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Barosul 
moralei 
și morala 
barosului

Îndemnarea Ucrainei la nego-
cieri de pace nu poate fi acceptată, 
dar poate fi înțeleasă: statele occi-
dentale (și nu numai), care o ajută, 
au și ele problemele lor, iarna va 
fi – deja este! – costisitoare, iar 
o parte a electoratului preferă ca 
banii publici să rămână acasă și 
să nu fie cheltuiți nici pe conflicte 
globale, nici pe cele regionale. 

De dragul obiectivității, ar trebui 
să spunem, totuși, că Occidentul și 
aliații lui nu sunt chiar așa de mer-
cantili cum par, dacă ne gândim la 
volumul ajutorului acordat.

Adrian CIUBOTARU
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Mihai Ghimpu: 
„Nu știi dacă nu-s 
mai mulți de ăștia în 
dreapta decât 
în stânga…”

P r i m - p l a n

„Când cineva îți închide 
o ușă, Dumnezeu îți 
deschide o fereastră”

14 

Violonista, actrița Teatrului Național 
„Mihai Eminescu”, solista trupei „Provincialii”, 
Aliona Triboi, e artista care trăiește în artă,
prin artă și din artă

E și femeia care inspiră, mama care le asigură o educație aleasă 
copiilor săi, soția care reușește să păstreze echilibrul în familie.

Continuăm să publicăm răspunsuri 
la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce 
vizează tema lustrației în societatea 
noastră. În ediția de astăzi, la ancheta 
noastră răspund politicianul Mihai 
Ghimpu, jurnalistul Mircea Surdu, 
director al „Telefilm-Chișinău”, și 
istoricii Ion Țurcanu și Alexandru 
Moraru.

Din istoria Campionatelor 
Mondiale la fotbal (I)

17 

 SPORT

Scări urcate spre președintă



2

Săptămânal independentVineri / 18 noiembrie / 2022
A C T U A L I T A T E

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

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.

18
NOIEMBRIE 
VINERI 
2022

www.gazetadechisinau.md

Apare  
din 

2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

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

papers and News Publishers

„Fericiți făcătorii de pace”

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE  
Te caut: 090010050 
gazetadechisinau@gmail.com

TIPAR
EditTiparGrup SRL
Mun. Chișinău, str. Feredeului 4
Comanda nr. 1056
Tiraj: 3000 ex. 

Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Su
rsa

: fa
ce

bo
ok

 #р
ос

си
я_

те
рр

ор
ис

т

După ce, pe 13 octombrie, pe 
o rețea de socializare a apărut o 
postare în care un localnic anunța 
un caz „strigător la cer”: „Preotul 
paroh al Bisericii „Sfântul Gheor-
ghe” din satul Volintiri, Rostislav 
Babălău, care se află sub oblădu-
irea canonică a Mitropoliei Mol-
dovei, a refuzat să deschidă ușile 

bisericii pentru înmormântarea 
regretatei consătence Alexandra 
Semionova – enoriașă și ctitor 
al Bisericii din satul Volintiri. 
Motivul acestui refuz constă în 
faptul că fiul defunctei, Alexandra 
Semionova, domnul Alexei Semi-
onov, este preot paroh la Biserica 
„Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din 
Chișinău, din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei”, scrie Iulian Rusano-
vschi într-o postare pe Facebook. 

Potrivit postării lui Rusanovschi, 
oamenii au insistat în zadar ca preo-
tul să permită aducerea în biserică a 
sicriului cu răposata: „În aceste cli-
pe, zeci de oameni adunați în jurul 
sicriului, au rămas consternați de 
modul necreștin și inuman în care 
au fost tratați de preotul satului, 

Preotul paroh al Bisericii  „Sfântul 
Gheorghe” din satul Volintiri, raionul 
Ștefan-Vodă, Rostislav Babălău, care se 
află sub oblăduirea canonică a Mitropoliei 

Moldovei, a fost eliberat din funcție în urma mai 
multor solicitări ale sătenilor. Potrivit unei surse 
din sat, acesta urmează să oficieze slujbe într-un 
sat mic, Semionovca, din același raion. Decizia a 
fost luată după adunarea generală a locuitorilor.

R a c u r s i

dar și de faptul că au fost incitați 
la ură împotriva clerului Mitropo-
liei Basarabiei. Atragem atenția că 
defuncta, Alexandra Semionova, a 
ajutat toată viața biserica din sat pe 
care a frecventat-o regulat, însă ca 
răsplată a fost lipsită de posibilita-
tea oficierii slujbei de înmormân-
tare în incinta bisericii”.

Dușmănia dintre preoții 
celor două mitropolii 
de la Chișinău

„Gazeta de Chișinău” a solicitat 
Mitropoliei Moldovei să comente-
ze fapta parohului care se află sub 
oblăduirea ei și să ne comunice 
dacă preotul în cauză este la prima 
abatere de acest fel. 

Un preot de la Mitropolia Mol-
dovei ne-a comunicat că „Noi nu 
avem de unde să știm dacă s-a mai 
întâmplat așa un caz, pentru că nu 

ducem evidența de fiecare dată. 
De ce nu s-a oficializat prohodul 
trebuie întrebați cei care erau în 
localitate și preotul respectiv – de 
ce a reacționat așa? În orice caz, 
preotul Rostislav Babălău nu mai 
oficiază liturghii în satul Volintiri. 
Acesta a fost eliberat din funcție. 
Preotul nu are interdicție legată de 
calitatea canonică, dar a fost elibe-
rat din funcția de paroh al satului 
Volintiri, raionul Ștefan-Vodă, 
în urma mai multor solicitări din 
partea sătenilor”.

O enoriașă a bisericii din sat 
ne-a spus că „răposata a meritat 
să i se facă slujba de pomenire în 
incinta bisericii, nu în curtea ei, 
ea fiind o femeie credincioasă”.

Potrivit ei, interdicția de a trece 
sicriul răposatei prin biserica din 
sat este o urmare a unei dușmă-
nii vechi, cunoscute la Volintiri, 
dintre preotul Rostislav Babălău 

(Mitropolia Moldovei) și Alexei 
Semionov (fiul răposatei), preot 
paroh la Biserica „Sfântul Ioan 
Iacob Hozevitul” din Chișinău, 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei. 
Mai mult, și ginerele răposatei 
– Grigore Cătan, este preot. E o 
familie cu mai mulți preoți.

Femeia ne-a mărturisit că la 
Volintiri a avut loc adunarea ge-
nerală a satului, unde s-a decis 
transferarea lui Babălău la Semi-
onovca, Ștefan-Vodă.

Potrivit juristului și avocatu-
lui Iulian Rusanovschi, conform 
legislației specifice instituțiilor 
religioase, Biserica de la Volintiri 
are statut de monument istoric 
și aparține cu drept de propri-
etate statului (în administrarea 
Ministerului Culturii), iar gesti-
unea propriu-zisă a lăcașului este 
transmisă comunității religioase, 
și nu preotului în mod personal.

După refuzul de a deschide biserica pentru o răposată din sat, parohul bisericii din Volintiri a fost suspendat din funcție

Diana BOTNARU

SA „Termoelectrica”, principalul furnizor de agent 
termic din capitală, confirmă producerea unei ava-
rii serioase la unul dintre blocurile sale strategice, 
abia după ce informația a fost divulgată de sursele 
postului de televiziune Jurnal TV, care a și dat un 
semnal de alarmă. 

Potrivit responsabililor din cadrul întreprinderii, 
avaria s-ar fi produs în seara zilei de 10 noiembrie, 
adică exact acum o săptămână, la generatorul blo-
cului energetic nr. 3, care, în ziua următoare a fost 
oprit. Potrivit responsabililor, în continuare, au fost 
întreprinse toate măsurile necesare de protecție și 
stabilită cauza producerii avariei. 

Potrivit surselor Jurnal TV, avaria s-ar fi produs 
încă acum două săptămâni, pe 4 noiembrie. 

„Vă amintesc că este vorba despre blocul nr. 3, 
sursa nr. 1, care vara ar trebui să fie reparată ca-
pital de compania Horus, controlată din zona de 
offshore și mulți ani afiliată intereselor lui Vladimir 
Plahotniuc și oligarhului rus Mordașov”, scrie fostul 
deputat Alexandr Slusari pe pagina sa de socializare.  

Potrivit lui, la ora actuală, situația de la SA „Ter-
moelectrica” este „gravă”. 

Ministrul de profil, Andrei Spînu, nu a venit cu 
o reacție oficială la acest subiect. 

Marina SURUCEANU

Termoelectrica confirmă producerea unei avarii. 
Gavrilița: „Nu lucrez la Termoelectrica”  
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„Un președinte datorită 
căruia comunitatea 
internațională știe despre noi”

„Când la așa-zisele proteste 
din centrul capitalei se scandează 
«Jos Maia Sandu!» nu ar trebui 
să ne mire faptul că, timp de 30 
de ani, cetățenii moldoveni au 
fost mințiți și manipulați să su-
porte fărădelegile clasei politice 
moldovenești. Ar trebui să dăm 
jos un bandit ori un corupt, nu un 
președinte datorită căruia în sfâr-
șit comunitatea internațională 
știe de acest stat și, mai mult, își 
manifestă interesul de a sprijini 
Moldova, care în momentul de 
față, după Ucraina, este al doi-
lea cel mai afectat stat din cau-
za războiului, după Ucraina. Nu 
am vrea să ne imaginăm situația 
ipotetică în care am fi avut un 
președinte izolat de principalii 
și adevărații parteneri ai Repu-
blicii Moldova, mai ales într-o 
situație atât de sensibilă pentru 
securitatea țării”, a menționat 
Laurențiu Pleșca.

Potrivit analistului, cu toate 
că nu s-a obținut un preț prefe-
rențial pentru gaze, s-au identi-
ficat alternative pentru a depăși 
situația precară în care ne aflăm. 

„Cu aproape un miliard de 
euro în bugetul statului a con-
tribuit Occidentul pentru a de-
păși un colaps bugetar din cau-
za războiului, crizei energetice, 
pandemiei și inflației, iar șeful 
statului și-a exercitat atribuțiile 

în politica externă, convingând 
partenerii de dezvoltare să aibă 
încredere în Moldova și parcursul 
său proeuropean de neclintit și 
ireversibil”, a spus expertul.

Politologul a mai menționat că 
suntem „de partea bună a isto-
riei, unde președintele țării are 
ușile deschise și interacționea-
ză cu principalii lideri europeni 
pentru a reprezenta interesele 
cetățenilor atât în țară, cât și în 
afara granițelor”.

Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Ion Leahu, ex-membru 
în Comisia Unificată de Control 
(CUC), a spus că Maia Sandu este 
în avantaj față de oponenții săi.

„E cinstită și acceptă 
asemenea oameni”

„Eu nu sunt prea obiectiv dat 
fiind faptul că o privesc pe Maia 
Sandu doar în comparație cu opo-
nenții săi. Este evident pentru 
mine că, în această competiție, 
ea are un avantaj indiscutabil. Și 
anume – e cinstită și acceptă ase-
menea oameni. E axată categoric 
spre transformări democratice și 
spre prioritatea legii. Fenomenul 
acesta a fost remarcat în Europa 
și în SUA, factor ce a schimbat 
situația RM. Ea a revenit în or-
bita democrației mondiale. Sub 
conducerea lui Plahotniuc sau a 
lui Dodon era pe cale de a com-
pleta șirul statelor ostracizate – 
Rusia, Belarus etc. Datorită Maiei 
Sandu, Moldova a obținut statut 
de candidat la aderarea la UE”, 
a menționat Ion Leahu.

De asemenea, el relevă că, în 
timpul mandatului Maiei Sandu, 
Republica Moldova a obținut ac-
cesul la finanțare externă și a fost 
prevenită o catastrofă financiară 
și energetică. 

„Sunt convins că, după această iarnă, dependența blestemată pe care am avut-o timp de 30 de 
ani de zile, energetică, informațională, piețe de desfacere, n-o să mai fie ca înainte. Să nu permitem 
destabilizarea situației, să nu înghițim gogoși cu gaz ieftin sau pe degeaba, nu există așa ceva. Orice 
momeală cu cașcaval ieftin te costă pe urmă și pe tine, și generațiile viitoare.”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu 
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Constatări la capitolul 
ratări

„Pe viitor, dacă vom evita 
consecințele războiului, am pu-
tea porni pe calea dezvoltării 
europene. La capitolul ratări, 
trebuie de constatat că s-au co-
mis mai multe greșeli. Prima 
– nu e asigurat modul corect 
al relațiilor cu Comratul. S-a 
admis tergiversarea reforme-
lor în justiție și în economie. 
Asta a creat impresia că în acest 
domeniu nu se face nimic. Se co-
mite inconsecvență în raport cu 
România, fapt care ar putea avea 
consecințe negative. De aceea, 
președintele este obligat să re-
pare greșelile comise pentru a 
asigura realegerea sa în funcție 
și promovarea Partidului Acțiu-
ne și Solidaritate în Parlament”, 
a subliniat Ion Leahu.

„Trebuie să rămânem 
uniți”

Deputatul PAS, Radu Marian, 
a venit cu un mesaj pe Facebook, 
cu ocazia împlinirii celor doi ani 
de mandat în calitate de preșe-
dintă a Maiei Sandu.

„Cu exact doi ani în urmă, 
cetățenii Republicii Moldova 
au acordat un vot istoric pentru 
Maia Sandu. Oamenii s-au unit 
și au votat pentru un președinte 
onest, competent și curajos. In-
spirați de Maia Sandu, oamenii 

au alungat de la putere o clasă 
politică extraordinar de toxică 
și coruptă, în frunte cu Plahot-
niuc, Dodon, Șor, Andronachi etc. 
Desigur, sistemul încă nu este 
curățat. Fiind încolțită din toate 
părțile, mafia vrea acum să creeze 
haos în țară cu ajutorul Kremli-
nului. Noi nu vom admite asta, 
dar, ca să reușim, trebuie să ră-
mânem uniți”, a spus deputatul.

Totodată, Radu Marian spune 
că trebuie să fim uniți în jurul 
obiectivului promovat cu atâta 
ardoare de Maia Sandu: aderarea 
Republici Moldova la lumea pă-

cii și libertății care este Uniunea 
Europeană. 

„Acest obiectiv a devenit și mai 
clar astăzi, când lumina s-a stins 
temporar în casele a zeci de mii 
de moldoveni din cauza bombar-
damentelor rusești. Trebuie să lă-
săm definitiv în urmă lumea rusă 
a războiului și autoritarismului”, 
a subliniat parlamentarul. 

„Maia Sandu este cartea 
de vizită a Moldovei”

Analistul politic Nicolae Ne-
gru spune că „Maia Sandu este, 
într-un fel, cartea de vizită a Re-
publicii Moldova”.

„Până la alegerea ei Republi-
ca Moldova era izolată pe plan 
internațional. Acum avem prie-
teni pretutindeni. În primul rând, 
s-au îmbunătățit relațiile cu Ro-
mânia, care reprezintă principala 
piață de desfacere a producției 
din R. Moldova. S-au îmbunătățit 
relațiile și cu alte state. Obținem 
asistență financiară foarte mare 
și lucrul acesta nu ar fi fost po-
sibil dacă era Dodon la putere”, 
a declarat Nicolae Negru pentru 
Radio Chișinău.

Reamintim că, acum doi ani, 
pe data de 15 noiembrie 2020, 
Maia Sandu a câștigat alegerile 
prezidențiale în turul doi în care 
a participat și fostul șef de stat, 
Igor Dodon. Șefa statului a ob-
ținut victorie cu 57,7 de voturi 
din partea cetățenilor moldoveni.

Președinta Maia Sandu a împlinit marți, 
15 noiembrie, doi ani de mandat. Potrivit 
unor analiști politici, în momentul de 
față, „Republica Moldova are cel mai 

bun președinte din istoria sa”. Deblocarea 
finanțării externe, atragerea de noi investiții și 
suport bugetar, ieșirea din zona gri a Europei, 
obținerea statutului de țară candidată la 
integrarea în Uniunea Europeană sunt primele și 
cele mai importante rezultate ale șefei statului, 
a declarat analistul politic Laurențiu Pleșca 
pentru „Gazeta de Chișinău”. La capitolul ratări, 
Ion Leahu, ex-membru al Comisiei Unificate 
de Control, enumeră lacunele în relațiile cu 
Comratul,  tergiversarea reformelor în justiție și 
în economie. 

S-au împlinit doi ani de când Maia Sandu a devenit președintă

Doina BURUIANĂ

S-a admis 

tergiversarea 
reformelor în 
justiție și în 

economie. Asta 
a creat impresia 

că în acest 
domeniu nu se face 

nimic. Se comite 
inconsecvență în 

raport cu România, 
fapt care ar putea 
avea consecințe 

negative.
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Cât vor plăti moldovenii 
în această iarnă pentru 
gaz, căldură și lumină? 

Respectiv, pentru gazele natura-
le, Guvernul își asumă compensa-
rea lunară a cel mult 180 de metri 
cubi de gaz pentru fiecare loc de 
consum. 

Familiile, înregistrate prealabil 
pe platforma compensații.gov.md, 
cărora li se va atribui categoria de 
vulnerabilitate foarte ridicată vor 
achita un tarif de 12 lei per m.c, 
ceea ce înseamnă că la tarifele ac-
tuale valoarea compensației va fi 
de 17,27 lei per m3, iar valoarea 
maximă a compensației în factură 
pentru această categorie va fi de 3 
110 lei. Consumatori din categoria 
vulnerabilitate energetică ridica-
tă, vor achita un tarif de 14 lei per 
metru cub, respectiv, vor beneficia 
de compensații lunare în valoare 
de 15,27 lei per m3 sau cel mult 2 
750 de lei. Consumatorii care vor 
fi atribuiți în categoria celor cu 
vulnerabilitate energetică medie 
vor achita un tarif de 17 lei per m3, 
iar tariful stabilit consumatorilor 
cu vulnerabilitate scăzută va fi de 
24 de lei per metru cub. 

În ceea ce privește energia ter-
mică, volumul maxim compensat 
va fi stabilit la 1,3 GCal pe lună. La 
această categorie, compensațiile 
vor fi diferite pentru consumatorii 
din Chișinău și Bălți, întrucât și 

tarifele stabilite în cele două mu-
nicipii sunt diferite.  

Respectiv, consumatorii casnici 
cu vulnerabilitate energetică foarte 
ridicată vor achita un tarif final 
pentru consumul de agent termic 
de 1 450 de lei, cei cu vulnerabi-
litate energetică ridicată 1 700 de 
lei, cei cu vulnerabilitate energe-
tică medie 1 950 de lei, iar cei cu 
vulnerabilitate scăzută 2 500 de lei.  

În ceea ce privește consumul de 
energie electrică, vor beneficia de 
compensații doar două categorii 
de vulnerabilitate și doar în limi-
ta plafonului de 75 kWh pe loc de 
consum. 

Consumatorii din categoria 
vulnerabilitate energetică foarte 
ridicată vor plăti un tarif final de 
3,3 lei / kWh, iar cei din catego-
ria de vulnerabilitate energetică 
ridicată – un tarif de 3,7 / kWh. 

De menționat că scenariul de 
compensare a consumului de 
energie electrică nu este defini-
tiv. Potrivit ministrului Muncii și 
Protecției Sociale, Marcel Spatari, 
Guvernul a pregătit și alte „scenarii 
de compensare în funcție de pre-
țuri”, întrucât, în contextul actual, 
există riscul creșterii tarifelor la 
energia electrică. 

„Iarna care vine nu va fi ușoară, 

În această iarnă, consumatorii moldoveni vor 
achita tarife diferențiate pentru consumul 
de gaz, agent termic centralizat și energie 
electrică. Autoritățile au anunțat, joi, 17 

noiembrie, modalitatea de calcul și stabilire a 
compensațiilor pentru consumatori în funcție de 
categoria de vulnerabilitate a acestora. 

Cum ne descurcăm în această iarnă? 
Echipa „Gazetei de Chișinău” a întrebat 
mai mulți oameni de vârsta a treia cum se 
descurcă și dacă au provizii pentru iarnă. 

Iată ce am aflat.

Lidia, 50 de ani, femeie de serviciu, satul Cărpineni, raionul Hân-
cești: „După cum vedeți, greu. Eu nu cred că o să vă răspundă cineva 
că trăiește ușor. Mă întrețin din pensie și din salariul pe care-l primesc 
pentru că îngrijesc de o femeie din sat. Câteodată, îmi mai trimit și 
copiii. Am doi și amândoi sunt la Chișinău. Am scris și cererea ceea 
pentru lumină, acum o să vedem cum ne vor ajuta sau dacă o să ajute 
cumva cererea asta”.

Ion, 80 de ani, pensionar, satul Cărpineni, raionul Hâncești: „Eu 
abia mă descurc. Nu mă mai țin picioarele. Noroc de soție care mai 
lucrează și mai strânge, plus pensia și cumva ne descurcăm”.

Alexandra, 78 de ani, casnică, satul Cărpineni, raionul Hâncești: 
„E sărăcie. Sărăcie peste tot. Copiii mei tot îs aici, în sat cu mine, vreo 
două case mai la vale. O să stăm în această iarnă într-o singură casă, 
ori ei la mine, ori eu la ei, ca să putem face economie”.

Elena, 68 de ani, casnică, Hâncești: „Am toată ziua grijă de casă. 
Așa-i la sat. Mai vinzi un ou, o găină, niște vin și așa se trăiește. E greu. 
Dar cui acum i-i bine? N-am mai scris nici o cerere! Nu mai vreau să 
stau la rând pentru lemnele celea”. 

Vera, 75 de ani, pensionară, satul Sofia, raionul Hâncești: „Of, mă 
ajută copiii. Spun asta cu toată rușinea. Am scris și pentru ajutor la 
lemne, sper să-mi dea. Încă stau la rând”. 

„Dormim mai îmbrăcați și mâncăm mai puțin”

Andrei, 70 de ani, pensionar, Chișinău: „Eu locuiesc la bloc și am 
scris cererea ceea pentru energie. Sper să plătim măcar cu câțiva bănuți 
mai puțin. Trăiesc și eu din pensia mea și ce îmi mai dau copiii de peste 
hotare. Nu știu cum se descurcă acum cei pe care copiii nu îi ajută”.

Maria, 50 de ani, vânzătoare, Chișinău: „Eu nu mă mai plâng. Acum 
la toți îi așa. Am scris și eu ca toată lumea cererea pentru energie, sper 
cumva să ne ajute. Dormim mai îmbrăcați și mâncăm mai puțin. Copiii 
mă mai ajută și ei, dar eu nu vreau să iau de la dânșii bani pentru că 
nici lor nu li-i ușor”. 

Angela, 66 de ani, casnică, Chișinău: „E greu. E tare greu. Trăim 
de pe azi, pe mâine. Dar ce să facem? Toată viața a fost așa”. 

Natalia, 50 de ani, vânzătoare, Chișinău: „Noi încă suntem tineri 
și în puteri pentru a lucra, cumva ne descurcăm noi. Dacă nu, ne 
strângem lucrurile, lăsăm totul baltă aici, în Chișinău, și ne ducem 
acasă, în sat. Acolo, de rău, de bine, avem pământ, avem roadă, de 
foame nu murim. Încă n-am pornit căldura, umblăm mai îmbrăcați, 
țurțuri nu o să facem, dar iaca buzunarul o să ne usture”. 

„Banii, sau mai bine zis lipsa lor, o să ne îngroape”

Vasile, 60 de ani, șofer, Chișinău: „Încă mai lucrez și iaca așa o să 
facem bani ca să ne putem întreține. Ne mai ajută și copiii. Noi nu prea 
luăm de la ei, pentru că și la ei nu e ușor. Împreună, ne vom descurca 
cumva. Ei acolo, peste mări și țări, dar noi aici”.  

Vera, femeie de serviciu, 55 de ani, Chișinău: „Nici nu mă întrebați. 
Eu cred că voi știți răspunsul. E greu, normal că e greu. E tare greu. 
De unde să iei atâția bani ca să poți trăi, eu nu știu”. 

Nicolae, 56 de ani, șofer, Chișinău: „Ne descurcăm. Nu ne plângem, 
ne rugăm doar să nu fie mai rău. Pentru că, deși suntem căliți cu așa 
ceva, nu cred că mai rezistăm. Banii, sau mai bine zis lipsa lor, o să 
ne îngroape”. 

Diana BOTNARU

Vo x  p o p u l i

„Trăim de azi 
pe mâine”

Tariful scade considerabil pentru cei mai vulnerabili 

dar nu ne prinde nepregătiți. Nu 
am acceptat șantajul și nu am ac-
ceptat să vindem interesul național 
pentru beneficii de scurtă durată. 
Trecem printr-o perioadă fără pre-
cedent, războiul ne afectează direct 
și face viața fiecărui cetățean mai 
dificilă... Este o situație excepțio-
nală și noi facem totul ca oamenii 
să treacă cu bine peste această iar-
nă”, a menționat premierul Natalia 
Gavrilița, în cadrul conferinței de 
presă pentru prezentarea valorilor 
compensațiilor. 

Totodată, ministrul de profil, 
Marcel Spatari, a comunicat că, 
în scopul minimalizării număru-
lui cazurilor de eventuală fraudă, 
solicitanții de compensații vor fi 
verificați. 

„Există riscul ca unele persoane 
să declare venituri subestimate și 
nu este vorba doar despre persoa-
nele care primesc salarii în plic, 
dar și de cei care activează în bază  
de patentă, gospodăriile țărănești 
pentru care nu există metode de 
control al veniturilor. Am conso-
lidat inspecția socială. În primul 
rând, se iau în calcul și indicatori 
de avere, vedem dacă gospodăria 
reprezintă un risc, inspecția socială 
va face vizite selective”, a explicat 
ministrul Spatari. 

Până la ora actuală, pe platfor-
ma compensatii.gov.md în cadrul 
programului „Ajutor la Contor” 
au fost înregistrate 645 de mii de 
cereri pentru atribuirea categori-
ei de vulnerabilitate energetică. 
Atribuirea categoriilor de vulne-
rabilitate va fi făcută în mod au-
tomat în sistemul informațional 
„Vulnerabilitatea energetică” în-
cepând cu data de 25 noiembrie, 
de aceea pentru a avea categoria 
de vulnerabilitate atribuită pentru 
luna noiembrie, termenul limită 
de depunere a cererilor este 24 
noiembrie. În acest an, fondul de 
reducere a vulnerabilității energe-
tice este de 5 miliarde de lei. 

Totodată, cei care nu au solicitat 
compensații sau nu au renunțat la 
aceasta, vor fi atribuiți automat 
în categoria de vulnerabilitate 
medie. Pentru luna decembrie, 
ar putea să fie trecuți în categoria 
de vulnerabilitate scăzută pentru 
care compensațiile prevăzute sunt 
mai mici. 

Marina SURUCEANU

Mâine, 18 noiembrie 2022, Germania va dona 
Republicii Moldova 40 de milioane de euro pentru 
acordarea compensațiilor la energie, anunță prin 
intermediul paginii sale de Facebook, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari. 

„Acest ajutor este condiționat de implementarea 
Fondului de reducere a vulnerabilității energetice și 
a mecanismului de acordare țintită a compensațiilor.

Cu alte cuvinte, dacă nu am fi avut Legea privind 
Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, 

dacă nu am fi avut procedura de înregistrare pe 
compensatii.gov.md și atribuirea categoriilor de 
vulnerabilitate energetică, statul nostru nu ar fi 
beneficiat de acești bani”, explică ministrul. 

Potrivit lui, de fapt, fiecare familie care s-a în-
registrat pe compensatii.gov.md a pus umărul la 
atragerea acestui ajutor!

Grantul oferit de Germania este echivalent cu 
aproape 90% din valoarea compensațiilor prevăzute 
pentru luna noiembrie”, accentuează Marcel Spatari.

Grantul oferit de Germania este echivalent 
cu aproape 90% din valoarea compensațiilor 
prevăzute pentru luna noiembrie
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De ce cresc prețurile 
și ce trebuie de făcut?

Mai întâi de toate precizăm un 
lucru important – creșterea pre-
țurilor este un lucru firesc, 
natural. Prețurile au crescut 
și vor crește întotdeauna, în 
toate timpurile și în toate țările. 
În unele țări mai dezvoltate, mai 
puțin – cu 2-3% anual în retrospec-
tivă, iar în altele – până în 15-20% 
și mai mult. Aproape că nu putem 
da exemple inverse de reducere 
(de lungă durată) a prețurilor. Pot 
scădea doar unele prețuri, dar pe 
termen scurt, ca excepție, sau din 
alte motive (aceasta e o problemă 
aparte).

Așadar, prețurile cresc per-
manent. Mai întâi precizăm că o 
componentă constantă a creșterii 
prețurilor (și a tarifelor) o consti-
tuie majorarea (permanentă) 
a salariului, una din compo-
nentele constante ale prețu-
rilor. Cu cât mai mult crește sa-
lariul, cu atât mai mult, respectiv, 
vor crește și prețurile (nu direct 
proporțional). Nu este posibil, 
în principiu, pe termen lung, ca 
salariul să crească, iar prețurile 
să scadă. Așa ceva în mod normal 
este exclus, fiindcă o componentă 
a oricărui preț este salariul. Pot fi 
anumite diferențe, fiindcă în prin-
cipiu crește și productivitatea. Dar 
la noi productivitatea-i mică (pe 
economie), fiindcă domină com-
plexul agroindustrial. (Printre 
altele menționăm că productivi-
tatea muncii în agricultură la noi 
este de circa 30-35 de ori (!) mai 
mică decât în Țările de Jos, țară 
exemplară în acest sens).

Dar când salariile cresc, la per-
soanele cu venituri fixe (în primul 
rând, la pensionari, care-s cca 
700,0 de mii, dar și la studenți 
etc.), veniturile acestora relativ 
scad. Adică de pensia beneficiată 
(sau veniturile primite) la înce-
putul anului poți cumpăra mai 

multe produse (în natură), decât 
la sfârșitul anului.

În anul 2022, salariul mediu pe 
economie este prevăzut să crească 
cu cca 1000 de lei, adică până la 
cca 10.000 lei. (E drept că acesta, 
salariul, nu reflectă situația reală 
din economie). Adică el crește cu 
circa jumătate din pensia medie 
lunară. Deci, creșterea continuă 
a salariilor este o prima cauză 
a creșterii prețurilor (în a.c. 
cu până la 7-8% din inflație este 
cauzată de creșterea salariului). 

În afară de aceasta, în 2022 
avem o situație cu totul spe-
cifică, într-un fel unică sau 
foarte rar întâlnită, comparabilă 
cu cea din anul 1992. În decembrie 
1991, a fost semnat un document 
privind liberalizarea prețurilor 
începând cu ianuarie 1992. Din 
cauza că în fostul spațiu ex-sovietic 
se promova o politică a „salariilor 
și prețurilor joase” (prețurile joase 
– din motive politice, iar salariul 
mic – din motive economice), din 
ianuarie 1992, inflația a început să 
crească rapid, inclusiv din cauza 
creșterii libere a prețurilor la car-
buranți (creșterea lor pe economie 
a fost de 25-28 de ori (!), adică 
inflația a constituit câteva mii de 
procente, inclusiv din cauza re-
formei monetare efectuate în mod 
greșit). Treptat, în ultimii 30 de 
ani, am avut creșteri ale prețurilor 
mai rapide decât în alte țări, fiind-
că am început de la o „poziție de 
start” mai joasă (a prețurilor). În 
trei decenii, prețurile interne s-au 
apropiat mult de cele „euro-
pene”. Dar încă nu au ajuns la 
acel nivel.

Acum, în 2022, din cauza creș-
terii prețurilor la carburanți (gaze, 
petrol etc.) este o altă majorare 
radicală „comparabilă” cu 
cea din 1992 și care, probabil, 
nu se va mai repeta (într-un 
termen rezonabil de apropiat). 
Perioada actuală se va termina cu o 
apropiere încă mai mare, aproape 
o egalare a prețurilor interne cu 
cele externe (europene).

O altă cauză a creșterii semni-
ficative a prețurilor interne  este 
războiul mișelesc, nedeclarat de 
Rusia împotriva Ucrainei. Urmare 
a războiului, peste 1 mil. de locui-
tori din Ucraina vecină (unde acum 
sunt și peste 500,0 mii de locuitori 

Anul 2022 a început cu o creștere 
haotică a prețurilor. O creștere cu mult 
mai semnificativă decât în perioada 
precedentă. Oficialii au prezentat 

anumite explicații, însă ele nu au acoperit toate 
cauzele acestei creșteri (cu mult mai mari decât 
în alte state). În societate apar nemulțumiri, 
fiindcă „viteza” creșterii prețurilor o depășește 
simțitor pe cea a creșterii veniturilor, respectiv 
o bună parte a populației (în primul rând, cea cu 
venituri mici sau cu venituri fixe) nu știe (sau nu 
vrea să știe) ce se întâmplă, dacă această situație 
este obiectivă sau rezultatul activității (sau 
inactivității) decidenților.

prof. univ. dr. Mihai PATRAȘ

de etnie română) au traversat fron-
tiera R.Moldova. O parte dintre 
aceștia (cca 90,0 mii) au rămas, cel 
puțin provizoriu, la noi. La acest 
capitol R.Moldova se situează pe 
locul trei după Polonia și România. 
Aceștia sunt imigranți provizorii, 
care doar consumă și care au exer-
citat substanțiale presiuni asupra 
consumului intern (fiindcă ei, re-
pet, preponderent nu produc, ci 
doar consumă). Respectiv au in-
fluențat asupra prețurilor, evident 
în direcția majorării lor (orientativ 
cu până la 10%). 

 Republica Moldova este un stat 
unic în ceea ce privește nivelul 
general de dezvoltare și relațiile 
comerciale externe. Ca nivel de 
dezvoltare, „nu suntem lideri”. Din 
această cauză, consumul intern 
în mare măsură este acoperit din 
importuri. Importul cu mult (cu 
4-7,0 miliarde dol.) devansează 
exportul (!). Această situație se 

tot repetă din an în an, începând 
cu anul 1992, adică de 30 de ani 
(cu fiecare an majorându-se re-
spectiv și datoriile externe). Însă 
coraportul dintre export și import 
în ultimii ani este tot mai nefavo-
rabil și variază în jurul cifrei de 
50%. Adică la un dolar exportat 
importăm doi dolari. Inflația, 
deci, se importă (de ex., la medi-
camente, dar și alte bunuri care nu 
se produc la noi), fiindcă în țările 
de unde importăm prețurile sunt 
„mai moderne”, mai mari. Un așa 
coraport nefavorabil între export 
și import aproape că nu există 
nicăieri (cel puțin în Europa). În 
a.c. vom avea un sold comercial 
încă mai negativ, decât în toți 
anii precedenți. (Despre aceasta 
vom afla la începutul a.2023, când 
se vor prezenta rapoartele pentru 
a.2022).

Care-i soluția? Ce trebuie de 
făcut?

Când „pantalonii sunt rupți 
din toate părțile”, soluții ideale 
nu există. Fiindcă economia-i ca 
„frunza pe apă”, statul (guverna-
rea) trebuie să demonstreze că este 
capabil să se/ și să ne întrețină. 

Omul are dreptul la existență, 
la viață. Orientarea permanentă 
preponderent la ajutoare și la do-
nații externe (din România, SUA 
sau UE) nu este viabilă pe termen 
lung și nici nu este morală. Străinii, 
comunitatea europeană nu ne pot 
rezolva toate problemele. Ei ne pot 
doar ajuta „un pic”.

Consider că una din măsurile 
cheie ar trebui să fie modificarea 
impozitării veniturilor mari și foar-
te mari (în sens moldovenesc). Noi 
avem impozite mai mici (simboli-
ce) decât în toate statele europene. 
Prin impozite mici statul con-
tribuie neoficial, indirect, la 
formarea corupției și a econo-
miei tenebre. În majoritatea ță-
rilor comunității europene, comu-
nitate spre care tindem, impozitele 
sunt cu mult mai mari. Impozitele 
(mici) de la noi ne arată că statul 
nu-și îndeplinește funcțiile sale, 
statul este slab. Deci, aceste funcții 

trebuie știute și exercitate. Majo-
rarea impozitelor ar contribui la 
creșterea posibilităților financiare 
ale statului (respectiv, la majorarea 
pensiilor, îndemnizațiilor etc.).

O altă cale este reglementarea 
salariilor funcționarilor de la bu-
get. Salariile bugetarilor (maxime 
și minime) se deosebesc de până 
la 30 de ori (acum cuprinse între 
cca 3.000 lei și 90.000-100.000 
lei). Așa ceva într-o economie „ca 
frunza pe apă” nu-i admisibil. Be-
neficiarii salariilor mari nu pot fi 
de 30 de ori mai deștepți, mai ca-
pabili, nu fac lucru mai complicat, 
mai intens, mai scientointensiv 
etc., nu muncesc mai mult de atâ-
tea ori, decât ceilalți (Pentru a ne 
convinge de aceasta ar fi bine să se 
facă o „fotografie a zilei de muncă” 
a acestor oameni „supraharnici”).

O altă direcție o constituie 
stabilirea controlului asupra ma-
jorării prețurilor. Acum mulți 
agenți economici „își fac de cap”. 
Majorarea prețurilor cu cca 75-
100% și mai mult nu are nicio 
argumentare. Nu consider nece-
sar de a renaște Comitetul de stat 
pentru prețuri (existent până în 
1991), dar unele funcții de control 

al prețurilor trebuie obligatoriu 
să existe. A administra, a gu-
verna mai înseamnă și a con-
trola. Ar putea îndeplini funcțiile 
de control menționate o secție a 
Inspectoratului principal fiscal de 
stat (sau a Ministerului de finanțe 
ori a Ministerului economiei). Pen-
tru aceasta e necesar de abilitat 
structura respectivă cu funcția în 
cauză.

Una din măsurile care se cer 
pentru protejarea populației cu 
venituri mici este aplicarea pre-
țurilor reglementate pentru unele 
produse. În lista lor pot fi incluse 
câteva dintre cele mai frec-
vent utilizate produse de că-
tre majoritatea populației, în 
special a celei social vulnerabile. 
În afară de ulei, în aceasta listă ar 
putea fi incluse unele sorturi de 
pâine (1-2 denumiri), lapte, carne, 
pește etc. și unele derivate, pre-
cum și apa minerală, ouăle. Cota 
acestor produse ar putea să con-
stituie o bună parte din „coșul de 
consum”. Pentru ca întreprinderile 
să respecte această cerință (și în 
alte scopuri) trebuie aplicată legea 
impozitului pe supraprofit (care-i 
actualmente nemeritat).

Consider posibil și necesar de 
impozitat pensiile mai mari decât 
echivalentul a 1.000 (sau 1.500) 
euro. Conform datelor controalelor 
financiare, de exemplu, din Federa-
ția Rusă, fiecare a doua pensie a fost 
stabilită incorect (de regulă, majo-
rată). Considerăm că aproximativ 
o situație similară există și la noi. 
Impozitarea propusă ar diminua 
dezechilibrele formate, iar pe de 
altă parte, ar fi restabilită o dreptate 
în societate (să comparăm pensia 
unui cadru didactic de cca 2,0 mii 
lei după ani de muncă grea peda-
gogică și cea a unui „om important” 
care timp de câțiva ani „a pus sem-
nătura” pe niște hârtii).

Anual, ar trebui mărit salariul mi-
nim. Majorarea propusă este dictată 
de următoarea situație. În sectorul 
productiv acum nimeni nu mai pri-
mește salariul minim (actual). Deci, 
sumele peste salariul minim actual 
se plătesc „în plic”. Iar majorarea 
propusă a salariului minim respec-
tiv ar scoate „la suprafață” tenebrii, 
care ar plăti impozite, respectiv ar 
crește încasările bugetare. Aceasta ar 
permite majorarea salariului minim 
la bugetari (educatori la grădiniță, 
bucătari etc.).

Rezolvarea numai a acestor 
probleme ar permite de schim-
bat radical situația: anual, să fie 
majorat (pentru toate categorii-
le) salariul minim (cel puțin, cu 
procentul inflației), să fie mărită 
pensia minimă (ca media ei să se 
apropie de recomandarea ONU – 
40% din salariu).

Avem o situație neordinară. Se 
cer măsuri urgente. Pentru deci-
zii evidente nu trebuie de pierdut 
mult timp. În 2023, prețurile se 
vor stabiliza, iar unele, probabil, 
chiar se vor diminua.

15 noiembrie 2022
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Ce va schimba înlocuirea 
ministrului economiei?

În ședința de miercuri a Guvernului a fost 
anunțată demisia ministrului economiei. 
Teoreticianul Sergiu Gaibu, care a condus 
ministerul mai bine de un an, a fost înlocuit 

cu politicianul Dumitru Alaiba, președintele 
Comisiei parlamentare pentru economie, buget și 
finanțe. 

E C O N O M I E

ANRE atestă 
o stabilizare a 
prețurilor la 
benzină 
și motorină

Agenția Națională pentru Re-
glementare în Energetică (ANRE) 
atestă o tendință de stabilizare și 
echilibrare a nivelului prețurilor 
pentru benzină și motorină. Ast-
fel, pentru vineri, 18 noiembrie, 
prețurile maxime de comerciali-
zare cu amănuntul a produselor 
petroliere principale de tip stan-
dard vor constitui: 26,69 lei/litru 
(circa 1,3 euro) – pentru benzina 
COR 95 (- 14 bani); 26,96 lei/litru 
– pentru motorina standard (- 11 
bani), transmite Moldpres.

În schimbul 
gazului mai ieftin, 
Kremlinul vrea 
să renunțăm la UE

Vicepreședintele Comisiei parla-
mentare economie, buget și finanțe 
spune că Chișinăului i s-a sugerat 
că trebuie să se înțeleagă politic cu 
Kremlinul pentru a obține gaz mai 
ieftin de la Gazprom. Potrivit lui 
Radu Marian, în schimbul unui 
preț avantajos la gaz, Rusia cere 
Republicii Moldova să renunțe la 
dezideratul integrării europene și 
să susțină invazia armatei ruse în 
Ucraina. Radu Marian spune că 
autoritățile Republicii Moldova 
nu vor accepta niciodată astfel de 
condiții și cheamă cetățenii la uni-
tate și solidaritate pentru a depăși 
aceste vremuri grele.

Riscuri sporite 
privind 
stabilitatea 
financiară 
în zona euro

Riscurile la adresa stabilității 
financiare în zona euro s-au în-
mulțit, pe măsură ce economia 
se îndreaptă spre o posibilă rece-
siune, a anunțat miercuri Banca 
Centrală Europeană, care a aver-
tizat că în pericol sunt mai ales 
gospodăriile, firmele și guverne-
le îndatorate, transmite Reuters. 
Creșterea explozivă a prețurilor la 
energie a crescut probabilitatea 
unei recesiuni până la 80%, iar o 
majorare a dobânzilor destinată 
ținerii sub control a prețurilor ali-
mentează deja volatilitatea de pe 
piață și creșterea costurilor cu ser-
viciul datoriei. „Riscurile la adresa 
stabilității financiare în zona euro 
s-au înmulțit în contextul crește-
rii prețurilor la energie, inflației 
ridicate și creșterii economice re-
duse. Toate aceste vulnerabilități 
ar putea să se deruleze simultan, 
posibil consolidându-se una pe 
alta”, a apreciat BCE în raportul 
său semestrial.

Din declarațiile celor doi re-
zultă că nu se vor schimba prea 
multe în gestionarea unuia din 
cele mai importante ministere, 
dar și unul din cele mai neob-
servate pe timpul actualei gu-
vernări. 

Cu ce se laudă vechiul 
ministru…

În declarația sa făcută la ple-
carea de la minister, Sergiu Gai-
bu a trecut în revistă mai multe 
acțiuni, pe care le consideră 
reușite. 

Printre acestea se numără re-
formarea Organizației pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii (ODIMM), care 
a fost redenumită în Organizația 
pentru Dezvoltarea Antrepreno-
riatului (ODA). 

De asemenea, a fost mențio-
nată reforma Inspectoratului de 
Stat pentru Supravegherea Pro-
duselor Nealimentare și Protec-
ția Consumatorului (ISSPNPC), 
care ar fi la final. Ex-ministrul a 
remarcat printre reușite progra-
mul de reformare a infrastructu-
rii calității și simplificare a pro-
ceselor și digitalizarea acordării 
actelor permisive.  

Alt rezultat pe care dl Gaibu 
îl consideră important se referă 
la aprobarea Legii privind risipa 
alimentară.

Totodată el a menționat și re-
formele ce țin de simplificarea 
relațiilor de muncă, simplifica-
rea taxării, dar și conlucrarea 
cu alte instituții ale statului și 
parteneri internaționali pentru 
simplificarea cerințelor tehnice 
de operare în domeniile cele mai 
populare pentru întreprinderile 
de familie și microîntreprinderi.

… și ce promite noul

Succesorul său spune că va 
continua lucrurile care au fost 
inițiate în acest an și jumătate 
de Sergiu Gaibu. 

„O să ne mișcăm cu multă 
energie, o să accelerăm proce-
sele, o să triplăm eforturile”, 
promite Alaiba. 

Acesta spune că se va axa pe 
debirocratizarea mediului de 
afaceri.

„Avem un sistem fiscal com-
plicat, un sistem de raportare 
greoi, și da, avem controale abu-
zive. Avem un aparat birocratic 
uneori prea departe de așteptă-
rile și necesitățile antrepreno-
rilor. O să eliminăm hârțoage 
și proceduri depășite de timp. 
Cât mai multe și cât mai rapid”, 
promite noul ministru. 

Totodată, el făgăduiește mo-
dernizarea serviciilor publice 
pentru antreprenori. 

„O să digitalizăm TOT. Anume 
tot. Pentru că în Estonia e chiar 
TOT, deci e demonstrat că e po-
sibil. O să eliminăm obstacolele 
din calea businessului. Oamenii 
de afaceri nu trebuie să piardă 
timpul valoros interacționând 
cu statul, ci să se concentreze 
pe dezvoltarea afacerii”, men-
ționează Dumitru Alaiba.

 El spune că trebuie scoasă 
din umbră aproape jumătate 
din economia reală. Facilitarea 
la maximum a accesului la fi-
nanțare a antreprenorilor, aju-
torarea acestora pentru a depăși 
dificultățile provocate de criza 
energetică și  războiul din Ucrai-
na reprezintă alte priorități ale 
ministrului nou-numit.

„Republica Moldova este con-
damnată să fie cea mai liberă, cea 
mai deschisă și cea mai eficientă 
energetic economie din regiune, 
parte a Uniunii Europene. Doar 
asta poate aduce prosperitatea 
unei țări mici, fără acces la mare, 
fără resurse naturale”, a declarat 
Dumitru Alaiba.  

Promisiunile noului ministru 
arată destul de frumos, însă la 
fel arăta și programul electoral al 
PAS, în baza căruia ar fi trebuit 
să activeze guvernul. Digitali-
zarea și debirocratizarea, care 
să simplifice la maximum viața 
businessului, erau incluse chiar 
în programul electoral al parti-
dului de guvernare. 

Prin ce s-a remarcat 
Alaiba în Parlament

Dincolo de promisiuni, care 
corespund, în mare, programului 
electoral PAS, pentru a fi conști-
enți de viziunea noului ministru 
asupra problemelor cheie din 
economie, urmează să atragem 
atenție la principalele proiec-
te de lege, promovate de către 
acesta din funcția de președinte 
al Comisiei parlamentare econo-
mie, buget și finanțe. Alaiba s-a 
făcut remarcat printr-un proiect 
ce limita dezmățul companiilor 
de microfinanțare, constrângân-
du-le să aplice dobânzi mai mici 
și să fie mai corecți cu clienții, 
în special pe partea de dezvă-

Ion CHIȘLEA 

luire a informației și informării 
privind costurile reale ale cre-
ditelor. Deși nu este un proiect 
nemijlocit probusiness, ci mai 
degrabă, de ordin social, aces-
ta se include în logica dezvol-
tării economice, prin sporirea 
competitivității corecte pe piața 
respectivă și educarea financi-
ară a populației, care să știe să 
aleagă produsele financiare mai 
avantajoase. 

Alt proiect, prin care s-a 
remarcat Dumitru Alaiba, s-a 
referit la interzicerea cazinou-
rilor. Iarăși este un proiect mai 
degrabă cu tentă socială, care 
ar avea menirea să-i ocroteas-
că pe cei împătimiți de jocurile 
de noroc de sărăcire. Doar că, 
odată cu dispariția cazinourilor, 
viciul respectiv nu a dispărut, 
iar persoanele afectate de el au 
ocazia să piardă banii în jocurile 
de noroc de pe întinsurile ne-
mărginite ale internetului, care 
nu cad sub incidența legislației 
moldovenești. 

Cel mai nou proiect promo-
vat de către Alaiba este cel de 
interzicere a magazinelor duty-
free, cele care vând fără taxe la 
ieșirea de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Deși are o conotație 
mai degrabă politică, urmărind 
lipsirea Partidului „Șor” de o im-
portantă resursă de finanțare, 
proiectul în cauză a fost criti-
cat vehement în rândul mediului 
de experți. Și asta deoarece este 
prejudiciată o activitate, care, 
de rău de bine, oferă locuri de 
muncă și aduce și niște venituri 
la buget. Dispariția magazinelor 
respective i-ar face pe moldo-
venii care călătoresc cu avionul 
să-și cumpere mărfuri fără taxe 
în alte țări, unde acest gen de 
business nu este abolit. 

Aceste constatări ne aduc, mai 
degrabă, la gândul că ministrul 
Alaiba, din postura sa anterioară 
de președinte de comisie de profil 
în Parlament nu a promovat legi, 
care se integrează într-o strate-
gie bine conturată de dezvoltare 

a businessului moldovenesc pe 
termen lung, după cum nici ac-
tivitățile ex-ministrului Gaibu nu 
s-au transformat într-o dezvolta-
re tumultuoasă a antreprenoria-
tului și businessului în general. 

Businessul așteaptă acțiuni 
concrete de susținere

Deși acestea nici nu puteau să 
se dezvolte prea mult în perioada 
de crize multiple și război la ho-
tar, nu s-a observat să fie prezen-
tă în preocupările ministerului 
vreo politică care ar reduce pova-
ra fiscală sau birocrația vamală, 
spre exemplu. Iar acestea sunt, 
de fapt, cele mai  invocate de 
către mediul de afaceri instituții 
generatoare de birocrație și de 
suprimare a businessului. 

Întreprinderile mici și mijlocii 
se închid sau pleacă într-un nu-
măr mai mare decât se deschid, 
iar asta conduce la reducerea lo-
curilor de muncă și la emigrare, 
problema economică numărul 
unu a Republicii Moldova. 

Deschiderea și menținerea 
forței de muncă prin stimulente 
fiscale oferite angajatorilor nu 
se regăsește printre prioritățile 
Guvernului. Din contră, potrivit 
mai multor semnale din partea 
asociațiilor de business, admi-
nistrarea fiscală din ultimul timp 
este extrem de severă, ceea ce 
face și unele companii mari să 
iasă de pe piața moldovenească. 

Și nu există nimeni nici la 
ministerul Economiei, nici în 
Parlament, care să atenționeze 
asupra unei astfel de politici. În 
final, sperăm că ministrul Alaiba 
va cere pentru început publica-
rea spre consultare a proiectului 
politicii bugetar-fiscale pentru 
anul viitor, un document esen-
țial pentru oamenii de afaceri, 
în baza căruia își trasează în 
mare parte obiectivele pentru 
anul viitor. Astfel, ministrul ar 
arăta prin fapte că este deschis 
și promovează cu adevărat inte-
resele mediului de afaceri. 
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Pe 13 noiembrie, mai mulți de-
putați din fracțiunea majorității 
parlamentare Partidul Acțiune și 
Solidaritate (PAS) au fost convo-
cați la Președinție. Unii deputați 
care au ieșit de la această ședință 
au avut un comportament care de-
nota controverse aprinse în cadrul 
formațiunii. Mai mult, pe rețelele 
de socializare a fost anunțată deja 
o nouă candidatură la funcția de 
premier – consilierul prezidențial 
în domeniul apărării și securității 
naționale, secretar al Consiliului 
Suprem de Securitate, Dorin Recean. 
„Gazeta de Chișinău” a încercat să 
afle ce reprezintă de fapt schimbările 
minime la guvern în condițiile unor 
controverse aprinse.

La trei zile de la ședința de du-
minică seară, șeful formațiunii PAS 
și președintele Parlamentului, Igor 
Grosu, a declarat în cadrul unei 
emisiuni la Jurnal TV că ședința 
convocată la Președinție nu a fost 
altceva decât o discuție banală în 
cadrul fracțiunii. 

„Nu a avut loc de mult penulti-
ma (ședință – i.g.). S-au acumulat 

mai multe subiecte, inclusiv legate 
de situația de securitate, problema 
energetică, compensații, remani-
eri în guvern”, a spus speakerul. „A 
fost nevoie de discuție, ea a avut loc, 
acum toate interpretările și toată 
zvonistica (Sic!). Bine, noi avem 
așa un public mai..., o societate cu 
o imaginație bogată.”    

În cadrul ședinței de miercuri a 
executivului au fost anunțate noile 
candidaturi ale guvernării pentru 
Ministerul Mediului și Ministerul 
Economiei. Este vorba de un mi-
nister, al Mediului, care a rămas 
fără ministru de mai multe luni, și 
de altul, al Economiei, care are o 
activitate criticată de multă vreme. 

„Câteva intervenții 
pe anumite ministere”

În locul lui Sergiu Gaibu la econo-
mie a fost numit Dumitru Alaiba, iar 
la mediu a fost instalată în funcția de 
ministru o secretară de stat, Rodica 
Iordanov. „Noi am considerat că este 
nevoie doar de câteva intervenții pe 
anumite ministere. Ministerul Eco-
nomiei este foarte important. Ne-am 
gândit că este nevoie de o persoană 
care are experiență în legislativ și va 
avea sarcina să comunice mai mult 
cu mediul de afaceri. Nu este exclus 
că, dacă va trebui, vom interveni 
și pe alte domenii”, explicat Igor 
Grosu. „Despre doamna Iordanov – 
este din domeniu, este din interiorul 
instituției.”  

Schimbările neînsemnate în Gu-
vern în contextul unor controverse 

care au ieșit din pereții Președinției 
denotă, în opinia comentatorului 
politic Nicolae Negru, „o lipsă de 
sensibilitate și o încăpățânare a 
guvernării”.

Deși PAS guvernează în condiții 
de dificultăți extraordinare în care 
discuțiile în contradictoriu sunt 
inerente, Nicolae Negru admite că 
PAS nu „ia pulsul societății”. „Aceste 
remanieri trebuia făcute de mult. 
Lucrurile trebuia făcute rațional, 
nu spontan, și asta nu este bine”, 
apreciază el. „PAS s-a pomenit în 
situația PCRM în 2001, când au luat 
2/3 din Parlament. Însă Voronin a 
procedat corect. A plasat în func-
ții-cheie profesioniști cunoscuți. 
În cadrul PAS, noi o avem pe Maia 
Sandu ca locomotivă, care are în 
jurul său anonimi.”   

Facțiunile 
care ies la iveală 

Comentatorul politic Anatol Ță-
ranu susține că remanierile recen-
te „nu sunt capabile să influențeze 
actul de guvernare”. „PAS-ul este 
o corporație politică închisă, care 
nu poate să depășească problema 
comunicării”, a estimat Țăranu. 
„În același timp, deși nu avem date 
despre facțiuni conduse de lideri 
neformali, în interiorul formațiunii 
nu mai există unitatea pretinsă și 
declarată în spațiul public.”    

De cealaltă parte, observatorul 
Cornel Ciurea a afirmat că aceste 
modificări sunt „neesențiale” și că 
ministrul Sergiu Gaibu nu poartă ni-
cio vină pentru lipsa de performanță.

„PAS nu poate să identifice solu-
ții. Remanierile sunt niște paliative. 
Soluțiile capabile să producă schim-
bări sunt demisia actualului guvern 
sau alegeri anticipate care ar putea 
să ducă la dispariția formațiunii. 
Demiterea actualului guvern este 
dificilă din cauza ponderii pe care o 
au în executiv Andrei Spînu și Sergiu 
Litvinenco”, a spus Ciurea. „Mutări 
capabile să schimbe situația pot să 
aibă loc doar cu ajutorul străinilor.”      

P O L I T I C Ă

„O corporație 
politică 
încăpățânată”

Remanierile făcute în cadrul Guvernului 
sunt niște paliative, iar PAS nu ia pulsul 
societății și se încăpățânează să facă 
schimbări profunde. În același timp, PAS nu 

este capabil să facă modificările profunde din cauza 
influenței unor miniștri în actualul guvern și în cadrul 
partidului. Acestea sunt estimările comentatorilor 
politici despre ultimele schimbări în cadrul 
guvernului și zvonurile care circulă după ședința 
fracțiunii PAS de duminica trecută la Președinție.

Comentatorii politici consideră că remanierile actuale sunt 
neputincioase să influențeze actul guvernării

Explozii în orașul Djankoi 
din Crimeea

Mai multe explozii au fost auzite în zorii zilei de joi în 
orașul Djankoi, din nordul peninsulei Crimeea, teritoriu 
ucrainean ocupat și anexat ilegal de Rusia în 2014, a infor-
mat agenția locală Ukrinform, care a adăugat că în zonă 
se vedeau ridicându-se coloane de fum, transmite EFE. 
Ukrinform a citat drept surse locuitori care au înregistrat 
cu telefoanele mobile și au publicat imaginile pe rețelele 
sociale. Agenția de presă ucraineană a publicat totodată 
fotografii în care se poate vedea o coloană de fum în acest 
oraș administrat de ruși și a relatat că, în dimineața zilei 
de joi, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate. 

Trump s-a lansat în cursa 
pentru al doilea mandat 
la Casa Albă

Trump și-a anunțat înscrierea în cursa pentru nomi-
nalizarea republicană la scrutinul din 2024, urmărind să 
devină al doilea șef al statului american ales pentru două 
mandate neconsecutive, după Stephen Grover Cleveland 
care a condus Statele Unite în două rânduri, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. „În patru ani scurși, toată 
lumea se descurca grozav. Toată lumea prospera ca nici-
odată înainte”, a descris el propriul său mandat. „Acum 
suntem o națiune în declin”, a spus Trump, citând ratele 
ridicate ale inflației din mandatul lui Biden, anunță CNN.

Turcia respinge 
condoleanțele SUA pentru 
explozia din Istanbul 

Anunțul a fost făcut de ministrul turc de Interne Süley-
man Soylu luni, la o zi după atentatul cu bombă din Istan-
bul, soldat cu șase morți, relatează AFP, citată de News.ro.

„Nu acceptăm (și) respingem condoleanțele Statelor 
Unite. Alianța noastră cu un stat care întreține Kobane 
și buzunare ale terorii (…) trebuie să fie dezbătută”, a 
declarat Süleyman Soylu. Ministrul turc de Interne acuză 
combatanți din cadrul Partidului Muncitorilor din Kur-
distan (PKK) și pe unii dintre aliații acestuia, susținuți 
de către Statele Unite, de faptul că au comis carnagiul 
de la Istanbul.

Președintele Zelenski 
cere acces la „toate datele” 
deținute de occidentali

„Vrem să stabilim toate 
detaliile, fiecare fapt”, a 
spus el. „De aceea este ne-
cesar ca specialiștii noștri 
să participe la desfășura-
rea anchetei internaționale 
și să obțină acces la toate 
datele de care dispun par-
tenerii noștri și de la locul 
exploziei”, a subliniat pre-
ședintele ucrainean. Aceas-
tă remarcă pare să reflecte 
o schimbare a poziției pre-
ședintelui Zelenski, care a 
insistat anterior asupra 
apartenenței acestui proiectil Rusiei contrazicând NATO 
și Washingtonul care acreditează mai degrabă ipoteza 
unei rachete de apărare antiaeriană ucrainene.

Suedia își amendează 
Constituția pentru a putea 
depăși obiecțiile Turciei 

Cu 278 de voturi din 349, parlamentarii suedezi au 
aprobat posibilitatea de limitare a libertății de asociere 
„când un grup se prezintă ca având origini teroriste sau 
susține terorismul”. Singurul partid care a votat împotrivă 
este Stânga, de opoziție. Potrivit AFP, experții apreciază 
că amendamentul care urmează să intre în vigoare în 
ianuarie ar trebui să permită urmărirea mai ușoară în 
justiție a membrilor Partidului Muncitorilor din Kurdis-
tan, considerat organizație teroristă nu doar în Suedia și 
Turcia, ci și în întreaga UE și în SUA.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Gura păcătosului și 
Ochiul Marelui Frate

Obligat să comenteze retra-
gerea rușinoasă a rușilor din 
Herson, un propagandist de la 
NTV (Moscova), Andrei Norkin, 
altă dată vocal și spiritual, a re-
fuzat. Dacă, zice el, am să susțin 
retragerea ca pe o decizie justă a 
comandamentului militar, voi fi 
pasabil de penalizare, conform 
articolului 280 (prim) al Codu-
lui penal: susținerea publică a 
„acțiunilor menite să atenteze 
la integritatea teritorială a Fe-
derației Ruse”. Dacă însă voi 
condamna acțiunile ministrului 
apărării, voi fi pedepsit conform 
articolului 280 (terț), pentru 
„discreditarea Forțelor Armate”. 
Situația e admirabilă, ca material 
demonstrativ: în contextul infor-
mațional rusesc (respectat și de 
fanii lui moldoveni), nu poți să-ți 
exprimi nicio opinie. Opinia în 
sine, oricare ar fi ea, e un delict.

Pe contrasens, la noi, există 
nu doar libertate de expresie, 
ci slobozenie totală. Consecu-
tiv, orice cuvânt rostit te poate 
trăda. Starîș, subit îmbătrânitul 
deputat comunist (bolșevismul 
matusalemic e contagios), unul 
dintre turiștii abonați la cursa 
Chișinău – Moscova, în replica 
unui deputat PAS, care i-a repro-
șat că nu l-a întrebat pe Putin de 
ce șantajează Moldova, a întrebat 
la rându-i, revoltat: „Dar de ce 
ambasadorul vostru nu i-a pus 
aceste întrebări președintelui 
rus?” „Ambasadorul vostru” sunt 
unicele cuvinte semnificative în 
toată tirada sa veninoasă. Fiind 
vorba de reprezentantul Moldo-
vei, când pronunți „ambasadorul 
vostru”, tu nu te mai asociezi 
cu Moldova. Recunoști că ești 
omul Moscovei. Sau, iată, încă 
două mostre de „moment al 
adevărului”, culese din spațiul 
public, plasate acolo cu bună 
știință de protagoniști. După re-
centele bombardamente rusești, 
efectuate cu deosebită cruzime și 
care au afectat sistemul nostru 
energetic, Elena Pahomova, una 
dintre porta-vocile propagandei 
ruse la Chișinău, descrie eveni-
mentul („Moldova are probleme 
cu electricitatea”), enumeră lo-
calitățile afectate și repetă „de-
ducția” propagandei ruse, într-o 
replică acidă: „Hai să mai votăm 
ceva!”. Jurnalista are în vedere 
votul Moldovei la Adunarea Ge-
nerală ONU, care impune repa-
rații de război statului-agresor. 
Solidar cu ea, deputatul socialist 
Țârdea formulează „concluzia” 
astfel: „ONU a susținut rezoluția 
privind reparațiile Rusiei în fa-

Îndemnarea Ucrainei la nego-
cieri de pace nu poate fi accepta-
tă, dar poate fi înțeleasă: statele 
occidentale (și nu numai), care o 
ajută, au și ele problemele lor, iar-
na va fi – deja este! – costisitoare, 
iar o parte a electoratului preferă 
ca banii publici să rămână acasă și 
să nu fie cheltuiți nici pe conflicte 
globale, nici pe cele regionale. 

De dragul obiectivității, ar 
trebui să spunem, totuși, că Oc-

cidentul și aliații lui nu sunt chiar așa de mercantili cum par, dacă ne 
gândim la volumul ajutorului acordat – nesemnificativ la începutul 
războiului, dar substanțial acum și chiar comparabil, de exemplu, cu 
sprijinul anual pe care l-au oferit Statele Unite, în ultimele opt decenii, 
unor țări sau democrații aflate în pericol. Sigur că se dorește mai mult, 
dată fiind disproporția de resurse economice și militare între statul 
agresor, care e Rusia, și statul agresat, care e Ucraina – o nepotrivire 
incomensurabil mai mare decât cea care exista, de pildă, între Anglia 
lui Churchill și Germania lui Hitler. Raportat însă la principiile morale 
și politice difuze de care se ghidează popoarele și statele civilizate de 
azi, ajutorul depășește, realmente, orice așteptări. 

Dar nu numai banii, ci și lipsa de fermitate (uneori: de viziune) sau 
ambiguitatea definițiilor morale îi fac în prezent pe liderii și electo-
ratele Occidentului să ceară dacă nu pace, atunci măcar un armisti-
țiu de durată, în speranța că acesta va redirecționa șuvoiul de bani 
dinspre Ucraina spre nevoile lor interne. Argumentul facil „Rusia nu 
mai poate câștiga, dar înfrângerea ei o să ne coste enorm și pe noi, 
și pe ucraineni“ e doar fumigena care învăluie o nesiguranță de altă 
natură decât cea pur materială sau financiară: continuarea războiului 
înseamnă nu numai cheltuieli mai mari pentru occidentali, ci și calea 
spre un viitor care le va cere revizuirea moralei lor curente. 

O lume deprinsă cu false dileme etice, cu bătălii confortabile pen-
tru victorii deja obținute, nu prea își dorește să revină la antiteza, 
pe cât de categorică, pe atât de disconfortantă, dintre bine și rău. 
A ajuta însă până la capăt Ucraina, cu bani și armament și, poate, 
dintr-un anumit moment, cu soldați, de dragul victoriei definitive a 
binelui împotriva răului înseamnă a ieși din adăpostul călduț al unei 
etici de cafenea, în care fiecare are dreptatea lui, chiar și cel care te 
omoară în plină stradă. [Ați văzut puține filme în ultima vreme în 
care ucigașilor, mafioților și escrocilor li se scoate neapărat în vileag 
și partea „umană“ – traumele copilăriei, mediul social defavorizant 
și alte lingurițe de miere menite să îndulcească zemurile fetide ale 
biografiei lor criminale?]

Chiar și așa însă, scoatem pălăria în fața acestui Occident care, re-
laxat și comod cum este, a găsit în el destulă omenie și respect pentru 
bine și adevăr ca să ajute Ucraina. Barosul moralei a funcționat și de 
data aceasta, chiar dacă nu a mai avut greutatea lui de pe vremuri.

Pe lângă barosul moralei există și o morală a barosului, ca cea pe 
care au pus-o la treabă mercenarii lui Prigojin – execuția pușcăria-
șului Nujin, „recrutat“ de compania „Wagner“, a fost o mizanscenă 
demnă de cele mai memorabile spectacole montate acum câțiva ani 
de Statul Islamic. 

Paradoxal, această „morală“ are adepții ei nu numai printre merce-
narii și ostașii criminali ruși, nu numai printre cetățenii FR zombați 
și cretinizați de propagandă, ci și printre oamenii lumii libere. Drept 
dovadă sunt puzderia de postări antiucrainene de pe platformele sociale 
și sondajele care culpabilizează în continuare Kievul nu doar pentru 
declanșarea războiului, ci și pentru prelungirea acestuia. Conturile 
false de pe rețele și slaba informare nu explică însă în totalitate numă-
rul destul de mare al acelora care susțin, direct ori indirect, acțiunile 
Rusiei în Ucraina, de la genocid la distrugerea infrastructurii civile și 
de la raptul teritorial la sfidarea tuturor normelor ce se află la temelia 
însăși a vieții umane. 

Ceva foarte putred, urât și pervers din inima unor oameni îi poate 
face să-și dorească înfrângerea Ucrainei doar pentru a asista la umilirea 
Occidentului, din care fac parte sau căruia îi datorează cam tot ce au 
mai bun. Cu alte cuvinte, să stea confortabili în fața unui smartphone 
modern, adică occidental, departe de bombe și de moarte, sătui și 
fără frica de a fi uciși, și să savureze modul în care barosul eroicului 
luptător rus pentru eliberarea lumii de „tirania LGBT“ strivește țeasta 
altui luptător rus doar pentru că acesta din urmă a acordat interviuri 
unor jurnaliști ucraineni. 

Atât timp cât poate conta pe legiuni de susținători în lumea liberă, 
tirania are o șansă. Tocmai din acest motiv, nu numai din vanitate, 
Putin va continua războiul până la ultimul soldat și cartuș. Și tocmai 
de asta lumea liberă trebuie să i se opună până la capăt – altfel, nu-
mărul legiunilor se va mări simțitor.

Barosul moralei 
și morala 
barosului

H a r t a  l u m i i 

voarea Ucrainei... Iar azi, Fede-
rația Rusă a răspuns”. Afirmații 
egale cu un autodenunț. 

Aceste subiecte mi-au sugerat 
ideea unui text despre adevărul 
involuntar. Acesta nu trebuie 
ascultat pe furiș, el este expus 
în spațiul public de însuși pur-
tătorul său. Cu totul altceva e 
„adevărul involuntar” vânat în 
discuțiile private și regizat în 
instanțe specializate. Moldova 
e un sat mare, cu rude, prieteni, 
cunoscuți, la tot pasul, și orice 
discuție privată riscă să degra-
deze în una politică, „de interes 
național”. Ori să fie interpretată 
ca atare. Orice vorbă sau faptă 
a conaționalului e pusă pe ta-
petul „interesului public”. De 
acest detaliu s-a folosit cu pri-
sosință, pe timpul domniei sale, 
oligarhul fugar de azi, Vladimir 
Plahotniuc. Spargerea poștei 
oponenților, ascultările, filmă-
rile clandestine erau sportul său 
preferat. Scriam, acum câțiva 
ani, că singura soluție împotri-
va acestor metode mizerabile 
(orientate spre opinia publică, 
nu spre decidenții juridici sau 
politici) este ignorarea lor cu 
desăvârșire. 

Am trăit multă vreme într-un 
stat totalitar, supravegheați 
strâns de instituțiile represive 
și purtând mereu un sentiment 
de ură pentru toți cei care denun-
țau, urmăreau, își băgau copita 
în viața personală a cetățenilor. 
De unde, azi, atâta complezență 
și interes față de turnătorii și 
supraveghetorii orwellieni, față 
de produsul activității lor? Nu 
trebuie să fii expert ca să înțelegi 
care (și ale cui) sunt serviciile ce 
se ocupă de fabricarea acestor is-
torii. De la Moțoc al lui Negruzzi 
la Iago al lui Shakespeare, intri-
gantul a fost întotdeauna tipul 
indezirabil, calicind destine și 
deturnând istoria. De unde atâta 
toleranță față de ei și interes față 
de activitatea lor? Nu mai zic că 
faptele lor sunt mostre vădite de 
manipulare, iar „meseria” în-
săși, ca fapt în sine, este o treabă 
mizerabilă, ticăloasă, ce trebuie 
condamnată necondiționat. 

Ce ne interesează în aceste 
povești, montate special pen-
tru noi? „Momentul adevăru-
lui”? Suntem convinși că, într-o 
discuție privată, ferită de urechi 

străine, fără să știe că este ascul-
tat, demnitarul va debita mari-
le adevăruri și se va demasca?! 
Prostii! Discuțiile private nu pot 
să fie subiect de discuție publică. 
Ele pot să fie interesante (și doar 
în cazul în care nu se încalcă le-
gea privind spațiul intim) unor 
jurnaliști de investigație, unor 
scriitori sau ofițeri de urmărire 
penală. Cu condiția că aceștia 
vor corela faptele și vor construi, 
folosind aceste detalii, o struc-
tură logică. 

Când ne-am rupt din totali-
tarism, asta era una din libertă-
țile râvnite: să nu mai fim vânați 
de ochiul peste-tot-băgător al 
„Marelui Frate” din romanul lui 
Orwell. Alungarea lui Plahot-
niuc ne-am dorit-o, inclusiv, din 
același motiv: nu mai vrem să 
ne coordoneze cel ce scoate în 
spațiul public lenjeria intimă 
a oponentului. Legea, în acest 
sens, trebuie să asigure intimi-
tatea în ambele sensuri și să ne 
protejeze: a) de vorbele în privat 
ale cuiva, care nu ni se adre-
sează nouă; b) de cei care ne 
ascultă, ne filmează în secret și 
scot în spațiul public viața noas-
tră privată. În cel mai bun caz, 
aceștia sunt niște bârfitori, în 
cel mai rău, sunt provocatori. 
Și în toate cazurile sunt mizerii, 
meritând disprețul nostru.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

A - p o l i t i c e

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Adrian CIUBOTARU
Mircea V. CIOBANU

Moldova

e un sat mare, cu 
rude, prieteni, 

cunoscuți, la tot 
pasul, și orice 

discuție privată 
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în una politică, 
„de interes 

național”. Ori să 
fie interpretată 
ca atare. Orice 
vorbă sau faptă 
a conaționalului 
e pusă pe tapetul 

„interesului 
public”.
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În noiembrie 1998 separatiștii 
de la Tiraspol au sistat furniza-
rea energiei electrice produse la 
Cuciurgan către malul drept al 
Nistrului. Ca să nu înghețe toată 
Republica Moldova, România a 
furnizat energie electrică Chiși-
năului mai bine de doi ani, până 
la începutul lui 2001.

Președintele Republicii Mol-
dova era pe atunci Petru Lucin-
schi (un tip foarte simpatic, poate 
cel mai simpatic de la Chișinău, 
unul din consilierii lui Gorbaciov 
îl numea în glumă prin 1988 șeful 
mafiei moldovenești, unul din 
băieții lui Lucinschi era căutat de 
poliția din România pentru niște 
șantaje cu sume de milioane de 
euro, celălalt băiat nu știm dacă 
este sau nu este proprietarul real 
al unei televiziuni europene de la 
Chișinău, televiziune în care era 
înfipt adânc rechinul financiar 
Viaceslav Platon; același Petru 
Lucinschi care a fost unul din fi-
nanțatorii inițiali ai ingineriilor 
financiare ale lui Ilan Șor soldate 

cu jaful miliardului, din pensia 
lui modestă și ce economii mai 
avea Lucinschi l-a capitalizat pe 
Șor cu vreo 4 milioane de dolari 
dacă-mi amintesc corect, nu e 
clar cu ce profit, în sfârșit, să ne 
oprim aici). Premieri ai Republi-
cii Moldova în perioada asta au 
fost Ion Ciubuc (Dumnezeu să-l 
ierte!) și Ion Sturza (care este 
foarte activ pe FB, poate își mai 
amintește și el niște detalii din 
anii aceia).

De ce vă spun povestea asta de 
pe vremea când experții, analiștii 
și secretarii de stat care se ocupă 
de Republica Moldova făceau (cu 
răsunet!) tranziția de la oliță la 
vasul de toaletă? Pentru că energia 
electrică furnizată de București 
Chișinăului între anii 1998-2001 
nu a fost achitată niciodată, dato-
ria de 32 milioane dolari a rămas 
neplătită până în ziua de azi. La 
un moment dat se îmbârligase-
ră lucrurile între datoria asta 
neachitată și licența de emisie a 
TVR în Republica Moldova, au fost 
aranjate lucrurile în așa fel încât 
datoria a rămas neplătită și TVR 
a rămas fără licență de emisie. Și 
încă un detaliu: în contul acestei 
datorii Bucureștiul ar fi trebuit să 
primească acțiuni la niște compa-
nii din Republica Moldova, și știm 
cu toții ce a primit Bucureștiul. 
Companiile respective au ajuns 
la niște nemți, atâta pierdere să 
avem noi.

În sfârșit, ideea este că nu tre-

buie să-și facă nimeni iluzii că va fi 
plătită vreodată energia electrică 
furnizată de România acum. Chi-
șinăul vorbește de cumpărarea 
energiei electrice din România, 
dar nu am văzut pe nicăieri cum 
și când se face această plată, care 
este mecanismul exact de achizi-
ție. Pentru că dacă România trimi-
te acum electricitate în Republica 
Moldova pe principiul „vă dăm 
bani când o să avem”, deja datoria 
asta poate fi trecută la pierderi, nu 
va recupera nimeni nici o copeică.

Din punctul meu de vedere 
asta nu este o problemă, foarte 
bine că România furnizează ener-
gie electrică Republicii Moldova 
atunci când are nevoie, până la 
urmă este un sprijin pentru cetă-
țenii români și etnicii români de 
acolo, chiar dacă această energie 
nu va fi achitată niciodată. Ideea 
este că trebuie să știm condițiile 
reale ale ajutorului acordat, atât 
și nimic mai mult. Să nu-și facă 
cineva vreodată iluzii față de clasa 
politică de la Chișinău.

PS Probabil nu mulți își amin-
tesc care erau condițiile în Româ-
nia în 1998. Vă spun eu: era greu 
al dracului, pe atunci supraviețu-
iam în București cu 30 de dolari 
pe lună. Când am primit primul 
salariu de 100 dolari m-am simțit 
ca un milionar. Și totuși nu-mi 
pare rău de cele 32 milioane de 
dolari la valoarea acelor ani de 
care ne-au „kidănit” băieții de la 
Chișinău.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Trebuie să știm condițiile 
reale ale ajutorului acordat

Războiul se va încheia în cu-
rând. Un semn este și faptul că 
armata ucraineană înaintează, iar 
agresorii ruși au mutat loviturile 
cu rachete de pe ținte militare pe 
ținte civile (orașe și case de locuit 
în mai multe regiuni ale Ucrainei). 
Un război de uzură. Azi, agreso-
rii ruși au bombardat cu rachete 
orașul #Lviv. Valuri de rachete de 
croazieră au avut ca ținte orașele 
#Cernăuți, #Mykolaiv, #Kharkiv. 
Sălbătăcia atacurilor rusești nu 
are limite. Asta-i fața ocupanți-
lor ruși. La noi, însă, cineva mai 
are timp să urmeze protocolul 
unor discuții cu „fața regimului 
de ocupație” de la Tiraspol, ban-
ditul Krasnoselski (foto), care ne 
acuza zilele trecute că-i „furăm 
gazele, care i-ar reveni de drept 
de la «mumă-sa Rusia» și de care 
noi oricum nu avem nevoie, zice 
el, pentru că industria e la ei”. Și 
asta deși regimul separatist nu 
plătește în mod intenționat consu-
mul de gaze, iar tarifele de tranzit 
pentru gazele livrate Transnistriei 
s-au ridicat în anul 2022 la zeci 
de mil. de dolari, plătite de RM. 
Să nu se uite că aceste tarife au 
fost plătite în urma „genialului 

contract” negociat la Moscova de 
ministrul infrastructurii, în condi-
ții de obscuritate și lipsă de logică. 

Krasnoselski este furios pe 
Chișinău. Și asta pentru că el 
crede că din cauza noastră Mol-
dovagaz primește mai puține vo-
lume de gaze, în 2022, din care 
i se alocă, respectiv, mai puțin 
pentru industriile energofage, 
din care regimul își umple con-
turile; MMZ, MGRES, fabrica de 
ciment de la Camenca, minele de 
criptomonedă de la Tiraspol etc. 
Hoțul strigă hoțul, și asta pentru 
că bandiților de la Tiraspol nu 
li s-a dat peste mâini la timp, 
au fost hrăniți cu concesii, cău-
tându-li-se în coarne. Nici acum 
nu am observat să le răspundă 
cineva pentru obrăznicia acestui 
„schmuck”. Și asta pentru că, în 
lipsa unei Politici de combatere 
a separatismului, și nu de „re-
integrare” fără nicio linie roșie 
principială, unii ambasadori stră-

ini acreditați în RM, la fel ca și 
OSCE și alte organizații cu titluri 
bombastice, continuă să vizite-
ze Tiraspolul, oferindu-i toate 
onorurile și susținerea pe care 
acesta le-o cere, în ciuda faptului 
că individul, ca și regimul său, 
este unul de ocupație, instalat cu 
forța, ilegal și neconstituțional în 
RM. Oare lecția Ucrainei este atât 
de greu de învățat pentru mol-
doveni? Sau poate este o parte 
a etichetei diplomatice să arăți 
lipsă de respect față de cetățenii 
pe care acest regim separatist îi 
maltratează? atunci când se știe 
atât de bine cine sunt patronii 
acestui regim, care distruge azi 
prin crime de război și omucideri 
populația Ucrainei. 

Priviți-l în ochi pe acest sch-
muck – este fața ocupației rusești 
la Tiraspol – nu-i mai întindeți 
mâna. Încetați să hrăniți crocodilii 
pentru că nu aveți de ajuns mâini 
pentru poftele lor!

Crocodilii separatiști și războiul

Conduc țara spre UE, 
dar trăiesc în spațiul 
informațional-tehnologic rus

De câteva zile, vuiește Republica 
Moldova: au fost sparte conturile 
de Telegram ale mai multor mi-
niștri, și au ajuns la public infor-
mații compromițătoare, mai ales 
cu privire la ministrul justiției, 
Sergiu Litvinenco.

Nu voi detalia, pentru că este 
irelevant. Informația esențială este 
deja conținută în primul paragraf. 
Miniștri cheie ai unei guvernări 
pro-europene aveau conturi Te-

legram, o aplicație de mesagerie privată (cuplată cu o rețea de soci-
alizare) rusească. 

Litvinenco și compania ar trebui să meargă la închisoare pentru 
imbecilitate, însă acest delict nu figurează în codul penal. Telegram 
este notoriu accesibil serviciilor de informații rusești și oricărui oligarh 
cu o minimă rețea informativă. Orice ministru al justiției beneficiază 
de protecție informativă, pentru că are acces la informații clasificate. 
Dar protecția de prostia din fire nu există. 

Aici se developează duplicitatea acestor cinovnici (știu ei ce în-
seamnă asta): ei conduc țara spre UE, dar trăiesc în spațiul infor-
mațional-tehnologic rus. Apropo, chiar și acum, yandex este cea mai 
populară aplicație de taxi la Chișinău.

Robert ADAM

Lavrov, ministrul rus 
de externe, a părăsit 
întrunirea liderilor 
lumii civilizate

În Indonezia a început lucră-
rile Sammitul liderilor celor mai 
dezvoltate 20 de state ale lumii. O 
întâlnire a liderilor lumii civilizate. 
Trebuia să fie și liderul Federației 
Ruse, dar a fost ministrul de Exter-
ne Serghei Lavrov. După cuvântarea 
de deschidere a gazdei, președintele 
Ucrainei dl Zelenski online a propus 
un plan de terminare a războiului 
din 10 puncte. După părerea mea, 
un plan foarte bun. Dar dl Lavrov, la 

briefingul organizat imediat după cuvântarea dlui Zelenski, a declarat 
că pentru Rusia acest plan nu-i acceptabil pentru că, chipurile, Rusia 
e învinuită pe nedrept și, după părerea lui, războiul l-a început și îl 
desfășoară nu Rusia, dar Ucraina și Occidentul. De aceea de dezastrele 
din Ucraina e vinovat Occidentul și însăși Ucraina. Să te crucești, nu 
alta! După acest briefing, văzând atitudinea negativă a delegaților la 
reacția lui la planul de pace, dl Lavrov a hotărât să plece. Așa susțin 
unii jurnaliști. Și după mai puțin de 2 ore a lucrărilor dl Lavrov a 
părăsit summitul liderilor civilizați, a părăsit Indonezia. S-a întors 
acasă să pună umărul la prelungirea războiului.

Igor MUNTEANU

Timofei ANDROS

George DAMIAN

Zborul Anului

Vă rog mult să-l informați și 
pe Rogozin (chiar dacă acesta nu 
mai este responsabil de Roscos-
mos) că Artemis 1 a decolat cu 
bine spre Lună.

Dacă totul va fi ok, iar eu sper 
că anume așa se vor desfășura eve-
nimentele, acest zbor va constitui 
preludiul următoarei aventuri, 
Artemis 2, cu echipaj uman, peste 
aproximativ doi ani.

Țările civilizate „se războiesc” 
cu știința și tehnologiile.

Altele, mai puțin civilizate, se 
războiesc cu vecinii.

Mai există oare dubii cine și 
cât valorează?

Boris NEDELCIUC
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Mihai Ghimpu: „Nu știi dacă 
nu-s mai mulți de ăștia 
în dreapta decât în stânga…”

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 
Republica Moldova?
Ea e necesară de 30 de ani. 

Din primele zile trebuia adoptată 
această lege ca să știm cine sunt 
patrioții și cine sunt trădătorii, 
pentru că știți cum e, noi acum toți 
suntem patrioți, dar stăm pe loc.  

- Cum credeți, de ce nu s-a 
adoptat atunci când se pu-
tea? 
Cred că erau mulți vizați. Oda-

tă, Tudor Botnaru, fostul preșe-
dinte al KGB din RSSM, apoi șef al 
Ministerului Securității Naționale, 
a zis că dacă am adopta legea asta, 
nu mai activează Parlamentul mai 
departe. 

 A spus asta oficial, în public? 
Da. Eu cred că KGB-ul rusesc 

are din tată-n fiu agenți la noi și 
în toate țările socialiste și repu-
blicile sovietice. Vedem și acum 
cum a reușit Putin să cumpere 
prim-miniștri, miniștri de ex-
terne, oameni înalți în funcție 
în statele europene, unde, slavă 
Domnului, au salarii bune, așa că 
aici e toată problema. Nu e așa de 
simplu aici – chiar dacă nu ești tu, 
a fost tatăl tău. Oricum, nu vrei 
să se afli lucrul acesta. 

- Dumneavoastră, cât ați 
fost președinte interimar 
al RM, ați încercat să fa-
ceți măcar puțină lumină 
în acest domeniu obscur?
Ceva-ceva, o persoană-două, 

dacă am aflat. Restul dosarelor 
erau duse de atunci, din primii 
ani de când au văzut că aici se 
întărește Frontul Popular. Așa 
s-a vorbit și așa a și rămas că au 
fost duse toate dosarele agenților 
la Tiraspol. Dar care e adevărul 
numai ei știu. În tot cazul, așa mi-
au raportat că nu-s dosarele aici. 

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Când stau tunurile peste deal 

este mai necesară ca niciodată 
fiindcă, în această situație, ei 
deodată devin colaboratori ac-
tivi. Și această lege ne-ar ajuta 
foarte mult. 

- Dar cine să pună proble-
ma aceasta?
Eu cred că PAS-ul are acum 

majoritatea (63 de voturi) și ar 
putea vota această lege. Noi nu 
am avut – frontiștii, nici când am 
fost în PFD, și pe urmă noi, libe-
ralii, n-am avut. Acum PAS are 
toată puterea, în Parlament, în 
Guvern, Președinție, ei pot adopta 
liber această lege și eu aștept acest 

lucru. Atunci când eram noi, se 
încerca, insistam să fie promovată 
această lege, dar era clar că nu 
trece. Noi, dreapta, cei care n-am 
fost comuniști, care n-am colabo-
rat cu serviciile secrete ale URSS, 
ale rușilor, n-am avut majoritatea 
în Parlament ca să putem adopta 
legea asta. În 90, când am mers 
pe lista Frontului, am fost 130 
și ceva din 380 de deputați, nu 
am avut majoritatea, chiar dacă 
Moșanu și unii au avut funcții în 
Parlament, nu aveam majoritatea. 
Apoi au venit agrarienii cu 54 de 
mandate plus 27 interfrontul și 
cu socialiștii, erau cu Morev de 
la Bălți, tot nu s-a putut, pe urmă 
era Mircea Snegur cu partidul său, 
PFD și PPCD, și, câteodată, nu 
știi dacă nu-s mai mulți de ăștia 
în dreapta decât în stânga. 

- În timp, s-a adeverit că 
atâția aveau doi plămâni 
diferiți și expirau spre noi 
trădare și minciună, pe 
unii i-am bănuit, despre 
alții știam la sigur cine-s… 
Dar noi pe mulți i-am bănuit 

prin 88-89, despre mulți se vorbea 
și timpul a arătat că vorbele acelea 
nu au fost totuși aruncate în zadar.

- Ce părere aveți despre 
spusa lui Petru Lucinschi 
despre intelectualitate și 
KGB? 
Da, el a avut o replică cu le-

gea lustrației, tot a zis în sens că 
ce căutați toți legea asta, cred că 
a avut în vedere că nu țăranii și 
muncitorii au colaborat cu servi-
ciile, dar intelectualii.  

- Credeți că a avut dreptate 
Lucinschi?
El știa ce zice. El a fost per-

soana care a deținut această in-
formație, fiind secretar de partid 
aici, apoi și la Moscova, ca om de 
încredere al Kremlinului. Fiindcă 
vă amintiți că republicile sovietice 
socialiste erau conduse de fapt de 
către o persoană pusă de Moscova, 
prima funcție o deținea un nați-
onal, dar…

- De paie…
Da, de paie, așa cum a fost la 

noi Grossu, dar Lucinschi a fost 
persoana pusă de Moscova în Tad-
jikistan. El a fost omul în care s-a 
avut încredere, cum l-au adus la 
noi pe Smirnov, pe Pșenicinikov, 
așa l-au adus pe el în Tadjikistan. 
Un om al sistemului, care se bu-
cura de totală încredere. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
Eu am fost în relație ca frate 

al lui Gheorghe Ghimpu. Mă ur-

măreau, veneau și îmi propuneau 
să intru în partidul comunist, să 
spun că fratele a greșit. Voiau să 
demonstreze că noi toți suntem 
sănătoși, condamnăm ce a făcut 
el. 

- Ați acceptat?
Ei, hai! N-am acceptat, desigur. 

- Dar cum puteau fi înfrun-
tați ei? Nu vă era frică?
Eu n-aveam frică, știam că 

este închis fratele, în fiecare an 
mă duceam la el, stăteam măcar 
trei zile acolo, trebuia să-l hrănim. 
Țin minte, odată, m-a rugat să-i 
duc mărar și pătrunjel, pentru 
că n-avea vitamine acolo, era 
cu gura plină de beșici din lipsă 
de vitamine. I-am dus mărar și 
pătrunjel și dracii ceia de nadzi-
rateli au călcat cu piciorul până 
au fărmat pătrunjelul și mărarul 
și a fost nevoit să mănânce tro-
scot. I-am văzut cum controlau 
produsele pe care i le duceam. A 
fost deținut patru ani în pădure 
lângă Perm și alți doi ani în Ural. 
De curiozitate, m-am dus odată 
să văd cum trăiesc acolo cei care 
ne-au „eliberat” și ne spuneau că 
ne-au adus cultură, că ne-au găsit 
în opinci. Am bătut la ușă într-o 
casă dintr-un sat și când am intrat 
am văzut după ușă un gărducean, 
după care era un porc, o capră și 
niște găini, jumătate de casă era 
pentru animale, jumătate – pentru 
oameni. Atunci mi-am făcut cruce 
și mi-am spus: „Doamne, aceștia-s 
cei care ne-au eliberat pe noi și 
ne-au adus cultură și educație!”.

- Era prin anii 70?
Da, el a stat închis din 1972 

până în 1978. 
- Dumnezeu să-l ierte! E 

din foarte puținii dizidenți 
adevărați ai noștri.
Ca ieri a murit, pe 13 noiem-

brie. În celelalte republici post-so-
vietice la mulți le-au ridicat mo-
numente celor care au stat în acei 
ani în Gulag. Dar la noi, dacă nu 
pomenește Ghimpu cu partidul pe 
la cimitir, nu-și amintește nimeni. 

Noi suntem mai mult conjunc-
turiști, oportuniști, la vorbă pa-
trioți, dar în realitate, în viață... 
Vrem numai noi să fim primii și 
să avem de toate, dar cine a fost 
până la noi, ce a făcut nu ne inte-
resează. Poate este și meritul lor 
că azi ai funcția asta sau înveți la 
Roma, Paris sau la Lyon. La noi 
de asta nu se duce cont. Și e păcat. 
Din generația de aur îmi pare că 
a rămas doar Cimpoi. De asta și 
avem ceea ce avem.

- În domeniul Dvs. de 
activitate – până la politi-
ca activă în care ați intrat, 
ați fost jurist – ce influen-
ță avea această structură 
odioasă?
Foarte mare influență, fără 

ea nu se decidea nimic în func-
țiile-cheie. Eu am vrut să devin 
judecător și nu am trecut la rai-
kom. Lascionova era, pe urmă a 
venit în Parlament în 90-94. Eu 
i-am amintit, la care ea a zis: ce 
era de făcut? Takoe vremea bîlo 
(așa erau vremurile – n.r). Era 
controlat absolut totul. Dar eu am 
lucrat pentru a obține apartament 
și în construcții, și la calea ferată, 
și în comerț, și în industrie, am 
fost jurist, șef de direcție juridică, 
pe urmă judecător, avocat. Cunosc 
foarte bine sistemul de funcționa-
re a economiei din RSSM și peste 
tot erau numai de-ai lor. Ei au 
fost foarte puternici. Am lucrat 

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustrației în 
societatea noastră. În ediția de astăzi, la ancheta noastră răspund politicianul Mihai Ghimpu, jur-
nalistul Mircea Surdu, director al „Telefilm-Chișinău”, și istoricii Ion Țurcanu și Alexandru Moraru.

într-un trust de construcții, păi 
șef la resursele umane, cum se 
spunea pe atunci șef la secția 
de cadre, era un pensionar de la 
KGB, chiar lucrase oficial la KGB. 
Tot timpul îmi spunea că ne-au 
eliberat, că sunt naționalist. Eu 
nu eram membru de partid și nu 
puteau să-mi facă nimic.

De exemplu, la Calea Ferată 
era o secție specială de securiști, 
deoarece Calea Ferată e întreprin-
dere militară, și de acolo veneau 
și mă sunau: noi acuși o să venim 
la Dvs., în jumătate de oră. Eu 
glumeam, nu spuneți minciuni, 
voi sunteți cu un etaj mai sus decât 
mine, o să ajungeți în cinci minu-
te, și așa era, în cinci minute erau 
în cabinet la mine. Și cu badea 
Gică. Eu le spuneam: „Nu am ce 
discuta cu voi, să vă fie rușine cu 
ce vă ocupați, știu cine sunt eu 
și ce a făcut fratele”. Ei pe toți 
ne-au încercat. Sora mea era in-
giner-economist și i-au propus 
deodată postul de secretar doi la 
comsomol în raionul Lenin din 
Chișinău. Tot atunci mi-au propus 
și mie să fiu comunist. Au vrut 
prin asta să arate că noi suntem 
comuniști, acceptăm puterea so-
vietică, dar Gheorghe Ghimpu 
nu-i sănătos. Nici Simion nu a 
putut să publice o poezie până în 
anii 90, deși cântecele pe versurile 
lui deveniseră șlagăre. Noi toți am 
fost sub lupă.  

- Să tragem nădejde că, în-
tr-o altă încercare, se va 
reuși adoptarea acestei 
legi și, prin ea, o curățare 
a societății noastre.
Să vă audă Domnul, dar eu nu 

prea cred. Numai unirea ne poate 
salva în situația aceasta și o să ne 
ducem cu tot cu dânșii – și cu gă-
găuzi, și cu patrioți proruși. Părere 
mea – poate fi desigur subiecti-
vă – este că copiii unora din ei 
au fost trimiși în politică special, 
pentru că îi poți șantaja din ca-
uza părinților. De fapt, Mișcarea 
Democratică pentru Susținerea 
Restructurării a format-o KGB-ul, 
pe urmă am aflat toate lucrurile 
acestea. 

Eu am rămas frapat atunci 
când la Uniunea Scriitorilor nu 
l-au propus pe Gheorghe Ghim-
pu în conducerea Mișcării. Îi țin 
minte pe toți, a și fost publicată 
lista fondatorilor, chiar au fost ele 
vreo două liste ale Mișcării De-
mocratice pentru Susținerea Re-
structurării. Cum adică – unicul 
dizident politic și nu a fost propus 
în conducerea Mișcării?!

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu
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Mircea Surdu: 
„Mingea e în terenul politicului”

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Foarte necesară. Ar fi un semn 

clar că ne desprindem de trecut 
și ne îndreptăm spre o lume de-
mocratică.

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
E greu de spus. Mingea e în 

terenul politicului. S-ar părea că 
politicienii de astăzi, mai tineri 
și școliți prin alte universități 
decât cele comuniste, ar putea 
să abordeze mai detașat proce-
sul lustrației. Dar deocamdată, 
cel puțin eu, nu prea văd semne 
ca această problemă să fie adusă 
în prima linie de interes pentru 
politicienii moldoveni.

Un al doilea impediment ar 
putea fi unul tehnic. În societa-
tea moldovenească se vehiculează 
ideea că o parte a arhivelor KGB a 
fost evacuată la Tiraspol. Cred că 

fără a avea toate puzzle-urile la în-
demână tabloul va fi unul eronat.

- În ce relație ați fost cu 
KGB?
În niciun fel de relație. Cel 

puțin nu într-o relație directă. 
Fiind student și câțiva ani după 
absolvire, am lucrat în calitate de 
ghid interpret pentru turiștii din 
România la Biroul de turism al 
tineretului. După fiecare grup, 
lăsam în biroul de turism două 
rapoarte de decontare, unul eco-
nomic și altul politic. Cel de-al 

doilea avea un caracter formal. 
Rapoartele rămâneau în Biroul 
de turism, dar noi presupuneam 
că erau citite de un angajat al se-
curității. 

- În domeniul Dvs. de ac-
tivitate ce influență avea 
această structură odioasă?
După absolvirea facultății, 

m-am angajat la radio. În scurtă 
vreme, a început „perestroika”, 
iar structura a început să piardă 
influența în societate. Sigur că 
am prins câțiva ani de LIT, dar, 
pentru că la radio angajații acestei 
structuri erau la acea vreme câți-
va oameni de cultură remarcabili 
(cel puțin cei care puneau viza pe 
emisiunile redacției de cultură 
unde lucram), totul părea mai 
puțin grav.

După câțiva ani, când m-am 
transferat la televiziune, grație 
perioadei de renaștere naționa-
lă, nu am mai resimțit sub nicio 
formă influența aceste structuri.

-  Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova? În ce 
relație ați fost cu KGB?
Eu am cunoscut activitatea 

acestei instituții pe două exem-
ple; pe propria piele, când am 
fost urmărit și amenințat de câți-
va ofițeri KGB la sfârșitul anilor 
80. Despre asta am scris în cărțile 
mele cu caracter autobiografic. Al 
doilea exemplu vizează cercetarea 
multor documente ale KGB refe-
ritoare la mișcarea de rezistență 
din Basarabia, care sunt deosebit 
de relevante pentru cunoașterea 
misiunii și caracterului acestei 
instituții sovietice de represiune.

Cât privește adoptarea acum, 
după peste treizeci de ani de la 
prăbușirea URSS și dispariția in-
stituției respective, a unei legi a 
lustrației, mi se pare o idee rup-
tă de realitate. Ce ar putea ea să 

dea acum societății noastre? O va 
face mai fericită, mai prosperă? 
Sau o va ajuta să se debaraseze 
de toate haimanalele și tâlharii 
din politică? Dar cei mai mulți 
din aceștia nici nu au cunoscut 
KGB-ul. Dacă vor fi dați la iveală 
câțiva mucegăiți care în trecut au 
turnat pe unii sau pe alții, ce folos 
va fi din asta?

Sau un alt exemplu, din docu-

mentele referitoare la mișcarea de 
rezistență. Unii luptători activi, cum 
a fost Filimon Bodiu, au fost trădați 
chiar de către prietenii și consătenii 
lor cei mai apropiați, deoarece, dacă 
nu o făceau, erau nimiciți cu toată 
familia lor. Cine și ce ar câștiga dacă 
ar afla aceste fapte?

Societatea noastră nu de lustra-
ție are nevoie acum, ci de prime-
nirea, curățarea acelei turme de 
deținători ai puterii și de aspiranți 
la putere, care, pentru a obține 
fructul jinduit, sunt capabili de 
ilegalități și măgării, în compara-
ție cu care „donosurile” obținute 
cândva forțat de către KGB sunt 
mici păcate, poticneli involuntare, 
niște fapte regretabile îngropate 
adânc în trecut și complet lipsite 
de efecte retroactive.

Pentru conformitate,
 Rodica Mahu

Alexandru Moraru: 
„Această structură l-a împușcat 
pe bunicul meu Ion Moraru”

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova? 
Este o lege foarte necesară, deși 

a întârziat cu cel puțin 30 de ani. 

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova? 
Acest lucru nu se va întâmpla, 

fiindcă vom rămâne fără clasă po-
litică. Este o iluzie să credem că va 
fi adoptată asemenea lege în RM. 

- În ce relație ați fost cu 
KGB? 
Publicațiile și cărțile mele vor-

besc de la sine despre „relațiile” 
mele cu această structură odioasă, 
care l-a împușcat pe bunicul meu 
Ion Moraru, fiindcă a votat la Or-
hei la 25 martie 1918 unirea Ba-

sarabiei cu România – la nivel de 
județ; l-a deportat pe tatăl meu 
și pe frații lui în Siberia, copiii 
lor fiind considerați „dușmani ai 
poporului”... 

-  În domeniul Dvs. de 
activitate ce influență 
avea această structură 
odioasă? 
Foarte importantă și decisivă. 

Deși am pierdut serviciul de câte-
va ori din cauza acestei structuri 
totalitare, Dumnezeu nu m-a lăsat 
fără o bucată de pâine.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Ion Țurcanu: „Adoptarea acum 
a unei legi a lustrației mi se pare 
o idee ruptă de realitate”

Lansarea 
volumului 
„Mitropolitul 
Gurie și revista 
«Luminătorul»”

Marți, 15 noiembrie 2022, la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Mu-
nicipale „B. P. Hasdeu”, Asociația Obștească „Mitropolitul Gurie” și 
Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” au 
organizat lansarea volumului Mitropolitul Gurie și revista „Lumi-
nătorul”. Îngrijitorii și coordonatorii cărții sunt dr. Silvia Grossu și 
preotul dr. Viorel Cojocaru.

Doamna dr. Silvia Grossu este cel mai bun cunoscător al vieții și 
activității Mitropolitului Gurie Grosu. Dovadă servesc cele trei volu-
me (iar cel lansat pe data de 15 noiembrie este al patrulea volum) de 
studii, documente, mărturii, fotografii etc., care prezintă personalitatea 
integră a marelui nostru înaintaș.

Preotul dr. Viorel Cojocaru, redactor-coordonator al actualei reviste 
„Luminătorul”, a mers alături de domnul dr. Vasile Șoimaru la Cotul 
Donului, acolo unde în 1942-1943 au căzut cu moarte de erou peste 15 
mii de militari români, antrenați în lupta împotriva diavolului roșu, 
și a ridicat o Cruce memorială asamblată pe loc făcându-le parastas 
în limba română. 

Așa cum scriu alcătuitorii cărții, în perioada ianuarie 1908 – august 
1944, în total au văzut lumina tiparului 595 de numere ale revistei 
„Luminătorul”. 

Materialele selectate din revista „Luminătorul” au fost repartizate 
în cinci capitole, care se referă la imaginea arhimandritului, per-
formanțele sale oratorice, acte normative bisericești și note despre 
vizitele canonice. 

Cartea nominalizată este de un mare folos istoricilor, teologilor, 
tuturor celor îndrăgostiți de trecutul Basarabiei, de Ortodoxia română 
din această provincie românească.

Moderatorul lansării, scriitorul și cercetătorul științific Vasile Ma-
lanețchi, a vorbit elogios despre personalitatea Mitropolitului Gurie, 
adresând cuvinte de laudă alcătuitorilor volumului.

Grupul coral „Gnosis”, condus de Sergiu Crudu, coordonator la 
Centrul Social-Misionar „Icoana Maicii Domnului, Bucuria tuturor 
celor necăjiți”, a interpretat câteva cântece înălțătoare.

După care au fost prezentate câteva alocuțiuni. Protoiereul Petru 
Buburuz, parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Mitropolia 
Basarabiei, redactor-șef al actualei reviste „Luminătorul”, a vorbit 
frumos despre volumul prezentat cititorilor, despre utilitatea lui.

Ion Negrei, istoric, vicepreședintele Asociației Istoricilor din Repu-
blica Moldova „Alexandru Moșanu”, a vorbit atât despre personalitatea 
lui Gurie Grosu, cât și despre munca nobilă depusă de alcătuitorii 
volumului lansat.

De asemenea, au luat cuvântul protoiereul Eugeniu Onicov, doctor 
în teologie, recenzent al volumului, dna dr. Silvia Grossu, preot dr. 
Viorel Cojocaru.

Așa cum a subliniat preotul dr. Viorel Cojocaru, opera Mitropoli-
tului Gurie Grosu nu se limitează la materialele cuprinse în volumul 
lansat. Multe articole și materiale au fost publicare în alte reviste ale 
timpului. Iată de ce în perspectivă munca va continua.

Din păcate, Mitropolia Basarabiei nu a delegat pe nimeni să spună cel 
puțin un cuvânt de mulțumire alcătuitorilor cărții lansate, în condițiile 
când chiar Gurie Grosu a întemeiat actuala Mitropolie a Basarabiei.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, președintele Asociației 
Istoricilor din Republica Moldova, „Alexandru Moșanu”
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– Dragă Angela Ciobanu, ai 
mărturisit într-o postare 
pe facebook că este o mare 
onoare și bucurie pentru 
tine să joci în „Capcana” 
de Mihail Bulgakov, cea 
mai recentă producție a 
Teatrului Național „Mihai 
Eminescu”.
Da, mă consider o norocoasă 

că fac parte din distribuția acestui 
spectacol extraordinar. Sunt sin-
ceră în afirmațiile mele. Reacția 
publicului, sălile pline, aplauzele 
îndelungate ale spectatorilor, pre-
cum și aprecierile specialiștilor, 
cronicile entuziaste ale criticilor 
de teatru sunt pentru noi niște 
dovezi că spectacolul e foarte bun. 

– Cum ți-ai conturat perso-
najul din „Capcana”, prin 
ce îți place rolul Liuska?
O, eu mă scald în acest rol, mă 

fascinează, îl ador. Dar aș vrea să 
spun că, în primul rând, îmi place 
foarte mult Bulgakov, opera lui. 
Pregătindu-mi rolul din „Capca-
na”, m-am documentat, am citit 
mult, am ascultat pe internet 
cursuri despre Bulgakov, am au-
diat spectacole radio și am privit 
videouri cu piesa „Fuga”. A fost 
o pregătire necesară pentru a o în-
truchipa pe Liuska. Aparent, e un 
personaj de comedie, dar Liuska 
are o dramă interioară profundă, 

ea se pomenește aruncată în vâl-
toarea unor evenimente istorice 
care distrug mii, milioane de vieți. 
Ea încearcă să lupte, să înfrunte 
vitregiile vremii, dar nu scapă de 
suferință, de izolare, de disperare, 
de umilință maximă – la un mo-
ment dat acceptă chiar să-și vândă 
corpul pentru a-și hrăni familia.

– Prin ce e actual specta-
colul „Capcana”, în regia 
lui Petru Hadârcă?
Textul piesei e foarte dramatic, 

apropiat de cele ce se întâmplă 
acum în lume. Studiind persona-
jele, înfățișându-le pe scenă, ne 
dăm seama tot mai clar prin ce 
trec oamenii care fug din țara lor 
din cauza unor mari nenorociri și 
cum încearcă să supraviețuiască 
printre străini. „Capcana” e un 
spectacol despre prăbușirea vi-
surilor, despre neputința oame-
nilor în perioadele când domnește 
haosul, întunericul, când bântuie 
moartea. În țară străină nu-ți poți 
găsi liniștea, nicăieri nu te simți 
mai bine ca la tine acasă. Despre 
frământările și chinurile celor iz-
goniți, rămași fără patrie, despre 
dramele oamenilor din vremea 
căderii Imperiului, urmată de 
dictatura lui Stalin, e spectacolul 
„Capcana”.

– În „Capcana” e pusă 

în evidență, prin diverse 
mijloace expresive, tema 
războiului.
Tematica aceasta mă bulver-

sează. Îngrijorarea, nesiguranța, 
frica ne-a cuprins după 24 februa-
rie, ziua când a început invazia 
Rusiei în Ucraina. Dar încercăm 
să ne controlăm frica, continuăm 
să muncim, să facem teatru. Eu 
mai activez în domeniul pedago-
giei, de 22 de ani predau la Liceul 
Teoretic cu profil de Arte „Elena 
Alistar”. Am mulți discipoli, unii 
lucrează în teatrele de la noi, unii 
au absolvit Universitatea Națio-
nală de Artă Teatrală și Cinema-
tografică „Ion Luca Caragiale” din 
București. De-a lungul anilor am 
făcut multe spectacole, aș mențio-
na „Mowgli” și „Frunze de dor” de 
Ion Druță, cu aceste montări am 
câștigat multe premii la Festivalul 
Municipal de Teatru „Ostende”. Aș 
vrea să se știe că am realizat cu 
liceenii „Frunze de dor” cu vreo 
doi ani înainte de spectacolul lui 
Sandu Cozub după același roman 
al lui Druță. În 2022, am realizat 
spectacolul „Războiul nu are chip 
de femeie” de Svetlana Alexievici 
(adaptarea scenică îmi aparține). 
Spectacolul „Războiul nu are chip 
de femeie”, de asemenea, a obținut 
Premiul 1, la Festivalul „Osten-
de”. Acum vreau să montez cu 
clasa a X-a fragmente din „Tea-

„La noi e pace, la noi e bine, 
nu avem voie să ne plângem”

„Puzzle”, un spectacol de teatru-dans 
invitat la festivaluri internaționale

Regizorul și coregraful basarabean 
Ianoș Petrașcu a realizat spectacolul de 
teatru-dans „Puzzle” la Sibiu. Este o pro-
ducție a Departamentului de Artă Teatrală 
al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 
în parteneriat cu Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu. Trei tineri actori și dansa-
tori talentați, absolvenți ai Universității 
din Sibiu, întruchipează personajele din 
„Puzzle”: Andrada Oltean, Isabela Haiduc 
și Constantin Gajim. Scenografia e semnată 
de Alin Gavrilă. Light design: Dorin Părău 
și Neluțu Macrea.

„Puzzle este o producție despre relații 
interumane și reguli impuse de societate. 
Trei povești în care fiecare își are pro-
priul adevăr. Oare are dreptul cineva să 
îi judece?”, spune Ianoș Petrașcu despre 
spectacol. Miza acestei creații teatral-co-
regrafice constă în comunicarea mesajului 
prin mimică, gestică, corporalitate și dans.

„Puzzle” este una dintre cele mai de 
succes producții studențești sibiene, fi-
ind recompensată în acest an cu Premiul 
pentru cel mai bun spectacol și Premiul 
de originalitate la „Blue Theatre Revolu-

tion University Contest” în Constanța. De 
asemenea, „Puzzle” a participat la cea de-a 
VIII-a ediție a Festivalului MORSI 2022 
din Milano, festival dedicat producțiilor 
de dans și teatru-dans studențești.

În această toamnă, tinerii actori si-
bieni au participat cu „Puzzle” la Festi-
valul Internațional al Artelor Contem-
porane #BEFREE #FEST din Chișinău, 
găzduit de Teatrul Național „Satiricus „I.L. 
Caragiale”.

Spectacolul a ajuns și la București, fiind 
prezentat în cadrul Festivalului Național 

de Teatru 2022. „Din mulțimea de spec-
tacole remarcabile din FNT 2022, aș vrea 
să semnalez o bijuterie artistică realizată 
de actori absolvenți ai Universității din Si-
biu, foarte talentați, expresivi și frumoși”, 
subliniază Daniela Nane într-o cronică 
postată pe pagina fb a Teatrului Național 
București.

„Puzzle” a fost singurul spectacol stu-
dențesc sibian selectat pentru a face parte 
din programul din acest an al Festivalului 
Național de Teatru din București.

I.N.

tru descompus” de Matei Vișniec. 
Sunt pasionată de pedagogie, am 
predat și la AMTAP. Anul acesta 
îmi voi susține gradul superior 
în pedagogie. Vedeți, sunt prinsă 
permanent în diferite activități, 
nu-mi las timp să mă gândesc prea 
mult la război, la alte grozăvii, 
alung astfel de gânduri.

– Și la TNME ai o activita-
te intensă, ai în palmares 
un număr impresionant de 
roluri.
Da, joc aproape în fiecare spec-

tacol de la Național. Seară de sea-
ră, ies pe scenă și trăiesc bucuria 
de a juca în fața publicului. Nu 
avem voie să ne plângem. Noi du-
cem o viață normală, ne dedicăm 
artei, creației. La noi e pace, la noi 
e bine. Am simțit foarte acut cât 
de mare e suferința confraților 
noștri, a artiștilor ucraineni care 
au participat în septembrie la 
Reuniunea Teatrelor Naționale. 
În opinia mea, Teatrul Național 
Academic „Ivan Franko” din 
Kiev a prezentat cel mai frumos 

spectacol din această Reuniune – 
„Coriolanus” de Shakespeare. Pe 
scenă, după spectacol, toți actorii 
aveau lacrimi în ochi, plângeau 
de durere, dar și de bucurie că 
se află într-o sală de teatru, că 
au susținere morală din partea 
noastră. Acasă la ei, în Kiev, stau 
ore în șir în subsoluri, se aud me-
reu sirene, adeseori nu pot juca 
la sediu. Actorii ucraineni joacă 
spectacole în tranșee, iar unii au 
plecat să lupte pe front, cu arma 
în mână. 

Mă gândesc că dacă rezistă 
ucrainenii, vom rezista și noi. 
Din păcate, oamenii nu înțeleg 
cât de importantă e pacea decât 
după ce dă peste ei urgia războiu-
lui. Eu cred că noi putem rezista, 
cu gândul că Domnul ne va ajuta 
să trecem peste această perioadă 
îngrozitoare.

Pace tuturor!

– Îți mulțumim, Angela, 
mult succes în continuare.

Interviu de Irina Nechit

C U L T U R Ă

Interviu cu Angela Ciobanu, artistă a poporului din Republica Moldova

Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a participat la 
ediția curentă a Festivalului Național de Teatru din București 
cu spectacolul „Capcana” de Mihail Bulgakov, în regia lui Petru 
Hadârcă. Imediat după spectacol a apărut o cronică de Anita 

Barton, din care cităm: „Petru Hadârcă ne oferă un spectacol total! 
Interpretare, scenografie, lumini, costume, sugestie, sensibilitate, trăiri, 
toate rânduite și rostuite astfel încât nimic nu rămâne suspendat, nicăieri 
nu găsești un vid sau că ar mai fi fost loc de ceva, totul decurge într-o 
armonie care își păstrează rostul demersului acestui spectacol”. În aceeași 
cronică, i se dă o înaltă apreciere Angelei Ciobanu, care a făcut rolul Liuska 
din „Capcana”: „O actriță profundă, cu o stare lăuntrică de mare greutate, 
care, în momentul în care intră pe scenă, te copleșește cu intensitatea 
prezenței, te încorporează în ea, simți fizic capacitatea ei dramatică. Este 
uriașă și când rostește textul, este uriașă și când tace, umplând scena de 
tăcerea ei”. Vă propunem în continuare un interviu cu Angela Ciobanu, 
artistă a poporului din Republica Moldova.
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Haydn în vizită la Stamati, 
Vieru, Kogălniceanu

De subiectul raportului dintre 
muzică și literatură nu poți să te 
apropii decât cu mare prudență și 
având conștiința incomensurabili-
tății fenomenului. Orice încercare 
de a defini exhaustiv muzica sau 
literatura devine din start o țintă 
ratată. „Cum să-ți explic ce este 
muzica, ar spune Antoine de Saint-
Exupéry, dacă nu-ți este de-ajuns 
că o auzi, dacă nu ești pregătit să 
te lași copleșit de ea?” – afirmație 
aplicabilă și pentru creația literară. 
Indiferent de valoarea unui produs 
artistic sau indiferent de intenția 
auctorială, opera de artă trăiește, 
în intensități diferite, doar în su-
fletul receptorului și de fiecare dată 
când este pusă în valoare. Aceasta 
a fost și premisa de la care a por-
nit ideea organizării unei întâlniri 
imediate, hic et nunc, a muzicii 
vieneze cu literatura română în 
cadrul Muzeului Național de Li-
teratură „Mihail Kogălniceanu” și 
la două dintre filialele sale: Casa 
memorială „Constantin Stamati” 
din satul Ocnița și Casa memorială 
„Grigore Vieru” din satul Pererâta.  

Haydn a venit „în vizită la Sta-
mati” (ca să parafrazăm genericul 
evenimentului) în data de 7 noiem-
brie. Energetica locului în care mai 
pulsează, se pare, spiritul vremuri-
lor pe când la conac se desfășurau 
cu mult fast baluri nobiliare, cu 
boieri veniți de la Iași și din alte 
părți ale țării, a fost tocmai po-
trivită pentru Cvartetul opera 76, 
nr. 6 al lui Joseph Haydn (inter-
preți tineri și promițători: Dmitri 
Iurcik, Cătălina Cojocaru, Petrică 
Bivol și Ionuț Ciocanu, ghidați cu 
multă atenție de Adriano Marian, 
cunoscut, mai ales, în calitatea sa 
de fondator și dirijor al Moldovan 
Youth Orchestra). Oaspeții eveni-
mentului au aflat informații esen-
țiale atât despre personalitatea și 
creația compozitorului austriac, 
cât și despre viața și opera lui Con-
stantin Stamati. Aceștia s-au putut 
teleporta în salonul familiei, în ca-
binetul de lucru al lui Stamati, au 

putut cunoaște arborele genealogic 
al familiei, i-au putut descoperi 
tabieturile lui Constantin Stamati 
și preferințele (de lectură și nu nu-
mai). Seara a debutat cu un recital 
din creația scriitorului, susținut de 
copiii școlii din localitate. Iar când 
cuvintele au tăcut, a început mu-
zica – măreață, înălțătoare, dând 
aripi gândirii și avânt imaginației.

Haydn a sunat la fel de emoți-
onant și în casa lui Grigore Vieru, 
în data de 8 noiembrie. Sensibil și 
de o finețe aparte, poetul, se știe, 
a avut o cultură muzicală bogată. 
Pasiunea pentru muzică s-a ma-
terializat în produse de o inega-
labilă valoare artistică, rezultate 
din colaborarea sa cu interpreți, 
dirijori, compozitori importanți. 
Împreună cu dirijorul Ștefan An-
dronic, Grigore Vieru a reușit să 
creeze versuri pentru mai multe 
piese simfonice ale marilor cla-
sici – de la Mozart și Beethoven, 
la Chopin și Ceaikovski și, desigur, 
Haydn. Vizita compozitorului aus-
triac la Vieru s-a configurat pe un 
principiu al reciprocității, în sensul 
unui schimb cultural de excepție, 
iar meritul copiilor din localitate 
în acest proces a fost unul apreci-
abil. Or, prin recitalul de poezie și 
muzică pe versurile scriitorului, au 
reușit să reconfirme dragostea sin-
ceră față de cel ce a fost și rămâne 
a fi marele poet din Pererâta. Că-
suța bătrânească în care a copilărit 
poetul, scundă și cu ferestre mici, 
nu pare să se identifice prea mult 
cu înalta muzică vieneză. Cu toa-
te acestea, Haydn a sunat perfect 
la Pererâta, iar vizitatorii au avut 
o ocazie specială de a vizita locul 
în care amintirile despre Grigore 
Vieru continuă să fie vii și prezente 
în fiecare frunză sau fir de iarbă 
din jurul casei sale.

Ultima locație din acest turneu a 
fost Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” (9 noiem-
brie).  Anturajul de o armonie ar-
hitecturală clasică, publicul elitist 
și invitații de o cultură aleasă au 

Născută înaintea timpului ei
Mă voi clădi din iertare și resem-

nare. Iertare, resemnare, pocăință, dez-
legare, cruțare și toate astea atribuite unei 
persoane care poate că nici n-a greșit, n-a 
păcătuit în măsura în care cutează să-și cea-
ră iertarea tuturor celor care au cunoscut-o. 
Lucia Purice – născută mult înaintea 
timpului ei. 

Nu se tânguie. Încearcă cu toate puterile 
intelectuale să împingă limitele cognosci-
bilului, care-i nelimitat pentru oricine vrea 
să se ridice spiritual. Ne atenționează că 
„libertatea ne-a găsit anormal de 
nepregătiți. Incapabili să dispunem 
de noi înșine în contextul tempera-
mentului social”. Cât adevăr în aceste 
fraze! Să fi fost pregătiți – azi am fi fost 
o țară!

Cine suntem noi în fața artei? Sun-
tem capabili să-i simțim forța regenera-
toare? Cine-i spectatorul nostru? Care-i 
cel care poate convorbi cu idealurile 

sau cel care să deschidă substraturile 
de esență ale conceptului vizionar? 
Omul de cultură? 

Inteligența de a vedea atributele 
semnificative, dar și  conștientizarea 
lor – iată de unde ar începe formarea cul-
turală, de unde ar demara programul de 
instruire artistică.

Timpul curge atât de insuportabil 
și devine o grea osândă,  imposibil 
să-i suporți potolitul puls. Să privești 
cu ochii minții, să atingi cu degetele gându-
lui, să auzi cu urechile sufletului... proba-
bil asta ar fi fost unul din scopurile acelor 
meditații din spatele sticlei, în chenarul 
geamului, din albul diluat, specific 
de permeabil îngemănării zorilor... 
albul îi aducea reverberațiile cosmice 
intrate necondiționat în noi, în conștiință, 
în speranța să ne facă mai buni, mai recep-
tivi, mai sensibili la frumos. Doar conști-
entizarea frumosului poate salva lumea! 

Este afirmația lui Paracelsius, lansată încă 
în sec. XVI. Conștientizarea frumosului, 
dar și speranța. 

Atâta speranță în ochii triști, care oglin-
desc ascuns un suflet și mai trist. Și o con-
știință trează, desigur! Care să încerce să 
dezghioace esența grelei inconștiențe. 

Cuminte, tristă, împăcată cu soarta. Doar 
ochii mai doresc să vadă, să descopere și 
altceva. O lume mai bună. O altă lume. 
Iată ce mi-a șoptit portretul Luciei Purice, 
executat cu talent de pictorița Eleonora 
Romanescu*. 

Mihaela PERCIUN, 
scriitoare, muzeograf, MNLMK

*Eleonora Romanescu (1926-2019)
Portretul scriitoarei Lucia Purice
Ulei/ pânză, 50x35 cm 
Colecția Arte Plastice, nr. de inv. 

2710, MNLMK

constituit formula perfectă a unei 
seri de excepție. „Haydn în vizită 
la Kogălniceanu” a fost secundat 
de „Haydn între două claxoane” 
(1995) – volumul de debut al lui 
Mircea V. Ciobanu, invitatul se-
rii. Situația care a generat titlul 
volumului reflectă graba și nevoia 
de epatare a acestei lumi, în care 
valorile clasice sunt vizitate spo-
radic sau în paralel cu alte acțiuni, 
mult mai pragmatice și solicitate 
de cotidian (o lume în care nu-l 
mai poți asculta pe Haydn într-un 
mediu favorabil bunei receptări 
a operei, ci doar fugitiv, în timp 

ce conduci mașina, grăbit, între 
două destinații). Maria Șleahtițchi 
și Nicolae Leahu ar fi spus mai in-
spirat cu referire la titlul volumului 
– că ar reprezenta o „armonie între 
două stridențe”.

 Pornind de la întâmplarea 
aproape anecdotică în care, la 
un moment dat, a trebuit să dea 
prioritate unui disc cu Brahms în 
defavoarea lui Haydn (decizie pe 
care a și regretat-o) și continuând 
cu o nuvelă pentru copiii de clasa a 
IV-a, semnată cu pseudonim, des-
pre viața și activitatea lui Haydn, 
și culminând cu volumul de debut 

„Haydn între două claxoane”, se 
pare că acest compozitor austriac 
a devenit o personalitate recurentă 
în activitatea creatoare a lui Mircea 
V. Ciobanu (iar evenimentul de 
la Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, dedicat 
compozitorului Haydn, la care 
scriitorul a susținut un recital de 
poezie, doar confirmă această ob-
servație). 

Istoria muzicii și a literaturii 
universale păstrează nenumăra-
te mărturii ale bunei conviețuiri 
dintre muzică și literatură, fie că 
aceasta se reflectă în sursele litera-
re ale unor mari creații muzicale, 
fie în influența artei muzicale asu-
pra ritmului și sonorității operei 
literare, fie în asocierea fericită a 
acestor două. Cert este că, indife-
rent de forma în care preferă să 
se manifeste (separat sau în co-
laborare), și muzica și literatura 
au o capacitate fenomenală – de 
a ajunge în cele mai tainice locuri 
din sufletele noastre.  

Olesea CIOBANU, 
director adjunct MNLMK

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



14

Săptămânal independentVineri / 18 noiembrie / 2022
P R I M - P L A N

„Când cineva îți închide 
o ușă, Dumnezeu îți 
deschide o fereastră”

Ne-am întâlnit cu Aliona Triboi 
la Școala de Arte „Alexei Stârcea”, 
instituție în care fiica ei studiază 
pianul. Cât timp Ruxanda era la 
ore, Aliona ne-a invitat în sala de 
concerte și ne-am făcut comod în 
primul rând. 

Doar o muncă asiduă 
încununează succesul

Aliona Triboi se dedică atât ca-
rierei, cât și croirii unui viitor în 
domeniul artelor pentru Ruxanda, 
fiica sa mai mare.

„O învăț și îi explic că nu pică 

totul din pod și că pentru fiecare 
succes, oricât de mic, trebuie să 
muncești. În spatele a două minute 
de cântat la pian stau ore de exer-
ciții. Sunt multe nuanțe de care 
trebuie să se țină cont. Mă axez 
pe școala ei, pentru că, dacă sunt 
muzician și pot să o ajut, încerc 
să mă dedic maxim”, ne-a spus 
Aliona Triboi.

Artista este implicată în multe 
proiecte artistice, concerte, specta-

cole, filmări. Aliona este de părerea 
că trebuie să existe un echilibru 
între familie și carieră. Le reușești 
pe toate și le faci la un nivel înalt 
doar atunci când iubești ceea ce 
faci. Chiar dacă uneori trebuie să 
înfrunți mai multe obstacole pen-
tru a realiza un proiect sau altul, 
munca e cea care încununează 
orice succes. Ea tinde să se auto-
depășească și nu se oprește din 
muncă, crede că mereu este loc de 
mai mult și de mai bine, lucru pe 
care îl spune și fiicelor ei. 

„Nu pot să zic că reușesc tot, eu 
aș vrea să reușesc să fac mult mai 
multe, mi-ar plăcea. Visul meu a 
fost să am câteva clone: una ar fi 
o mamă excepțională și și-ar de-
dica tot timpul ei copiilor, alta ar 
fi un profesionist desăvârșit, care 
ar avea timp pentru a se descoperi 
și a învăța neîncetat lucruri noi, o 
alta ar fi o doamnă extraordinară 
care s-ar ocupa mai mult de ținu-
tele ei și și-ar coase tot felul de 
rochii excepționale pentru scenă. 
La modul ideal, mi-ar plăcea să 

le reușesc pe toate, dar, cum țara 
e destul de modestă la capitolul 
economie și finanțe, mulți actori 
și artiști se descurcă singuri și la 
capitolul vestimentație, și la ca-
pitolul management al carierei”, 
ne-a declarat Aliona.

Sursa armoniei și a liniștii 

Armonia din familie este foarte 
importantă pentru Aliona Triboi, 

Violonista, actrița Teatrului Național „Mihai Eminescu”, solista trupei „Provincialii”, Aliona 
Triboi, e artista care trăiește în artă, prin artă și din artă

E și femeia care inspiră, mama care le 
asigură o educație aleasă copiilor săi, 
soția care reușește să păstreze echilibrul 
în familie. În rândurile de mai jos, dragi 

cititori ai GAZETEI, aflați de la artista Aliona 
Triboi despre noile sale proiecte, familie, artă… 
izvorul înțelepciunii și cel al puterii.

Octavian GRAUR

fiind o sursă nesecată de inspirație 
și putere pentru atingerea unor 
noi culmi:

„Armonia dintre noi contează 
foarte mult: să știm că suntem 
bine, că suntem sănătoși, că avem 
capacitatea de a munci. Și atunci le 
putem da o altă educație copiilor. 
Să le explicăm și să-i ajutăm. A 
doua sursă foarte importantă de 
energie este că eu iubesc foarte 
mult ceea ce fac. Mie îmi place să 

fiu în scenă, mie îmi place să caut, 
să găsesc intonații noi la replică, 
să mă autodepășesc”. 

Aliona Triboi are programul 
încărcat, sunt în toi pregătirile 
pentru sărbătorile ce vin. Tot fe-
lul de evenimente și noi proiecte 
care vor putea fi admirate în cu-
rând de către cei care-i apreciază 
activitatea atât din Moldova, cât 
și din România. 

,,Urmează o serie de concer-

te, colaborări. După care un șir 
de spectacole la TNME. Urmea-
ză un concert pe versurile lui 
Adrian Păunescu în decembrie și 
două concerte la Sala cu Orgă. Pe 
1-2 decembrie avem concerte cu 
„Provincialii” în România legate 
de Ziua României. Și de Revelion 
tot în acțiune vom fi. Mai avem de 
imprimat niște piese pentru un 
film care e o producție autohto-
nă. Este o experiență pe care noi 
o așteptăm an de an. Vom fi pe 
ecrane și în noaptea de revelion”, 
ne-a spus artista. 

Colaborarea de bază la care ține 
foarte mult este cea cu trupa „Pro-
vincialii”, cu care are numeroase 
concerte în România. Aproape săp-
tămânal, Aliona Triboi trece Prutul 
pentru a-și bucura și publicul din 
România. Artista recunoaște că 
are mai puține concerte în R. Mol-
dova, însă publicul din România 
fredonează toate piesele trupei din 
care face parte. 

„Când cineva îți închide o ușă, 
Dumnezeu îți deschide o fereastră. 
Doar trebuie să continui să mun-
cești. Eu mă bucur că sunt omul 
potrivit la locul potrivit. În Româ-
nia eu chiar simt că sunt așteptată, 
oamenii mă vor anume pe mine. 
Din 2008, de când colaborăm cu 
„Provincialii”, doar în România 
activăm. Se fac tot felul de eve-
nimente unde suntem solicitați. 
Oamenii sunt destul de aproape de 
versurile noastre. La un moment 
dat am înțeles că eu sunt practic 
mai mult acolo decât aici, acasă. 
Primii ani a fost mai complicat 
pentru că încă nu mă cunoșteau”, 
ne-a mărturisit Aliona Triboi. 

Visul în cântec s-a mutat

Aliona Triboi este de părerea că 
există o traiectorie pe care Dumne-

zeu o dă fiecărei persoane, unde-
va este scris destinul nostru, sunt 
lucruri care sunt de neschimbat. 
Chiar și așa, contează foarte mult 
alegerile pe care le facem în via-
ță, fie cele legate de carieră, fie de 
viața personală. Artista spune că 
vocea e un har de la divinitate, iar 
munca pe care a depus-o de la șase 
ani la școala de muzică, ulterior la 
Conservator și la Academia de Arte 
se răsplătește în timp, prin artistul 
complex care devii. 

„Eu nu pot să zic că m-am visat 
pe scene mari. Uneori m-am visat, 
alteori îmi ziceam că eu nu trebuie 
să visez așa sus, pentru că cine sunt 
eu? Sunt o fată care vine de la țară, 
care a ținut sapa în mână, a avut 
buneii care au muncit pământul. 
Bunica mea a fot bucătăreasă, bu-
nelul – șofer. Au avut ambii două 
profesii pământești. Mama mea, 
mai aproape de artă, a fost regi-
zoare de concerte, tatăl meu a fost 
toboșar, aici probabil genele și-au 
spus cuvântul. Pentru că a simțit 
mama mea că am un gram de ta-
lent, m-a dat la școala de muzică. 
Niciodată nu m-am gândit că voi 
face din asta o meserie, spre asta 
mergeam, dar foarte mulți dintre 
colegii mei au renunțat la un mo-
ment dat”, ne-a povestit Aliona 
Triboi.

Vibrații înălțătoare 

Fie că e vorba de un concert sau 
un spectacol de teatru, artiștii tre-
buie să fie în formă în fața publicu-
lui, indiferent prin ce situații trec, 
ne spune Aliona. Totodată, trebuie 
să știi cum să faci față stresului 
și mereu să fii în competiție cu 
sine. Am întrebat-o pe cântăreață 
ce înseamnă pentru ea scena și ce 
simțiri o trec atunci când pășește 
spre public din culise: 

„Atunci când pășesc în scenă și 
încep să cânt ceva ce-mi place, piese 
în care mă regăsesc și care pătrund 
adânc în celulele și sufletul meu, e 
de parcă m-aș teleporta într-o altă 
lume. Parcă ești între două lumi, 
pendulezi… e o stare plină de in-
spirație, măreție, este de parcă ai 
fi în dialog cu Dumnezeu. Asta se 
întâmplă atunci când ai muzicieni 
foarte buni lângă tine, toți vibrează 
pe aceeași undă. Când toate energi-
ile se concentrează într-un singur 
produs… nasc stări absolut speciale, 
intrăm cu toții într-o lume care nu 
poate fi descrisă în cuvinte, dar care 
poate fi simțită, trăită”.

Dacă ar putea alege din nou tra-
iectoria vieții sale, Aliona Triboi ar 
merge pe același drum de căutări 
și descoperiri profesionale, pen-
tru că cel mai important pentru ea 
este să vibreze cu ceea ce face și să 
fie împăcată și liniștită că munca 
depusă pe tot parcursul anilor nu 
a fost zadarnică.
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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

Gheorghe BÂLICI

Din însemnările 
unui om fericit

S a l t i m - b a n c

Fericirea este ceea 
ce m-a preocupat toată 
viața, cât am tot căutat 
să fiu fericit. Când mi 
se părea că, în sfârșit, 
a venit și la mine, ea, 
fericirea, îmi întorcea 
spatele ca o fată fru-
moasă și alintată care 
pleacă la altul, celălalt, 
altul, fiind bineînțeles 
mai prost, mai urât... 
mai bogat.

Încă din adolescență, îmi plăcea să citesc diferite cărți 
despre cum să fii tot timpul fericit, iar când încercam să 
aplic în viață sfaturile fără de preț din acele cărți, viața îmi 
demonstra că, ia stai, nene, nu e totul chiar așa cum îți 
închipui tu: viața are legile ei nescrise, iar cine îți creează 
impresia că le știe pe toate și le înșiră pe hârtie e fericit 
că te-a găsit pe tine, prostul, ți-a vândut cartea și a făcut 
un ban. Că, la urma urmei, banul este cel ce îți aduce mă-
car iluzia fericirii, dacă nu fericirea întreagă, arătoasă și 
zâmbitoare, cum se laudă unii că o au.

Când am înțeles că 
este foarte greu, dacă 
nu chiar imposibil, să 
fii fericit, am început 
să mă mulțumesc cu 
puținul, cu ce am și 
am început să fiu... 
fericit. Mi-am dat sea-
ma că lipsurile, grija și 
nevoia, toate împreu-
nă, te fac mai înțelept, 
iar înțeleptul, de când 
e lumea, este un om 
fericit. Că Dumnezeu 
însuși îi alege pe cei 
aleși, o tautologie mo-
tivată, și le dă fel de 
fel de suferințe pentru 
a le deschide ochii și 
a-i face să priceapă că 
toate relele de la bani 
se trag, de la prea mult bine și ghiftuială, de la femeile care 
sunt dăunătoare la orice vârstă, mai ales la bătrânețe, când 
ești ramolit și poți fi bătut și zgâriat pentru că, iertati-mă, 
ți-ai băgat nasul unde nu trebuie... De la orice lucru care 
îl face pe om fericit, iar, pe urmă, nefericit.

M-am uitat mai atent în jur și am văzut că oamenii fe-
riciți sunt foarte nefericiți pentru că sunt invidiați. Și cum 
invidia la noi e o boală națională, m-am ferit să-mi afișez 
vreodată toată fericirea mea când nu aveam nimic, dar eram 
fericit. Când eram flămând și mă uitam la cei care mănâncă 
numai în restaurante și râdeam, pentru că știam că de la 
mâncarea grasă și de la coniacul bătrân li se vor trage toate 
bolile și suferințele. Când îi vedeam cum circulă în mașinile 
lor luxoase, în loc să meargă ca mine pe jos, și începeam 
să le plâng de milă că nu știu câtă sănătate îți dă mersul, 
meditația în liniște și pace, gândul... la o viață mai bună.

Mai apoi, am văzut cu ochii minții, cu cea care îmi mai 
rămăsese după anii de subnutriție voită sau nevoită, că 
sănătatea nu poate fi cumpărată cu bani. Mi-am dat seama 
uitându-mă la prețurile impuse tot de cei pe care îi jeleam, 
văzându-i cum „își bat joc de sănătate”, atunci când mân-
cau, beau, petreceau și furau...

Cea din urmă ocupație a lor, furatul, am început eu să 
cred, nu să sper, le va distruge „organisma” mai mult decât 
băutura și mâncarea fără de măsură, mai ceva ca orice 
otravă. Citisem prin cărțile despre care vă vorbeam că nu 
trebuie să-l întrebi pe om dacă este fericit, întreabă-l dacă 
poate dormi noaptea.

Pe atunci încă nu știam că omul care face parte dintr-un 
sistem „bine controlat și armonios”, în care cei ce fură 
stăpânesc totul, nu mai tresare în somn, doarme liniștit 
și nu are emoții de niciun fel nici a doua zi, nici în toate 
zilele ce urmează.

Acuma ce folos că știu, că văd și îmi dau seama de atâ-
tea lucruri, dacă toată știința mea mă face nefericit? Cât 
nu e târziu, trebuie să-mi găsesc refugiu în ceva constant, 
sigur, eficient și verificat – lectura. Deschid la întâmplare 
o carte de aforisme și, la un autor necunoscut, citesc ur-
mătoarele: „Între fericire și nefericire se află o prăpastie. 
În ea încercăm să  trăim”.

Nu știu de ce, dar, după ce am citit această afirmație, 
nu-mi mai fac iluzii. Mă simt fericit...

M-am uitat

mai atent în jur și 
am văzut că oamenii 

fericiți sunt foarte 
nefericiți pentru că 

sunt invidiați. Și 
cum invidia la noi 

e o boală națională, 
m-am ferit să-mi 

afișez vreodată toată 
fericirea mea când 

nu aveam nimic, dar 
eram fericit.

Vladimir BULAT

Lutnița
S I M E Z E

După luni de zile de reparații, 
umori, presupuneri, bârfe, aștep-
tări, s-a deschis, la Chișinău, spațiul 
de artă contemporană – Lutnița, în 
chiar centrul capitalei, într-o casă 
veche, supraetajată în ultimii ani, 
dar galeria este la parter.

Desigur, majoritatea dintre noi 
consideră că sintagma „artă contem-
porană” este sinonim cu arta zilelor 
noastre, cu ceea ce este al vremii în 
care trăim, fără să ne punem pro-
blema că asistăm, de fapt, la un nou 
fapt cultural, la o nouă estetică, la 
o mutație perceptivă. Ca să înțele-
gem importanța acestei galerii și a 
momentului pe care-l consemnăm, 
trebuie să ajungem să pricepem că 
linearitatea artei care s-a menți-
nut până pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea, a fost puternic perturbată 
de schimbări, regândiri, reorientări, 
iar fenomenul s-a cristalizat în vre-
mea avangardei istorice, după 1910, 
s-a accentuat în anii 1920-1930, și 
s-a acutizat după al Doilea Război 
Mondial, astfel că ceea ce se numea 
cândva „contuitatea obiectuală”, a 
ajuns în situația în care artistul nu-și 
mai pune problema recognoscibili-
tății subiectului, ci, mai cu seamă, 
la ce folosește imaginea pe care el o 
construiește, și cum va fi înțeleasă 
aceasta. Problema este vast analizată, 
iar bibliografia subiectului dezbătut 
de istoricii și criticii de artă a atras 
studii interdisciplinare din sfera psi-
hologiei, psihanalizei, sociologiei, 
medicinei și a filosofiei. 

Iată ce susținea cu mai multă 
vreme în urmă un corifeu al artei 
secolului XX, Barnett Newman 
(1905-1970), în una dintre scrieri-

le sale teoretice: „Artistul modern 
a luptat pentru a scăpa de cătușele 
subiectului și această luptă împo-
triva subiectului constituie esența 
contribuției pe care el a adus-o la 
gândirea universală. Și totuși artistul 
nu poate picta fără subiect”; și tot 
el spune, cu un alt prilej, acestea: 
„Dacă am putea descrie arta acestei 
jumătăți a secolului XX într-o pro-
poziție, aceasta ar suna: căutarea 
a ceva de pictat” (citate transcrise 
din cartea Ancăi Oroveanu, Teoria 
europeană a artei și psihanaliza, 
ed. Meridiane, 2000).

Ce trebuie să înțelegem din fu-
garele rânduri de mai sus? Că nu 
doar arta s-a schimbat la hotarul 
secolului XX, ci și (mai ales) felul 
în care o înțelegem pe aceasta. Iar 
la Chișinău acest fenomen a debutat 
în jurul anului 2000, prin artiști 
precum: Andrei Sârbu, Mihai Țăruș, 
Mark Verlan, dar și grație activității 
susținute a centrului Soros pentru 
arta contemporană [ksak], unde 
s-au pus bazele primelor expoziții 
de artă contemporană, în sensul cel 
mai occidental al sintagmei. Dar nu 
am avut niciodată aici o galerie în 
sensul cel mai adevărat al cuvântu-
lui, care să promoveze acest vector 
al artei actuale. O tentativă firavă 
în acest sens a reprezentat-o, când-
va, spațiul AoRTa Art Centre, care 
a promovat fotografia și pictura, 
condusă și coordonată de criticul 
de artă Irina Grabovan. 

Cu ce vine Lutnița? Programul 
acestei galerii își propune, prin tâ-
nărul și ambițiosul Andrei Sclifos, el 
însuși artist, și cu echipa pe care o 
are, să aducă în prim-planul scenei 
locale artiști cât mai originali, pentru 
care dialogul cu natura, obiectele, in-
teracțiunea cu problematicile politice 
și sociale ale lumii contemporane 
devin mai relevante și mai incitante 
decât ascunderea (prin izolare sau 
întoarcerea spatelui) în atelier, prin 
contemplarea sinelui.

Camilia Filipov (născută în 1990) 
este artista cu a cărei expoziție s-a 
deschis Lutnița (în 20 octombrie). 
Născută în sud-estul Moldovei, la 
Taraclia, a făcut studii de sculptură 
la Universitatea de Artă și Design din 
Cluj, și vine acum cu o poetică foarte 
specială, expunând pietre desenate 
cu grafit, o cunună de spini, petale, 
frunze, video, desene cu polen și fo-
tografii, prin intermediul cărora dă 
naștere unui univers efemer, aerisit, 
poetic, personalist; întreg spațiul alb 
al galeriei este rezidit și resemnatizat 
prin gândurile, meditațiile, căutările 
și aspirațiile artistei, prin intermediul 
gesturilor, sunetelor, culorilor, urme-
lor. Este o experiență vizuală intensă, 
dar și sublimă, o redare a vederii ar-
tistice, pe care spectatorul este invitat 
să o descopere și să o simtă. 

Să-i urăm acestui nou spațiu 
o activitate expozițională cât mai 
percutantă, îndelungată, educativă 
și problematizantă!              

Declarația finală a summitului 
G20 critică războiul lansat 
de Rusia contra Ucrainei

Țările din grupul G20, reu-
nite într-un summit în insula 
indoneziană Bali, au adoptat 
o declarație în care majori-
tatea statelor membre critică 
dur războiul lansat de Rusia 
împotriva Ucrainei, relatează 
DPA, citat de Agerpres.

În pofida diferendelor 
mari de opinie, declarația a 
fost adoptată de toate țările 
membre, inclusiv Rusia, au 
confirmat mai mulți partici-
panți miercuri, în ultima zi a 
summitului G20.

„Majoritatea membrilor au con-
damnat puternic războiul din Ucrai-
na”, potrivit textului final consultat 
de DPA, în pofida opoziției inițiale 
din partea Rusiei față de o aseme-
nea exprimare. Poziția Moscovei a 
fost la rândul său inclusă în textul 
declarației finale.

Declarația califică atacul Rusiei 
contra Ucrainei vecine drept război, și 
nu „operațiune militară specială”, așa 
cum dorea președintele rus Vladimir 
Putin, absent de la summit.

Participantele la summitul de 
două zile al G20 sunt Africa de Sud, 
Arabia Saudită, Argentina, Australia, 
Brazilia, Canada, China, Coreea de 
Sud, Franța, Germania, India, Indo-

nezia, Italia, Japonia, Marea 
Britanie, Mexic, Rusia, SUA 
și Turcia, precum și Uniunea 
Europeană.

Rusia a fost reprezentată de 
ministrul de externe Serghei 
Lavrov, care a părăsit reuni-
unea încă de marți, cu câteva 
ore înaintea adoptării declara-
ției finale. El a afirmat că țări-
le occidentale au încercat să 
„politizeze” declarația comună 
a summitului.

Războiul din Ucraina a um-
brit agenda summitului G20, în pofida 
apelurilor țării gazdă, Indonezia, la 
unitate și la concentrare pe măsuri 
pentru soluționarea unor probleme 
globale, ca inflația, securitatea ener-
getică și alimentară.

Declarația finală a summitului G20 
cere prelungirea acordului asupra 
exporturilor de cereale.
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Diferența dintre somnul 
ușor și somnul profund

Somnul reprezintă o parte importantă 
a rutinei noastre zilnice, acesta fiind 
esențial precum hrana și apa. Fără 
somn, nu putem păstra sau forma 

rețele neuronale ce ne permit asimilarea noilor 
informații și îngreunează procesul de concentrare 
și răspunsul rapid în anumite situații.

Somnul este important pentru 
numeroase funcții ale creierului, 
incluzând modul în care neuronii 
comunică între ei. De fapt, creie-
rul și organismul în general rămân 
foarte activi în timpul somnului. 
Cercetările recente sugerează că 
somnul joacă un rol important în 
eliminarea toxinelor din creier 
care se acumulează pe parcursul 
zilei.

Cu toții avem nevoie de somn, 
dar rolul său biologic încă rămâne 
un mister. Somnul influențează 
aproape fiecare tip de țesut și 
sistem în organism, de la creier, 
inimă și plămâni până la metabo-
lism, sistemul imunitar, dispoziție 
și rezistența la boli. Cercetările au 
arătat că lipsa majoră de somn sau 
calitatea scăzută a acestuia cresc 
riscul apariției bolilor, incluzând 
hipertensiunea arterială, bolile 
cardiovasculare, diabetul, depre-
sia și obezitatea. Este un proces 
dinamic și complex care influen-
țează modul în care funcționăm, 
pe care abia acum cercetătorii 
încep să-l înțeleagă.

Structuri din creier 
responsabile de somn

Hipotalamusul, aflat în inte-
riorul creierului, conține grupări 
de celule nervoase care acționea-
ză ca centri de control în timpul 
somnului.

Encefalul comunică cu hipota-
lamusul pentru a controla tranzi-
ția dintre starea de veghe și cea de 
somn. Celulele promotoare pentru 
somn din hipotalamus, împreună 
cu encefalul, produc o substanță 

chimică denumită GABA ce scade 
activitatea centrilor excitatori din 
hipotalamus și encefal. Encefalul, 
de asemenea, joacă un rol speci-
al în somnul de tip REM, acesta 
trimite semnale pentru relaxarea 
mușchilor esențiali în menținerea 
posturii corporale și a mișcărilor 
membrelor.

Talamusul acționează ca un 
„releu” pentru informațiile sen-
zoriale, care ajung la cortexul 
cerebral. Pe parcursul stadiilor 
somnului, talamusul este liniș-
tit, deconectându-ne de la lumea 
exterioară. În timpul somnului 
REM, talamusul este activ, trimi-
țând imagini cortexului, sunete 
sau alte senzații, pentru a crea 
visele.

Glanda pineală, localizată între 
cele două emisfere ale creierului, 
primește semnale de la sistemul 
nervos central și crește produc-
ția de melatonină (hormon), care 
ajută la inducerea somnului odată 
ce lumina scade.

Lobul frontal al creierului pro-
movează somnul, în timp ce partea 
mijlocie acționează ca un sistem 
excitator. 

Mecanismul somnului

Două mecanisme interne, rit-
mul circadian și homeostazia, lu-
crează împreună pentru a regla 
starea de treaz și cea de somn.

Ritmul circadian controlează 
o varietate de funcții, de la tem-
peratura corpului, metabolism și 
eliberarea hormonilor, până la 
inducerea stării de somn și durata 
acestuia pe timpul nopții, chiar și 

trezirea dimineața.
Homeostazia menține nevoia 

de somn. Somnul homeostatic 
reamintește corpului să doarmă 
după un anumit timp și reglează 
intensitatea somnului.

Unii factori pot influența som-
nul, precum anumite boli, medi-
camente, stresul, alimentația, dar 
poate cel mai important factor 
este lumina, expunerea la lumi-
nă facând mai dificilă instalarea 
somnului. 

Stadiile somnului

Pe parcursul vieții durata ciclu-
rilor de somn se schimbă, astfel 
bebelușii sunt programați biologic 
să adoarmă mai ușor și să se tre-
zească mai des față de adulți. Un 
ciclu complet de somn, durează 
între 30 și 50 de minute, crescând 
pe parcusul anilor. 

Copiii și adulții au nevoie de 
suficient somn pentru a-și des-
fășura activitățile și pentru a se 
concentra pe parcursul zilei. Ast-
fel, durata unui ciclu de somn va 
crește odată cu înaintarea în vâr-
stă, fiind la adult cuprinsă între 
90 și 110-120 minute.

Există două tipuri de somn: 
REM (rapid eye movement) si 
non-REM (cu trei stadii). Fieca-
re prezintă activitate neuronală, 
reprezentată prin unde observate 
cu ajutorul electroencefalografu-
lui (EEG).

Stadiul 1 non-REM, reprezintă 
o trecere de la starea de conștiență 
totală la cea de somn, așa-numita 
stare de veghe, valorează mai puțin 
de 3% din totalul ciclului de somn 
pe parcursul nopții. În această pe-
rioadă scurtă (câteva minute, une-
ori câteva secunde) de somn ușor, 
bătăile inimii, respirația și mișcă-
rile oculare, încetinesc, mușchii se 
relaxează, prezentând contracții 
ocazionale. Undele creierului devin 
lente, denumite unde alfa și theta, 
în comparație cu cele observate în 
timpul zilei (în starea conștientă). 

Afinele în domeniul cosmetic

Printre cele mai populare fructe de pă-
dure, afinele sunt considerate „fructele 
sănătății”. Beneficiile oferite de afine sunt 
numeroase, de la prevenirea problemelor 
tractului urinar la menținerea aspectului 
tânăr. În rândurile următoare vom detalia 
care sunt efectele favorabile ale afinelor și 
cum puteți să utilizați afinele în tratamen-
tele cosmetice.

Afinele, proprietăți pentru sănătate 
și frumusețe

Afinele au forma unor boabe mici, de cu-

loare roșie purpurie spre roșu închis. Aceste 
fructe sunt bogate în substanțe nutritive, 
vitamine (în special vitamina C), antioxi-
danți, fibre naturale și nutrienți fitochimici.

Consumate ca atare sau sub formă de 
suc, afinele reprezintă una dintre cele mai 
importante soluții pentru infecții. Este un 
medicament recomandat în problemele trac-
tului urinar, colesterolului, ale cariilor den-
tare și împotriva formării pietrei la rinichi. 
De asemenea, s-a constatat că proprietățile 
afinelor au rolul unor agenți anticancerigeni.

Alte beneficii ale afinelor:
îmbunătățesc sistemul cardiovascular
încetinesc procesul de îmbătrânire
ajută la scăderea în greutate
previn celulita
îmbunătățesc aspectul pielii și al părului.

Afinele în cosmetică

Uleiul de afine
Uleiul de afine (produs din semințe de 

afine) este bogat în antioxidanți puternici 
(Omega-3 și Omega-6) și în acizi grași, sub-
stanțe foarte utile pentru un păr sănătos. 
Așadar, dacă aveți probleme ale scalpului, 
precum mătreața, pruritul, eczemele și pso-
riazisul, puteți să utilizați uleiul de afine.

În cele mai multe cazuri, părul are ne-
voie de vitamina E pentru strălucire. Veți 
putea obține acest lucru dacă aplicați câteva 
picături de ulei de afine. Imediat după, veți 
șampona parul în mod obișnuit.

Uleiul de afine este un important ingre-
dient pentru păstrarea tinereții. Folosindu-l 
zilnic, ridurile fine și liniile de expresie vor 
fi estompate. Datorită proprietăților sale 
antioxidante, uleiul acționează foarte bine 
și în cazul pielii uscate.

Dacă tenul prezintă probleme acneice 
sau eczeme ori psoriazis, aplicați foarte pu-
țin ulei (masând ușor) pe aceste zone. De 
asemenea, este un ingredient indicat și în 
alte boli ale pielii.

Pentru a menține pielea fină, adăugați în 

cadă câteva picături de ulei de afine.
Atenție!
NU folosiți uleiul de afine dacă aveți iri-

tații sau sunteți alergici la afine.
Consultați medicul înainte de utilizare!

Sucul de afine
Femeile din Spania sunt renumite prin 

părul lor negru. Se spune că sucul de afine 
menține și colorează părul. Puteți încerca și 
dumneavoastră aceste proprietăți, ameste-
când un sfert de cană de suc de afine cu un 
sfert de cană de apă, amestec pe care îl veți 
aplica pe păr. După acționare, clătiți cu apă.

Atenție!
NU folosiți sucul de afine dacă aveți pă-

rul blond.
La fel ca și uleiul de afine și sucul (de 

afine) ajută la încetinirea procesului de îm-
bătrânire. Consumând suc de afine, liniile 
fine și cele de expresie vor fi mai puțin ac-
centuate, păstrând aspectul tonifiat al pielii.

romedic.ro

Stadiul 2 non-REM este o pe-
rioadă de somn ușor, înaintea 
intrării în somnul profund. Bă-
tăile inimii și respirația înceti-
nesc, iar mușchii se relaxează și 
mai mult. Temperatura corpului 
scade ușor, iar mișcările oculare 
se opresc. Această fază se repetă 
de mai multe ori pe parcursul ci-
clului de somn în comparație cu 
celelalte faze.

Cercetările neurologice su-
gerează că această activitate 
electrică este o parte crucială a 
procesului creierului de transfer 
al informației, pentru memoria 
de scurtă durată, la cea de lungă 
durată. De aceea mulți cercetători 
sunt de acord că somnul după stu-
diu sau asimilarea unor noi infor-
mații, ajută la reținerea acestelor 
într-o rată mai mare. 

Stadiul 3 non-REM este o peri-
oadă de somn profund. Apare în 
perioade lungi pe parcursul primei 
jumătăți a nopții. Bătăile inimii 
și respirația sunt încetinite la cel 
mai scăzut nivel. Mușchii sunt re-
laxați, iar trezirea este mai dificilă. 
Undele creierului, denumite delta, 
devin și mai lente.

În timpul fazelor profunde ale 
somnului non-REM, se secretă 
hormonul de creștere, asociat cu 
repararea celulară și reorganiza-
rea acestora, creșterea oaselor și a 

mușchilor și are loc o consolidare 
a sistemului imunitar. 

Somnul REM apare prima dată 
după 90 de minute de somn. Ochii 
încep să se miște repede, dintr-o 
parte în alta. Undele creierului 
devin asemănătoare celor din tim-
pul zilei (unde beta). Respirația 
devine rapidă și neregulată, pulsul 
și tensiunea arterială cresc până 
la un nivel asemănător stării din 
timpul zilei. Majoritatea viselor 
apar în această fază, unele putând 
apărea și în somnul non-REM. 
Mușchii membrelor devin para-
lizați temporar, pentru a stopa 
unele mișcări datorate viselor.

Cu vârsta, somnul scade ca pe-
rioadă de timp. În această fază 
are loc procesarea memoriei și a 
emoțiilor. 

Pentru consolidarea memoriei 
sunt necesare ambele tipuri de 
somn. 

Bebelușii pot petrece aproxi-
mativ 50% din perioada de somn 
în faza REM, în comparație cu 
20%, la adulți.

Astfel, parcurgerea tuturor sta-
diilor de somn reprezintă o nece-
sitate în dezvoltarea noastră, atât 
fizică, cât și psihică, întreruperea 
frecventă a somnului poate repre-
zenta punctul de plecare pentru 
instalarea diverselor afecțiuni.

romedic.ro
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5 medalii 
pentru pugiliștii 
moldoveni 
la un turneu 
din Polonia

Boxerii moldoveni au cucerit 
cinci medalii la un turneu consa-
crat memoriei lui Leszek Drogosz, 
campion la Jocurile Olimpice de la 
Roma 1960, triplu campion euro-
pean. Memorialul se află la a X-a 
ediție, în acest an desfășurându-se 
în perioada 9-13 noiembrie curent 
la Kielce (Polonia). 

În spațioasa Sală a Legiunilor, 
Davron Bozorov (71 kg), Andrei 
Zaplitnîi (92 kg) și Andrei Chiri-
acov (80 kg) s-au învrednicit de 
medalii de argint, accesând până 
în finalele categoriilor lor de gre-
utate. În etapa decisivă, primii doi 
au cedat în fața reprezentanților 
gazdelor, Damian Durkacz și, re-
spectiv, Mateusz Bereźnicki, iar 
Andrei Chiriacov a pierdut lupta 
cu azerul Murad Alakhverdiyev. 
Alți doi conaționali de-ai noștri, 
Victor Vacula (60 kg) și Valeriu 
Razmerița (80 kg), au intrat în 
posesia distincțiilor de bronz, ca-
lificându-se până în faza semifi-
nalelor, unde au fost întrecuți de 
Joyce Davy Oliver (Irlanda) și, 
respectiv, Murad Alakhverdiyev.

La turneul din Polonia, care este 
inclus în calendarul oficial al Fede-
rației Mondiale de Box Olimpic, au 
concurat peste 80 de boxeri din 11 
țări. Competiția constituie o etapă 
de pregătire în vederea evoluării la 
Cupa Mondială ce va avea loc în 
luna mai a.c. la Tașkent (Uzbekis-
tan), precum și la Jocurile Europe-
ne de vară de la Cracovia-Malopol-
ska (Polonia), ce se vor derula în 
intervalul 21 iunie – 2 iulie 2023. 

De remarcat că trei din cei cinci 
medaliați (Davron Bozorov, An-
drei Zaplitnîi și Valeriu Razmeri-
ța) sunt discipoli ai Școlii Sportive 
Specializate de box din satul Gri-
măncăuți, Briceni, fiind antrenați 
de Petru Caduc, Antrenor Emerit 
al Republicii Moldova.

Lia Belibova 
a câștigat primul 
său turneu 
ITF Juniors

Tânăra tenismenă Lia Belibova 
(13 ani) a câștigat Turneul ITF Ju-
niors J5 de la Islamabad (Pakistan), 
desfășurat în perioada 14-19 noiem-
brie curent, acesta fiind primul ei 
titlu la o competiție de un aseme-
nea rang. Fiind desemnată cap de 
serie nr.3, în meciul ei inaugural 
la aceste întreceri, compatrioata 
noastră a învins-o pe kazaha Ma-
dina Omarova (15 ani), scor 6-4, 
7-5. De asemenea, Lia a trecut de 
indiana Thaniya Sarai Gogulaman-
da (14 ani), ca în partida finală s-o 
învingă cu un simetric 6-4, 6-4 pe 
Polina Kaibekova (16 ani). În plus, 
Lia s-a învrednicit de o medalie și 
în proba de dublu (în pereche cu 
kazaha Melissa Jangarasheva).

Libertatea pe baricade

Detaliul vestimentar a fost 
adoptat de făuritorii Revoluției 
franceze din 1789, ca simbol al 
luptei pentru libertate. Evenimen-
tul revoluționar s-a răspândit ul-
terior în Europa întreagă (chiar 
dacă nu sub formă de republi-
că), odată cu marșul triumfal al 
armatelor franceze conduse de 
Napoléon Bonaparte. În celebra 
pictură a lui Eugène Delacroix 
Libertatea conducând poporul 
(La Liberté guidant le peuple), 
numită și Libertatea pe baricade 
(sărbătorește Revoluția France-
ză din 1830) putem vedea boneta 
frigiană purtată de femeia (Ma-
rianne) din centrul tabloului, ea 
întruchipând năzuința sacrală a 
revoluționarilor – Libertatea. 

Femeia din vârful baricadei, 

care prin silueta ei măreață amin-
tește de figurile antice, poartă 
într-o mână tricolorul francez, 
noul steag al Republicii (culorile 
semnificând cele trei idealuri re-
voluționare: Libertatea, Egalita-
tea, Fraternitatea), iar în cealaltă 
o baionetă, menită să apere, apoi 
să și răspândească aceste valori 
în lumea întreagă, proces ce se 
derulează până în prezent, chiar 
dacă într-o formă mai puțin com-
batantă decât la începuturile epo-
cii moderne.  

În căutarea sensului („Nu 
un animal, ci un ideal”)

Organizatorii și-au dorit să evi-
te adoptarea unei mascote care 
să fie reprezentată de un animal 
oarecare, așa cum s-a practicat 
la Jocurile Olimpice precedente. 

„Ceea ce am căutat este sen-
sul. Semnificația este pe primul 
loc de fiecare dată când Paris 
2024 proiectează sau creează 
ceva. Acest lucru este extrem de 
important pentru noi, pentru că 
am vrut să avem o mascotă cu 
ceva de spus. Ca să fiu sinceră, 
la un moment dat chiar ne-am 
gândit că poate era mai bine să 
nu avem nicio mascotă decât să 
avem una fără scop sau lipsită de 

Au fost stabilite mascotele Jocurilor 
Olimpice și Paralimpice de vară, ce se 
vor desfășura în 2024 la Paris. Noile 
însemne olimpice vor avea silueta 

unor bonete frigiene, simbolizând lupta pentru 
libertate. Bonetele sunt de culoare roșie, au 
formă triunghiulară (conică), vârful îndoit 
înainte și poartă numele de Phryges.

Boneta frigiană – mascota 
Jocurilor Olimpice 
de la Paris 2024

Iulian BOGATU
sens precis. Ne întrebam – ce ar 
putea fi o mascotă care ar putea 
întruchipa, într-adevăr, spiritul 
francez? Răspunsul corect ar fi nu 
un animal, ci un ideal. Francezii 
au vrut ca mascota Paris 2024 să 
aibă dreptul de a avea o viziune şi 
de a o împărtăşi lumii – un  simbol 
pentru că sportul poate schimba 
totul. Francezii vorbesc despre 
o nouă revoluție cu oamenii din 
Franța, de revoluția prin sport”, 
a specificat Julie Matikhine, di-
rectoarea de brand la Paris 2024. 
Mascotele Phryges au fost redate 
ca niște figuri drăguțe, asemănă-
toare ștrumfilor, menite de a capta 
atenția. Este o piesă care își trage 
numele de la unul dintre regatele 
antichității în care a fost purtată 
pentru prima dată, Frigia, pe te-
ritoriul Turciei de astăzi. De ase-
menea, era răspândită în Persia, 
Balcani, Tracia și Dacia. Această 
formă a devenit populară în Roma 
Antică, fiind purtată de sclavii 
emancipați și asociată cu zeița 

romană Libertas. Ulterior a apărut 
în stema anumitor republici sau a 
instituţiilor statului republican în 
locul în care altfel ar fi fost folosită 
o coroană şi astfel a ajuns să fie 
identificată ca simbol al formei 
de guvernare republicane. 

„Singuri mergem mai 
repede, dar împreună 
mergem mai departe”

Actualmente boneta este pre-
zentă în instituțiile din Franța, 
în școli și în primării. De remar-
cat că boneta olimpică este ceva 
mai mică decât cea paralimpică, 
care este puțin mai înaltă și are o 
proteză pe piciorul drept. Ambele 
împărtășesc un motto olimpic: 
„Singuri mergem mai repede, dar 
împreună mergem mai departe”.

Jocurile Olimpice de la Paris 
2024 vor avea loc în perioada 26 
iulie – 11 august, iar Jocurile Pa-
ralimpice se vor desfășura între 
28 august și 9 septembrie.

Din istoria Campionatelor Mondiale 
la fotbal (ediția I)

Trofeul Cupei Mondiale de Fotbal a so-
sit la Doha (Qatar), după o călătorie prin 
51 de țări. Marele eveniment sportiv se 
află la a XXII-a ediție și se va desfășura în 
intervalul 20 noiembrie – 18 decembrie 
a.c. În acest context, vom face o scurtă 
prezentare a ediției inaugurale, ce a avut 
loc în Uruguay (13-30 iulie 1930), an în 
care țara își sărbătorea un centenar de 
la prima ei Constituție, echipa națională 
câștigând anterior titlurile supreme la 
Jocurile Olimpice de la Paris 1924 și de 
la Amsterdam 1928.

Toate partidele s-au jucat în capita-
la Montevideo. La turneu au participat 
13 echipe, fără să treacă prin sita pre-
liminariilor. Ele au fost repartizate în patru 
grupe: 1) Argentina, Chile, Franța, Mexic; 2) 
Iugoslavia, Brazilia, Bolivia; 3) Uruguay, Ro-
mânia, Peru; 4) SUA, Paraguay, Belgia. Fiecare 
învingătoare a grupei se califica în semifinale. 
Primele două meciuri ale Cupei Mondiale au 
avut loc concomitent și au fost câștigate de 
Franța și de SUA, care le-au învins pe Mexic 
cu 4-1, respectiv pe Belgia cu 3-0. Francezul 
Lucien Laurent a înscris primul gol din istoria 

Mondialelor de fotbal. În semifinale Argentina 
a învins SUA cu 6-1, iar Uruguay s-a impus în 
fața Iugoslaviei cu același scor.

Finala mică nu s-a desfășurat din cauza 
refuzului lotului Iugoslaviei de a juca, fiind 
invocat motivul arbitrajului defectuos. Nu se 
cunosc prea multe detalii, cert este că echipa 
SUA a intrat în posesia distincțiilor de bronz; 
iugoslavii pretindeau ulterior că și ei au bron-
zul, doar că li s-a înmânat o singură medalie 
pentru toată formația.

În finală, gazdele (numite și echipa 
Celeste datorită culorilor echipamentului) 
au învins Argentina cu 4-2 în fața a 93 
000 de suporteri pe Estadio Centenario. 
Trofeul suprem (Cupa Jules Rimet) era în 
formă de statuetă de aur (38 cm; 1,8 kg de 
aur pur; 3,8 kg per total), reprezentând-o 
pe Nike, zeița victoriei în mitologia grea-
că. Argentinianul Guillermo Stabile a fost 
golgheterul turneului, marcând de 8 ori. 

Naționala României a fost prima 
care s-a înscris oficial în competiție. În 
primul meci tricolorii au învins cu 3-1 
selecționata Peru, în prezența a doar 
300 de spectatori. Atacantul român 
Adalbert Deșu a deschis scorul în pri-

mul minut al partidei. Peru a egalat în min. 
75, iar peste 10 minute de două ori au înscris 
Ştefan Barbu şi Constantin Stanciu. La meciul 
dintre România și selecționata țării gazdă au 
asistat 80 000 de microbiști, viitorii campioni 
mondiali impunându-se cu 4-0. La întoarcerea 
de la Montevideo, fotbaliştii români au fost 
întâmpinați la Gara de Nord din București de 
un număr impunător de susținători.

Iulian BOGATU

 Înainte de meciul final (în coloana din dreapta sunt viitorii campionimondiali)
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
18.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00. 
19.11 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
20.11 „Capcana”, scenariu – Petru Hadârcă, ora 18.00.
22 – 23.11 Premieră! „Dragoste la pachet” de Tatiana Lazăr, ora 18.30.
24.11 „Cântec de leagăn” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
18.11 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
19.11 „Lecția” de Eugene Ionesco, ora 18.30.
20.11 „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavsky, ora 17.30.
25.11 Premieră! „Funia” de Patrick Hamilton, ora 18.30.

Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”
18.11 „Și cu violoncelul ce facem?” de Matei Vișniec, ora 18.30.
19.11 „Îți vreau soțul” de M. Zadornov, ora 18.30.
20.11 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
19.11 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
20.11 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
22.11 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00. 
24.11 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00. 

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

ora 18.30.
20.11 „Flori de Mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
 

Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”
20.11 „Madama Butterfly”, operă în trei acte de Giacomo Puccini, 

ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
20.11 „Povestea unui Licurici” de D. Nimijan, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
19.11 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00. 
19.11 „Doctor fără voie” de J.B. Moliere, ora 19.00.
20.11 „Păcală și Tândală”, poveste populară, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
18.11 Concert simfonic. În program: W. A. Mozart – Simfonia nr. 

3 în Mi bemol Major, KV 18; W. A. Mozart – Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 23 în La Major, KV 488. Solist – Marcel Lazăr. P. I. 
Ceaikovski – Serenada pentru orchestră de coarde, op. 48, 

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Răzvan 
Apetrei, România, ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

„Eu sărac 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
C a r u l  c u  b a n c u r i

Se întâlnesc două prietene:
– Ce mai faci, dragă?
– Sunt supărată! Soțul meu m-a ofensat grav!
– Cum așa?
– Păi l-am rugat să-mi dea 200 de euro ca să mă duc la un cabinet 

de înfrumusețare, iar el s-a uitat la mine și mi-a dat 500!
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Deși nu îți dorești o rela-
ție romantică, simți o nevo-
ie „atroce” de a fi admirat. 
Această nevoie, dacă este 
analizată în profunzimea 
ei, poate scoate la iveală o 
neîncredere în sine patolo-
gică. Amintirile construiesc 
drumul pe care pășim pentru 
a ajunge ceea ce suntem. Îți 
dorești să rămâi în trecut sau 
vrei să ieși din negura lui?

Chiar dacă simți că te 
afli într-un impas profund 
pentru a putea ieși ușor din 
el, ai încredere în propriile 
resurse. Modul în care ener-
gia astrală îți influențează 
alegerile nu este unul tan-
gibil, dar ești conștient că 
acțiunile tale au un impact 
undeva în Univers. În peri-
oada următoare, ai nevoie de 
iertare și îți dorești să ierți.

Ai o abilitate extraordi-
nară de a-i mobiliza pe cei 
din jur și de a-i motiva să 
își urmeze visurile. În plan 
personal, deși stai la distanță 
de anumite persoane, ancora 
emoțională este greu de eli-
minat. Te desprinzi foarte 
greu de cineva care a însem-
nat mult pentru tine. Pur și 
simplu, nu știi cum să „scur-
tezi” acest proces de detașare.

În câteva contexte în care 
te vei afla la birou, presupu-
nerile pe care le vei face în 
raport cu anumite aspecte 
se dovedesc a fi greșite. Te 
lași ușor afectat de păreri-
le celor din jur, ceea ce te 
face vulnerabil. Demersu-
rile în raport cu anumite 
visuri personale te ajută 
să fii încrezător cu privire 
la reușită.

Tot trecutul tău caracte-
rizat de eșecuri și deziluzii 
a alimentat neîncrederea 
în sine. Nu te simți pregătit 
să faci față încă unui eșec 
din punct de vedere profe-
sional. Anxietatea va pune 
stăpânire pe tine în zilele 
care urmează. Totul în ju-
rul tău pare a fi aievea. Din 
păcate, ai pierdut cu totul 
contactul cu realitatea. 

Nimic din ceea ce trăiești 
nu îți aduce împlinirea de 
care ai nevoie. Faci ceva 
greșit. În zilele următoare, 
vei descoperi o sursă mare 
de ambiguitate și în raport 
cu viața personală, iar totul 
în jurul tău pare să conlu-
creze împotriva echilibrului 
tău interior. Cauți un sprijin 
în aceste momente de rătă-
cire emoțională. 

Nimic mai autentic decât 
propriile sentimente. Gân-
durile constructive te ajută 
să îți modelezi cariera după 
propriul plac. În plan perso-
nal, chiar dacă simți că te afli 
într-un impas mult prea pro-
fund pentru a putea ieși prea 
devreme din el sau măcar cu 
fruntea sus, cu siguranță în 
jurul tău sunt persoane de 
care te poți „agăța”.

Emoțiile spontane ne pot 
ajuta să descoperim lucruri 
interesante despre propriile 
limite. Relațiile pe care le ai 
cu cei din jur au fost mereu 
pentru tine surse inestima-
bile de stres. Ai foarte multe 
așteptări, iar tot ceea ce faci 
este să proiectezi proprii-
le frustrări asupra altora. 
Acesta nu este un mecanism 
sănătos.

Traumă, deznădejde, an-
xietate, toate astea te vor 
face să îți întorci din nou 
privirea spre propriile răni. 
Le privești iar cu compa-
siune, dar și cu detașare. 
În plan profesional, chiar 
dacă te simți constrâns de 
anumite reguli, este esențial 
să îți dai seama de impor-
tanța lor. Ceea ce faci nu te 
împlinește ca profesionist.

Firea ta „alunecoasă” îi 
face pe cei din jur să nu îți 
acorde încrederea de care 
ai nevoie. Pentru a fi mai 
îndrăzneț în raport cu pro-
priile visuri, trebuie să te 
lași condus de propriile sen-
timente. În plan personal, 
te complaci într-o stare de 
spirit apatică. Neîncrede-
rea în sine se adâncește cu 
fiecare zi.

Odată ce îți faci prieteni 
noi este important să nu te 
grăbești în a-ți modela o pă-
rere despre ei. Unele situații 
de la birou te forțează să îți 
pătezi integritatea. Această 
stare de sine devine princi-
pala ta motivație în găsirea 
unui alt loc de muncă. De 
cele mai multe ori, acțiunile 
tale indică o altă stare de 
spirit decât cea pe care o ai.

Chiar dacă ești de păre-
re că majoritatea deciziilor 
sunt raționale, partea emo-
țională își spune cuvântul 
în multe dintre aspectele 
vieții tale. Este esențial să 
acționezi, mai ales atunci 
când este vorba de momen-
te cheie. Colegii pe care îi 
ai nu sunt persoane de în-
credere. Acest lucru ți s-a 
demonstrat în timp.

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

Guralivă și prietenoasă, pe Igor 
l-a întâlnit la o petrecere. Avea 20 
de ani. Peste câteva luni s-au căsă-
torit. Motivul pentru care s-a simțit 
atrasă de acest bărbat cu nouă ani 
mai mare decât dânsa a fost modul 
în care știa el să se bucure de viață, 
chipul lui veșnic zâmbitor.

Atrasă de chipul bărbatului 
veșnic zâmbitor

Intrată în rol de soață, a început 
să ia viața mult prea în serios. Igor 
avea un câștig bun și a rugat-o mai 
bine să stea acasă decât să mun-

cească în calitate de soră medicală 
pentru câțiva lei. Se consacra în to-
talitate familiei, casei. După naște-
rea primului copil, Aliona și-a dat 
seama că soțul ei pe care îl adorase 
nu era perfect cum i se păruse la 
început și că nu merită să-i ofere 
atâta timp și atâta atenție. 

Parcă avea de toate în casă, dar 
era mereu încercată de un senti-
ment de neîmplinire. Dorind s-o 
elibereze de  nervozitate, prietena 
ei de școală Valeria a atras-o în 
societatea câtorva femei tinere, 
unde a reînceput să se relaxeze și 
să se bucure de viață ca înainte de 
căsătorie. Eșeau la o cafea, făceau 
shopping, fitness. 

Aliona avea impresia că s-a 
întors din nou în adolescență. În 
zilele când soțul pleca în deplasare 
organiza petreceri în casa ei, bucu-
rându-se că și-a regăsit libertatea. 
Ușor-ușor, Aliona cea băiețoasă 
se transformase într-o femeie îm-
brăcată cu gust, atrăgătoare, care 
era mereu sub privirile bărbaților. 

Această schimbare însă avea 

Minune adevărată după 
o căsnicie dărâmată (I)

să-i dărâme căsătoria. De câteva 
ori Igor a surprins-o cu prietenele 
și câțiva prieteni golind mai multe 
sticle de șampanie. Nu i-a plăcut. 
A început să-i facă reproșuri, să se 
certe. Se înfuria atunci când, sea-
ra, soția își lua băiețelul de mână 
și pleca la întâlnire cu femeile ei. 

Într-o zi, Igor a trântit cu pum-
nul în masă și i-a hotărât ca serile 
să nu mai plece nicăieri, să stea 
acasă. „Judeci ca un moșneag!”, 
i-a replicat femeia și a doua zi a 
plecat din nou la întâlnire cu prie-
tenele. De la o zi la alta, cei doi se 
îndepărtau tot mai mult. Obosit și 
îngrijorat, după zece ani de căsni-
cie, Igor i-a cerut Alionei divorțul. 
A făcut în fel și chip ca femeia să 
plece din casă fără copil. 

Semăna cu fata de care 
s-a îndrăgostit în dulcea 
lui tinerețe

În culmea disperării, Aliona și-a 

adunat câteva lucruri într-un gea-
mantan și a ieșit la șoseaua din 
marginea  orășelului. Era o zi de 
mai răcoroasă, cu multă lumină. 
Făcea semn cu mâna la mașinile 
care goneau pe lângă ea. După vreo 
jumătate de oră, silueta ei înaltă 
și suplă l-a determinat pe un băr-
bat și mai înalt, cu fața senină, cu 
barbă și mustăți și cu un început 
de burtă, să apese pe frână. 

„Încotro, domnișoară?” Aliona 
a zâmbit, apoi a răspuns: „Am fost 
demult  domnișoară. Acum merg 
unde mergi și dumneata, și până 
la capătul lumii dacă zici.” A urcat.  
Șoferul a privit-o mirat. Fața ei îi 
amintea de un chip cunoscut. După 
câteva minute de mers, s-a întors 
spre ea și a mai privit-o. 

Și-a amintit. Semăna cu fata de 
care se îndrăgostise în dulcea lui 
tinerețe. După o jumătate de oră 
de mers, lângă o livadă cu meri în 
floare, bărbatul a oprit. Aliona era 
îmbrăcată într-o fustă lungă violetă 

și o bluză albă cu decolteu. Părul 
îi era prins coc la ceafă. 

„Nu te supăra, doamnă, vreau 
să mă uit mai bine la dumneata. 
Semeni foarte mult cu fata de care 
m-am îndrăgostit odată. Doar că 
aceea nu purta fuste sau rochii. 
Se îmbrăca și la nuntă în jeanși și 
avea părul mereu în dezordine.” 

„Și, cum a fost povestea?” „O 
întâlnisem pe când avea 18 ani, 
într-o excursie. Studia la un cole-
giu de medicină. Eu lucram profe-
sor de educație fizică și însoțeam 
acel grup de studenți de la câteva 
colegii. Am invitat-o la o cafea în 
camera mea de hotel o seară, a 
doua, a treia. 

Mă îndrăgostisem de ea. Și ea 
părea că s-a îndrăgostit. Credeam 
că, la insistențele mele, o să mi se 
dăruiască, dar a refuzat categoric. 
La despărțire, mi-a spus că, dacă ar 
fi  făcut-o, ar fi vrut să fie undeva 
într-o livadă în floare, sau într-o 
poiană din pădure, presărată cu 
flori. 

Nu credeam să descopăr în fi-
rea ei băiețoasă și nuanțe lirice. 
Atunci mi-a spus că nu-i plac ro-
chiile, că merge pe motocicletă și 
că în jeanși se duce și la nuntă. 
Cine știe?... dacă n-ar fi primit o 
telegramă de acasă, dacă n-ar fi 
trebuit ca ea să plece mai repede 
decât a durat excursia, poate că 
ajungeam cu ea și într-o livadă sau 
poiană. Dar de atunci nu ne-am 
mai văzut, drumurile noastre nu 
s-au mai întâlnit.” 

(va urma)

Nina NECULCE

Băiețoasă și sportivă în copilărie, 
la adolescență Aliona Viziru nu se 
schimbase prea mult. Legată sufletește 
de tatăl său, a fost crescută mai mult 

ca un băiat decât ca o fată. Știa să călărească, să 
conducă mașina, motocicleta, să joace fotbal. 
Avea unsprezece ani când mama ei a renunțat la 
căsnicia sa și a plecat cu Chiriac, bogătașul satului, 
în Rusia. Copila a rămas cu tata, rupând pentru 
totdeauna legătura cu cea care i-a dat viață. 
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Misterul anulat

Fertilitatea solului – metode 
simple de îmbunătățire

Din cauza exploatării incorecte excesive, 
solurile ajung să-și piardă fertilitatea. 
Pe termen lung, reducerea fertilității 
solului se manifestă nu doar în 

micșorarea recoltei.

Cu timpul, plantele își pierd 
imunitatea naturală și devin mai 
vulnerabile la diferite boli, fapt 
ce conduce la pieirea plantelor.                                                               

Ce este fertilitatea solului? Fer-
tilitatea solului este proprietatea 
acestuia de a asigura producerea 
de recolte vegetale, de a le oferi 
apă și nutriție minerală, rezultând 
în recolte durabile și consistente 
de înaltă calitate.

Un termen cunoscut de fermi-
eri care ar reflecta fertilitatea so-
lului este bonitatea. În continuare, 
vorbim despre principalii termeni 
ce trebuie cunoscuți la evaluarea 
calității solului.

Bonitarea terenului agricol

Fertilitatea terenului agricol se 
măsoară prin metoda bonitării. 

Nota de bonitare potențială 
este dată de irigații, drenaj, de-
secări, indiguiri, terasări, afânare 
adâncă, desfundare, amendare, 
fertilizare, combatere a poluării.

Componenta unui 
sol fertil

Componenta unui sol fertil 
recalculat la 1 ha pe 20 cm adân-
cime:

3000 de tone substanțe solide
500 de tone de apă
150 de tone de substanță or-

ganică
7,5 tone organisme (bacterii, 

râme, mamifere, insecte etc.).
Pe terenurile înțelenite canti-

tatea de râme și organisme creș-
te de patru ori. Tocmai de aceea, 
terenurile desțelenite au o ferti-
litate foarte mare în primii ani de 
folosință ca teren arabil.

Textura solului

Întâlnim soluri nisipoase 
(ușoare), soluri lutoase (mijlocii), 
soluri argiloase (soluri grele). Cele 
mai fertile terenuri sunt cele mij-
locii (luto-nisipoase, nisipo-lutoa-
se, lutoase și cele luto-argiloase).

Humusul din sol

Humusul de tip mull ia naște-
re în ogoare prin descompunerea 
substanței organice de către orga-
nisme în condiții aerobe. Humusul 
formează structura glomerurală 
stabilă care reține apa accesibilă 
plantelor și care încălzește mai 
repede solul. Prin încălzire, so-
lul poate fi lucrat primăvara mai 
devreme.

Structura solului

Prin lucrarea terenului în con-
diții necorespunzătoare (foarte 
umed sau foarte uscat) se strică 
structura solului pe mai mulți ani.

Fertilitatea solului se reduce 
atunci când materia organică sau 
activitatea biologică sunt în scă-
dere și se produce prin:

Eroziune – hidrică sau eoliană. 
Pe terenurile ce folosesc ogorul ne-
gru o mare perioadă din an (cere-
alele fără culturi verzi de iarnă sau 
vară, plantații de pomi sau arbuști 
în care intervalul dintre rânduri 
este întreținut ca ogorul negru).

Înlăturarea masei vegetale 
(hrana micro și macroorganis-
melor) – uneori prin ardere.

Lucrările excesive ale solului 
(arat/ discuit anual) au efect ne-
gativ asupra biologiei și a materiei 
organice, care oxidează și distrug 

încet, dar sigur, fertilitatea so-
lului.

Pășunatul unui imaș pentru o 
perioadă lungă sau întoarcerea 
animalelor înainte ca plantele din 
imaș să se fi regenerat.

Folosirea excesivă a fungici-
delor, distrugând activitatea mi-
crobiologică.

Metode de îmbunătățire 
a stării solurilor

Lucrările de îmbunătățiri 
funciare reprezintă un complex 
de măsuri menite să sporească 
capacitatea productivă a solului 
și să determine creșterea perfor-
manțelor în agricultură.

Amelioararea funciară cuprin-
de două mari categorii de lucrări. 
Prima categorie sunt lucrările de 
stăvilire a procesului de degrada-
re: desecări; indiguiri; combaterea 
acidității; combaterea poluării etc.

A doua categorie sunt lucrările 
de sporire a fertilității, respectiv 
fertilizările corecte și amenajarea 
terenurilor pentru irigare.

Pentru a gestiona corect solul, 
lucrările trebuie efectuate întotdeau-
na corect și la momentul potrivit. 

Practici specifice
 privind fertilitatea solului 
în fermele ecologice

Fertilitatea și activitatea biolo-

gică a solului trebuie menținute 
și ameliorate prin:

cultivarea de plante legumi-
noase, plante pentru îngrășăminte 
verzi sau plante cu înrădăcinare 
adâncă, în cadrul unui asolament 
corespunzător;

pot fi utilizate produse derivate 
provenind din fermele de animale, 
precum ar fi bălegarul de curte, 
dacă acestea provin din unitățile 
de creștere a animalelor care res-
pectă regulile naționale existente 
sau, în absența acestora, practicile 
internaționale recunoscute refe-
ritoare la producția animaliera 
ecologică;

încorporarea de substanțe eco-
logice în sol, sub formă de com-
post, provenind de la unitățile 
producătoare, în conformitate 
cu regulile de producție ecologică;

creșterea fertilității solului se 
realizează prin practici culturale 
cum ar fi: rotația culturilor; în-
grășăminte verzi; culturi ascun-
se; culturi intercalate; reziduuri 
vegetale și animale reciclabile; 
pășunat prin rotație; lucrări ale 
solului.

Introducerea 
îngrășămintelor organice

Nu trebuie să uitați de îngră-
șămintele organice. Introducerea 
cenușii, bălegarului și compostu-
lui este una dintre metodele veri-

Cotorâtul sau copcitul 
la vița-de-vie – când și de ce se face

Copcitul reprezintă o operație specială efec-
tuată la vița-de-vie ce constă în înlăturarea 
periodică a rădăcinilor superficiale.

Copcitul se efectuează cu scopul de a nu 
permite trecerea activității viței-de-vie pe 
rădăcini superficiale, pentru a favoriza for-
marea mai intensă a rădăcinilor principale 
ale butucului.

În cazul în care nu e efectuat copcitul, o 
parte din activitatea butucului se bazează pe 
rădăcinile superficiale, astfel slăbindu-se dez-
voltarea rădăcinilor principale. 

Activitatea bazată pe dezvoltarea rădăcini-
lor superficiale duce la apariția unor riscuri 
care sunt frecvente în regiunea noastră:

în anii secetoși – rădăcinile superficiale 
suferă, uneori pier, astfel încetinându-se 
creșterea plantei;

în iernile geroase –  rădăcinile superficiale 
sunt atacate în mare măsură, iar dacă ponderea 

lor este mare, poate duce la pierirea butucului.
Uneori activitatea rădăcinilor superfici-

ale, în perioada coacerii și în cazul ploilor 
abundente, sporește probabilitatea crăpării 
bobițelor.

La viile altoite copcitul se efectuează anual, 
cât sunt tinere, și, o dată la 2-4 ani, când sunt 
pe rod. La viile plantate pe rădăcini proprii 
se efectuează o dată la 2-4 ani, începând cu 
intrarea pe rod, iar la cele sădite la adânci-
me mică și pe soluri grele, în general, nu se 
efectuează.

Tehnic, copcitul constă în descoperirea 
părții superioare a tulpinii subterane – circa 
15-25 cm și tăiatul rădăcinilor din zona dată 
cu secatorul.

Peste 2-3 zile se îngroapă. Dacă rădăcinile 
superficiale sunt groase, ele se înlătură treptat 
– pe parcursul a 2-3 ani.

agrobiznes.md
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ficate de restabilire a fertilității 
solului.

Gunoiul de grajd este consi-
derat un îngrășămant complex și 
poate fi constituit din amestec de 
bălegar și materii vegetale. Acesta 
conține azot (5 kg/t gunoi), fosfor 
(2,5 kg/t gunoi), potasiu (6 kg/t 
gunoi) și calciu (5 kg/t gunoi).

Acest tip de îngrășământ se 
aplică de obicei toamna, încorpo-
rat fiind apoi prin arătură, având 
un efect complex asupra solului, 
influențând însușirile acestuia.

Astfel, solurile care conțin ar-
gilă în cantitate mai mare devin 
mai permeabile, mai afânate, cele 
nisipoase devin mai structura-
te, mai legate, iar conținutul în 
humus, component important al 
fertilității, crește.

De asemenea, este îmbună-
tățită activitatea biologică a mi-
croorganismelor și a microfaunei 
din sol.

Metode specifice 
pentru controlul 
buruienilor 
în fermele ecologice

Curățirea mașinilor agricole 
la schimbarea lanului are un rol 
important în ținerea sub control a 
buruienilor în fermele ecologice. 
Numeroase buruieni s-au adaptat 
în sensul maturizarii semințelor 
proprii cu cele ale plantelor de 
cultură.

Chiar și în cele mai bine în-
treținute culturi există un număr 
oarecare de buruieni ale căror 
semințe sunt apte de a asigura 
perpertuarea speciei, cu condiția 
diseminării lor corespunzătoare.

Prin urmare, recoltarea re-
prezintă un mijloc de propagare 
a semințelor de buruieni, dacă nu 
se iau măsurile necesare pentru 
colectarea acestora sau pentru 
curățarea corectă a combinelor.

agrobiznes.md
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Luni, 21 noiembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalȘtiriSport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Studio Mondial
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii și legea Magazin juridic
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.52 Live stadion
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Ai luat plasă!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Ai luat plasă!
06.00 Oamenii și legea Magazin juridic

TVR 2

07.00 Teleșcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Educație la înălțime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Rețeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar: Pentru ocean
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Trandafirul galben
02.55 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Documentar: Pentru ocean
05.30 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.15 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Deschiderea Campionatului Mondi-
al de Fotbal-2022
13.00 Fotbal. CM-2022. Qatar - Ecuador
14.30 F/d
15.00 Fotbal. CM-2022. Anglia-Iran
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Anglia-Iran
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Live studio
18.00 Fotbal. CM-2022. Senegal - Olanda
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Senegal - Olanda
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.30 Dimensiunea diplomatică
21.00 Fotbal. CM-2022. SUA - Țara 
galilor

21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. SUA - Țara 
galilor
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Hector în cputarea fericirii
02.10 Bună dimineața
04.05 Știri Externe
04.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
00.00 Film Numarul patru

01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecții de viața
22.00 La Bloc
23.00 Știrile Pro TV
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula Jurnal TV
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 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 Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața matinal
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Эдди
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața matinal
01.20 Х/ф Эдди
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.30 Film: NU TE TEME DE DRA-
GOSTE
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 121
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 202
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 211
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 124
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 204
21.00 Film: ROBERT THE BRUCE: RE-
GELE SCOȚIEI PREMIERĂ PE ȚARĂ
23.45 Film: DELTA FORCE 3: JOCUL 
MORȚII
01.45 Cei șapte ani de masă
03.45 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 22 noiembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalȘtiriSport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Tribuna partidelor parlamentare
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.52 Live stadion
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Ai luat plasă!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 

Qatar 2022
05.05 Ai luat plasă!
06.00 Oamenii și legea Magazin juridic

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Opera comică pentru copii
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Ediție limitată
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Lecții de persană
03.15 Ora de Știri
03.55 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.20 Teleșcoala Limbi străine
04.45 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.15 Scanner
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary

10.00 Dimensiunea diplomatică
10.30 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Argentina - 
Arabia Saudită
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Argentina - 
Arabia Saudită
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Serial În numele fericirii
14.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.00 Fotbal. CM-2022. Danemarca - 
Tunisia
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Danemarca - 
Tunisia
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Live studio
18.00 Fotbal. CM-2022. Mexic - Polonia
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Mexic - Polonia
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.30 Reporter pentru sănătate
21.00 Fotbal. CM-2022. Franța - Australia
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Franța - Australia
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Negociatorul
02.20 Bună dimineața
04.05 Știri Externe
04.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Turist în Moldova Program 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 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 educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 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 educați-
onal/informativ
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți 
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film Vederi criminale
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 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 gândește
06.00 Fără protocol
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Шоу Трумана
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Шоу Трумана
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 122
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 204
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 211
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping

16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 212
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 125
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 205
21.00 Film: ATENTAT LA STOCHOLM
23.00 Film: ROBERT THE BRUCE: 
REGELE SCOȚIEI
01.45 Fosta mea iubire
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 23 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Portret obiectiv
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Ediție limitată
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Destine ca-n filme
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Garantat 100%
23.50 Discover România
00.00 Articolul VII
01.00 Ediție limitată
02.00 Destine ca-n filme
02.50 Discover România
03.00 Caravana TVR Moldova La tine-n 
sat
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalȘtiriSport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Tribuna partidelor parlamentare
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.52 Live stadion
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Ai luat plasă!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Ai luat plasă!
06.00 Oamenii și legea Magazin juridic

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!

10.00 Documentar: 360° Tapirul - grădi-
nar al pădurilor tropicale
11.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Ediție limitată
14.30 Documentar: 360° Ecuador, cealal-
tă patrie a ciocolatei
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Locuri ascunse
22.00 Povestea vinde
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Locuri ascunse
02.55 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.15 Teleșcoala Limbi străine
04.40 Documentar: 360° Ecuador, cealal-
tă patrie a ciocolatei

Moldova 1

06.00 MeseriAșii

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat



22

Săptămânal independentVineri / 18 noiembrie / 2022

06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Reporter pentru sănătate
10.30 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Maroc - Croația
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Maroc - Croația
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Serial În numele fericirii
14.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.00 Fotbal. CM-2022. Germania - 
Japonia
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Germania - 
Japonia
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Live studio
18.00 Fotbal. CM-2022. Spania - Cos-
ta-Rica
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Spania - Cos-
ta-Rica
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.30 Focus Europa
21.00 Fotbal. CM-2022. Belgia - Canada
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Belgia - Canada
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Zapovednik
00.25 F/d
00.35 Evantai folcloric
01.35 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 Reporter pentru sănătate
04.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ
08:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ 
08:20 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
08:45 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 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 educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
20:45 Turist în Moldova Program 
divertisment
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Agro Profit talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Agro Profit talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film 10000 i. H.
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 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 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Все путем
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Все путем

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiții de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 123
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 205
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 212
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 213
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 126
20.00 Film: MAESTRUL Z: MOȘTENI-
REA LUI IP MAN
22.15 Film: NINJA
00.00 Film: ATENTAT LA STOCHOLM
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 24 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Istorii cu tâlc
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Povestea vinde
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!

15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Ora Regelui
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 A doua Românie
01.00 Povestea vinde
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Gări de poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalȘtiriSport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Parlamentul României
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.52 Live stadion
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Ai luat plasă!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360° Ecuador, cealal-
tă patrie a ciocolatei
11.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Povestea vinde
14.30 Documentar: 360° Angola - trenul 
speranței
15.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleșcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Zile de neuitat
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Film: Zile de neuitat
02.40 Ora de Știri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleșcoala Clasa a VIII-a
04.00 Teleșcoala Limbi străine
04.25 Documentar: 360°-GEO
05.20 Povestea vinde
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.30 F/d Un ROL
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Focus Europa
10.30 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Elveția - Ca-
merun
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Elveția - Ca-
merun
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Serial În numele fericirii
14.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.00 Fotbal. CM-2022. Uruguay - Coreea
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Uruguay - Coreea
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Live studio
18.00 Fotbal. CM-2022. Portugalia - 
Ghana
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Portugalia - 
Ghana
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.30 Moldovenii de pretutindeni
21.00 Fotbal. CM-2022. Brazilia - Serbia
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Brazilia - Serbia
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Erudit cafe
00.50 Наш общий дом
01.20 Tezaur
01.35 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 Moldovenii de pretutindeni
04.30 Live studio
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România

17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Vin la tine Program de divertisment
22:00 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
23:00 Știri Program informativ
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 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
05.30 Cabinetul   
din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Business up
06.00 Iubește viața confesiuni
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Скамейка   
запасных
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Скамейка запасных
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. 124
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 213
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 127
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 203
21.00 Film: PREA MARE, PREA PERICU-
LOS PREMIERĂ PE ȚARĂ
22.45 Film: NINJA
00.30 Miezul problemei
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 25 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 În Slujba Binelui
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Profesioniștii…
16.55 Veniți de gustați!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 O data-n viața
00.40 Gări de poveste
01.25 Istorii de bun gust
02.15 Profesioniștii…
03.05 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalȘtiriSport
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 Doar să gustați…
10.30 Parlamentul României
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.52 Live stadion
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Ai luat plasă!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022

TVR 2

07.00 Teleșcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate

08.00 În direct cu viața
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.45 FillerSecolul 22
10.00 Documentar: 360° Angola - trenul 
speranței
11.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Documentar: 360°
15.30 Teleșcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educație la înălțime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Gala umorului
22.00 Rețeaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 RIVALII… cu Marina Almășan
02.00 Ora de Știri
02.45 Mic dejun cu un campion
03.35 E vremea ta!
03.50 Teleșcoala
04.40 Documentar: 360° Caisele din 
Anatolia
05.35 Istorii de bun gust
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Zona ARS
10.30 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Țara galilor-Iran
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Țara galilor-Iran
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Serial În numele fericirii
14.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz

15.00 Fotbal. CM-2022. Qatar - Senegal
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Qatar - Senegal
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Live studio
18.00 Fotbal. CM-2022. Olanda - Ecuador
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Olanda - Ecuador
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.15 Bună seara!
21.00 Fotbal. CM-2022. Anglia - SUA
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Anglia - SUA
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Festival de etno-jazz
01.30 Bună dimineața
03.30 Știri Externe
04.00 F/d
04.30 Live studio
05.30 Lecturi a la carte
05.45 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cational
08:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
08:20 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
18:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Agri smart Program educațional/
informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
20:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program educațional/informativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ

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

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
00.30 Film Goosebumps 2: Halloween 
bintuit
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Lecții de viața
03.30 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 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 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

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Superзять

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Iubește viața confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Superзять
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 125
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 203
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica

16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 128
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 204
21.00 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
23.15 Film: MAESTRUL Z: MOȘTENI-
REA LUI IP MAN
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 26 noiembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.50 Vorbește corect!
10.00 Cronicile spațiului
10.30 Doza de IT
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Studio Mondial
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.30 Profesioniștii…
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022

TVR 2

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

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.20 Candela neuitării
06.30 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineața
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 La noi în sat
11.00 Șciotîjnăvîc
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Tunisia - 
Australia
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Tunisia - 
Australia
13.45 Fotbal. Revista
14.10 Concert în Europa
15.00 Fotbal. CM-2022. Polonia - Arabia 
Saudită
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Polonia - Arabia 
Saudită
16.45 Fotbal. Revista
17.00 O seară în familie
18.00 Fotbal. CM-2022. Franța - Danemarca
18.45 Fotbal. Revista

19.00 Fotbal. CM-2022. Franța - Dane-
marca
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.20 Erudit cafe
21.00 Fotbal. CM-2022. Argentina - 
Mexic
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Argentina - 
Mexic
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Știri Externe
00.10 Film Kursk

02.05 Bună dimineața
04.05 Știri Externe
04.30 La noi în sat
05.15 Zona ARS
05.40 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Turist în Moldova 08:00
08:30 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
Profu de nutriție Program educațional
08:40 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
08:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Agri smart Program educațional/
informativ
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/informativ
15:30 Produs autohton Program educatio-
nal/informativ
16:00 Program AGRO TV România
16:30 Telemagazin  
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/informativ
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
21:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Soricelul familie
14.15 Film Sunt spion
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Un hot cinstit
23.00 Film Sarlatanele
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Soricelul familie
04.00 Film Sunt spion

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Новости Jurnal TV
10.00 Chef de 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 Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 In good shape - the health show
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Х/ф Повар на колесах
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Х/ф Из жизни тайных агентов
22.30 Итоги
23.00 Т/с Первые ласточки-2
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Повар на колесах

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 126
15.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 127
16.15 Film: NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 129
20.00 Film: AVENTURILE LUI ALADDIN 
PREMIERĂ PE ȚARĂ
22.00 Film: PREA MARE, PREA PERICU-
LOS
23.45 Fosta mea iubire
01.30 Albumul Național

Duminică, 27 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 Memoria locului
08.30 Bucuria credinței
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 Vivi Art
10.30 Viața satului
11.30 Lectia de istorie
12.30 Izolați în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Întâlnirile TVR Moldova
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 La un pas de România
17.30 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tradiții
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
00.35 La un pas de România
01.00 Tradiții
02.00 Teatru TV
03.35 5 x 5 minute de istorie
04.00 Istorii cu tâlc
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinței
08.30 Cronicile spațiului
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
09.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
10.00 Viața satului
11.00 Studio Mondial
12.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Studio Mondial
15.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
17.00 Studio Mondial
18.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial

00.30 Garantat 100%
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Ai luat plasă!
06.00 Oamenii și legea Magazin juridic

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Să fim sănătoși!
12.30 Levintza
13.00 Film: Misterele Bucureștilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Masca de argint
22.00 Film: Trădătorul
01.00 Cum vă merge?
01.30 Film: Misterele Bucureștilor
03.10 Ora de Știri
03.55 E vremea ta!
04.05 Natură și aventură
04.30 Cap compas
04.55 Generația Fit
05.20 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zuper. Md
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 Ring star
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Japonia - Cos-
ta-Rica
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Japonia - Cos-
ta-Rica
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Muzică
15.00 Fotbal. CM-2022. Belgia - Maroc
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Belgia - Maroc
16.45 Fotbal. Revista
17.00 Unghuri de vedere
18.00 Fotbal. CM-2022. Croația - Canada
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Fotbal. CM-2022. Croația - Canada
19.45 Fotbal. Revista
20.00 Mesager
20.15 Scanner. (rus.)
21.00 Fotbal. CM-2022. Spania - Ger-
mania
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Spania - Ger-
mania
22.45 Fotbal. Revista
23.00 Zapovednik
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Film: Timpul răzbunării
02.10 Bună dimineața
03.30 În alți papuci
04.00 Muzică
05.00 Tezaur

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 educatio-
nal/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
15:00 Născut în Moldova Program educa-
țional/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 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Tomb Raider: Inceputul
23.00 Film Alexandru
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Dansul strazii 2
03.30 Film Tomb Raider: Inceputul

05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Fii sănătos
09.30 Micii 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 viața din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Cei șapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 130
20.00 Film: GUVERNANTA
23.15 Film: AVENTURILE LUI ALADDIN
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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La plecarea rușilor din România 

I-am tot cinstit și ospătat   
Și pentru că de frați ne pasă,
Când ceasul ne-au cerut, l-am dat – 
Să nu întârzie acasă! Gheorghe BÂLICI

Fiica cea mică a lui 
Donald Trump s-a căsătorit 

Donald Trump a fost socru mic 
în weekend, când a condus-o la 
altar pe mezina familiei. În vâr-
stă de 29 de ani, Tiffany Trump 
s-a căsătorit cu un miliardar de 
25 de ani. „Michael, ai face bine 
să ai grijă de ea”, i-a transmis în 

glumă fostul președinte, înainte 
de a dansa cu fiica lui.

Fiica fostului președinte ameri-
can, Donald Trump, i-a spus „da” 
celui pe care îl consideră alesul ini-
mii sale. Nunta a avut loc în Palm 
Beach, la domeniul familiei Trump.

După operațiuni de renovare 
care au durat cinci ani, Big Ben, 
cel mai renumit orologiu din lume, 
a renunțat în mod oficial la tăcere 
începând de duminică, informează 
AFP, citat de Agerpres.

Atunci când se vor apropia 
la o distanță foarte mică de 
Big Ben, pietonii vor trebui să 
poarte dopuri pentru urechi 
și o cască anti-zgomot pentru 
a-și proteja timpanele. Atunci 
când clopotul din celebrul turn 
londonez, care are o greutate 
de 13,7 tone, va începe să bată, 
vibrațiile sale sunt atât de pu-
ternice, încât ele sunt resimțite 
în zona cutiei toracice.

Emblematicul clopot din turnul 
care domină clădirea Parlamen-
tului britanic își va regăsi astfel 
ritmul său obișnuit de funcționa-
re, după curățarea minuțioasă a 
celor peste 1.000 de piese care îl 
compun.

În ultimii cinci ani, orologiul 
londonez a răsunat doar în câte-
va ocazii foarte rare, grație unui 
mecanism electric înlocuitor, așa 
cum s-a întâmplat recent, la fu-
neraliile reginei Elisabeta a II-a, 
decedată pe 8 septembrie.

În timpul lucrărilor, diverse 
piese ale clopotelor au fost cură-
țate și revopsite, însă clopotele 
în sine nu au fost mișcate. Big 
Ben este atât de impunător, încât 
simpla lui deplasare ar necesita 
distrugerea podelei turnului.

Sarcina cea mai dificilă a con-
stat în scoaterea mecanismului 
orologiului, greu de 11,5 tone și 
datând din 1859, pentru curățarea 
roților sale.

Înainte de renovare, ceasorni-
carii verificau exactitatea orei cu 
ajutorul telefoanelor mobile. De 
acum înainte, orologiul londonez 
este calibrat printr-un GPS grație 
Laboratorului național de fizică.

După agerpres.ro

Suntem deja 
peste 8 miliarde!

Un bebeluș venit pe lume în Republica Dominicană marți, în ziua în 
care populația Terrei a ajuns la cifra de 8 miliarde de locuitori, a fost 
desemnat locuitorul cu numărul 8 miliarde al planetei, însă un bebeluș 
născut tot pe 15 noiembrie, în Filipine, concurează și el la acest titlu.

Damian Ferrera s-a născut în Santo Domingo, capitala Republicii 
Dominicane, la data de 15 noiembrie 2022, în maternitatea Nuestra 
Senora de la Altagracia. Bebelușul cântărește 2,7 kilograme și are o 
înălțime de 52 cm.

Cu toate acestea, NDTV.com anunță că o fetiță născută în Filipine 
ar putea fi concurentă la titlul de locuitorul cu numărul 8 miliarde. 
Nașterea ei a fost anunțată de Comisia pentru Populație și Dezvoltare 
din Filipine, care a postat fotografii ale fetiței și ale mamei sale pe 
Facebook. 

În data de 15 noiembrie, conform statisticilor ONU, omenirea a 
depășit oficial numărul de opt miliarde de locuitori, la doar 12 ani 
după ce îl atinsese pe cel de șapte miliarde, și la 100 de ani după ce 
ajunsese la cifra de două miliarde. Această creștere nu va continua, 
susțin datele ONU, publicate în revista „Nature”.

Specialiștii în demografie susțin că populația planetară va atinge 
borna de 10,4-11 miliarde de locuitori în anul 2100, ceea ce arată nu 
doar o scădere a ratei natalității, ba uneori chiar un revers al acesteia. 

Noile date susțin ideea că rata natalității va scădea considerabil, 
un trend observat deja în China, țara care încă deține cea mai mare 
populație de pe glob, acolo unde, anual, se înregistrează mai multe 
decese decât nașteri. În fapt, susțin specialiștii, creșterea populației 
globale în ritmul actual va cunoaște un revers în doar câteva decenii.

După agerpres.ro și hotnews.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

După cinci ani de tăcere, 
Big Ben răsună din nou

Tiffany Trump este fiica pe care 
fostul președinte american o are 
cu actrița Marla Maple, cu care a 
fost căsătorit, vreme de șase ani, 
până în anul 1999. Tiffany este 
soră vitregă cu Ivanka, Don Jr., 
Eric și Barron Trump.

Tiffany a purtat o rochie albă 
cu aplicații strălucitoare semnată 
Elie Saab. Același designer a creat, 
de altfel, și ținutele mamei miresei 
și domnișoarei de onoare.

Ginerele lui Donald Trump este 
de origine libaneză și franceză și 
s-a născut în Texas. Se pare că, 
atunci când era mic, familia lui s-a 
mutat în Nigeria, unde părinții săi 
dețin, acum, mai multe companii 
în diverse sectoare.

Astfel, inelul pe care soțul i l-a 
dăruit fiicei fostului președinte 
american a fost pe măsura resur-
selor financiare de care dispune. 
Acesta a cerut-o de soție pe Ti-
ffany Trump cu un inel de peste 
un milion de dolari.

După digi24.ro și a1.ro/news


