești 
obiectivele. Ești o fire care 
ascultă activ, deschisă în 
raport cu nevoile celor din 
jur, ceea ce te face remarcat 
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. Cariera este 
ceva prioritar pentru tine 
și vei încerca să faci com-
promisuri în acest sens. 
Oportunitățile apar la orice 
pas. Este important să fii 
activ și să acționezi. Viața 
emoțională este cea care are 
însă nevoie de stabilitate.

Fluctuațiile financiare 
sunt inevitabile acum. Ori-
cât de mult ești conștient în 
mod rațional de acest lucru, 
acestea tot te scot din zona 
de confort. Nu reușești să te 
organizezi. Mintea îți este 
în mii de direcții și orica-
re 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

Se abăteau la ea bărbați de prin 
toate satele din jur. Veneau cum 
vine musca la miere și chefuiau de 
seară până dimineață. A tot gemut 
și s-a zbătut de plăcere, a tot prins 
plozi și a păcătuit mult. 

Se apropia de 50 de ani 
și tot nu se sătura 
de dragoste

Trei copii au văzut lumina zilei, 
iar pe vreo douăzeci i-a omorât în 
pântece, făcând avorturi. Era deja 
încărunțită pe la tâmple, se apropia 
de 50 de ani și tot nu se sătura de 
dragoste. Prin septembrie, 2001 
s-a îmbolnăvit foarte tare. Trupul 
i s-a umplut de răni. A tot umblat 
prin babe și pe la doctori, dar de-

geaba, rănile parcă se tămăduiau 
și, peste o perioadă de timp, re-
apăreau. 

Ajunsă în Postul Mare, s-a dus 
la Biserică. Nu călcase în  Casa 
Domnului aproape 20 de ani. 
Smerită, cu lacrimi în ochi, s-a 
mărturisit preotului. Preotul i-a 
dat canon. Unul nu tare greu ca 
să-l poată îndeplini – să citească 
dimineața și seara cele două Para-
clise ale Maicii Domnului. 

De la o zi la alta, simțea cum 
în suflet i se aprinde dragostea de 
Dumnezeu. În noaptea Învierii s-a 
pornit femeia cu pasca la sfințit. 
Mergea pe hudițile întunecoase ale 
satului cu frică de întuneric și cu 
gândul la Maica Domnului. 

Așa cum mergea, s-a împiedi-
cat și, deodată, în fața ei a apărut 
o rază de lumină albăstruie, care 
i-a luminat calea până la biserică. 
Când să intre pe poarta bisericii, 
a auzit  o voce: „Te vei vindeca 
dacă vei lăsa casa și vei pleca la 
mănăstire. Acasă n-ai să poți să te 
pocăiești”. Dunea s-a cutremurat, 
apoi a înțeles că Dumnezeu este 
cu dânsa. 

A trecut Paștele, Ispasul, dar 
femeia nu se grăbea să plece la 

Pocăința desfrânatei (II)

mănăstire. Pe corp îi apăruseră 
din nou răni. Auzise de la cineva 
că la Soroca, sus pe stânca de lângă 
Râpa lui Bechir, este un loc sfânt 
și, dacă te rogi acolo, te vindeci de 
orice boală. 

Pe la mijlocul lui iunie, s-a urcat 
în autocar și a pornit spre Soroca. 
Era cu o vecină de-a sa. Au ajuns pe 
la amiază la poalele stâncii. Dunea 
și-a făcut semnul crucii și, când a 
ridicat ochii spre cer... i s-a arătat 
chipul Maicii Domnului. Și din nou 
a auzit același glas: „Nu căuta vin-
decare aici, mergi la mănăstirea de 
lângă satul tău!”. 

Pocăința
   
S-a întors acasă. A doua zi și-a 

luat băiatul cel mic de 14 ani (cei-
lalți doi erau plecați în Rusia), a 
lăsat casa în grija vecinilor și a 
plecat la mănăstire. După un an de 

rugăciune și de spălare cu apă din 
izvorul sfânt, Dunea s-a vindecat. 
A uitat de oboseală și nervozitate 
permanentă. Nu se mai enerva 
pentru fleacuri. A devenit calmă 
și liniștită.

De 19 ani, îndeplinește orice 
muncă din mănăstire: paște vi-
tele, îngrijește orătăniile, ajută 
la făcut curățenie, adună lemne 
pentru iarnă. Dar totodată se roa-
gă neîncetat și citește cărți sfinte 
și mântuitoare de suflet. 

Cu binecuvântare, când plea-
că cu vitele la păscut ia și o carte 
de rugăciuni și câteva lumânări. 
Acolo găsește un loc mai dosit 
unde se roagă și bate metanii de 
pocăință. I se pare mai cu folos 
citirea Acatistului și Paraclisului 
Maicii Domnului în mijlocul na-
turii. În chilie noaptea doarme 
câteva ore, apoi citește până la 
ziuă rugăciunea de taină. 

A înțeles că mare este pute-
rea rugăciunii și a privegherii 
de noapte și, cum spun Sfinții 
Părinți, este o rugăciune de aur, 
pentru că nu se amestecă cu gri-
jile zilei, cu grijile acestei vieți. 
Ce să vă mai spun despre eroina 
noastră? 

Mănâncă o dată pe zi în cur-
sul săptămânii, iar sâmbăta și 
duminica mănâncă cu toată obș-
tea mănăstirii de trei ori. Citește 
din Psaltire în fiecare zi. Această 
rânduială o respectă cu sfințenie 
de cum a venit la mănăstire. 

Aici a înțeles cu adevărat sen-
sul vorbelor pe care i le spusese 
preotul încă în adolescență, că 
omul nu va trăi numai cu pâine, 
ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. 
Iată cum a ajutat-o Domnul pe 
desfrânata satului să se întoarcă 
pe drumul cel drept. Dumnezeu 
s-o întărească în continuare!

Nina NECULCE

Nouă luni au trecut. A sosit clipa când 
copilul mult așteptat de Dunea trebuia 
să se nască. Și așa cum facere fără 
durere încă nu s-a pomenit, urlând 

de durere, scrâșnind și gemând, Dunea a născut 
un copil mort. După aceea nu s-a mai căsătorit. 
Cu părere de rău, onoarea și demnitatea ei de 
fier s-au frânt. S-a înfrățit cu paharul. Cât a mai 
fost maică-sa în viață, a mai stăpânit-o, dar după 
moartea ei, Dunea a devenit  desfrânata satului.
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Misterul anulat

Cum se păstrează porumbul: 
umiditatea și alte cerințe

Recoltarea porumbului este în toi, iar 
următorul pas până la comercializarea 
sau valorificarea prin procesare a 
acestuia este păstrarea corectă a 

porumbului.

În acest articol indicăm câteva 
recomandări utile la depozitarea 
porumbului boabe și cu știuleți.

Cum se păstrează boabele 
de porumb

Similar altor culturi, pentru o 
păstrare de durată, fără pierderi, 
porumbul se depozitează în anu-
mite condiții. În primul rând, se 
realizează curățirea de impurități 
și uscarea porumbului pentru a-l 
aduce la umiditatea necesară.

Scopul principal urmărit la de-
pozitare este de a reduce la minim 
factorii ce pot provoca afectarea 
boabelor, iar acest lucru se rea-
lizează prin:

Depozitarea masei uscate de 
boabe, al cărei conținut de umi-
ditate este redus la critic.

Depozitarea cerealelor în stare 
răcită, a căror temperatură este 
coborâtă la valori care opresc 
funcțiile vitale ale componente-
lor vii ale masei.

În primul caz, care este și cel 
mai răspândit, umiditatea este 
unul dintre cei mai importanți fac-
tori de luat în calcul la depozitare.

La umiditatea optimă recoman-
dată de păstrare a porumbului de 
12-14% boabele pot fi păstrate 
până la câțiva ani, fără pierderi 
semnificative.

Această metodă, bazată pe 
principiul xeroanabiozei, con-
stă în faptul că la boabele cu un 
conținut de umiditate sub nivelul 
critic, toate procesele biochimice 
decurg extrem de lent și nu au 
nicio importanță practică.

Acest lucru se întâmplă din 
cauza lipsei apei libere, fără de 
care metabolismul în celulele boa-
belor este imposibil, iar microbii 

și insectele, în mare parte, nu se 
pot dezvolta.

Nu mai puțin important este 
modul de depozitare a porum-
bului în stare răcită. Se bazează 
pe principiul termoanabiozei, 
adică depozitarea se efectuează 
la temperaturi scăzute, ceea ce 
reduce drastic activitatea vitală a 
biomasei din boabele de porumb.

Fără prerăcire, boabele umede 
pot fi păstrate doar pentru o pe-
rioadă scurtă de timp. De exem-
plu, la o umiditate de 20%, pot fi 
păstrate cel mult șase zile. Însă, 
datorită faptului că atât respirația 
proprie a boabelor, cât și activi-
tatea microorganismelor sunt re-
duse la temperaturi scăzute, prin 
răcire este posibilă întârzierea 
semnificativă a apariției bolilor.

În practică, nu este necesar 
mereu să se usuce porumbul la 
12-14% cum se face în cazul păs-
trării pentru o perioadă lungă de 
timp, dacă după câteva zile sau 
săptămâni va fi utilizat.

La o temperatură menținută 
constant la 8 grade Celsius, puteți 
păstra porumbul cu un conținut 
de umiditate de 18% fără pierderi 
semnificative timp de patru luni 
și la un conținut de umiditate de 
16% – până la 7-9 luni.

Odată cu apariția vremii reci, 
cerealele depozitate trebuie răcite, 
indiferent de timpul preconizat 
de păstrare.

De asemenea, este necesar să 
se răcească loturile de cereale des-
tinate transportului. Acest lucru 
asigură în mare măsură păstrarea 
calității acestora în timpul trans-
portului. Efect conservant asupra 
masei cerealelor îl are temperatu-
ra de 5-10 grade Celsius.

Materialul semincer trebuie 

păstrat la un nivel de umiditate 
nu mai mare de 12-14%, și (în 
măsura posibilităților) în stare 
de refrigerare (toți dăunătorii de 
hambare își întrerup alimentarea 
și dezvoltarea la temperaturile 
mai joase de +5 grade Celsius).

Răcirea boabelor de porumb la 
0 grade sau o temperatură mică 
peste minus (minus 5 grade) asi-
gură, de asemenea, o păstrare de 
durată a acestora.

Răcirea sau înghețarea mai 
profundă nu se justifică nici teh-
nologic, nici economic, deoarece 
capacitatea de germinare a boabe-
lor umede scade la o temperatură 
de minus 10-20 de grade.

În plus, răcirea excesivă nu 
permite evitarea supraîncălzirii 
superioare a grămezii, care apare 
din cauza unei scăderi accentuate 
de temperatură în timpul trecerii 
de la condițiile de iarnă la condi-
țiile de primăvară-vară.

La depozitarea pe termen lung a 
porumbului în silozuri metalice, op-
time se consideră umiditatea de 13% 
și temperatura de 15 grade Celsius.

Păstrarea porumbului 
în știuleți, sfaturi

Important: Înainte de păstrare, 

știuleții, în măsura posibilităților, 
se sortează, excluzându-se de la 
păstrare cei afectați de boli.

În funcție de conținutul de 
umiditate al lotului, este necesar 
să depozitați știuleții de porumb 
în diferite moduri:

la un conținut de umiditate a 
cerealelor de până la 16%, pro-
dusul trebuie depozitat într-un 
depozit sau încăpere cu o grosime 
a grămezii de până la 3,5 metri;

boabele cu un conținut de umi-
ditate de 16-18% pot fi păstrate 
pentru o perioadă foarte scurtă 
de timp în depozite și sub magazii 
cu canale de ventilație verticale și 
orizontale în grămezi de până la 
3 m înălțime;

cerealele cu un nivel de umi-
ditate în intervalul 18-20% pot 
fi depozitate în zone speciale cu 
diferite tipuri de ventilație în gră-
mezi ale căror înălțime nu trebuie 
să depășească 2,5 m;

cerealele al căror conținut de 
umiditate depășește 20% pot fi 
depozitate numai pe locuri special 
amenajate cu o bună ventilație 
verticală și orizontală sau în gră-
mezi în care aerul este furnizat de 
motoare speciale, în movile cu o 
înălțime de 1,5-2 m.

Dacă nu dispuneți de sisteme 

de ventilare, grămezile se ampla-
sează la distanță de 1,5 m una de 
alta, iar înălțimea și durata păs-
trării se reduce.

Evitarea și diminuarea 
deprecierii 
boabelor 
în timpul păstrării

Măsurile preventive au ca scop 
prevenirea infestării și infectării 
produselor agricole cu organisme 
dăunătoare sau prevenirea apa-
riției condițiilor de dăunare și se 
realizează prin: 

tratamente fitosanitare în 
câmp, executate la timp și cu 
produse eficiente;

curățirea perfectă a spațiilor de 
depozitare înainte de introducerea 
produselor; 

dezinsecția și dezinfecția spa-
țiilor de depozitare înainte de 
introducerea produselor;

aerisirea spațiilor de depozita-
re pentru a preveni declanșarea 
bolilor;

sortarea produselor și îndepăr-
tarea materialului biologic atacat 
de boli și dăunători; 

distrugerea rozătoarelor.

agrobiznes.md

Râmele – creatoare de soluri agricole fertile. 
Ce condiții necesită

Râmele sunt, de regulă, cele mai răspân-
dite vietăți care trăiesc în solurile agricole. Se 
cunoaște că râmele îmbunătățesc proprietă-
țile fizice, chimice și biologice ale solurilor.

Numărul, biomasa și diversitatea râ-
melor în sol sunt considerate un criteriu 
important al fertilității solului, întrucât 
râmele contribuie în multe moduri la faptul 
ca solurile să fie sănătoase și active din 
punct de vedere biologic, ceea ce favori-
zează multe servicii ecosistemice pozitive 
și duce la o mai bună reziliență și adaptare 
a sistemelor agricole la schimbarea climei.

Râmele preferă solurile cu textură me-
die: lutoase și luto-nisipoase. Solurile grele 
argiloase și cele uscate nisipoase nu sunt 
favorabile pentru dezvoltarea lor.

Râmele nu pot să-și regleze temperatura 
corporală. De aceea, când este foarte uscat 
și cald, multe râme se retrag în straturi mai 
adânci ale solului. Activitatea râmelor este 

maximă primăvara și toamna.
Râmele nu suportă seceta. Ele pot pier-

de zilnic până la 20% din masa corpului 
sub formă de mucus și excremente, ele au 
nevoie de umiditate pentru a supraviețui.

Produc o singură generație cu maximum 
8–12 coconi (ouă) pe an. Râmele trăiesc de 
la 2 la 10 ani, în funcție de specie, sunt her-
mafrodite, iar vârful activității de săpare de 
galerii și de reproducere are loc în lunile mar-
tie și aprilie, dar și în septembrie și octombrie.

Râma de pământ, sau comună (Lum-
bricus terrestris), poate migra până la 20 
m pe an. Pentru a-și atinge aportul caloric 
zilnic, râmele trebuie să mănânce de 10 
până la 30 de ori mai mult decât propria 
greutate corporală.

De ce avem nevoie de râme în sol?

Râmele aduc un beneficiu major agri-

cultorilor care le creează condiții bune 
de dezvoltare. Ele joacă un rol esențial în 
îmbunătățirea proprietăților solului. Be-
neficiile ce rezultă din activitatea lor sunt 
diverse. Însă, pentru a-și îndeplini sarcinile, 
ele au nevoie de o cantitate suficientă de 
materie organică și de o perturbare scăzută 
a solului. 

Cum putem favoriza 
dezvoltarea râmelor
în sol?

Evitarea lucrării intensive a solului și 
minimizarea utilizării plugului – lucra-
rea intensivă trebuie evitată în special 
în perioadele de activitate sporită a râ-
melor: martie-aprilie și septembrie-oc-
tombrie.

agrobiznes.md
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Luni, 14 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 Vorbeşte corect!
12.00 Exclusiv în România
12.45 Discover România
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
22.50 Documentar: Braşov 1987 - doi ani 
prea devreme
00.05 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
01.50 Aventura urbană
02.40 Documentar: Braşov 1987 - doi ani 
prea devreme
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Teleenciclopedia
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii şi legea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

18.00 Poveste după poveste
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Dosar România
23.00 Mondial în familie
00.00 Dincolo de alb şi 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 Ştiri
03.40 Izolaţi în România
04.10 Mondial în familie
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° GEO Case 
vegetale în Paraguay
11.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Educaţie la înălţime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Reţeaua de idoli
21.00 Documentar: Braşov 1987 - doi ani 
prea devreme
22.30 1984 Bucureşti, România
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Păcală
03.15 Ora de Ştiri
03.55 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleşcoala Limbi străine
04.45 Documentar: Braşov 1987 - doi ani 
prea devreme
06.00 1984 Bucureşti, România
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineaţa

09.00 Scanner
09.45 Lecturi a la carte
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Erudit cafe
14.10 Zuper. Md
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secretele gătitului
16.00 Marca frumuseţii
16.30 Codul ECO
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 Dimensiunea diplomatică
22.45 События, мнения, лица
23.00 Ştiri Externe
23.25 Serial În numele fericirii

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 Rețeta săptămânii Program 
divertisment
15:30 Călătorii cu gust Program de turism
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/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 Edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
00.00 Film Sabotaj
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ştirile Pro TV
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Drumul catre cer
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 Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa matinal
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Параллельные миры
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa matinal
01.20 Х/ф Параллельные миры
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: LUCKY
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 114
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 200
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 208
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 117
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 202
21.00 Film: ÎNTOARCEREA MUŞCHE-
TARILOR
23.00 Film: SEDUCĂTORI ŞI MORTALI
01.00 Cei şapte ani de masă
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 15 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 Vorbeşte 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 Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Poveste dupa poveste
23.00 Ţară, ţară, cine eşti?
23.50 Discover România
00.00 Investiţi în România!
01.00 Poveste dupa poveste
01.50 Discover România
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Ţară, ţară, cine eşti?
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii şi legea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Lumea financiară
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri

20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Destinul Romei
23.00 Mondial în familie
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Destinul Romei
02.45 Telejurnal Ştiri
03.35 M. A. I. aproape de tine/
04.00 Mondial în familie
04.55 Veniţi de gustaţi!, ep. 10: Mâncare 
din Finlanda
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx

11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Opera comică pentru copii
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediţie limitată
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Iris
02.40 Ora de Ştiri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Moldova de Patrimoniu
06.30 În alţi papuci
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Rossella
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.55 Secvenţe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Unda bugeacului
16.30 Reporter pentru sănătate
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 Serial Rossella
21.00 Mesager
21.30 Serial Velvet
22.15 События, мнения, лица
22.30 Ştiri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Film Grădina speranţei

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
08:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/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 educațion-
al/informativ 
11:40 Turist în Moldova Program 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 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 educațion-
al/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 edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ

21:00 Știri Program informativ 
21:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
21:40 Just Vlog educativ/divertisment
22:10 Landșaft pentru tine Program 
educational/informativ 
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Compoziții florale Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Sabotaj
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Superspeed
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Drumul catre cer
13.00 M-Adam
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 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 O via? a din pensie
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 gândeşte
06.00 Fără protocol
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Ну что, приехали?
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Ну что, приехали?
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiţii de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 115
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 202
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 208
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 209
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 118
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 203
21.00 Film: STRĂINUL
23.00 Film: RISC ASUMAT
00.45 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 16 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 Vorbeşte corect!
12.00 Ediţie limitată
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Destine ca-n filme
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Articolul VII
01.00 Ediţie 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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare

13.00 Oamenii şi legea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Breaking Fake News
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Destinul Romei
23.00 Mondial în familie
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Destinul Romei
02.55 Telejurnal Ştiri
03.45 Vizita de lucru
04.10 Mondial în familie
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° Italia - un 
refugiu pentru arici
11.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Ediţie limitată
14.30 Documentar: 360° Rwanda - ţară 
a femeilor
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Săracele dive
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22.00 Povestea vinde
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Săracele dive
02.55 Ora de Ştiri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleşcoala Limbi străine
04.40 Documentar: 360° Rwanda - ţară 
a femeilor
05.35 Ediţie limitată
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAşii
06.30 Unda bugeacului
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Rossella
09.55 Secretele gătitului
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Serial Velvet
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.55 Secvenţe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Bucătăria fermecată
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Focus Europa
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 Festival de etno-jazz
21.00 Mesager
21.30 Concert în Europa
22.15 События, мнения, лица
22.30 Ştiri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Zapovednik

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 educațion-
al/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 educațion-
al/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Ritmul razbunarii
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV

10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Umami: al 5-lea gust
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Drumul catre cer
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 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cealalta Basarabie
01.00 Ora de Ras
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 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Без тормозов
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Без тормозов
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiţii de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 116
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 203
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 209
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 210
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 119
20.00 Film: DUBLU IMPACT
22.15 Film: ORAŞUL NELEGIUIŢILOR 
PREMIERĂ PE ŢARĂ
00.45 Film: STRĂINUL
02.45 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 17 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 Vorbeşte corect!
12.00 Povestea vinde
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova

13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Reţeaua de idoli
23.00 Omul şi timpul
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Povestea vinde
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Omul şi 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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Oamenii şi legea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Omul şi timpul
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Documentar
23.00 Mondial în familie
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Documentar
02.55 Telejurnal Ştiri
03.45 Pro Patria
04.10 Mondial în familie
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Lumea financiară

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° Rwanda - ţară 
a femeilor
11.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri şi beneficii
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Povestea vinde
14.30 Documentar: 360° Sikkim - 
cercetătorul şi şamanul
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: stratagema calului alb
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: stratagema calului alb

02.45 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.45 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.10 Teleşcoala Limbi străine
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Povestea vinde
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Şciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineaţa
09.00 F/d
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Concert în Europa
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Banzis secret diary
14.55 Secretele gătitului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secvenţe japoneze
16.00 Focus Europa
16.30 Dimensiunea diplomatică

17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 F/d Gripa spaniolă
21.00 Mesager
21.30 Concert în Europa
22.15 События, мнения, лица
22.30 Ştiri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 Erudit cafe

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
08:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 educațion-
al/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/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 edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Vin la tine Program de divertisment
22:00 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
23:00 Știri Program informativ
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
00.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.30 Film Punct mort
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Doctor de bine
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Drumul catre cer
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 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Vanturile, Valurile
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Cealalta Basarabie

05.00 Новости Jurnal TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Business up
06.00 Iubeşte viaţa confesiuni
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Папе снова 17
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок

18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Папе снова 17
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Start show România
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 117
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 210
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 120
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 201
21.00 Film: FUGI, SAU VEI FI MÂNCAT 
PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.00 Film: ORAŞUL NELEGIUIŢILOR
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Memoria locului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniştii…
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 O data-n viaţa
23.50 Discover România
00.00 Gări de poveste
00.50 Discover România
01.00 Istorii de bun gust
02.00 Profesioniştii…
03.00 Reţeaua 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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Veniţi de gustaţi!
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.55 EURO polis
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Atelier de sănătate
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

18.00 Gări de poveste
18.55 Ţară, ţară, cine eşti?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Film: Monte Walsh
23.00 Mondial în familie
00.00 Replay
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Monte Walsh
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri
05.05 Replay
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° Sikkim - 
cercetătorul şi şamanul
11.00 Magazin Deutsche Welle Revoluţia 
tehnologică
11.30 Prietenii de la radio
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Documentar: 360° Georgia - din 
dragoste pentru vin
15.30 Teleşcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educaţie la înălţime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Gala umorului
22.00 Reţeaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 RIVALII…
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Mic dejun cu un campion
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleşcoala
04.40 Documentar: 360° Georgia - din 
dragoste pentru vin
05.35 Istorii de bun gust
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 F/d Vocea Lilianei
10.00 Live studio
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Concert în Europa
14.15 Desene animate Astroboy
14.40 Desene animate Banzis secret diary
14.55 Secvenţe japoneze
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secretele gătitului
16.00 Codul ECO
16.30 Zona ARS
17.00 Live studio
19.00 Ştirile
19.30 Arena mondială
20.00 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Erudit cafe
22.15 События, мнения, лица
22.30 Ştiri Externe
23.00 Serial În numele fericirii
23.45 La noi în sat

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 edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/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 educațion-
al/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 educațion-
al/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
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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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
00.30 Film Baieti buni

02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Lecţii de viaţa
03.30 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Drumul catre cer
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 M-Adam
01.00 Ora de Ras
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Миллионер поневоле
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Iubeşte viaţa confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Миллионер поневоле
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 118
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 201
12.45 Teleshopping

13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 121
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 202
21.00 Film: DELTA FORCE 3: JOCUL 
MORŢII
23.00 Film: DUBLU IMPACT
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 19 noiembrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri buneMatinal
09.20 La un pas de România
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.30 Opera comică pentru copii
12.20 Discover România
12.30 Vivi Art
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Popasuri folclorice
16.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
22.35 Antidot la uitare
23.00 Film: Osânda
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Osânda
04.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Vizita de lucru
10.30 Aventura urbană Best of
11.30 Cronicile spaţiului
12.00 Doza de IT
12.30 Eu pot!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ţară, ţară, cine eşti?
15.20 Ora Regelui
16.15 Izolaţi în România Best of
16.45 O dată-n viaţă
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Teleenciclopedia AUGUSTE RODIN
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Film: Secretul lui Nemesis
23.15 Profesioniştii…
00.15 World Cup Magazin, ep. 22
00.50 Doza de IT
01.20 Teleenciclopedia
02.10 Eu pot!
03.00 Profesioniştii…
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
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…
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: O viaţă nouă
22.00 Film: Dincolo de întuneric
00.10 Drag de România mea!
02.10 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.05 Film: Dincolo de întuneric
04.55 Film: O viaţă nouă
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
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 MeseriAşii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 La noi în sat
12.40 F/d Culisele istoriei
13.30 Bună seara!
14.30 Festival de etno-jazz

16.45 Lecturi a la carte
17.00 Всегда на высоте
17.30 În ritmul dansului
18.00 Evantai folcloric
19.00 Ştirile
19.15 O seară în familie
20.05 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Film Hector în cputarea fericirii
23.30 Ştiri Externe
23.55 F/d Eu sunt Dorin

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Turist în Moldova Program 
divertisment 
08:00
08:30 Design horticol Program educațion-
al/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 edu-
cațional/informativ
15:30 Produs autohton Program educa-
tional/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 edu-
cațional/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
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
03:00 Muzica pentru toți
04:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Ştirile 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 În tabara copiilor
14.15 Film Eu şi printul 3: luna de miere
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Spectre

23.00 Film Intr-o relatie cu telefonul  
meu
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film În tabara copiilor
04.00 Film Eu şi printul 3: luna de  
miere

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 I likeIT
10.30 Superspeed
11.00 La Măruţă
12.30 Ce spun românii
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecţii de viaţa
15.15 Vorbeşte lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecţii de viaţa

05.30 I likeIT

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 Total Sport
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile 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 Три мушкетера
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Moldova gândeşte
20.40 Т/с Первые ласточки
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Секретные материалы: хочу 
верить
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Три мушкетера

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 119
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 120
15.30 Film: FRAŢII JDERI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 122
20.00 Film: MONTE CARLO
22.15 Film: FUGI, SAU VEI FI MÂNCAT
00.15 Fosta mea iubire
02.00 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 20 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 În slujba binelui
08.30 Bucuria credinţei
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viaţa satului
12.35 Izolaţi în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Rivalii… cu Marina Almăşan
16.35 Cap compas
17.00 Wine trips la TVR Moldova
17.30 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tradiţii
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
00.00 Garantat 100%
00.50 Discover România
01.00 Tradiţii
02.00 Teatru TV
03.00 Nocturne
03.50 Discover România
04.00 Istorii cu tâlc
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinţei
08.30 Cronicile spaţiului
09.00 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean/
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Studio Mondial
15.30 Exclusiv în România
16.25 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
16.30 Istorii ascunse
17.00 Studio Mondial

18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viaţă
23.00 Studio Mondial
00.30 Garantat 100%
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
03.20 Film: Secretul lui Nemesis
05.15 Poveste după poveste
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Să fim sănătoşi!
12.30 Levintza
13.00 Film: Drumul oaselor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Trandafirul galben
22.00 Film: Lecţii de persană
00.30 Cum vă merge?
01.00 Film: Drumul oaselor
03.10 Ora de Ştiri
03.55 E vremea ta!
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.05 Ferma
05.55 Fără prejudecăţi
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
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 Concert de ziua Cehiei
12.50 Festival de etno-jazz
13.55 Secretele gătitului
14.00 O seară în familie
15.00 Moldovenii de pretutindeni
15.30 Purtătorii de cultură
16.00 stil nou
16.30 Arena mondială
17.30 Deschiderea Campionatului Mondi-
al de Fotbal-2022
18.00 Fotbal. CM-2022. Qatar - Ecuador
18.45 Comentarii. CMF-2022
19.00 Fotbal. CM-2022. Qatar - Ecuador
19.45 Comentarii. CMF-2022
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Mesager
21.30 Scanner. (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Şciotîjnăvîc
22.55 Film Negociatorul

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program informative/educativ
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
11:25 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program education-
al/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
15:00 Născut în Moldova Program edu-
cațional/informativ
15:45 Produ de nutriție Program edu-
cațional 
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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film Baschetii fermecati
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Ava
23.00 Film Detectiv de nevoie

00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Baschetii fermecati
03.30 Film Ava
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 La Măruţă
12.30 I likeIT
13.00 ApropoTv
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Vorbeşte lumea
16.45 Umami: al 5-lea gust
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
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 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecţii de viaţa
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 Drumul catre cer
15.00 Teleshopping
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 viaţa din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândeşte
09.30 Iubeşte viaţa matinal
10.30 Т/с Жемчужина   
дворца
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Каратэ-пацан
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa confesiuni
22.00 Т/с Первые ласточки
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Каратэ-пацан
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Film: FRAŢII JDERI
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente 
de exceptie
16.30 Cei şapte ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 123
20.00 Film: NU TE TEME DE DRA-
GOSTE
23.30 Film: MONTE CARLO
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Destăinuirea unui funcționar 

Primesc puțin la Primărie
Și, cum nu-i mare bucurie,
Cu soața am mereu bucluc;
Dar nici la lucru nu mă duc... Gheorghe BÂLICI

Shakira a ajuns 
la un acord cu Pique 

Cântăreața columbiană Shakira 
și fostul ei partener Gerard Pique 
au ajuns la un acord în ceea ce 
privește custodia celor doi copii 
ai lor după ce au pus punct unei 
relații de 11 ani, a declarat marți 
un reprezentant al Shakirei citat 
de Reuters.

Potrivit ziarului spaniol „La 
Vanguardia”, înțelegerea prevede 
ca cei doi copii ai fostului cuplu – 
Milan, în vârstă de 9 ani, și Sasha, 
7 ani – să se mute la Miami cu 
mama lor.

Shakira Mebarak, în vârstă de 

45 de ani, și fundașul Barcelonei 
Pique, în vârstă de 35, au format 
un cuplu din 2011, însă nu s-au 
căsătorit niciodată.

Cei doi se cunoscuseră la scurt 
timp înainte de Cupa Mondială 
din 2010 organizată de Africa de 
Sud, când Shakira și-a înregis-
trat celebra melodie „Waka Waka 
(This Time for Africa), imnul ofi-
cial al turneului.

Shakira și Pique au anunțat în 
luna iunie că se vor despărți după 
apariția unor zvonuri legate de in-
fidelitatea fotbalistului spaniol.

Cei doi au ajuns la un acord 
privind custodia copiilor lor la 
o săptămână după ce Pique și-a 
anunțat retragerea iminentă din 
fotbal și plecarea de la FC Bar-
celona.

Shakira se confruntă cu 
probleme personale și de altă 
natură, procurorii spanioli tri-
mițând-o în judecată pentru 
evaziune fiscală. Magistrații 
spanioli o acuză că nu a plătit 
impozite în valoare de 14,5 mi-
lioane de euro pentru venituri 
realizate în 2012 și 2014.

În timpul excavațiilor din situl 
de la Efes, Turcia, o echipă de ar-
heologi de la Academia de Științe 
a Austriei a descoperit recent ceea 
ce pare a fi o întreagă zonă co-
mercială, cu magazine și taverne 
excelent conservate, care datează 
din secolul VII era noastră, trans-
mite agenția turcă Anadolu.

„Este cea mai importantă des-
coperire arheologică de la Efes din 
ultimii 50 de ani. Sunt prăvălii 
din epoca bizantină, anii 614-615, 
și multe obiecte excelent conser-
vate, cum ar fi amfore, articole 
de menaj, opaițe, sticle etc. Cred 
că putem vorbi de o descoperire 
comparabilă cu cea de la Pompei”, 
a declarat coordonatoarea echi-
pei de arheologi austrieci, Sabine 
Ladstätter, potrivit sursei citate.

Au fost descoperite de aseme-
nea camere de locuit, cu mii de 
piese din ceramică, printre care 
vase cu mâncare, resturi de pește 
și scoici, butoaie cu pește conser-
vat, fructe, dar și sute de monede 
și bijuterii, unele din aur, precum 
și amulete folosite de pelerinii 
creștini.

De altfel, situl a putut fi datat 
pe baza inscripțiilor de pe mo-
nede. După toate datele obținu-
te și după stratul de pământ ars 
gros de cca 50 cm care acoperea 
locul, arheologii presupun că în 
anii 614-615 a avut loc un conflict 
militar deosebit de violent, dat 
fiind că nu există nici o dovadă 
privind un presupus cutremur 
de pământ. Varianta conflictului 
militar este susținută și de nume-
roasele sulițe și săgeți descoperite 
la fața locului.

Cea mai mare 
orgă din lume 
revine la viață

Sunetul monumental al celebrei toccate a lui Bach umple fiecare colț 
al arenei Boardwalk Hall. În Atlantic City, pe coasta de est americană, 
„cea mai mare orgă din lume” revine la viață, scrie rfi.ro. 

În interior, consola dispune de o instalație impresionantă, cu șapte 
claviaturi (un record), nenumărate butoane și pedale care controlează 
tuburile instrumentului, dintre care doar două treimi sunt în stare 
de funcționare.

„Este o experiență greu de descris”, spune Dylan David Shaw, un 
organist în vârstă de 23 de ani. „Fiecare sunet este creat cu ajutorul 
mâinilor, arena dispune de tot ce își poate imagina cineva, instrumente 
cu coarde, instrumente de suflat, adică trompete și flaute, iar în ma-
terie de percuție, clopoței. Există chiar și un pian cu coadă într-una 
dintre camerele laterale”.

Instrumentul construit de „Midmer-Losh Organ Company”, arată 
perfect în decorul arenei „Boardwalk Hall”. Este o clădire grandioasă de 
pe coasta Oceanului Atlantic, unde au avut loc competițiile pentru Miss 
America, Convenția Democrată din 1964, dar și luptele lui Mike Tyson.

Când construcția a fost finalizată la sfârșitul anilor 1920, în timpul 
epocii de aur a Atlantic City, acest spațiu imens a trebuit să fie umplut 
cu muzică. Ascunse în spatele grilelor sau pereților din jurul tribune-
lor, formând un unghi de aproximativ 360   de grade, se află 33.112 de 
tuburi și 449 de registre, în încăperi din lemn la care accesul se rea-
lizează pe o scară îngustă, apoi pe scări. Prin comparație, Marea Orgă 
a Catedralei Notre-Dame din Paris are mai puțin de 8.000 de tuburi.

Din 2004, un comitet de restaurare, finanțat integral din donații, 
s-a format cu ajutorul pasionaților care doresc să restabilească puterea 
sonoră a orgii din Atlantic City.

După rfi.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

P

Descoperire arheologică 
de senzație la Efes

Efes este unul din cele mai mari 
orașe antice de pe teritoriul actu-
al al Turciei, iar situl arheologic 
aferent, situat la 80 de km de Iz-

mir, face parte din patrimoniul 
UNESCO din 2015.

rfi.ro


