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Despre 
priorități

Sistemul energetic moldove-
nesc (dacă acesta există, în gene-
re) a fost pus – încă o dată – pe 
burtă. La ora când trebuia să-mi 
predau textul la ziar, abia încep 
să-l scriu. Și nu sunt sigur că îmi 
funcționează poșta electronică. 
Or tot blocul informațional al 
lumii e (și el) conectat la ace-
lași bloc energetic. Și insul care 
administrează întrerupătorul cu 
cuțit (rus: рубильник), tot el 
mânuind pompa cu hidrocar-
buri, stăpânește lumea.

Mircea V. CIOBANU

A - p o l i t i c e
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În beznă, dar 
în libertate!

E t i c a  l u s t r a ț i e i

Constantin Cheianu: 
„Vedem cum kaghebiștii 
de cândva și-au dat mâna 
cu fsb-iștii de astăzi”

11 

Continuăm să publicăm răspunsuri la anche-
ta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustra-
ției în societatea noastră. În ediția de astăzi, la 
ancheta noastră răspund scriitorul și publicistul 
Constantin Cheianu și Anatol Șalaru, ex-ministru 
al Apărării.

După deconectările masive 
de miercuri, moldovenii 
s-au alăturat flashmob-ului 
cu genericul: „В темноте, 
но #безвас!”, lansat de către 
președintele Zelenski 

O pană masivă de curent a tulburat 
Republica Moldova miercuri, 23 
noiembrie. În urma bombardamentelor 
Rusiei asupra infrastructurii energetice 
din Ucraina, s-au produs deconectări de 
energie pe tot teritoriul țării.

Rezultate surpriză 
la Mondialul de fotbal

17 
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Vara anului 2022. Evrei tradiționali în Aeroportul Internațional Chișinău în momentul rugăciunii
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Președintele Consiliului de Administrație al SA 
„Moldovagaz”, Vadim Ceban, se arată indignat de 
cerințele pretinselor autorități separatiste din stânga 
Nistrului. 

După ce așa-zisa administrație de la Tiraspol ar 
fi sesizat Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Or-
ganizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE) invocând o presupusă blocadă a regiunii de 
către autoritățile de la Chișinău, Ceban vine să explice 
pretențiile care par să fie cel puțin neîntemeiate. 

„În octombrie 2022, în condițiile în care Gazprom 
aproape a redus la jumătate livrările de gaze naturale 
către Republica Moldova, Tiraspoltransgaz SRL a 
propus următoarea distribuție a celor 171 de milioane 
de metri cubi de gaze care intră în republică. Pentru 
regiunea transnistreană – 119 milioane de metri cubi, 
pentru restul țării – 52 milioane de metri cubi. Este 
evident că acest plan urmărește asigurarea 100% a 
consumatorilor din stânga Nistrului cu gaze natura-
le și energie electrică, în contextul unui deficit acut 
de resurse energetice în restul Republicii Moldova”, 
specifică Ceban.

Șeful de la Moldovagaz își exprimă nedumerirea în 
condițiile în care obligațiile financiare către Gazprom 
sunt onorate în proporție de sută la sută de către con-
sumatorii din partea dreaptă a Nistrului și în proporție 
de doar 0,05% de partea transnistreană, iar tariful la 
gazele naturale pentru utilizatorii finali de pe malul 
drept este de 29,27 de lei pe metru cub și 0,99 – 1,37 
lei pe metru cub pentru cei din stânga Nistrului. 

Ceban mai atrage atenția și la decalajul de consu-
matori conectați – 770 de mii de consumatori casnici 

în partea dreaptă și 206 mii în teritoriul necontrolat 
de autoritățile constituționale ale țării. 

De asemenea, atrage atenția asupra refuzului Cen-
tralei termoelectrice de la Cuciurgan de a produce 
energie electrică pentru consumul necesar pe ma-
lul drept al Nistrului în proporție corespunzătoare 
volumului de gaz furnizat de Gazprom, care a fost 
redus până la 51%, fapt care a obligat autoritățile să 
achiziționeze energie electrică pe piața europeană la 
prețuri considerabil mai mari. 

„Nu putem să nu remarcăm în propunerea Tiraspol-
transgaz o atitudine discriminatorie față de consuma-
torii de pe malul drept al Nistrului, care plătesc regulat 
și la timp pentru aprovizionarea cu gaze naturale, de 
asemenea, se conformează solicitării autorităților cen-
trale de a economisi în condițiile deficitului de resurse 
energetice”, menționează  Vadim Ceban. 

Precizăm că marți, 22 noiembrie, furnizorul de 
gaze din Rusia a avertizat că va reduce volumul de 
gaz livrat Republicii Moldova începând cu data de 
28 noiembrie invocând că nu toată cantitatea de gaz 
livrată țării noastre ajunge la destinație, dar rămâne 
pe teritoriul țării de tranzit, adică Ucraina. La rândul 
său, partea ucraineană respinge acuzațiile și susține 
că nu există motive pentru reducerea cantității de 
gaz, iar autoritățile de la Chișinău susțin că retorica 
concernului rus este una de „șantaj”.

Concernul rus „Gazprom” intenționează să reducă 
cu 56% livrările de gaze naturale către țara noastră 
începând cu săptămâna viitoare. 

Marina SURUCEANU

Reporterul „Gazetei de Chișinău” a 
întrebat mai multe persoane dacă și-
au făcut rezerve pentru iarnă: „În 
vecinătatea unui război la vecini și 

în eventualitatea unei crize, v-ați făcut ceva 
provizii?”. Iată ce am aflat.

R a c u r s i

20 noiembrie 2022. Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova.
437 de copii ucraineni au fost uciși de Rusia de la începutul invaziei în Ucraina

Vo x  p o p u l i

Tatiana, 50 de ani, 
femeie de serviciu, satul 
Leușeni, r. Hânceești: 
„Oamenii de la țară me-
reu au provizii, nu doar 
atunci când e război. 
Beciul e plin cu crupe, 
conserve și borcane”. 

Irina, 76 de ani, pen-
sionară, satul Baima-
clia, raionul Căușeni: 
„Când aud cuvântul răz-
boi, mă ia groaza. Avem 
provizii în beci, dar tare 
îmi doresc și sper să nu 
ajungem să trăim ceea 
ce au mai trăit cei din 
generația mea”. 

„Dacă și a fi, Doamne ferește, ceva, am să mănânc măligă”

Ion, 65 de ani, șofer, raionul Hâncești: „Eu vin odată la două zile 
în Chișinău, pentru că sunt șofer. Acasă, în beci, da, avem provizii. 
Hrișcă mai multă am cumpărat, zahăr, sare și conservele pe care le-a 
făcut soția mea încă din vară”. 

Angela, 80 de ani, pensionară, comuna Porumbeni, Criuleni: „Eu am 
câteva borcane, atât cât mi-au ajuns puterile să fac din vară. Altceva 
nu mi-am luat, nu vreau să fac panică. Dacă și a fi, Doamne ferește, 
ceva, am să mănânc măligă”. 

Alina, 45 de ani, vânzătoare, Chișinău: „Eu am trimis câteva produse 
acasă, la mama. Ne e frică. Dar nu le transmitem panică și lor. O să 
ne descurcăm. Avem diferite legume prin borcane făcute de mama”. 

Elena, 68 de ani, casnică, Hâncești: „Beciul meu e plin ca de obicei. 
Oamenii din sate mereu au provizii. O să trimitem și copiilor, dar sper 
să nu ajungem la așa ceva”. 

Vasile, 88 de ani, pensionar, Hâncești: „Ei, acum toți ne rugăm ca 
să trăim în liniște. Eu nici nu mă pot gândi la mâncare, că mă tem de 
ce vine, dar nu mă gândesc la mâncare”. 

Maria, 50 de ani, vânzătoare, Chișinău: „Produse cumpărate in-
tenționat și puse acolo unde depozităm alimentele nu am. E ca de 
obicei – câteva pachete cu hrișcă, orez, zahăr și borcane”. 

Natalia, 50 de ani, femeie de serviciu, Chișinău: „Nu, nu mi-am 
făcut provizii. N-am din ce să-mi fac provizii. Ați văzut prețurile?”

Ion, 66 de ani, pensionar, Hâncești: „Mari provizii nu avem din 
ce să ne facem cu pensia asta mică pe care o avem. O să mâncăm ce 
o să găsim. Măligă, ca pe timpuri, dar și aceea e important să avem 
din ce-o face”.

„Am provizii datorită copiilor”

Vera, 67 de ani, casnică, Hâncești: „Da, am provizii datorită copi-
ilor. Mai multe pachete cu crupe fel de fel, conserve și niște produse 
de igienă”. 

Roman, 50 de ani, șofer, Hâncești: „Da, am niște provizii. Nu e 
ceva strașnic, pentru că nu vreau să fac panică, dar am niște pachete 
acolo puse în beci”. 

Diana BOTNARU

Solicită un volum dublu 
de gaz, dar plătesc 
în proporție de 0,05%  
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În beznă, dar în libertate!

În după-amiaza zilei de mier-
curi, Rusia a lansat aproximativ 
70 de rachete de croazieră și Kali-
br în toată Ucraina. Potrivit Forțe-
lor Aeriene ale Forțelor Armate ale 
Ucrainei, apărătorii ucraineni au 
doborât 51 de rachete și au distrus, 
de asemenea, cinci drone kami-
kaze de tip Lancet în sud.

Aceste bombardamente au 
provocat deconectarea de energie 
electrică în toată republica. Lu-
mina s-a stins în jurul orei 14 și a 
rămas deconectată preț de câteva 
ore în Chișinău. Unele localități 
au fost conectate abia spre seară.

Între timp, din cauza penei de 
curent a fost perturbat transportul 
public. Haos în orașe: troleibuzele 
staționau, unele prinse chiar în 
intersecții, iar autobuzele circulau 
cu întârziere.

La fel, au picat și rețelele de 
telefonie mobilă și internet.

Spre seară, după ora 21:00, 
toți consumatorii din rețeaua de 
distribuție RED Nord și peste 90% 
din consumatorii din rețeaua Pre-
mier Energy Distribution au fost 
reconectați la energia electrică, 
anunța vicepremierul Andrei 
Spînu.

În total, peste 860 de mii de 
consumatori din localitățile din 
centrul și sudul republicii au fost 
reconectați până în dimineața 
zilei de 24 noiembrie. Totodată, 
din cauza condițiilor meteo din 
timpul nopții, s-au produs mai 
multe avarii în rețelele de medie 
tensiune, ceea ce a lăsat circa 10 
mii de consumatori fără tensiune.

Salvatorii și pompierii 
au intervenit în 
21 de misiuni de salvare

Angajații Inspectoratului Ge-
neral pentru Situații de Urgență 
(IGSU) au efectuat 12 interven-
ții de deblocare a oamenilor din 
ascensoare, printre care se aflau 
și doi copii. Mai mult, pompierii 

s-au implicat în lichidarea a șap-
te incendii, dar și descarcerarea 
unei persoane dintr-un accident 
de circulație. 

De intervenția echipelor IGSU 
a fost nevoie pentru deblocarea 
dintr-un apartament a unei mi-
nore în vârstă de șapte ani din 
strada Decebal nr. 20 a munici-
piului Ungheni.

Situația în spitale, 
în timpul deconectărilor

Ministra Sănătății, Ala Neme-
renco, a menționat că nu s-a înre-
gistrat niciun caz ieșit din comun 
în urma deconectării electricității, 
operațiile au continuat fiind inclu-
se automat generatoarele. Ventila-
toarele și monitoarele din secțiile 
de terapie intensivă au funcționat.

„Total pe țară spitalele dispun 
de 77 de generatoare de diferită 
capacitate. Avem nevoie de încă 
minim 55 și am identificat par-
tenerii care ne vor ajuta. Unele 
spitale se confruntă cu probleme 
la conectarea lor (manuală și nu 
automată) etc., ele fiind induse 
de starea rețelelor electrice din 
spitale, și aceasta a fost o barie-
ră serioasă în procesul instalării 
celor 17 generatoare donate minis-
terului de către Guvernul Franței. 
Toate au fost distribuite către 17 
spitale republicane, municipale și 
raionale”, a scris Ala Nemerenco 
pe rețelele sociale.

De ce bombardamentele 
din Ucraina provoacă 
deconectări în R.Moldova

Expertul în energetică, Sergiu 
Tofilat, a explicat de ce bombar-
damentele din Ucraina generează 
deconectări de energie în Repu-
blica Moldova.

„Din nou bombardamente 
în Ucraina, iarăși Moldova fără 
electricitate. Peste 80% din elec-
tricitate o primim prin linia Isac-
cea – Vulcănești, care trece prin 
regiunea transnistreană și apoi 
ajunge spre Chișinău. Când au 
loc bombardamente în Ucraina, 
această linie se deconectează au-
tomat și rămânem fără electrici-
tate”, a explicat expertul.

Astfel, chiar dacă electricita-
tea o primim din România, ori-
ce deranjament asupra rețelelor 
electrice din Ucraina, ne afectează 
și pe noi.

„Prețul pe care noi îl plătim este în bani, în timp ce ucrainenii plătesc un preț care se măsoară în sânge. Dacă îl vom lăsa 
pe Putin să câștige, noi toți vom plăti un preț mai mare. Trebuie să mergem înainte în cooperarea noastră cu partenerii 
apropiați și îndepărtați care sunt mai afectați de agresiunea și constrângerea rusă, cum ar fi Republica Moldova, Georgia 
și Bosnia și Herțegovina. Dacă vrem o soluție pașnică și acceptabilă, trebuie să acordăm mai mult suport militar Ucrainei”.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO
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Deputatul PAS, Radu Marian, 
a explicat și el că bombardamen-
tele rusești asupra centralelor 
electrice din Ucraina au dus la 
întreruperi în țara noastră pentru 
că sistemele energetice ale Mol-
dovei și Ucrainei sunt conectate 
între ele.

„Situația critică din Ucraina 
a dus la întreruperea automată 
a unei linii de tranzit pe terito-
riul ucrainean care aducea elec-
tricitate din România. Această 
întrerupere a avut loc pentru a 
proteja rețelele și stațiile electrice 
de suprasarcină. Dacă nu se aplica 
deconectarea automată, stațiile 
electrice puteau fi serios afectate 
și întreruperile ar fi putut dura 
mai mult. Nu ne ajută faptul că 
acum nu avem o linie directă de 
mare tensiune care să ne conec-
teze cu România. Aceasta nu este 
încă construită pentru că guvernă-
rile trădătoare precedente nu au 
făcut niciun progres. Abia guver-
narea PAS a început anul ăsta con-
strucția liniei de interconexiune 
cu România (Chișinău-Vulcănești, 

cu o lungime de 158 km) și va fi 
gata în aproximativ doi ani”, a 
menționat Radu Marian.

Reacția oficialilor

Președinta Maia Sandu a con-
damnat atacurile de miercuri ale 
Rusiei asupra infrastructurii ener-
getice din Ucraina, care au lăsat 
Republica Moldova fără electri-
citate.

„Rusia a lăsat Moldova pe în-
tuneric. Războiul Rusiei în Ucrai-
na omoară oameni, distruge cu 
rachete blocurile de locuit și in-
frastructura energetică. Atacuri-
le continuă și acum în Ucraina. 
Oamenii își scot răniții de sub 
dărâmături. Și își plâng apropi-
ații decedați. Viața oamenilor nu 
poate fi întoarsă înapoi.

Dar furnizarea energiei electri-
ce poate fi restabilită. Vom rezolva 
problemele tehnice și vom avea 
din nou lumină. Toate instituțiile 
statului lucrează în acest sens”, a 
scris șefa statului pe Facebook.

„Nu putem avea încredere în-
tr-un regim care ne lasă pe întu-
neric și frig, care ucide intențio-
nat oameni, din simpla dorință 
de a ține alte popoare în sărăcie 
și în umilință. Oricât de greu ar 
fi acum, singurul nostru drum, 
calea de viitor a Republicii Mol-
dova, trebuie să rămână spre lu-
mea liberă”, a adăugat președinta 
Republicii Moldova.

Premierul Natalia Gavrilița 
a declarat că, bineînțeles, deco-
nectarea electricității periclitează 
funcționarea normală a instituți-
ilor de învățământ, a spitalelor, 
a fabricilor, companiilor produ-
cătoare, dar și viața cotidiană a 
oamenilor.

„Specialiștii Moldelectrica lu-
crează pentru a remedia situația 
și pentru a reconecta la energia 
electrică întreaga țară. În aceste 
momente vă îndemn să fim uniți 
și solidari, ca să trecem și peste 
această nouă încercare. Cred că 
este mai clar ca oricând: prețul 
pentru libertate și pentru drep-
tul de a ne alege singuri calea și 
direcția este unul enorm. Suntem 
solidari pe deplin cu Ucraina. 
Transmit sincere condoleanțe tu-
turor celor care astăzi au pierdut 
ființe dragi din cauza rachetelor 
rusești”, a scris Natalia Gavrilița 
pe pagina sa de Facebook.

Ambasadorul Federației Ruse 
la Chișinău, Oleg Vasnețov, a 
fost convocat la Ministerul de 
Externe. Vasnețov urmează să 
ofere explicații după ce, în urma 
atacurilor forțelor militare ruse 
asupra infrastructurii energetice 
a Ucrainei, Republica Moldova 
s-a confruntat cu o pană masivă 
de curent, aflându-se în întuneric 
mai multe ore. Diplomatul rus nu 
a făcut declarații.

„В темноте, но #безвас!”

După deconectările masive de 
miercuri, moldovenii s-au alătu-
rat flashmob-ului cu genericul: 
„В темноте, но #безвас!”, lan-
sat anterior de către președintele 
Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La această acțiune online s-au 
alăturat atât cetățeni simpli, cât 
și politicieni, jurnaliști, dar și alte 
persoane publice.

„Gazeta de Chișinău” aminteș-
te că o asemenea pană de curent, 
dar în proporții mai mici, a fost 
în R. Moldova și pe data de 15 
noiembrie.

O pană masivă de curent a tulburat 
Republica Moldova miercuri, 23 
noiembrie. În urma bombardamentelor 
Rusiei asupra infrastructurii energetice 

din Ucraina, s-au produs deconectări de energie 
pe tot teritoriul Republicii Moldova.

După deconectările masive de miercuri, moldovenii s-au alăturat flashmob-ului cu genericul:     
„В темноте, но #безвас!”, lansat de către președintele Zelenski

Doina BURUIANĂ
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Parlamentul European declară Rusia 
stat care sponsorizează terorismul 

Documentul subliniază că 
atacurile și atrocitățile delibe-
rate comise de forțele ruse și re-
prezentanții acestora împotriva 
civililor din Ucraina, distrugerea 
infrastructurii civile și alte încăl-
cări grave ale dreptului interna-
țional și umanitar constituie acte 
de terorism și crime de război. În 
lumina acestui fapt, ei recunosc 
Rusia ca stat care sponsorizează 
terorismul și „recurge la mijloace 
teroriste”. 

Dita Charanzová, vicepreșe-
dinte al Parlamentului European, 
a cerut ca președintele Vladimir 
Putin să fie tras la răspundere 
pentru crimele sale. Întrucât în 
prezent Uniunea Europeană nu 
poate desemna oficial un stat 
drept sponsor al terorismului, 
Parlamentul European le solici-
tă UE și statelor sale membre să 
elaboreze un cadru juridic adecvat 
și să ia în considerare adăugarea 
Rusiei pe o astfel de listă. Acest 

lucru ar duce la o serie de măsuri 
restrictive semnificative împotriva 
Moscovei și ar avea implicații re-
strictive profunde pentru relațiile 
UE cu Rusia. 

Între timp, eurodeputații soli-
cită Consiliului să includă orga-
nizația paramilitară rusă „Grupul 
Wagner”, Regimentul 141 Special 
Motorizat, cunoscut și sub nume-
le de „Kadîroviți”, precum și alte 
grupări armate, miliții și interpuși 
finanțați de Rusia, pe lista UE a 
teroriștilor. 

Parlamentul European solicită 
Uniunii Europene să izoleze și mai 
mult Rusia la nivel internațional, 
inclusiv în ceea ce privește apar-
tenența Rusiei la organizații și 
organisme internaționale, cum 
ar fi Consiliul de Securitate al Or-
ganizației Națiunilor Unite. Eu-
rodeputații doresc, de asemenea, 
ca relațiile diplomatice cu Rusia 
să fie reduse, contactele UE cu 
reprezentanții oficiali ruși să fie 

Parlamentul European, reunit în sesiune 
plenară la Strasbourg, a declarat Rusia 
drept stat care sponsorizează terorismul, 
potrivit unui comunicat transmis 

miercuri, citat de digi24.ro. Eurodeputații au 
adoptat, cu 494 de voturi pentru, 58 împotrivă 
și 44 de abțineri, o rezoluție legată de ultimele 
evoluții din războiul brutal de agresiune al Rusiei 
împotriva Ucrainei. 

menținute la nivelul minim abso-
lut, iar instituțiile din UE afiliate 
statului rus ce răspândesc propa-
ganda de stat în întreaga lume să 
fie închise și interzise. 

În contextul escaladării actelor 
de terorism ale Kremlinului împo-
triva civililor ucraineni, rezoluția 
PE solicită statelor membre să fi-
nalizeze rapid lucrările privind un 
al nouălea pachet de sancțiuni îm-
potriva Moscovei. Eurodeputații 
mai doresc ca țările UE să prevină, 
să investigheze și să urmărească 
penal orice eludare a sancțiunilor 
existente și, împreună cu Comisia 
Europeană, să ia în considerare 
posibile măsuri împotriva țări-

lor care încearcă să ajute Rusia să 
eludeze măsurile restrictive puse 
deja în aplicare.

Amintim că, luni, la Madrid a 
avut loc a 68-a sesiune anuală a 
Adunării Parlamentare a NATO. 
O sesiune specială, concentrată pe 
o schimbare paradigmă de secu-
ritate. Discursurile și documen-
tele adunării vorbesc despre „o 
nouă eră strategică”, iar rezoluția 
479 propusă de Comitetul Politic 
NATO admite că „în spațiul eu-
roatlantic nu mai este pace și că 
securitatea globală s-a deteriorat 
rapid, în special de când regimul 
rus a lansat (...) un brutal și ne-
justificat război de agresiune la 

scară largă împotriva Ucrainei”.
Rezoluția propusă de Comitetul 

Politic NATO Adunării Parlamen-
tare și adoptată de aceasta pe 21 
noiembrie le cere statelor membre 
să considere Rusia, în mod expli-
cit, un „stat terorist” și enumeră 
„încercările ilegale și cinice ale 
Rusiei de a anexa părți din teri-
toriul ucrainean care nu vor fi ni-
ciodată recunoscute sau acceptate 
de comunitatea internațională”. 
Rezoluția reafirmă „sprijinul ferm 
pentru suveranitatea națională și 
integritatea teritorială a Ucrainei, 
precum și a Georgiei și a Repu-
blicii Moldova”.

După digi24.ro și agerpres.ro

Președintele Republicii Moldova, Maia San-
du, a convocat ieri, 24 noiembrie, ședința Con-
siliului Suprem de Securitate (CSS) al țării. În 
cadrul acesteia, au fost analizate riscurile de 
securitate energetică în urma distrugerii in-
frastructurii energetice din Ucraina, din cauza 
bombardamentelor masive lansate în ultimele 
săptămâni de Federația Rusă.

Membrii CSS au audiat informația prezen-
tată de instituțiile responsabile din domeniu, 
inclusiv privind situația creată după deconec-
tările masive din 23 noiembrie. De asemenea, 
ei au analizat planurile de contingență puse 
în aplicare de către autorități pentru a asigura 
continuitatea aprovizionării cu energie electrică 
și gaze naturale a cetățenilor, a economiei și a 
instituțiilor publice din toată țara.

Președinta Maia Sandu a solicitat tuturor 
instituțiilor creșterea gradului de alertă cu pri-
vire la identificarea și remedierea promptă a 

incidentelor 
din sectorul 
energetic, în 
așa fel încât 
cetățenii și 
mediul de 
afaceri să 
se simtă în 
siguranță.

CSS a re-
c o m a n d a t 
Guvernului 
(1) să actua-
lizeze planul 
de reducere 
a vulnera-
b i l i t ă ț i l o r 

tehnice referitor la aprovizionarea cu energie 
electrică și termică, (2) să mobilizeze toate ca-
pacitățile de generare a electricității și energiei 
termice, (3) să adapteze procesele de organizare 
a dezvoltării și implementării politicilor în do-
meniul energetic și (4) să asigure, în timp real, 
comunicarea cu operatorii de infrastructură 
critică din domeniul public și cel privat.

Tot pentru dimineața zilei de joi a fost convo-
cată ședința Comisiei Naționale pentru Integrare 
Europeană. Membrii comisiei au evaluat pro-
gresul obținut în realizarea Planului de acțiuni 
pentru implementarea condițiilor înaintate în 
contextul acordării Republicii Moldova a statu-
tului de țară candidată la UE. De asemenea, au 
fost discutate prioritățile de integrare europeană 
pentru perioada următoare.

GdC

CSS, convocat în contextul 
celei mai severe pene de curent
care a afectat toată R.Moldova

Rusia pregătește de o manieră iminentă comiterea unui „act provocator” pe 
teritoriul belarus pentru a atrage această țară aliată Moscovei în războiul din 
Ucraina, a comunicat joi Statul Major General al forțelor armate ucrainene, 
scrie radiochisinau.md, cu referire la Agerpres.

„Serviciile secrete ale Federației Ruse pregătesc o provocare pe teritoriul 
Belarus”, atenționează comandamentul militar într-un comunicat video pu-
blicat pe Facebook și preluat de publicația Ukrainska Pravda.

În fața acestei situații, „forțele armate ale Ucrainei au adresat urgent un 
mesaj către poporul belarus, cerându-i să împiedice atragerea Republicii 
Belarus în războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, transmite aceeași sursă.

Rusia, apreciază Statul Major General ucrainean, încearcă să atragă Belaru-
sul în războiul său împotriva Ucrainei „prin orice mijloace”, de aceea armata 
ucraineană lansează un apel către belaruși să ceară conducerii lor „să respecte 
art.18 al Constituției Republicii Belarus”, ceea ce ar preveni implicarea țării 
în conflictul din Ucraina.

Armata ucraineană îi îndeamnă pe belaruși să supravegheze „acțiunile 
persoanelor suspecte și transportul în apropierea instalațiilor infrastructurii 
critice, să informeze responsabili ai forțelor de ordine despre aceste lucruri, 
iar, dacă nu există niciun răspuns din partea liderilor lor, atunci populația 
din Belarus să informeze comunitatea internațională prin orice mijloace 
disponibile” cu privire la respectivele provocări.

„Ucraina nu consideră țara dumneavoastră (Belarus) drept un inamic, cu 
atât mai puțin poporul vostru. Nu vom efectua și nu intenționăm să întreprin-
dem niciun fel de acțiuni agresive pe teritoriul Republicii Belarus. Aceasta 
este poziția oficială a Ucrainei”, subliniază Statul Major General al forțelor 
armate ucrainene în comunicatul său.

Între 10.000 și 15.000 militari belaruși ar fi dispuși să lupte în Ucraina 
în cazul în care ar fi remunerați în acest scop de Rusia, potrivit estimărilor 
Statului Major ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

La Minsk, liderul belarus Aleksandr Lukașenko, a cărui realegere în 2020 
a fost contestată de o mare parte a populației din Belarus și de Occident, a 
declarat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să accepte 
negocieri de pace cu Rusia dacă vrea să evite un număr uriaș de victime și 
distrugerea completă a Ucrainei, potrivit aceleiași publicații ucrainene.

Belarus este unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul cu Ucraina, 
iar cele două țări au efectuat exerciții militare comune, amintește EFE.

Rusia pregătește o provocare 
pentru a atrage Belarus 
în războiul din Ucraina

A C T U A L I T A T E

și cere includerea grupării lui Kadîrov pe lista teroriștilor
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Peste 800 de mii de familii s-au înregistrat până acum online pentru a beneficia de compensații  
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„O persoană poate figura 
într-o singură cerere” 

Peste 800 de mii de familii s-au 
înregistrat online până acum pen-
tru a beneficia de compensații în 
perioada rece a anului prin inter-
mediul Programului guvernamen-
tal „Ajutor la contor”. Sistemul 
electronic permite acumularea 
datelor necesare pentru atribuirea 
categoriei de vulnerabilitate ener-
getică. Este vorba de consumatori 
cu vulnerabilitate energetică foar-
te ridicată, vulnerabilitate ridica-
tă, medie, scăzută și consumatori 
non-vulnerabili. Majoritatea celor 
înregistrați au nedumeriri referi-
tor la procesul de înregistrare, de 
aceea ne-am propus, cu ajutorul 
instituției de resort, să răspundem 
la câteva întrebări.

Creditele, indemnizația 
copilului, remitențele
 trebuie indicate 
la înregistrarea 
pe platformă?

Multe familii se întreabă dacă 
creditele imobiliare sau de con-
sum, indemnizațiile pentru copii 
trebuie indicate la înregistrare pe 
platforma compensațiilor. Într-un 
Live pe pagina sa de Facebook, 
ministrul Muncii și Protecției So-
ciale, Marcel Spatari, a explicat 
referitor la credite că doar cele 
imobiliare trebuie înregistrate, 
alte credite sunt opționale și nu 
vor fi luate în considerare. Cât 
privește indemnizațiile pentru 
copii, Spatari spune că nu trebuie 
incluse în venit. Nu se iau în calcul 
nici alocațiile pentru dizabilitate 
severă. 

Doamna Maria, o pensionară 
de la Strășeni, ne întreabă dacă 
banii trimiși de fiul ei de la Bucu-
rești (100 de euro) pentru medica-
mente și alimente, trebuie incluși 
la venit. 

Marcel Spatari (foto) susține că 
se vor lua în calcul dacă banii sunt 
trimiși sistematic, deoarece fac 
parte din bugetul familiei. Pentru 
o persoană singură, pensionară, 
care mai primește câte o 100 de 
euro ajutor de la copii, nu va fi 
luat în calcul.

Cum se înregistrează 
chiriașii și proprietarii 
de mai multe imobile?

Doamna Angela, originară 
din raionul Glodeni, deține un 
apartament în Chișinău și o casă 
în raion, ambele înregistrate pe 
numele său. În apartamentul din 
capitală locuiește fiica sa, cu ne-
poții. Femeia se întreabă cum să 
se înregistreze în acest caz.

Ministrul spune că, în aseme-
nea cazuri, dacă sunt două apar-
tamente pe același proprietar, se 
înregistrează consumatorul. 

„În localitate se înregistrează 
mama, la Chișinău fiica. O per-
soană poate figura într-o singură 
cerere și nu este obligatoriu să fie 
depusă de proprietar, ci de consu-
mator, de cel care plătește factura.

Cei care stau cu chirie nu tre-
buie să prezinte un contract, ei 
se înregistrează și înscriu datele 
contoarelor pe care le folosesc”, 
menționează Spatari.

Ce venituri trebuie 
declarate la înregistrare 
pe platformă și businessul 
cu lemne în localități

Irina cu familia ei, soțul și 
doi copii, locuiește împreună cu 
părinții într-o casă din Cojușna. 
Femeia spune că trei membri ai 
familiei sunt angajați în câmpul 
muncii și dacă toate aceste veni-
turi trebuie declarate la înregis-
trare. Mai mult Irina susține că 
nu au reușit să procure lemne cu 
700 de lei pentru un ster, deoare-
ce stocurile s-au epuizat repede, 
iar prețul pentru lemne a crescut 
peste noapte, ajungând la peste 
1.500 de lei. 

În live-ul său, Marcel Spatari a 
menționat că, în asemenea cazuri, 
orice venituri ale familiei care pre-
zintă un buget stabil lunar trebuie 
declarate.

Începând de astăzi, 25 noiembrie, și timp de 
câteva zile, sistemul de compensații „Ajutor 
la contor” va atribui automat categoria de 
vulnerabilitate pentru totalul de familii 

înregistrate pe platformă. Familiile care nu s-au 
înregistrat până pe 25 noiembrie o pot face și în 
luna decembrie. Peste 800 de mii de familii s-au 
înregistrat online până acum pentru a beneficia 
de compensații în perioada rece a anului prin 
intermediul Programului guvernamental „Ajutor 
la contor”. În jur de 5 mii de familii nu vor 
beneficia de compensații din partea statului, 
restul familiilor vor beneficia de compensații 
conform categoriei de vulnerabilitate, anunță 
autoritățile. 

„Nu trebuie declarate veniturile 
care sunt legate de niște eveni-
mente cu caracter unic, care pre-
supun niște cheltuieli suplimen-
tare, de exemplu, ajutor de deces. 
La fel dacă persoana a vândut un 
imobil, un automobil, acesta nu 
este un venit stabil, deci nu trebu-
ie inclus”, a spus ministrul.

Cât despre lemne, Marcel 
Spatari a declarat că instituția 
pe care o conduce, chiar și Gu-
vernul cunoaște despre businessul 
cu lemne care are loc în localități. 

„250 de mii de familii vor bene-
ficia de acel ajutor de 700 de lei pe 
lună pentru procurarea lemnelor. 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale cunoaște despre schemele 
ocolurilor silvice, pădurarilor, pri-
vind vinderea sterilor de lemne, 
nu cu 700 de lei, dar cu până la 
2000 de lei… Este important ca 
în asemenea cazuri să se impli-
ce autoritățile publice locale”, a 
punctat Spatari.

Se majorează volumul 
maxim compensat pentru 
consumatorii conectați 
doar la lumină

Statul a hotărât să introducă 
un volum maxim compensat ma-
jorat pentru consumatorii care 
au declarat energia electrică ca 
principală sursă de încălzire pe 
perioada rece, dar și care au în-
registrat un consum mediu lunar 
de electricitate de cel puțin 250 
kWh iarna precedentă. O condiție 
este ca aceștia să nu fie conectați 
la rețeaua centralizată de ener-
gie termică. De asemenea, este 
vorba despre consumatorii care 
au înregistrat un consum mediu 
lunar de energie termică mai mic 
de 0,3 gigacalorii pe lună sau un 
consum de gaze naturale mai mic 
de 80 de metri cubi iarna trecu-

tă. O hotărâre în acest sens a fost 
aprobată miercuri, 23 noiembrie, 
de Guvern. 

Ministrul muncii și protecției 
sociale, Marcel Spatari, a declarat 
că sunt aproximativ șapte mii de 
familii într-o astfel de situație.

Aceeași hotărâre prevede că vor 
fi oferite compensații la energia 
electrică în limita unui plafon de 
75 kWh pe loc de consum lunar 
– pentru categoriile de vulnerabi-
litate energetică foarte ridicată și 
ridicată. Astfel, cei mai vulnera-
bili vor plăti un tarif final de 3,3 
lei /kWh, iar a doua categorie de 
vulnerabilitate – un tarif de 3,7 
lei/kWh.

Tot pe 23 noiembrie Guvernul 
a hotărât ca consumatorii casnici 
din cadrul întovărășirilor pomi-
cole și cei pentru care companiile 
de construcții îndeplinesc rolul 
de intermediar la decontări au 
fost incluși în lista persoanelor 
cu drept de a primi compensații 
la energie. Executivul a adoptat o 
Hotărâre de Guvern, prin care se 
modifică Regulamentul cu privire 
la atribuirea categoriilor de vul-
nerabilitate energetică și modul 
de stabilire și plată a compensa-
țiilor pentru achitarea facturilor 
la energie.

Vor exista inspecții sociale. 
Cine va fi vizat

Ministerul Muncii și Protec-
ției Sociale a anunțat că se vor 
efectua controale selective în 
gospodăriile în privința cărora 
vor exista bănuieli că solicitan-
ții de compensații la energie 
au declarat venituri mai mici. 
Potrivit autorităților, există ris-
cul ca unele persoane să declare 
venituri subestimate și nu este 
vorba doar de persoanele care 
primesc salariile în plic, ci și de 

întreprinzătorii care desfășoară 
activitate economică pe bază de 
patentă, gospodăriile țărănești 
sau alte activități pentru care 
nu există metode de control al 
veniturilor.

„Este ceva normal ca să fie ve-
rificat, chiar și ajutorul social este 
verificat. Nu se vor număra ma-
șinile de spălat. Vă dau un exem-
plu, un deținător de patentă, care 
a declarat venit 100 de lei, trebuie 
verificat ori nu? Noi avem niște 
regimuri în R. Moldova care to-
lerează nedeclararea veniturilor. 
Avem familii înregistrate care au 
șapte membrii și declară venituri 
de 500 de lei, îți pui întrebarea 
din ce trăiesc acești oameni? Îi 
inspectăm nu pentru a-i penaliza, 
poate trebuie să-i ajutăm. Scopul 
inspecției nu este de a penaliza, 
dar ca în orice sistem care dis-
tribuie și folosește banul public 
trebuie să fie un minim de con-
trol”, a explicat Marcel Spatari.

În jur de 5 mii de familii din 
Republica Moldova nu sunt vul-
nerabile energetic, ceea ce în-
seamnă că nu vor beneficia de 
compensații din partea statului. 
Este vorba de familiile care au 
mai mult de patru imobile cu des-
tinație locativă sau bunuri imo-
bile care depășesc suma de 4 mi-
lioane de lei. Declarațiile aparțin 
lui Dan Perciune, președinte al 
Comisiei parlamentare protecție 
socială, sănătate și familie.

Costul programului guverna-
mental de compensații este esti-
mat la aproximativ 5 miliarde de 
lei pentru următoarea perioadă 
rece. În acest demers suntem 
susținuți de către partenerii de 
dezvoltare – Uniunea Europeană, 
Guvernul Germaniei, Guvernul 
Slovaciei, Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare și alte 
state și organizații internaționale.

Carolina CHIRILESCU
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Oamenii de afaceri 
cer predictibilitate și 
relaxarea politicii fiscale

În cadrul unei dezbateri pe marginea 
Politicii Bugetar-Fiscale pentru anul viitor, 
organizate miercuri sub egida Agendei 
Naționale de Business, reprezentanții 

asociațiilor de business au cerut îmbunătățirea 
documentului, subliniind necesitatea asigurării 
predictibilității măsurilor de politici bugetar-
fiscale pe care statul le aplică în raport cu mediul 
de afaceri.

E C O N O M I E

Ar putea fi lansată 
o rută maritimă 
și fluvială 
între Moldova 
și Georgia

Un grup de lucru va evalua 
fezabilitatea și va discuta cu par-
tenerii din mediul privat dacă ar 
exista suficient interes pentru o 
rută directă maritimă și fluvi-
ală între Portul Giurgiulești și 
Poti în Georgia. Discuții în acest 
sens au avut loc la Chișinău la 
întâlnirea vicepremierului Nicu 
Popescu, ministru al afacerilor 
externe și integrării europene, 
cu ministrul afacerilor externe 
al Georgiei, Ilia Darchiashvili. 
Într-o conferință de presă, Nicu 
Popescu a declarat că la întreve-
dere au fost abordate modalită-
țile concrete de intensificare a 
relațiilor comerciale și economi-
ce. Totodată, se planifică orga-
nizarea unui forum al oamenilor 
de afaceri în primăvară. 

A fost creat 
Fondul pentru 
antreprenoriat 
și creștere 
economică

Parlamentul a aprobat crearea 
Fondului pentru antreprenoriat 
și creștere economică a Moldovei, 
cu statut de subdiviziune inter-
nă în cadrul Organizației pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului 
(ODA). Proiectul de modificare 
a Legii cu privire la întreprinde-
rile mici și mijlocii a fost votat 
în cea de-a doua lectură. Fondul 
va oferi acces întreprinderilor 
mici și mijlocii la finanțare în 
condiții avantajoase. Vor fi uti-
lizate instrumente de finanțare 
precum credite, compensarea 
totală sau parțială a costurilor 
împrumuturilor, alte mecanisme 
de finanțare.

G7 va stabili 
prețul plafon 
pentru țițeiul 
rusesc la 65-70 de 
dolari pe baril

G7 (principalele țări industri-
alizate din lume) au analizat o 
plafonare a prețului la petrolul ru-
sesc transportat pe mare la apro-
ximativ 65-70 de dolari pe baril, 
a anunțat miercuri un diplomat 
din UE, transmite Reuters. Am-
basadorii din statele membre UE 
au discutat propunerea, cu scopul 
de a ajunge la o poziție comună. 
G7 are ca obiectiv impunerea din 
5 decembrie a plafonării prețului 
petrolului rusesc transportat pe 
mare, ca parte a sancțiunilor im-
puse Moscovei pentru invadarea 
Ucrainei.

Documentul a fost lansat în 
dezbateri publice cu o mare în-
târziere. Deși, potrivit regulamen-
telor, acesta trebuie să înceapă 
a fi discutat după 30 iunie, el a 
fost publicat abia pe 11 noiembrie. 

Documentul, expus spre con-
sultări cu doar cinci săptămâni 
înainte de intrarea sa în vigoare, 
schimbă radical regulile pieței, în-
călcând deciziile agreate anterior 
prin anunțarea de noi niveluri de 
taxe și accize. 

Printre problemele sesizate de 
asociațiile de business se numără 
cota diferențiată de TVA în agri-
cultură, care subminează regulile 
de bază ale concurenței de piață 
și încurajează importurile din zo-
nele sau țările care au TVA mai 
mic. Pe lista de probleme se află 
și creșterea accizei la produsele 
alcoolice și de tutun la un nivel 
mult mai mare decât cel stabilit 
prin calendarul legal existent în 
domeniu. 

„O creștere de 15% a accizei la 
alcool, față de cota de 5% asuma-
tă anterior, creează riscuri foarte 
mari de amplificare a fenomenului 
evaziunii fiscale și a comerțului 
de contrabandă. Mai mult chiar, 
la produsele alcoolice, Republica 
Moldova a depășit nivelul minim 
recomandat de Uniunea Europea-
nă și al țărilor membre”, se menți-
onează în sinteza recomandărilor, 
sugerate pe parcursul ședinței. 

Este de menționat că, ținând 
cont de nivelul salariilor din Re-
publica Moldova, povara fiscală 
este de 2,5 ori mai mare decât în 
România, țară membră a Uniunii 
Europene. 

Oamenii de afaceri au subliniat 
că și-au făcut calculele pe o creș-
tere a accizelor de 5% anual, cum 
era convenit, iar noua majorare 
le dă peste cap toate planurile. 

În ce privește majorarea accize-
lor la tutun, aceasta va duce la un 
fenomen inedit. Dacă până acum 
Republica Moldova era sursă de 
contrabandă pentru țările veci-
ne, în special pentru România, 

din 2023 aceasta ar putea deveni 
destinație. 

În prezent, Republica Moldo-
va are un calendar echilibrat de 
creștere graduală a ratelor la toate 
categoriile de produse din tutun, 
aprobat și inclus în Codul fiscal 
pentru anii 2021-2023. În medie, 
acciza minimă crește cu 134 lei 
anual sau cu 7 Euro. Acest lucru a 
asigurat venituri bugetare stabile 
și sustenabile pentru Guvern, care 
au crescut cu 11% an de an, predic-
tibilitate pentru operatorii pieței 
și menținerea comerțului ilegal 
din contrabandă și contrafacere 
la cote reduse. Comerțul ilegal în 
Moldova a atins un nivel de 4,1% 

în 2021, potrivit studiului Ipsos 
Illegal Trade Research.

În baza calendarului aprobat 
din Codul fiscal, în 2023, Repu-
blica Moldova va atinge o acciză 
minimă de 1103 lei pentru 1000 
de țigări, în creștere cu 144 de lei 
sau opt euro față de 2022.

Marii importatori de țigări spun 
că o astfel de creștere a accizei este 
sustenabilă. În Ucraina există un 
nivel asemănător de accize, fapt 
care pune pe picior de egalitate 
piețele respective din alte țări. 
Însă majorarea peste acest nivel 
de 8 euro, conform calendarului, 
va conduce la un preț mai mare 
pe piața moldovenească și la o 
contrabandă masivă din Ucraina. 

Spre exemplu, în anii 2007-
2010, România, Bulgaria, Litua-
nia, Letonia și alte țări nou-intrate 
în UE au majorat acciza cu 9-10 
Euro  pentru  o mie de bucăți. În 
consecință, în 2010, comerțul 
ilegal cu țigarete a atins 54% în 
Letonia, 47% în Lituania, 40% în 

Ion CHIȘLEA 

Bulgaria și 37% în România. Bu-
getul de stat al României a pier-
dut peste 1 Miliard Euro în 2010. 
După aceste fenomene adverse, 
toate noile state membre UE au 
aplicat o politică fiscală echili-
brată, cu creșteri de maximum 
cinci euro pentru mia de bucăți. 
Acciza pe țigări și pe alcool este 
considerată un fel de taxă pe viciu, 
menită să descurajeze fumatul și 
abuzul de alcool. Însă experiența 
anterioară a statelor arată că mă-
surile radicale de interzicere sau 
reducere radicală a consumului 
conduc la înflorirea contrabandei, 
producerii ilegale și comerțului 
ilicit. Drept urmare, statul nu ob-
ține nici diminuarea răspândirii 
acestor vicii și mai și pierde sume 
uriașe de bani la buget. 

De asemenea, reprezentanții 
mediului de afaceri au recomandat 
autorităților să permită aplicarea 
unor măsuri de natură să mențină 
forța de muncă în această perioadă 
de inflație galopantă și reducere 
a veniturilor reale ale populației. 

Amintim că statul a anunțat 
acordarea unei indemnizații uni-

ce pentru bugetarii cu salarii mai 
mici de 15 mii de lei, în valoare de 
trei mii de lei. Businessul ar dori să 
aibă și el o astfel de oportunitate, 
doar că roagă autoritățile să nu 
impoziteze această sumă. În pri-
vința facilităților pentru angajați, 
a mai fost cerută majorarea plafo-
nului maxim al valorii tichetelor de 
masă. Totodată, în corespundere 
cu inflația a fost recomandată și 
majorarea mărimii scutirilor apli-
cate pentru impozitul pe venit. 

Mediul de afaceri recomandă 
autorităților să aplice o politică 
fiscală stimulativă privind pro-
dusele alimentare.

În condițiile statutului de can-
didat la aderarea la Uniunea Euro-
peană, Republica Moldova ar trebui 
să urmeze practicile  comunitare, 
unde cota TVA la alimente este de 
7, 8 sau 11%. Acest fapt ar fi bene-
fic atât pentru consumatori, care 
ar reduce cheltuielile pentru pro-
dusele de primă necesitate, cât și 
pentru producătorii agricoli, care 

ar avea ocazia să reducă costurile și 
să devină mai competitivi pe piața 
externă, dar și pe cea internă. 

Totodată, este de menționat 
că, după declanșarea războiului 
din Ucraina, agenții economici 
moldoveni au pierdut căile de 
aprovizionare cu materii prime 
din statele CSI și au fost nevoiți să 
apeleze la furnizori din Uniunea 
Europeană, unde prețurile sunt 
mai mari. Ar fi necesar, susțin oa-
menii de afaceri, ca pe perioada 
războiului, autoritățile să renunțe 
la taxele vamale pentru importul 
materiilor prime.

În general, oamenii de afaceri 
au menționat că politica fisca-
lă ar trebui să fie orientată spre 
extinderea bazei fiscale, și nu pe 
înăsprirea administrării fiscale. 
Asta ar însemna să fie adoptate 
măsuri de relaxare, care să permită 
inițierea și dezvoltarea a cât mai 
multe afaceri. Odată ce vor apărea 
mai multe afaceri noi prospere, 
baza de impozitare va fi mai mare 
și statul va acumula mai mulți bani 
la buget. Înăsprirea, pe de altă par-
te, constrânge oamenii să închi-

dă afacerile și să plece, închizând 
locuri de muncă și fiind pierdute 
irecuperabil încasări la buget. De 
altfel, politica fiscală pentru anul 
viitor nu este apreciată în totalitate 
negativ de către mediul de afaceri. 
Una din prevederile documentului 
presupune scutirea de impozit a 
venitului reinvestit în întreprin-
derile mici și mijlocii (IMM). Este 
un bun stimulent pentru investi-
ții și deschiderea de noi locuri de 
muncă. 

Mediul de business și-a ma-
nifestat deschiderea pentru or-
ganizarea unor mese de lucru 
cu reprezentanții autorităților 
pentru a îmbunătăți legislația și 
a crea premisele unei dezvoltări 
și creșteri economice sănătoase 
și durabile, într-un cadru legal 
predictibil și care să încurajeze 
concurența reală, fără discrimi-
nări. În urma dialogului, oameni 
de afaceri speră că lista relaxărilor 
benefice businessului, va deveni 
mult mai extinsă. 
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A fost luată o decizie 
în cazul Aeroportului 
Chișinău. Ce urmează?

Decizia Curții de Apel Chișinău în cazul 
Aeroportului Internațional Chișinău 
declanșează procedura de reziliere 
a contractului de concesiune cu Avia 

Invest. „Gazeta de Chișinău” a aflat procedura 
prin care obiectivul cu pricina va intra în 
administrația statului. Avia Invest amenință 
cu „restituirea necondiționată a tuturor 
investițiilor”.

Detaliile tehnice privind revenirea Aeroportului Internațional Chișinău în gestiunea statului 

Ilie GULCA

Aeroportul Internațional Chi-
șinău a revenit în gestiunea sta-
tului Republica Moldova în urma 
unei decizii a Curții de Apel Chi-
șinău din 23 noiembrie. Deciziile 
instanțelor de apel sunt definitive 
și executorii. Hotărârea magis-
traților a fost salutată de opinia 
publică, iar demnitarii au felicitat 
persoanele implicate în procesul 
de recuperare a Aeroportului. 

„Gruparea coruptă, care a pre-
luat abuziv Aeroportul în 2013, 
iar în ultimele luni încearcă să 
destabilizeze situația din țara 
noastră de teamă că va pierde 
cele furate a suferit astăzi o în-
frângere. Vom continua să refor-
măm sectorul justiției pentru a ne 
asigura că hoții și corupții întorc 
toate activele furate de la stat și 
cetățeni, iar oamenii se conving 
că în Moldova se poate face drep-
tate”, a scris șefa statului Maia 
Sandu pe pagina sa de Facebook.

Directorul general adjunct 
al Agenției Proprietății Publice, 
Tatiana Savva, a relatat pentru 
„Gazeta de Chișinău” despre de-
taliile tehnice care urmează după 
pronunțarea deciziei Curții de 
Apel Chișinău. 

„Avem un plan care prevede 
crearea câtorva celule de acțiune. 
Toate instituțiile statului sunt 
implicate în procesul de prelu-
are a Întreprinderii de Stat Ae-
roportul Internațional Chișinău 
în gestiunea statului ca acesta 
să fie corect. Acest proces nu 
trebuie să perturbe activitatea 
aeroportului”, a spus Tatiana Sa-
vva. „Însă până atunci, până la 
această preluare, care poate dura 
până la 180 de zile, noi am oferit 
toate asigurările Guvernului că 
angajații Avia Invest vor deveni 
angajați ai întreprinderii Aero-
portul Internațional Chișinău. 
Asigurăm investitorii că contrac-

tele acestora vor continua și vor 
fi avantajoase.” 

Totodată, Tatiana Savva a de-
clarat că partenerul privat este 
obligat, conform legii, să asigure 
toate serviciile și funcționalitatea 
aeroportului până la preluarea de 
către partenerul public.           

Avia Invest va contesta 
decizia

De cealaltă parte, Avia Invest 
a afirmat după pronunțarea de-
ciziei magistraților că rezilierea 
contractului este ilegală și va cos-
ta statul peste 90 de milioane de 
euro. În același timp, compania a 
anunțat că va ataca decizia Cur-
ții de Apel la Curtea Supremă de 
Justiție.

„Motivul rezilierii, presupusa 
neprezentare a unei garanții pri-
vind buna execuție a contractului, 
este absolut absurd și chiar ciu-
dat. Cum poate să ia instanța de 
apel o decizie de reziliere a con-
tractului de concesiune pe faptul 
presupusei lipse de asigurări dacă 
însăși asigurarea este valabilă 
în baza unei hotărâri judecăto-
rești?”, se menționează într-un 
comunicat al firmei.  

„Consecințele viitoare ale unei 
astfel de decizii pentru judecăto-
rii Minciună, Palanciuc și Negru 
sunt evidente. Ceea ce s-a întâm-
plat demonstrează încă o dată 
că nu există motive reale pentru 
rezilierea contractului de conce-
siune și nu au existat niciodată.”

Avia Invest suspectează că 
„asupra instanțelor s-au făcut 
presiuni politice, ceea ce reiese 
clar din numeroasele declarații 
ale liderilor de stat, care au in-
sistat cu orice preț să ia astfel de 
decizii, chiar și prin cauzarea de 
prejudicii statului”.

„Atragem atenția publicului și 
autorităților din Republica Mol-
dova că rezilierea contractului 
presupune o restituire obliga-
torie a investițiilor făcute, care 
se ridică în prezent la peste 90 
de milioane de euro, confirmate 
prin audituri internaționale și 
prin deciziile APP din 2013 până 
în 2021”, se mai menționează în 
comunicatul Avia Invest. „Au-
toritățile moldovenești trebuie 
să înțeleagă clar și să cunoască 

consecințele deciziei ilegale a 
Curții de Apel Chișinău din 23 
noiembrie 2022 – restituirea 
necondiționată a tuturor inves-
tițiilor.” 

O decizie importantă după 
decizia tribunalului de la 
Stockholm

Pe 3 august curent, Tribu-
nalul arbitral al Institutului de 
Arbitraj al Camerei de Comerț 
din Stockholm (Suedia) a emis 
hotărârea definitivă în cauza por-
nită la cererea de arbitrare din 15 
mai 2020 a societății comerciale 
Komaksavia Airport Invest Ltd 
(un offshore din Cipru) împotriva 
Republicii Moldova.

Curtea de Arbitraj a respins ce-
rerea Komaksavia Airport Invest 
Ltd și a stabilit că firma cipriotă 
nu are investiții în Avia Invest 
SRL în temeiul dreptului inter-
național. Totodată, Tribunalul 
arbitral a obligat Komaksavia 
Airport Invest Ltd să achite Re-

publicii Moldova 216.678 de euro 
pentru cheltuielile de reprezen-
tare juridică.

Komaksavia Airport Invest 
Ltd a cerut Tribunalului arbitral 
să oblige Republica Moldova să 
continue executarea Contractului 
de Concesiune a activelor aflate 
în gestiunea Întreprinderii de 
Stat „Aeroportul Internațional 
Chișinău” și a terenului aferent 
acestora din 30 august 2013. În 
caz contrar, să oblige Republica 
Moldova să-i plătească o des-
păgubire de 883,7 milioane de 
euro pentru pretinsa expropriere 
a investiției alegate în legătură cu 
contractul de concesiune.

Mai mult, Komaksavia Airport 
Invest Ltd ceruse, de asemenea, 
despăgubiri pentru pretinsele ve-
nituri ratate. Toate aceste preten-
ții ale offshorului cipriot au fost 
respinse. Tribunalul arbitral a 
statuat că Komaksavia Airport 
Invest Ltd n-a făcut nicio inves-
tiție calificată ca atare în dreptul 
internațional în activele Aero-
portului Internațional Chișinău.

Tribunalul arbitral a obligat 
Komaksavia Airport Invest Ltd să 
achite toate taxele arbitrale, care 
îi reveneau Republicii Moldova, 
în valoare de 422.500 de euro, 
precum și să întoarcă cheltuie-
lile de reprezentare juridică a 
Republicii Moldova, în valoare 
de 216.678 de euro.

Procesul anevoios 
de recuperare 
a Aeroportului Chișinău

Acordul de concesiune a Aero-
portului Chișinău a fost semnat 
în condiții netransparente, pe 30 
august 2013, între Agenția Pro-
prietății Publice și compania Avia 
Invest, fondată pe 2 august 2013, 

cu un capital social de 85,1 mili-
oane de lei, divizat în părți egale 
între firmele rusești Habarovski 
Aeroport și Kolomenski Zavod.

La 19 august 2019, compa-
nia NR Investment Limited a 
anunțat, printr-un comunicat, 
că a achiziționat 95 la sută din 
acțiunile companiei Avia Invest, 
care deține dreptul de concesiune 
pentru Aeroportul Internațional 
Chișinău.

La 29 august, NR Investments 
Ltd a finalizat procesul de cumpă-
rare a cotei de 95% din compania 
Avia Invest. Guvernul a preci-
zat însă că „nu a fost informat 
despre încheierea procesului de 
cumpărare”.

La începutul lunii septembrie 
2019, Guvernul condus de Maia 
Sandu a abrogat patru hotărâri 
cu privire la concesionarea Aero-
portului Internațional Chișinău 
luate în perioada 2012-2013.

Este vorba despre hotărârile 
privind inițierea proiectului de 
parteneriat public-privat pentru 
concesionarea Aeroportului Chi-
șinău, aprobarea concesionării 
activelor Aeroportului, aprobarea 
Raportului privind derularea și 
rezultatele concursului pentru 
selectarea concesionarului acti-
velor, precum și reconfirmarea 
aprobării concesionării activelor 
Întreprinderii de Stat Aeroportul 
Internațional Chișinău.

Ulterior, Agenția Proprietă-
ții Publice a depus o cerere de 
chemare în judecată împotriva 
Societății Comerciale Avia Invest 
SRL prin care a solicitat recu-
noașterea nulității contractului, 
din 30 august 2013, de concesiu-
ne a activelor aflate în gestiunea 
Întreprinderii de Stat Aeroportul 
Internațional Chișinău și a tere-
nului aferent acestora.

Gruparea 

coruptă, care a 
preluat abuziv 
Aeroportul în 

2013, iar în 
ultimele luni 
încearcă să 

destabilizeze 
situația din țara 

noastră de teamă 
că va pierde 
cele furate a 

suferit astăzi o 
înfrângere.
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Speranța 
moare ultima

Strategia Occidentului în 
războiul din Ucraina este, 
în general, cunoscută. An-
glo-saxonii, NATO, UE și, 
în particular, unii lideri 
continentali, au exprimat-o 
clar, fără ocolișuri și paran-
teze. Ea ar putea fi rezuma-
tă astfel: 1. Ucraina este 
un stat agresat de o putere 
cotropitoare și criminală; 
prin urmare, ea trebuie aju-
tată financiar și militar, întrucât securitatea 
europeană și globală depinde nemijlocit de 
rezultatul războiului. 2. Agresorul nu trebuie 
să câștige acest război, întrucât victoria Rusiei 
împotriva unui stat democratic și sprijinit de 
Occident ar putea îndemna alte regimuri dic-
tatoriale și militariste la acțiuni și provocări 
similare, poate chiar mai periculoase decât 
amenințarea pe care o constituie, în clipa de 
față, Rusia. 3. Victoria totală a Ucrainei nu 
este neapărat obligatorie, și nici redobândi-
rea întregului ei teritoriu – crucială este doar 
frângerea voinței Kremlinului de a continua 
războiul, în special prin epuizarea resurselor 
sale materiale, și de a mai 
nutri, pe viitor, alte ata-
curi neprovocate asupra 
vecinilor. 4. Negocierile de 
pace sunt oricând bineve-
nite, dar numai la dorința 
Kievului – în același timp, 
deschiderea spre compro-
mis poate și trebuie cumva 
stimulată, întrucât războ-
iul costă și costă enorm. 
5. Sprijinul militar ar tre-
bui să poarte un caracter 
subliniat defensiv, pentru 
a evita escaladarea osti-
lităților și a nu îndemna 
Moscova la utilizarea unor 
arme interzise.

Toată această strategie, 
prezentată mai sus, se în-
temeiază într-o măsură foarte mică pe fapte și 
într-o măsură foarte mare pe speranță. În ce 
constă speranța? În primul rând, în credința 
că un război de uzură ca acesta, în care 
agresorul nu poate repurta victorii decisive, 
ba dimpotrivă, pierde uneori teren în fața 
adversarului, îl va face să renunțe la agresiune. 
Căci pare absurd să continui dacă ești lovit de 
sancțiuni, nu prea ai aliați, ți se termină banii 
și vezi că nu câștigi mare lucru pe câmpul de 
luptă. În al doilea rând, speranța se bizuie 
pe închipuirea că ucrainenii vor rezista exact 
atât cât trebuie ca agresorul să renunțe – nu 
au demonstrat ei oare până acum că sunt gata 
de mari sacrificii și că sunt, pe deasupra, niște 
luptători exemplari? 

Occidentul s-a convins pe sine însuși că 
aceste credințe sunt întemeiate, întrucât fără 
ele strategia se năruie și liderii săi se pomenesc 
imediat în fața unor decizii pe care, din varii 
considerente, refuză să le ia. Adevărul este 
că la fundația speranțelor occidentale se află 
nu două argumente solide și realiste, ci două 
iluzii. Kremlinul nu a fost oprit niciodată de 
evidențe, ci doar de înfrângeri. Rusia lui Putin 
nu este o excepție: doar evidența irevocabilă 
a înfrângerii o va sili să facă pasul înapoi. Nu 
există argument rațional în stare să-i schimbe 
atitudinea – puterea Occidentului e în bunul 
lui simț, puterea Rusiei, în lipsa desăvârșită 
a acestuia. Apoi, nici Ucraina nu e de fier, iar 
dacă nu-și recucerește rapid teritoriul, nicio 
armă defensivă nu va mai putea compensa 
pierderile pe care le suferă: zecile de mii de 
morți care vor deveni, în timp, sute de mii, 

distrugerile masive, migra-
ția internă, dar mai ales cea 
externă, care golește țara de 
oameni etc. își vor spune 
cuvântul peste câtva timp 
(o jumătate de an? un an?).

Mai devreme sau mai târ-
ziu, ezitanții aliați ai Ucrai-
nei vor trebui să facă un pas 
pe care ei îl cred acum radi-
cal, dar care e singurul firesc 
și logic în situația creată: să 

furnizeze Ucrainei armele capabile să stopeze 
elanul distrugător al Kremlinului. Agresorul 
trebuie descurajat – e nevoie de un șoc seismic 
a cărui undă să zdruncine nu atât buncărul, cât 
loialitatea pe care populația încă e gata să i-l 
acorde. Scaunul lui Putin nu se va clătina dacă 
Ucraina se va apăra bine și va reduce progresiv 
efectivele armatei rusești, pe care Moscova 
le poate restabili la infinit cu carne multă și 
ieftină de tun. Ci numai dacă își va recuceri 
teritoriul, arătând astfel tuturor susținătorilor 
lui Putin, de la elită la opincă, futilitatea în-
tregii campanii. Atât timp cât există fie și cea 
mai mică posibilitate a victoriei, majoritatea 

rușilor își vor accepta con-
diția: sancțiunile, inflația, 
izolarea etc. Din clipa în 
care vor pricepe că victo-
ria este imposibilă, îi vor 
întoarce spatele lui Putin, 
și atunci nimic, nici măcar 
bomba atomică, nu le va 
mai putea schimba atitu-
dinea. Președintele rus a 
declanșat acest război din 
vanitate, în scopuri electo-
rale, dar și pentru că a vrut 
să regleze niște conturi cu 
Ucraina, singura țară din 
fieful lui închipuit de mo-
narh postsovietic ce i s-a 
opus în repetate rânduri. 
Putin nu a pornit acest 
război pentru a distruge 

lumea și a-și pune, astfel, capăt zilelor, ci de 
dragul poziției lui actuale și mai ales viitoare 
în panteonul celor mai mari și mai fioroși ti-
rani ai Rusiei. Confruntat cu riscul pierderii 
acestei poziții, el va încerca să și-o conserve, 
restabilindu-și, prin mijloacele propagandei, 
popularitatea periclitată. Acum el vrea să o 
recâștige silind Ucraina să accepte măcar ar-
mistițiul, dacă nu chiar pacea – o pauză ex-
celentă pentru refacerea forțelor sale armate, 
dar și a imaginii lui proprii. Iar dacă va pierde 
și mai mult decât Harkovul sau Hersonul, va 
încerca să iasă primul din război, făcând-o 
pe pacificatorul – bineînțeles, în antiteză cu 
militariștii ucraineni –, și declarând că sco-
purile „operațiunii“ au fost atinse, inclusiv 
„anihilarea“ resurselor militare ale „regimului 
nazist“ de la Kiev. 

De neînchipuit, pentru unii, ca Rusia să 
poată ceda cu totul și să piardă și altceva decât 
Harkovul și Hersonul – de exemplu, „sacro-
sancta“ Crimee. De aici impresia că Putin va fi 
gata de orice în circumstanțe critice. E posibil 
și acest lucru, desigur, deși eu cred că Putin se 
va agita cu adevărat numai atunci când puterea 
îi va fi amenințată la Moscova, nu în mlaștinile 
și în stepele ucrainene. Și mai cred că Rusia 
nu cedează, deocamdată, doar pentru că nu 
a pierdut încă destul de mult ca să cedeze. 

Speranța occidentalilor că strategia lor va 
funcționa și că impasul de pe front va măcina 
de la sine monolitul guvernării de la Kremlin 
este una deșartă. E o speranță care va muri 
lent, dar sigur. Din păcate, odată cu ea, vor 
mai muri încă multe sute și mii de ucraineni.

Sistemul energetic moldovenesc (dacă 
acesta există, în genere) a fost pus – încă 
o dată – pe burtă. La ora când trebuia să-
mi predau textul la ziar, abia încep să-l 
scriu. Și nu sunt sigur că îmi funcționează 
poșta electronică. Or tot blocul informa-
țional al lumii e (și el) conectat la același 
bloc energetic. Și insul care administrează 
întrerupătorul cu cuțit (rus: рубильник), 
tot el mânuind pompa cu hidrocarburi, 
stăpânește lumea. Sau, cel puțin, așa crede 
el. Și mai stăpânește și aeroporturile – ca 
să mai dau un detaliu al zilei de azi – care, 

azi, sunt capete de pod pentru cucerirea teritoriilor răzvrătite (amintiți-vă cum 
au ocupat rușii Praga în august 1968). Am pomenit despre aeroport deoarece, 
în cazul în care diversiunea energetică ar fi eșuat, știrea zilei de miercuri ar 
fi fost revenirea aeroportului internațional Chișinău în proprietatea statului.  

Dar – cel puțin până la noutățile de ultimă oră – spre stupoarea mea, lumea 
din sferele informației continuă să discute subiectul spargerii conturilor și „se-
cretele” din poșta privată a demnitarilor. Ține și el de războiul Rusiei împotriva 
lumii libere, doar că important e să punem corect accentele și să stabilim prio-
ritățile. Într-o lume credulă și naivă, enorma capacitate de manipulare face din 
bârfă o armă în războiul hibrid, o armă împotriva adevărului, cel care, vorba 
biblică, ne va face liberi. În cazul nostru, e vorba de paradigma democratică 
de tip occidental, pe care o însușesc tot mai insistent Georgia, Ucraina, Mol-
dova (balticii au aplicat-o imediat ce s-au desprins din menghina imperiului). 
Paradigmă care sperie fosta metropolă și o pune în pericol: s-ar putea întâmpla 
că și cetățenii ei să-și dorească implementarea aceluiași model. Din aceste 
temeri și capricii ale slujitorilor imperiului în agonie s-a născut războiul Rusiei 
împotriva lumii. Iar printre primele arme folosite de ruși împotriva Ucrainei, 
Georgiei, Moldovei sunt dezinformările. Bârfele.

Bine, situația cu dilema priorităților e tipică, aproape clasică, ea li se în-
tâmplă oamenilor permanent implicați în activități, suprasolicitați, oamenilor 
cu agenda mereu plină: nu mai știi de ce să te apuci. Și atunci există trei po-
sibilități (de bază): a) le faci, mai întâi, pe cele care îți stau la îndemână, care 
se impun de la sine sau... ți le impune cineva; b) te apuci, în primul rând, de 
cele pe care îți place să le faci, fie că îți sunt mai interesante, fie că îți solicită 
puțin efort; c) le rezolvi conform unei logici a priorităților: la început cele 
cu adevărat  importante, imperioase pentru moment, apoi restul, în ordinea 
descrescândă a importanței.

Nu dispera, multe activități, fie și disparate, te mențin  în formă. Toate 
variantele pot fi explicate: în primul caz, nu te ostenești cu planificarea, în al 
doilea, orice ai face, o faci cu plăcere. Aceste variante vor fi apoi justificate în 
raportul de activitate: ai mișcat lucrurile înainte. Mai și trișând ușor, mai și 
speculând, pe ici-pe colo, vei face un raport frumos (e mai ușor să ostenești 
asupra unui raport colorat, decât asupra unui plan eficient). Dar cel mai bun 
(iar în unele cazuri, singurul corect) e cel cu o planificare bună și cu o deter-
minare și rezolvare metodică a priorităților. 

Varianta proastă e să te iei după gura lumii și s-o lași să-ți facă ea agenda. 
Te vei împotmoli în capriciile celor cu mintea odihnită sau, mai rău, a celor 
care vor să te manipuleze, astfel încât să încurci toate ițele cum nu se poate 
mai rău. Să însemne asta că doleanțele lumii dornică de efecte și de spectacole 
trebuie ignorate cu desăvârșire? Deloc! Urmează-ți calea, dar nu uita că lumea 
trebuie informată, menajată și... cucerită. Analizează și compensează setea de 
zvonuri cu un bun meniu de informații. Ține cont că iubitorii de zvonuri nu 
sunt o masă omogenă. Prostul naiv crede zvonurilor fără să-și pună întrebări: 
de vreme ce se grăiește prin târg... Suspiciosul, tot el scepticul de serviciu, va 
bănui, va construi ipoteze: nu poate să fie fum fără foc. Individul interesat, 
tot el „opozantul” necondiționat va triumfa: ce contează, dacă e adevărat sau 
nu, e prilej de a scoate în lume rufăria adversarului. În fine, șmecherul o va 
face pe deșteptul: de vreme ce există suspiciuni rezonabile... Ei, bine, cuvântul 
„rezonabil” el l-a adăugat de la sine, dar câtă culoare aduce acest epitet!

Și numai omul deștept își va căuta de treabă, înțelegând că e manipulat. E 
suficient să acorzi atenție unei singure „revelații” și devii dependent. Iar institu-
țiile care vor reacționa, vor fi bombardate continuu de acest gen de „informații”, 
care le vor bloca activitatea. Sfârâiacul crengian se va răsufla, dar cât timp, 
energie și emoții va mânca! De vreme ce tot învățăm de la cei experimentați 
(inclusiv cu experiență internațională), de ce nu am fi atenți la comentariile 
procurorului general al PA, Veronica Drăgălin: „Mă abțin să comentez infor-
mațiile care au ajuns în spațiul public, printr-o încălcare gravă a vieții private, 
prin spargerea ilegală a conturilor personale ale funcționarilor publici de cel 
mai înalt nivel din țara noastră. Fără informații concrete cu privire la sursa 
exactă a acestor materiale, comentarea conținutului comunicărilor ar încuraja 
infractorii să continue să comită aceste tipuri de acțiuni criminale”. Apropo, 
fiindcă am pronunțat numele ei. Este evident că prezența acestei ambițioase 
procuroare  deranjează. Mai mult, aș zice că zvonurile sunt un compliment 
pentru ministrul justiției și șefa de la Anticorupție. Faptul că li se caută hibe 
denotă că ei sunt pe calea cea dreaptă și cineva se simte în pericol.

Iar calea spre adevăr e ca o anchetă penală: înlături, pas cu pas, pistele eronate 
(simplu spus: zvonurile, presupunerile, bârfele) și după asta, ca o sculptură de 
Michelangelo, rămâne adevărul pur.

Despre 
priorități

A - p o l i t i c e 

Integrarea europeană și poporul Moldovei

H a r t a  l u m i i 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Agresorul 

trebuie descurajat 
– e nevoie de un 

șoc seismic a cărui 
undă să zdruncine 

nu atât buncărul, cât 
loialitatea pe care 

populația încă e gata 
să i-l acorde.
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Aflu din presa ucraineană că 
premiera de la Chișinău Natalia 
Gavriliță ar fi spus că urmează să 
fie secretizate toate informațiille 
care țin de alimentarea cu energie 
electrică a Republicii Moldova. 
Secretizarea asta ar fi făcută la 

cererea Kievului pentru a nu per-
mite Rusiei să-și evalueze efectele 
loviturilor împotriva sistemului 
energetic ucrainean, în condițiile 
în care continuă penele de curent 
în stânga Prutului din cauza de-
fecțiunilor din Ucraina provocate 
de atacurile rusești.

Prin presa de la Chișinău nu 
văd nimic despre chestia asta, în 
presa din România cu atât mai 
puțin. Parcă tot ce e legat de Re-
publica Moldova a fost acaparat de 
un mic clan, deocamdată aparent 
foarte puternic, care filtrează toa-
te informațiile destinate spațiu-
lui public conform unei anumite 
linii narative. (Și nici un partid 
parlamentar de la București nu 

îndrăznește să iasă din linia asta 
narativă, chiar nici unul, toți sunt 
puși în lanț pe sârmă, cum își țin 
oltenii câinii, hămăie și fac clă-
buci, dar până la un punct, nici 
un milimetru mai încolo).

Nu-i putem zice cenzură pen-
tru că în România libertatea de 
exprimare este garantată de con-
stituție. Nici autocenzură nu este, 
pentru că e o decizie editorială să 
ignori ce se întâmplă la Chișinău. 
Asta deși secretizarea chestiunilor 
legate de alimentarea cu energie 
electrică a Republicii Moldova 
implică secretizarea unor infor-
mații provenite din România, dar 
în cazul de față nu câinele dă din 
coadă, ci coada dă din câine.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

„O decizie editorială să ignori 
ce se întâmplă la Chișinău”

Unii politicieni încearcă să se 
explice. Unii jurnaliști, parcă cu 
portofoliu credibil, încearcă să 
ofere pagini și emisiuni întregi 
ale posibilelor discuții private 
ale politicienilor. Unii analiști 
politici se dau cu părerea și ei 
despre discuțiile private ale celor 
trei muschetari. 

Sunt abordări false. 
În cazul Telegramului pro-

blema cea mare e a lui Durov, 
dacă el este ceea ce se dă. Dacă 
serviciile rusești au acces la 
serverul Telegramului, atunci e 
tot problema lui Durov. O min-
ciună oricum iese la suprafață, 
solnîșko. Mai devreme sau mai 
târziu. Problema politicienilor 
e că au crezut în onestitatea și 
siguranța Telegramului rusesc, 
chiar dacă Durov nu mai vrea să 
fie numit om de afaceri rus, ci 
francez. Ca și naivii utilizatori 

din Republica Moldova, care 
utilizează în continuare poșta 
mail.ru, Odnoklassniki, VK sau 
aplicația Yandex.Go. 

Cel mai pertinent răspuns în 
cazul spălătoriei cibernetice mol-
dovenești a venit de la Veronica 
Dragalin (foto), șefa Anticorup-
ție: „Mă abțin să comentez infor-
mațiile care au ajuns în spațiul 
public, printr-o încălcare gravă 
a vieții private, prin spargerea 
ilegală a conturilor personale ale 
funcționarilor publici de cel mai 
înalt nivel din țara noastră. Fără 
informații concrete cu privire la 
sursa exactă a acestor materiale, 
comentarea conținutului comu-
nicărilor ar încuraja infractorii 

să continue să comită aceste ti-
puri de acțiuni criminale.”

Punct. Restul sunt speculații 
și bârfe la mare căutare de maha-
lagioaice, dar care nu le fac față 
ziariștilor & experților politici.

Securitatea spațiului ciber-
netic în Republica Moldova are 
nevoie de o nouă dimensiune. 
Iar un război cibernetic trebuie 
privit ca un război cibernetic. Nu 
avem nevoie de Javelinuri, nici 
de sistemele Patriot. Imperiul 
netului poate fi oprit cu efort mai 
mic și cu mult mai puțin sânge. 

Poate fi și un început: comi-
sariatele militare din RM să-și 
șteargă poșta de pe mail.ru. 

Ar fi cumva un început.

Conturile Telegram 
ale politicienilor de la Chișinău 
sunt sparte ca nucile

Despre asigurarea 
spitalelor cu generatoare
 și capacitatea lor de a rezista 
în situații critice 
ca cea de miercuri

La moment, din 59 de spitale re-
publicane, municipale și raionale nu 
dispun de niciun generator Spitalul  
de Psihiatrie din Bălți și cel din Or-
hei, și două spitale municipale. 

15 spitale sunt asigurate cu ge-
neratoare care acoperă întreaga 
capacitate a spitalului. 

Celelalte dispun de generatoa-
re care acoperă cu curent electric 
Secțiile de terapie intensivă, blocu-
rile operatorii de urgență, centrele 

perinatale, unele echipamente de laborator și diagnostic și aceasta 
asigură evitarea unor riscuri majore în cazuri similare celui de miercuri. 

Total pe țară spitalele dispun de 77 de generatoare de diferită ca-
pacitate. Avem nevoie de încă 55 și am identificat partenerii care ne 
vor ajuta. 

Într-adevăr, unele spitale se confruntă cu probleme la conectarea 
lor (manuală și nu automată) etc., și sunt induse de starea rețelelor 
electrice în spitale, și aceasta a fost o barieră serioasă în procesul 
instalării celor 17 generatoare donate ministerului de Franța. Toate 
au fost distribuite către 17 spitale republicane, municipale și raionale. 

Nu s-a înregistrat niciun caz ieșit din comun în urma deconectării 
electricității, operațiile au continuat sub includerea automată a gene-
ratoarelor, ventilatoarele și monitoarele în reanimare au lucrat. Facem 
tot posibilul ca să suplinim necesarul lipsă într-un timp cât mai scurt, 
dar trebuie să cunoasteți că procesul de instalare și conectare a unui 
întreg spital la generator e unul foarte anevoios din cauza rețelelor 
electrice vechi, dispersate, izolate. 

Astăzi, 23 noiembrie, când am vizitat spitalul din Edineț, instituția 
medicală era asigurată totalmente cu energie electrică în perioada de 
pană de curent. 

Mulțumim că în clipele grele v-ați gândit la spitale, pacienții de 
acolo și medici.

Ala NEMERENCO

„În întuneric, 
dar fără voi”

Minunată reacția moldovenilor, 
după ce Rusia i-a lăsat în întuneric: 
“În întuneric, dar fără voi”, având 
haștagul #безвас . Postări superbe, 
una și una. 

Scrie, de exemplu, Viorica Cer-
busca: “#Втемноте но #безвас

O femeie în 9 luni devine mamă, 
iar un popor șovăielnic și nesigur 
se poate transforma într-o națiu-
ne cu verticalitate, care nu își uită 
adevărata istorie.

(…) Și da, ura poate fi și constructivă”.
Da, ura poate fi constructivă.

Gheorghe ERIZANU

Mircea MARIAN

George DAMIAN

În 1991, undeva, în munţi, nu 
departe de Suceava, am cunoscut 
un călugăr solitar, în vârstă de 
aproape o sută de ani. Locuia în 
scorbura unui uriaş stejar bătrân, 
împreună cu o veveriţă domesticită, 
care îl plesnea peste obraz ori de 
câte ori el încerca să-i smulgă 
veşnica alună dintre lăbuţele din 
faţă. În comparaţie cu adăpostul lui, 

chilia lui Daniil Sihastru, săpată în 
stâncă şi având un fel de fereastră 
cu gratii, putea să pară o cameră 
dintr-un hotel de trei stele.

Privirea albastră, ca flacăra 
de spirt, a bătrânului licărea prin 
sprâncenele lui albe și stufoase, care 
coborau până la pomeți și i se conto-
peau cu barba. Isihastul (cum i-ar fi 
spus Vasile Andru) era pe jumătate 
surd și mă studia fără mare interes, 
ușor amuzat. Dintr-o amabilitate 
bătrânească, m-a întrebat ce se mai 
întâmplă în țară, „acolo, jos”:

– Ce mai face Gheorghe Ghe-
orghiu-Dej?

După un moment de conster-
nare, i-am răspuns:

– Păi a murit de mult.
– Ha?
– A murit de mult!

– Și cine a venit în locul lui?
– Nicolae Ceaușescu.
– Ha?
– Nicolae Ceaușescu!
– Înțeleg. Nicolae Ceaușescu. 

Și el ce face?
– Păi, și ăsta a murit.
– Așa… Așa… A murit și el… Da’ 

cine-i acum conducătorul țării?
– E unul, Ion Iliescu.
– Ha?
– Ion Iliescu!
– Și merge bine țara cu el?
– Nu prea merge. Mai mult stă.
– Ha?
De la un moment dat, nu i-am 

mai răspuns. Mă gândeam cu jale 
la mine însumi. Ce greșeală fă-
cusem! Fusesem obsedat zeci de 
ani de personaje care, iată, pentru 
cineva, nici nu existaseră.

În afara timpului

Putem rezista și noi, 
chiar dacă nu avem atâtea 
păduri ca Lituania

Atacul terorist al Rusiei asu-
pra infrastructurii de electricita-
te cu impact țintit direct asupra 
țării noastre mi-a amintit de o 
discuție a dnei Dalia Grybaus-
kaite -  fosta Președintă a Litu-
aniei cu ex- Președintele Nicolae 
Timofte, în contextul informării 
de către Nicolae Timofte despre 
presiunile economice ș.a.m.d. 
impuse de Rusia asupra țării 
noastre în legătură cu semnarea 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Doamna Grybauskaite 
a povestit cum Lituania a ieșit la începutul anilor 90 din dependența 
de resursele energetice rusești. Noi, spunea doamna Președinte, 
când Rusia ne-a deconectat gazul și produsele petroliere, am decis 
că vom arde pădurile noastre, dar nu vom îngenunchea. Și am 
rezistat! După aceasta, Rusia singură ne-a propus să ne vândă gaz 
s.a., dar deja fără condiții politice. 

Putem rezista și noi, chiar dacă nu avem atâtea păduri ca Litu-
ania. În schimb, avem prieteni și frați.

Ion PĂDURARUAlex ȘTEFĂNESCU
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Femeia fără căpătâi

Vasile Străistaru, în vârstă de 
71 de ani, din satul Filipeni, ra-
ionul Leova, a sunat la redacția 
„Gazetei de Chișinău” luni, 21 no-
iembrie. Bărbatul ne-a povestit 
situațiile dificile pe care le trăiește 
și ne-a vorbit despre atitudinea pe 
care o are atât asistenta socială 
din Filipeni, raionul Leova, cât 
și angajații Direcției de asistență 
socială și protecția familiei din Le-
ova, precum și medicii din IMSP 
Spitalul Raional Leova. 

Vasile Străistaru locuiește de 
câțiva ani împreună cu Ana Bo-
dorceanu, 35 de ani, originară din 
satul Tomai, același raion. S-au 
cunoscut în sat, femeia era veni-
tă să-și caute ceva de lucru. Nu 
avea unde trăi și nici bani pentru 
puținul necesar. Pensionarul a 
adăpostit-o pe femeie la el aca-
să,  aceasta având probleme de 
sănătate. De câțiva ani, încearcă 
s-o ajute să beneficieze de un aju-
tor financiar din partea statului. 
Potrivit lui, Ana nu este aptă de 
muncă și încă din copilărie are 
gradul doi de dizabilitate, acordat 
după un accident rutier.

O pensie de 2000 de lei 
la doi

Din 2019 locuiesc împreună. 
Tot de atunci sunt în proces de a 

confirma gradul de dizabilitate al 
Anei, pierdut prin arhive sau ne-
fiind validat de specialiști. Vasilie 
Străistaru ne-a comunicat că o 
duc foarte greu. I-a oferit femeii 
un acoperiș și o bucată de pâine 
din milă, însă pensia lui, de cir-
ca 2000 de lei, nu este suficientă 
pentru a întreține gospodăria. 

Potrivit bărbatului, pe la vârsta 
de zece ani Ana a avut un accident. 
„A lovit-o un autobuz. A stat trei 
luni în spital. A obținut gradul doi 
de invaliditate pe viață. A locuit cu 
părinții ei în mai multe localități. 
Nici nu mai știu exact. Ei o băteau 
și o jigneau. Sunt o familie social 
vulnerabilă. Sunt și eu invalid de 
gradul doi, am stimulator cardiac, 
ochiul operat. Împărțim o pensie 
de două mii de lei la doi, pentru că 
ea nu poate munci din cauza defi-
ciențelor și traumelor pe care le-a 
avut”, ne-a mărturisit bărbatul. 

Nu ești bolnav dacă 
n-ai certificat

Potrivit acestuia, Ana are grad 
de dizabilitate, dar nu a primit 
niciun ajutor până acum. Mai 
mult, aceasta avea statut de per-
soană asigurată medical, semn 
că gradul de invaliditate obținut 
după accident a fost documentat. 
Vasile Străistaru spune că medicul 
de familie din Filipeni i-a trimis 
la medicii din orașul Leova ca să 
confirme gradul de dizabilitate, 
ulterior să îl prezinte asistenței 
sociale, însă fără folos. 

„A trecut medicii aici, în sat, 
după, la Leova, a trecut toate ca-
binetele. Când a ajuns la  neuro-
log, acesta i-a spus: «Fată hăi, ai 
gradul doi de dizabilitate pe via-
ță, ce să-ți mai confirm?». Ne-am 
dus la asistența socială din raion. 

S O C I E T A T E

Un pensionar încearcă de trei ani să ajute 
o tânără femeie să beneficieze de un 
ajutor financiar din partea statului. În 
timp ce bărbatul susține că femeia are 

probleme de sănătate și că ar fi avut gradul doi de 
dizabilitate, acordat după un accident rutier din 
copilărie, ceea ce confirma asigurarea medicală 
pe viață, valabilă până nu demult, asistenții 
sociali din sat și din raion susțin că, „la prima 
vedere, femeia ar putea lucra”. Aceștia nu mișcă 
un deget pentru a afla situația reală și a o ajuta, 
în timp ce medicul de familie din sat susține că 
femeia are probleme de sănătate. 

„Împărțim o pensie de 2000 de lei la doi, pentru că ea nu poate munci”, ne-a mărturisit bărbatul

Octavian GRAUR

Ei au cerut un document care să 
confirme gradul. Doctorii au spus 
că nu ne dau certificat, pentru că 
au scris în cartela medicală. Asis-
tența socială spune că Ana nu are 
grad, medicii spun că are. Ne-au 
purtat pe drumuri. Au înaintat 
certificatele la o comisie, însă am 
primit refuz. De 25 de ani, nu a 
primit nici un bănuț. Ea a fost 
asigurată medical, pentru că are 
grad de dizabilitate, însă și asigu-
rarea medicală nu este valabilă. 
Ne-au spus să cumpărăm poliță 
de asigurare medicală obligatorie, 
dar costă două mii de lei, nu am 
așa bani”, ne-a declarat Vasilie 
Străistaru.

Cu statut de pacient 
asigurat medical, dar fără 
certificat de dizabilitate

„Gazeta de Chișinău” l-a con-
tactat pe medicul de familie din 
satul Filipeni, Ștefan Palii, care 
ne-a confirmat că femeia are 
probleme de sănătate. Totodată, 
medicul ne-a spus că Ana avea 
statut de pacient asigurat medical, 
dar nici un act care să-i confirme 
gradul de dizabilitate. 

„Am vorbit cu șefa secției raio-
nale de asistență socială. Funcți-
onara mi-a zis că nu are grad de 
dizabilitate. Avea statut de pacient 
asigurat medical. Dar nu avea ni-
ciun act care să-i confirme gradul 
de dizabilitate. M-am adresat la 
Direcția asistență socială și pro-
tecția familiei din Leova (DASPF) 
unde am explicat că Compania Na-
țională de Asigurare în Medicină 
nu poate acorda gratuit asigurare 
medicală oamenilor care nu au 

grad de dizabilitate. Aceștia au 
zis că nu știu nimic. După o lună, 
Ana Bodorceanu a fost exclusă din 
registrul persoanelor cu statut de 
asigurat medical. Concubinul Anei 
a găsit o hârtie că a avut probleme 
medicale și a fost internată prin 
1997, dar aceasta nu este valabilă 
azi. Acum, ca să-și facă grad de 
dizabilitate, trebuie să urmeze 
tratament staționar în instituții 
republicane de profil. După da-
tele pe care noi le avem, ea nu 
poate să lucreze. Noi am făcut tot 
ce e posibil”, ne-a spus doctorul 
Ștefan Palii. 

„Dacă este vreun conflict de 
apreciere a gradului de invalidi-
tate, medicul de familie inițiază 
forma 088 pentru a revedea gra-
dul de invaliditate, la care trece 
specialiștii conform ordinului. 
Apoi medicul de familie înaintează 
documentația medicală la Consi-
liul Național pentru Determinarea 
Dizabilității și Capacității de Mun-
că (CNDDCM) pentru aprecierea 
gradului de dizabilitate. Decide 
Consiliul ce grad îi stabilește”, 
ne-a comunicat șefa Secției Con-
sultative, IMSP Spitalul Raional 
Leova, Svetlana Lupan. Potrivit 
ei, actele de la Consiliu care apre-
ciază gradul de dizabilitate sunt 
transmise la medicul de familie.

„Noi nu suntem doctori, 
însă la fizic când te uiți 
ar putea merge ocazional 
să lucreze”

Ulterior, am vorbit cu repre-
zentanții Direcției asistență soci-
ală și protecția familiei din Leova. 
Aceștia ne-au zis că au vizitat-o pe 

Ana Bodorceanu în 2021. Potrivit 
lor, femeia ar putea fi încadrată 
în câmpul muncii, deși are certi-
ficat medical care demonstrează 
contrariul.

„Noi nu suntem doctori, nu pot 
să judec dacă poate lucra sau nu, 
însă la fizic când te uiți ar putea 
merge ocazional să lucreze. Nu 
vrei, te faci bolnav sau că profiți 
de unele boli, asta-i altă treabă. Va-
sile Străistaru și Ana Bodorceanu 
au făcut o petiție prin care s-au 
plâns că nu i se acordă Anei grad 
de dizabilitate. Noi am fost anul 
trecut la ei. Până la urmă, dânsa mi 
se pare că are grad de dizabilitate, 
dar faptul că ea nu poate să lucreze 
este absurd. Noi am fost, am văzut, 
am discutat”, ne-a comunicat asis-
tenta socială din cadrul DASPF, 
Severina Cocervei.

Am discutat și cu asistenta 
socială din satul Filipeni, Da-
niela Badareu, care s-a ocupat 
nemijlocit de acest caz: „Nu dis-
pune de certificatul de grad de 
dizabilitate. Și eu nu pot să-i fac 
ajutor social. I-am spus care sunt 
cerințele, ce documente trebuie 
pentru asta. Pe Vasile Străistaru, 
dacă nu vrea să înțeleagă, nu pot 
să-l ajut cu nimic”, se justifică 
asistenta socială.

L-am contactat și pe primarul 
localității Filipeni, Leova, pentru 
a afla dacă Autoritatea Publică 
Locală a încercat să soluționeze 
cazul Anei Bodorceanu. Funcțio-
narul nu ne-a răspuns la telefon.

Conform datelor oferite de 
CNAS, la 1 ianuarie 2021, în Re-
publica Moldova erau înregistrate 
aproximativ 175 de mii de persoa-
ne cu grad de dizabilitate. 

Platforma Femeilor Deputate din Parla-
mentul Republicii Moldova a lansat, astăzi, 
o campanie de informare și sensibilizare 
cu genericul „Violența obstetrică tot este 
violență”, în semn de solidarizare cu toate 
femeile și fetele care suferă de orice formă 
de violență.

 Evenimentul se înscrie în șirul de ac-
tivități organizate în contextul Campaniei 
Organizației Națiunilor Unite „16 zile de 
activism împotriva violenței în bază de gen”, 

care se desfășoară anual, în perioada 25 
noiembrie – 10 decembrie, și are drept 
scop sensibilizarea publicului cu privire 
la fenomenul violenței față de femei ca fiind 
cea mai răspândită încălcare a drepturilor 
omului la nivel mondial.

Președinta Consiliului de coordonare a 
Femeilor Deputate din Parlamentul Repu-
blicii Moldova, deputata Doina Gherman, 
a menționat că fiecare femeie are dreptul 
la tratament cu demnitate, la asistență me-

dicală corespunzătoare atât în perioada 
sarcinii, cât și în perioada post-partum, 
iar statul trebuie să garanteze respectarea 
acestor drepturi. 

Parlamentara a îndemnat femeile și 
fetele să nu tolereze violența și să solicite 
ajutor atunci când sunt supuse abuzului. 
„Dragi femei și fete, nu tolerați nicio formă 
de violență! Denunțați și cereți ajutor, iar 
noi toate vom fi de partea voastră, vom fi 
aliatele și prietenele voastre. Vom lupta și 

vom face tot posibilul ca drepturile voastre 
să fie asigurate și respectate. Violența obs-
tetrică tot este violență împotriva femeilor”, 
a declarat Doina Gherman.

Platforma Femeilor Deputate din legis-
latura a XI-a a fost lansată la 17 iunie anul 
curent. Platforma Femeilor Deputate este 
susținută de PNUD, UNFPA, UN Women 
și UNICEF Moldova.

Sursa: radiochisinau.md

Platforma Femeilor Deputate a lansat campania 
cu genericul „Violența obstetrică tot este violență”
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-  Cât de necesară este 
acum o lege a lustrației în 
Republica Moldova?
Suntem o societate imatură, în 

eternă și irecuperabilă întârziere. Nu 
reușim să demascăm niște trădători 
că apar alții. Avem astăzi un război 
„hibrid” în Moldova și vedem cum 
kaghebiștii de cândva și-au dat mâna 
cu fsb-iștii de astăzi. Trădătorii vechi 
se aliază cu trădătorii noi, submi-
nând în continuare eforturile noas-
tre de a ne rupe de „imperiul răului” 
și a ne integra în familia popoarelor 
civilizate. Iată de ce adoptarea unei 
legi a lustrației este în continuare de 
actualitate la noi. 

-  Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Mă tem că astăzi nu este reală 

din cauza politicului. Noi nu avem 
partide liberale și partide conser-
vatoare, politicul nostru este di-
vizat în partide pro-europene și 
partide pro-rusești. Atâta timp cât 
o să avem formațiuni politice care 
își bazează doctrina pe prietenia 

cu Rusia, o lustrație adevărată nu 
cred că va fi posibilă. Altfel spus, 
lustrația trebuie să înceapă de la 
eliminarea unor astfel de partide 
din politicul moldovenesc.

-  În ce relație ați fost cu 
KGB?
 Pentru mine KGB-ul a rămas 

o instituție și o noțiune oarecum 
obscură și abstractă. Nu am avut 
niciodată de a face cu cineva de 
acolo, nu am fost invitat acolo, nu 
au încercat să mă recruteze pen-
tru o eventuală colaborare. Cu-
noșteam ceea ce cunoșteau și alți 
colegi și anume că avem printre 
noi informatori, dar până astăzi 

nu am mai aflat ferm cine au fost 
aceștia. La câțiva ani după absol-
virea facultății, o fostă colegă mi-a 
mărturisit că știe din surse sigure 
că aș avea și eu dosar la KGB, dar 
am eșuat în încercarea de a afla 
mai multe de la ea. Prin urmare, 
dacă aveam dosar, înseamnă că au 
existat și colegi care m-au turnat. 
O lustrație în acest sens poate că 
i-ar fi demascat, iar faptul că nu 
le știu nici până azi numele încă 
îmi provoacă un disconfort psi-
hologic. Încă o caracteristică a 
omului de aici este că el e foarte 
iertător și înțelegător, astăzi vic-
timele de cândva interacționează 
pașnic cu indivizi despre care se 
știe aproape sigur că au colaborat 
cu KGB-ul.  

Prin 1988-1989 am publicat o 
proză în revista „Orizont” despre 
unul dintre turnătorii aceștia și 
am pornit de la persoana unui 
fost coleg de facultate despre 
care se spunea că ar fi informa-
tor. M-am referit la momentul 
recrutării sale, dar fiindcă nu 
cunoșteam decât din auzite des-
pre felul cum se întâmplă lucrul 

acesta, proza mea nu a ieșit foarte 
convingătoare.   

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

lucrat la „Literatura și Arta” și 
acolo nici nu era nevoie de KGB, 
aveam fiecare câte un KGB în noi. 
Mă refer la autocenzura feroce pe 
care ne-o impuneam. Acolo mi-am 
dat seama că știu foarte bine încă 
din facultate ce se poate scrie la 
ziar și ce nu se poate. Când publica-
ția noastră se mai întâmpla să calce 
strâmb, adică să publice câte un 
articol oarecum critic apropo de re-
alitățile sociale de atunci, nu venea 
KGB-ul să ne mustre, venea cineva 
de la Comitetul Central și ne făcea 
morală. Îl țin minte până astăzi pe 
un tovarăș de acolo, adresându-ne 
această tiradă: „Dacă o să publicați 
astăzi un articol critic, mâine un 
articol critic, poimâine un articol 
critic, ce-o să creadă omul muncii 
despre societatea noastră? O să 
creadă că este una rea. Asta nu e 
corect și nu e bine”.  

Înaltul Reprezentant al Uniunii 
Europene pentru Afaceri Exter-
ne și Politica de Securitate, Josep 
Borrell, a transmis un comunicat 
de condamnare a bombardamen-
telor rusești în Ucraina, care au 
dus la deconectări de energie 

electrică inclusiv în Republica 
Moldova.

„Condamn cu fermitate atacu-
rile criminale ale Rusiei asupra in-
frastructurii critice și civile ucrai-
nene, care au dus la deconectări 
masive de electricitate, inclusiv în 

Republica Moldova. Să lași mili-
oane de oameni fără curent, apă și 
căldură pe timp de iarnă este crud 
și inuman. UE va continua să spri-
jine neclintit Ucraina și Republica 
Moldova”, a transmis Josep Borell.

radiochisinau.md

UE condamnă bombardamentele ruse 
în Ucraina, care au dus la deconectări de energie 
electrică inclusiv în Republica Moldova

Constantin Cheianu: „Vedem cum kaghebiștii 
de cândva și-au dat mâna cu fsb-iștii de astăzi”

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Gazetei de Chișinău” ce vizează tema lustrației în 
societatea noastră. În ediția de astăzi, la ancheta noastră răspund scriitorul și publicistul Constantin 
Cheianu și Anatol Șalaru, ex-ministru al Apărării.

- Cât de necesară este acum 
o lege a lustrației în Repu-
blica Moldova?
Legea lustrației nu este necesa-

ră, legea lustrației este o obligație. 
Fără această lege a fost posibil ca 

Federația Rusă să-și promoveze 
liniștită oamenii care au detur-
nat parcursul Republicii Moldova 
menținându-ne în zona de influ-
ență a Moscovei. Unul din motive-
le pentru care ne aflăm în actuala 

situație o reprezintă lipsa acestei 
legi. De asemenea, legea lustrației 
ne-ar permite să identificăm și 
să oferim celor uciși și deportați 
lista celor care au contribuit la 
aceste barbarii sprijinind activ 
puterea sovietică. Pur și simplu, 
lipsa acestei legi a conservat și 
conservă oamenii Rusiei activi la 
Chișinău. Această lege ar fi o asa-
nare morală a societății noastre 
în care foști colaboratori ai KGB 
și informatorii lor au făcut legea.

- Cât de reală ar fi realiza-
rea unui proces al lustrați-
ei în prezent în Republica 
Moldova?
Niciodată nu este prea târziu 

să se promoveze o astfel de lege. 
Avem exemplul României, care a 
creat Consiliul Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității 
(CNSAS), avem exemplul Germa-
niei cu comisia Gauck, al țărilor 
baltice, care au desecretizat ar-
hivele fostelor servicii secrete. 

Personal, cred că, atâta timp cât 
nu ne vom cunoaște „eroii” din 
arhivele secretizate ale fostului 
KGB, vom fi extrem de vulne-
rabili. Cedarea fostelor dosare 
ale KGB-ului din R.Moldova ar 
elibera și ar rupe cumva SIS-ul 
de trecutul întunecat al acestei 
odioase structuri. Argumentele 
că o parte a arhivei a fost trimisă 
în Transnistria nu mai sunt eloc-
vente. Avem nevoie de această lege 
pentru a nu mai repeta istoria, iar 
informatorii KGB-ului și ofițerii 
săi să suporte măcar oprobriul 
public dacă nu mai pot fi trași la 
răspundere penală.

- În ce relație ați fost cu 
KGB? În domeniul Dvs. de 
activitate ce influență avea 
această structură odioasă?
Eu am lucrat ca cercetător la 

Institutul Moldovenesc de Cerce-
tare Științifică în Igienă și Epide-
miologie. Pe parcursul acelor ani, 
nu am cunoscut și nici nu am avut 

contact cu vreun ofițer al KGB. Am 
avut de a face cu KGB-ul începând 
cu anii de Renaștere Națională, 
când am condus Cenaclul „Alexe 
Mateevici”. Cu această ocazie am 
avut nenorocul să mă confrunt cu 
ei, să fiu reținut de mai multe ori 
și știam că suntem monitorizați 
atent de această structură a statu-
lui sovietic. Cred că deconspirarea 
KGB-ului ca poliție politică, ca 
principală unealtă a represiunii 
sovietice în Basarabia, trebuie re-
alizată. Fără această lege nu vom 
ști niciodată lângă cine am stat și 
mai ales cum a fost influențată 
evoluția Republicii Moldova. Aș 
vrea din tot sufletul să-mi pot con-
sulta dosarul personal de urmă-
rire informativă deschis de KGB 
și măcar să-i cunosc pe cei care 
ne-au turnat și au fost cârtițele 
sovietice în Mișcarea de Eliberare 
Națională.

Pentru conformitate, 
Rodica Mahu

Anatol Șalaru: „Lipsa acestei legi a conservat 
și conservă oamenii Rusiei activi la Chișinău”
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– Stimată Mariana Codruț, 
la început de conversa-
ție voi cita din eseul dvs. 
„Dumnezeu n-a fost co-
munist”: „Tot satul părea 
să fie prezent la biserica 
noastră cea bătrînă, coco-
țată chiar pe malul înalt al 
Prutului. Cu salcîmii, săl-
ciile și plopii întunecați de 
pe malul basarabenesc la 
numai zece-douăzeci de 
metri, cu oglinda neagră, 
neliniștitoare, a rîului 
chiar la poalele ei. Vocile 
preotului și ale sătenilor 
din cor erau multiplicate 
și căptușite cu o aură enor-
mă de cutia de rezonanță 
închipuită de valea Prutu-
lui și de burta nopții”. Cum 
se numește satul Dvs.? Ce 
se vorbea despre „malul 
basarabenesc” în copilăria 
dvs., în satul natal?
Satul meu, situat cam la 25 de 

kilometri sud de Iași, se numește 
Prisăcani. Am auzit destule despre 
Basarabia în copilărie, dar nu de la 
școală, oficial subiectul fiind tabu, 
ci de la ai mei. De pildă maică-mea, 
care avea pămînturi și neamuri 
„dincolo”, îmi spunea că în tinere-
țe trecea des rîul, inclusiv pentru 
baluri (cînd apa era mare, pe fete 
le treceau flăcăii în spinare!). Tot 
de la ea am aflat întîi despre tra-
gediile din familia noastră legate 
de „malul basarabenesc”: singurii 
săi doi frați și un cumnat, un frate 
de-al tatei, și multe alte rude și-au 
pierdut viața pe Frontul de Est. Și 
tata a stat un an într-un spital din 
București după ce a fost ciuruit de 
un obuz la cotul Donului. De altfel, 
satul meu și al bunicilor dinspre 
mamă erau pline de văduve, orfani, 
mame îndoliate și de foști com-
batanți în cel de-al doilea măcel 
mondial, întregi sau ciuntiți. În 
vorbele unora dintre ei, își făcea 
loc un pic de resentiment chiar și la 
adresa basarabenilor, că ar fi cînd 
cu rușii, cînd cu românii. Nu aveam 
pe-atunci atîta minte cît să pricep 
problema ori să mă intereseze cu 
adevărat, însă mai tîrziu am con-
siderat nedrept resentimentul lor. 
Fiindcă în timp, grație lecturilor 
mai ales, m-am lămurit și cît de 
atent monitorizată de ruși a fost 
și este mereu felia asta de pămînt 
românesc, și cît de sinistre sînt 
stăpînirea și propaganda lor. Ca 
acum războiul din Ucraina să pună 
orbitor în evidență grosolănia in-
credibilă a manipulării practicate 
de ei, grosolănie neegalată decît de 
cruzimea, înclinația morbidă spre 
crimă, distrugere și jaf care pare 
să-i caracterizeze…

Revenind la mentalitatea de 
demult: cînd auzeam de Basara-
bia mă simțeam cam ca în jocul 
acela copilăresc cu Omul negru: 
n-a venit, n-a venit, dar poate 
veni oricînd! Nimic de mirare, 

rusofobia și frica de ruși, adînc 
imprimate în inimile părinților 
în ciuda sloganelor comuniste 
„URSS bastionul păcii e” sau „țara 
vecină și pretenă”, pătrunseseră 
și în sîngele copiilor.

– Mama vă citea cărți? Tata 
era un bun povestitor?
Mama și tata nu ne-au citit, fi-

indcă nu aveau timp. Înainte de 
colectivizarea forțată, munceau 
zi și noapte pe cele vreo 5 ha de 
pămînt ale lor. La colectivizare, 
tata – un povestitor nu grozav 
– a fugit la muncă în Iași, noi, 
copiii, rămînînd cu mama. Dacă 
ea nu mi-a citit, în schimb mi-a 
încălzit și luminat copilăria cu mii 
de versuri știute pe de rost din 
Eminescu, Alecsandri, Coșbuc și 
alții, cu sute de cîntece, parabole, 
amintiri… 

 – Ați debutat editorial la 
editura Junimea, în 1982. 
Cum ați ales titlul volu-
mului de debut, „Măceșul 
din magazia de lemne”? A 
existat un măceș real?
În iarna lui ̀ 81 am văzut în ma-

gaziile școlii din satul Comarna, 
unde tocmai fusesem repartizată 
ca profă de română, grămezi de 
măceșe adunate de copii de pe 
dealuri, în practica agricolă obli-
gatorie. Fructele roșii sclipind în 
întuneric mi-au părut o expresivă 
metaforă a vremurilor.

– Cum comunică realitatea 
cu poezia? Cât de inutile, 

nedorite au devenit meta-
fora, imaginea în poezia 
de azi?
Pe mine nu mă atrage tricotul 

narativ considerat de unii poezie, 
chiar dacă e doldora de realitate. 
Mă interesează cu deosebire textul 
liric care se naște/ hrănește din 
biografie, dar nu se oprește la ea, 
ci o transcende. În acest scop, al 
trecerii dincolo de imediat, cred 
că metafora, o „scurtătură” prin 
limbaj capabilă să transporte 
multă semnificație și să sugere-
ze adîncimea, e de neocolit. Dar, 
sigur, pentru poezie nu există re-
țetă, dacă reușești să emoționezi 
și altfel decît prin esențializare, 
imagine, metaforă, e destul. 

– Prima antologie de po-
ezie a dvs., „Zonă com-
plice”, a apărut în 2021 
la Editura Cartier. Tot în 
2021, aceeași editură, Car-
tier, v-a publicat volumul 
de proză „Era lumină, era 
vînt”. V-ați imaginat, cu 
ani în urmă, că veți avea 
o colaborare strânsă cu o 
editură basarabeană?
Nu mi-am imaginat, însă mă 

bucură că am apărut la Cartier. 
Cărțile acestei edituri sînt, cum 
bine știți, foarte frumoase.

  
– În ce locuri din Iași se 
citește poezie, pentru pu-
blic? Cine dintre poeții 
ieșeni vă invită la eveni-
mente literare sau la o 
plimbare?

Poezie pentru public se citește 
prin cafenele, parcuri, festivaluri 
și în multe alte locuri pe care nu le 
știu, eu participînd mai rar la viața 
publică. Sînt prietenă pe facebook 
cu toți scriitorii din urbe care mă 
interesează, primesc invitații de 
la ei, îi citesc și mă bucur cînd 
ne întîlnim. Cît despre plimbări, 
le fac de regulă singură, sînt o 
bună ocazie de punere în ordine 
a gîndurilor.

– Cum a fost prietenia dvs. 
cu Emil Brumaru? Ați stat 
la cafea? Ce cafea îi plăcea? 
Amintea vreodată, în dis-
cuțiile dvs., despre Basa-
rabia?
Fiind concitadini, mă întîlneam 

cu Emil Brumaru pe stradă, pe la 
vreun eveniment literar, prin re-
dacția revistei „Convorbiri litera-
re”, ne-a și vizitat uneori pe mine 
și pe fostul meu soț. Apoi, am fost 
amîndoi incluși într-un grup de 
scriitori și artiști ieșeni trimiși în 
`98 de statul român pentru două 
săptămîni în America. Dar nu am 
făcut niciodată parte din cercul 
apropiaților lui, deci nu-i cunosc 
tabieturile, nu știu ce cafea prefe-
ra și nu-mi amintesc să-l fi auzit 
vorbind despre Basarabia. Însă pe 
facebook a publicat multe poezii 
tulburătoare din care nu lipsesc 
blestemele. Iată doar un exemplu: 
„Cel care Basarabia mi-a umilit/ 
Să-i legene un flutur infinit/ Hoi-
tul de colțul lunii spînzurat,/ Cînd 
corbii scurmă-n putredul ficat/ Și 
în plămînii tăbăciți de tabacioc/ 
Pînă-i rămîne scîrna-n vîrf de 
cioc...”. 

– După invazia Rusiei în 
Ucraina, priviți cu teamă, 
cu neliniște crescândă spre 
malul stâng al Prutului?
Firește, chiar dacă România e 

membră UE și NATO. Sînt destui 
ruși împotriva războiului, totuși 
masa celor care par să fie de par-
tea lui Putin și a ambițiilor sale 
imperialiste e suficient de mare 
ca să nu te cuprindă teama și ne-
liniștea. 

– Ce făceați în dimineața 
de 24 februarie 2022?
Pe 23 februarie, zi caldă și lu-

minoasă, m-am dus să-l văd pe 
frate-meu la Victoria, un sat din 
vecinătatea vămii Sculeni. Florin 
m-a plimbat cu barca pe lacul din 
coasta pensiunii unde lucra, am 
făcut fotografii, postate ulterior 
pe facebook, și am comentat în-
grijorați veștile despre manevrele 
rușilor. În dimineața de 24, auzind 
că au invadat Ucraina, l-am sunat 
să-l întreb dacă a aflat și să-l sfă-
tuiesc să se întoarcă la Iași! Mi-a 
răspuns, firește, că ce mi-e Victo-
ria pentru o rachetă, ce mi-e Iașul, 
la o adică. Pe urmă nu m-am mai 
putut desprinde de știri, partici-
pînd și eu de departe la calvarul 
prin care trec bieții ucraineni de 
nouă luni încoace.  

 – Ați scris multe poeme 
după declanșarea războ-
iului, unul dintre perso-
najele înfierate este Putin. 
Dacă v-ați întâlni cu Putin, 
pe viu, ce i-ați spune?
Să oprească măcelul și să re-

nunțe la putere. Dar nu ai cu cine 
vorbi, e ținut strîns în brațe de 
frică: frica de bătrînețe, de boală, 
de moarte, frica să nu-și piardă 
coroana, să nu se facă de rîs, să nu 
pară nebărbat... Or, un om sufocat 
de frică atacă orbește. Și, din nefe-
ricire, comunitatea internațională 
pare incapabilă să găsească ac de 
cojocul lui. 

– Veți publica într-o carte 
poemele despre războiul 
din Ucraina?
Posibil, nu știu exact. O să mă 

gîndesc la momentul potrivit.

– Sistemul energetic din 
Republica Moldova e pro-
fund afectat de război. 
Energia electrică ne vine 
din România. Cum cre-
deți, este aceasta o formă 
de Unire?
Este. Alături de multe altele, 

cum e, dacă tot am vorbit, publi-
carea de cărți de-ale autorilor din 
România în Republica Moldova 
și invers. 

– Care ar fi mesajul dvs. 
pentru basarabeni, în 
preajma lui 1 Decembrie?
Înainte de orice, le doresc din 

toată inima pace. Apoi: să nu mai 
cadă pradă propagandei minci-
noase care îi face să uite cine le 
sînt dușmanii și cine prietenii. Nu 
în ultimul rînd, să ia exemplu de 
la dîrzenia, curajul și solidaritatea 
ucrainenilor.

– Vă mulțumesc mult pen-
tru interviu!

Interviu de Irina Nechit

„De la mama am aflat despre 
tragediile din familia noastră 
legate de „malul basarabenesc”

C U L T U R Ă

Interviu cu Mariana Codruț, scriitoare, Iași, România

Poeta Mariana Codruț în adolescență
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Arcadie Suceveanu, 70 de ani 
de la naștere: expoziție 
și medalion literar la MNLMK

Pe 16 noiembrie a.c., Muzeul 
Național de Literatură „Mihail Ko-
gălniceanu” a organizat, în parte-
neriat cu Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, expoziția și medalionul 
literar „«Poemul acesta pe care îl 
scriu»: Arcadie Suceveanu – 70”, 
care au deschis seria evenimen-
telor din Sala verde a muzeului. 

Îmbrăcată în straie de sărbă-
toare, Sala verde și-a întâmpi-
nat primii oaspeți cu o expoziție 
alcătuită din cărți, manuscrise, 
documente, scrisori, artă plastică, 
fotografii și obiecte personale din 
colecțiile MNLMK și din arhiva 
personală a lui Arcadie Suceveanu 
și cu un recital la saxofon, susținut 
de Serghei Gleb de la Filarmonica 
Națională „Serghei Lunchevici”. 

În deschidere, Maria Șleah-
tițchi, director general al MNL-
MK, a salutat publicul numeros, 
prezent la eveniment, mențio-
nând că această prezență este și 
un însemn al respectului pentru 
poetul Arcadie Suceveanu, ajuns 

la vârsta de 70 de ani, o vârstă 
a înțelepciunii. În continuare, a 
fost prezentată concepția expo-
ziției, elaborată de dr. Margareta 
Curtescu, cu suportul lui Arcadie 
Suceveanu, care a colorat spațiul 
cu metafore din propria-i creație. 
Astfel, publicul s-a lăsat provocat 
să descifreze semnificațiile oglin-
zii în care se reflectau mai multe 
cărți, dar și cele ale mărului roșu 
plasat pe un piedestal, chiar în 
centrul sălii. 

În continuare, Teo Chiriac, 
președintele Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, și-a început discur-
sul prin evocarea momentului de 
acum patru decenii, când l-a cu-
noscut pe Arcadie Suceveanu în 
cadrul unei emisiuni de la Radioul 
național, moment care a marcat 
colaborarea și prietenia dintre 
cei doi. Totodată, Teo Chiriac 
i-a mulțumit predecesorului său 
pentru modul în care a gestionat 
activitatea breslei scriitoricești în 
anii când a fost vicepreședinte, 

Au înnebunit salcâmii, pe bune?

Cine a spus că au înnebunit? 
Poetul Arhip Cibotaru. 
Au înnebunit salcâmii!/ De atâ-

ta primăvară/ Umblă năuciți prin 
vânturi/ Cu tot sufletu-n afară... Și 
a rămas în inimile noastre, și în plină iarnă 
îi cântăm versurile.

Iar portretul? Portretul a fost executat 
de pictorița Elena Bontea încă prin anul 
1971*. Știm că pictorița mânuiește cu mult 
talent pata de culoare. Ce paletă cromatică a 
aplicat Ea pe acel fundal între cer și mare... 
Marea l-a ademenit mereu pe poet. Îi lu-
cește, strălucește fața de atâta inspirație.  

Vi se pare o mască? E aura care-l învăluie, 
care nu lasă vederii sensibilitatea de care 
uneori trebuie să te ascunzi, ca să-ți acoperi 
vulnerabilitatea. În fața sistemului. Cum 
altfel să reziști în perioada în care ești redac-
tor-șef la cea mai prestigioasă revistă literară 
- Nistru!? Pe durata anilor 1971-1988. Chiar 
dacă geme sensibilitatea poetului: Mă pierd 
întreg, de bună voie/ Înfășurat ca de 
zăbrele/ În tot ce ești pe astă lume/ 
De la țărână pân-la stele.

Apoi silabele parcă ar obosi și Cuvin-
tele noastre au cearcăne. De ce? De 

nesomn, de chinul gândului, de căutare și 
de găsire a explicațiilor pentru curajul de 
a-l publica pe Nicolai Costenco, pe Nicolae 
Țurcanu, pe ei, cei reveniți din GULAG.

Doar poetul poate să simtă durerea 
golului din suflet: Locul gol de lângă 
mine/ Golu-acesta-i și în piept/ Go-
lu-n casă îmi răsună/ Ce mai sper 
și mai aștept?

Ați parcurs o carieră poetică reușită cu 
Inscripții pe Turnul Babel, apoi, văzân-
du-l pe Ultimul Noe, ați trișat cu asul din 
mânecă care era un Șase de dobă. 

 Stiloul acesta-ntr-o mână nă-
tângă/ Nu știe să râdă, nu știe să 
plângă... / Mă tem să mă joc cu el 
pe hârtie... Da, dar, adunând o întreagă 
istorie plină de evenimente cu titlul sugestiv 
Pe timpul lui Teleucă..., oare ce mână 
sau ce stilou a intervenit în manuscris fără 
jale, cu bărdița? Păcat. Așa a dictat omul 
Arhip Cibotaru? Omul din spatele măștii? 
Sau omul cel omenos, calitate remarcată 
de mulți? Ce s-a întâmplat? Intimidat de 

posibilitățile acelui stilou, n-a fost aruncată 
masca? Scăpat de sub mască rămâne doar 
moțul pomădat. O mască aplicată perfect! 
De sus, de pe oasele temporale, până pe 
marginea de jos a mandibulei. Pe toată 
partea dreaptă. Semnificația ei ne-o mai 
poate descifra doar maestra Elena Bontea. 
A făcut-o pentru un nomenclaturist? Inte-
resant, cum o fi arătând masca pe cealaltă 
parte, pe stânga, care nu ni se arată? 

Gestul căderii din realitate/ îl imi-
tați, știindu-l că există/ Dar într-o 
zi și arta se prea poate/ Să fie o re-
alitate tristă... Perfectă dreptate: S-au 
prea-nmulțit de tot echilibriștii.
Mihaela PERCIUN, scriitoare, muzeograf, 

Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

*Elena Bontea (a.n. 1933)
Portretul scriitorului Arhip Cibotaru
Ulei/ pânză, 105x70 cm, 1971
Colecția Arte plastice, nr. de inv.1528, 

MLNMK 

apoi președinte al Uniunii. Cu 
titlu de încheiere și în semn de 
înaltă apreciere, președintele US 
din Moldova a citat un fragment 
dintr-o cronică semnată de Alex. 
Ștefănescu: „Limba aleasă folosită 
de poet în cele mai inspirate texte 
ale sale, ca și aptitudinea de a face 
din poezie un spectacol de gală 
constituie o contribuție prețioasă 
la dezvoltarea literaturii române 
nu numai de acolo, ci și de aici. 
De oriunde” („România literară”, 
nr. 50, 1990). 

Medalionul a continuat cu mai 
multe evocări, amintiri și, evident, 
omagii aduse lui Arcadie Suce-
veanu, ajuns la o vârstă a bilan-

țului. Printre cei care au reușit 
să îl felicite se numără mai multe 
personalități din viața culturală de 
la noi, între care Leo Butnaru, Ma-
rian Stârcea, Eugen Lungu, Vladi-
mir Beșleagă, Mircea V. Ciobanu, 
Anatol Moraru, Ana Bantoș, Ion 
Hadârcă, Dumitru Apetri, Eugenia 
Bejan, Constantin Șchiopu ș.a. 
Un omagiu scriitorului i-a adus și 
Alina Tabacari, șefă interimară a 
Direcției Cultură a Primăriei mun. 
Chișinău, care a vorbit despre im-
pactul cărților pentru copii asupra 
generațiilor de ieri și de azi. 

Prezența doamnei Lucia Su-
ceveanu, soția scriitorului, a fost 
remarcată de mai mulți oaspeți ai 

evenimentului, care i-au mulțumit 
pentru sprijinul și grija acorda-
te poetului, devenindu-i „mâna 
dreaptă și mâna stângă” (Teo 
Chiriac), dar și cea care „îi duce 
și plimbările”, vorba lui Serafim 
Saka, invocat de însuși Arcadie 
Suceveanu. 

La finele evenimentului, oma-
giatul a mărturisit că prezența tu-
turor oaspeților, dar și discursu-
rile lansate, îl motivează să pună 
punct și să o ia de la capăt, or după 
70 de ani există viață. 

Revenind la structura expo-
ziției, reținem prezența mărului 
în calitate de însemn metaforic, 
ce trimite la volumul „Mărul în-
drăgostit de vierme” (1999), din 
care cităm un fragment pentru a 
ispiti și alți iubitori de poezie să 
viziteze expoziția din Sala verde 
(funcțională până pe 11 decembrie 
2022), dar și să citească opera lui 
Arcadie Suceveanu: „Asta e toată 
povestea mărului / îndrăgostit de 
propriul vierme – / măr care poate 
fi văzut / chiar la dumneavoastră 
pe masă” („Love story”).

Natalia HARITON,
cercetător științific superior 

la MNLMK

A N I V E R S Ă R I
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Gheorghe BÂLICI

Scurtă 
investigație de 
Hramul satului

S a l t i m - b a n c

Când ajungi la Hra-
mul satului tău și stai 
„trei zile cu oiștea cum 
ai intrat pe poartă în 
curtea gospodarului” 
nu mai prinzi și cele-
lalte trei zile cu oiștea 
întoarsă invers, pe di-
recția ducerii acasă, 
pentru că „în a treia zi 
oaspetele, ca și peștele, 
începe să se strice”. Îți 

strângi frumușel periuța și pasta de dinți, te primenești 
cu o cămașa curată și mulțumești gazdei care este foarte 
fericită și zice că ar vrea să te vadă și la anul. De ce anume 
tocmai peste un an, te întrebi, dacă știi că sunt și alte mari 
sărbători și dorul de cei care au un vin ales și o țuică ne-
maipomenită ar putea să te mâine iar peste văi și dealuri?

Cu toate că nu ai stat doar pe capul gospodarului la care 
ai tras și ai mai trecut și pe la rude și prieteni, sentimentul 
despărțirii de cel care te-a sunat și te-a invitat cu o săp-
tămână înainte te copleșește și, vrei, nu vrei, mai ceri un 
pahar „la botul calului”. „Calul” este însetat după trei zile 
de deshidratare și nu mai rămâne nimic în ulciorul de lut 
frumos ornamentat. Gospodarul, ca și tine, se bucură de 
licoarea răcoritoare care i-a stins din focul sacru al sărbă-
torii, dar, probabil, și 
de faptul că, în sfârșit, 
pleci și va putea să se 
ocupe în zilele urmă-
toare de gospodărie, 
căci atâtea și atâtea 
griji și probleme ne-
rezolvate se adună la 
casa omului.

Pe drumul înspre 
oprirea de la margi-
nea satului, de unde 
ajungi în câteva ore în 
capitală, faci un fel de 
bilanț a tot și a toa-
te, te întrebi dacă nu 
cumva vei fi supărat 
pe cineva cu vreo glumă nelalocul ei că, de, se mai întâmplă... 
Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, dar stai că ceva 
totuși te frământă, nu-ți dă pace și te roade din interior. 

Încă la sosire un omulean ți-a spus că din satul în care 
te-ai născut și cu care te mândrești pleacă un microbuz la 
protestele de la Chișinău. Microbuzul vine de undeva până 
la „ojidalkă”, stația despre care vă vorbeam, și preia femei 
„nemulțumite de regimul odios” de la Chișinău. Acestea 
se laudă prin sat că în capitala republicii sunt servite cu 
„morojnă” și limonadă, că li se dă și câte o cafeluță pentru 
înmuierea coardelor vocale, căci trebuie să strige „Jos 
Maia Sandu!”, „Jos mafia!”, jos orice îți spun organizatorii 
protestelor, proteste ce nu se mai termină. După o zi de 
plimbare prin Chișinău, cu strigăte, fluierături și huiduieli 
prin toate locurile unde stau ascunși „dușmanii poporului”, 
se întorc seara acasă cu același microbuz și cu... câteva sute 
de lei în buzunar. A doua zi, dacă ai noroc, ajungi iarăși la 
Chișinău și istoria se repetă.

De organizarea din sat a grupului de femei se ocupă 
Larisuka, care, cacofonie admisibilă, strânge o sumă cu 
mult mai mare decât a simplelor participante la „excur-
sia” aproape zilnică la Chișinău. Larisuka a fost racolată 
de cineva „mai de sus” care strânge o sumă și mai mare și 
răspunde de tot raionul. De la Chișinău se fac invitațiile în 
plicuri cu bani, care bani îi dă Șoricelul, un animăluț din-
tr-o fabulă încă nescrisă. Șoricelul l-a înlocuit, cu acceptul 
ursului din Răsărit, pe purcelușul dolofan care-ar vrea și el 
un ban, căci în negrul său kuliok bani nu au rămas deloc. 

Din sumele care se dau pentru „triumful dreptății și 
adevăratei democrații” rămâne, bineînțeles, foarte puțin 
pentru cei care fac drumul la Chișinău, dar și așa lumea 
pare să fie mulțumită. Un sac de ceapă, unul de cartofi, ceva 
hăinuțe la copii, cine ți le dă? Ș-apoi pentru banii pe care 
îi primești după ce strigi de răgușești, nu plătești impozit. 
Primăria nu știe, și nici n-o interesează, că ai venituri în 
plus. Îți mai dă niște bani pentru energie electrică, pentru 
lemne, ca să ajungi în primăvară și să continui să mergi... 
la alte proteste.

Încetul cu încetul, am devenit o republică de protesta-
tari, care nu prea știu de ce protestează, dar știu pentru 
ce participă.

Vladimir BULAT

Țăruș
S i m e z e

Volumul prezentat a apărut la 
cumpăna dintre ani, iar eu l-am pri-
mit în ianuarie 2022. S-a publicat 
la Editura ARC din Chișinău; mi-a 
parvenit cu o dedicație de la pictorul 
Mihai Țăruș: „cu mulțumiri pentru 
contribuția la apariția acestui al-
bum”. 

De fapt, nu am făcut decât un „Cu-
vânt-înainte”, dar cartea este despre 
un proiect de viață, o radiografie a 
autoportretului în ambele sensuri, 
de chip pictat, dar și de „minte sca-
nată”, aceasta din urmă conținând 
un pasionant jurnal, mai degrabă 
fragmente din acesta (cred), cu în-
semnări care se întind pe o perioadă 
lungă, 1964-2021, și este după umila 
mea știință, al doilea diariu pe care-l 
produce un artist plastic din spațiul 
transprutean, aceasta fiind după cel 
lăsat nouă de Mihail Grecu, apărut 
în traducere, în limba rusă, la Mos-
cova, prin grija și în tălmăcirea fiicei 
sale, Tamara Peicev-Grecu, în 2009. 
Intuiția îmi spune că acel Jurnal nu 
era decât o amplă spicuire dintr-un 
material inedit, care-și așteaptă rân-
dul să fie publicat în limba română, 
cândva.

Autoportretul în viziunea acestui 
artist nu este o pledoarie pentru ima-
ginea fidelă din oglindă, este privit 
ca un agregat analitic și conceptual 
asupra deambulărilor artistului între 
două spații culturale distincte, de-a 
lungul câtorva decenii: Chișinău și 
Sankt-Petersburg, un oraș de peri-

ferie, de hotar al fostului Imperiu 
Țarist (acum la porțile UE!), și capi-
tala acelei entități imperiale, care a 
dispărut, dar a rămas ca o simfonie 
culturală, dramatică, complexă și 
atractivă.

Notațiile jurnaliere ale lui Mihai 
Țăruș sunt scurte, compacte, dubita-
tive, referindu-se mai ales la procesul 
propriu de creație, la călătorii, întâl-
niri, discuții cu colegii, cristalizări 
în propriile zbateri etc. de stat cu 
creionul, de meditat... sunt multe lu-
cruri și detalii prea personale, altele 
– anevoie de descifrat. Dar tocmai în 
aceasta constă sinceritatea și preți-
ozitatea auto(jurnalului) propus de 
autor, că nu-ți lasă nicidecum senti-
mentul unei interesate cosmetizări, a 
unei imagini mai favorabile, pozitive, 
și în acest sens pasajul pe care-l voi 
cita este lămuritor pentru a putea 
pendula cu ușurință între text și nu-
meroasele lucrări, în desen, pictură, 
sculptură, inserate în acest prețios 
album: „Sfârșit de an. Recapitulări, 
concluzii? Parcă nici nu e nevoie, ori-
cum nu reorientez nimic. Totul mer-

ge ca de obicei într-un ritm anume. 
Așa a fost ani de zile, așa e și acum. 
Ultima pânză pictată acum o zi e un 
fel de ecou al picturii de anul trecut 
„evenimente în context”. Vedeam o 
insuficiență în ea, am încercat din 
nou și a ieșit o altă temă: „dedubla-
re în transformare”. Culoarea în ea 
e mai mult ton. Poate ar trebui la 
anul să elimin de pe paletă culoarea 
neagră? poate atunci ar începe jocul 
culorii?” (31 decembrie 2015).

Mi-amintesc că unul dintre pri-
mele mele articole publicate a fost 
despre pictura lui Mihai Țăruș, și era 
toamna lui 1991, iar pictorul a ținut 
să consemneze acest fapt în jurnalul 
său, am constatat acest fapt cu bu-
curie... iar relația noastră a evoluat 
de atunci într-o simpatie reciprocă.

Vreau să cred că înțeleg mult mai 
mult din demersul lui formal și plas-
tic acum, decât eram capabil să o fac 
în acel îndepărtat an, cu trei decenii 
în urmă.

Ediția de față a fost îngrijită de 
pictorița Larisa Astrein, soția și par-
tenera de viață a artistului nostru.

Parlamentul European și o 
coaliție a unor mari orașe din UE 
vor dona generatoare electrice 
și transformatoare Ucrainei

Parlamentul European 
(PE) și o coaliție a unor mari 
orașe ale țărilor europene își 
vor uni forțele pentru a dona 
generatoare electrice și trans-
formatoare Ucrainei, țară unde 
atacurile rusești asupra infras-
tructurii energetice privează 
o parte a populației de curent 
și de alte utilități în prag de 
iarnă, relatează miercuri agen-
țiile Reuters și EFE, citate de 
Agerpres.

Inițiativa „Generatoare ale 
Speranței” (Generators of Hope) 
lansată de PE și de Eurocities, co-
aliție ce reunește peste 200 de ora-
șe din 38 de state europene, are în 
vedere să trimită Ucrainei sute de 
generatoare electrice chiar în zilele 
următoare pentru a ajuta populația 
ce se află în fața unei ierni fără elec-
tricitate, încălzire sau apă potabilă, 
scrie G4Media.

„Zece milioane de ucraineni nu 
au în prezent electricitate din cauza 

atacurilor Rusiei asupra infrastruc-
turii critice civile”, a declarat la o 
conferință de presă președinta PE, 
Roberta Metsola (foto).

„Parlamentul European și UE au 
arătat o solidaritate remarcabilă cu 
Ucraina pe fronturile umanitar, mili-
tar și financiar. Acum, ei (ucrainenii) 
au nevoie de sprijin practic pentru 
a trece iarna”, a subliniat Metsola.

Generatoarele vor fi destinate 
menținerii în stare de funcționare a 
facilităților esențiale, respectiv spita-

le, școli, instalații de furnizare 
a apei, centre de îngrijire, adă-
posturi sau telefonie mobilă.

„Trebuie să acționăm 
imediat. Iarna este în fața 
noastră, lipsesc electricita-
tea și gazele, nu avem timp 
de pierdut”, a declarat Dario 
Nardella, președinte al Eu-
rocities și primar al orașului 
italian Florența.

Întrebat despre numărul 
generatoarelor ce ar putea fi 
donate Ucrainei, el a confir-

mat că ar putea fi vorba de câteva 
sute, inclusiv generatoare indus-
triale.

Rusia a lansat miercuri un nou 
val de rachete și drone asupra in-
frastructurii energetice ucrainene, în 
seria de atacuri de acest fel începută 
în luna octombrie pentru a încerca 
să aducă Kievul la masa negocierilor 
și a diminua potențialul de luptă al 
Ucrainei în războiul declanșat prin 
agresiunea rusă.

De la

Chișinău se fac 
invitațiile în plicuri 
cu bani, care bani 
îi dă Șoricelul, un 
animăluț dintr-o 

fabulă încă nescrisă.

P R I V I R E A
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Aurel Manolescu, 
bardul basarabean de pe 
continentul nord american

Rapsod, poet, prozator, com-
pozitor, profesor de muzică, in-
strumentist (a cântat la balalaică, 
chitară și vioară), Aurel Manolescu 
a avut un destin dramatic care l-a 
rupt de la vatră, aruncându-l pe 
alte meleaguri, pe alt continent. 

S-a născut la 10 mai 1922 în Ba-
sarabia, în satul Costești, raionul 
Râșcani. Școala primară a făcut-o 
în satul natal, studiile liceale – la 
Iași. A susținut examenele de ad-
mitere la Conservatorul de Muzică 
și Artă Dramatică George Enescu 
din Iași.

În 1941, îl aflăm la Școala mili-
tară, de unde a fost trimis pe front 
și luat prizonier. A fost condamnat 
la moarte. A stat șase ani chinuitori 
în lagărele URSS. Acolo a scris pe 
coajă de mesteacăn romanul său 
autobiografic Bazarul iluziilor. În 
perioada șederii în gulag, a găsit o 
cutie de rezonanță în timpul unor 
săpături la o mănăstire din care a 
confecționat o balalaică. 

Realizat plenar în țara 
adopției

„La Montreal, își amintea jur-
nalistul Alexandru Dorogan, ținea 
pe perete un tablou al lui Ștefan cel 
Mare, niște chitare și acea legen-
dară balalaică.” În 1949, a revenit 
în țară cu gândul de a-și continua 
studiile. A învățat la Conserva-
torul Ciprian Porumbescu din 
București, absolvind facultatea 
de compoziție-dirijat-pedagogie.

A lucrat ca artist liric la Radio-
difuziune, iar în 1960 funcționează 
ca profesor de liceu în București. 
În 1979, a emigrat în Canada. În 
plan artistic, s-a realizat din plin 
în Canada, fiind membru al Uni-
unii Compozitorilor, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Canada și 
membru al Asociației Autorilor și 
Compozitorilor Canadieni. A fost 
șef de orchestră, director muzical 
și profesor, concertând în săli pu-
blice, la radio și televiziune. A fost 
cunoscut și apreciat în mass-media 
canadiană. 

Aurel Manolescu s-a realizat și 
în plan literar, a publicat versuri, 
proză și articole (în limba româ-
nă) în revistele „Literatura și Arta” 
(Chișinău) și „Lumea Liberă Ro-
mânească” (New York).  În Canada 
a editat albumul Vechi cântece și 
jocuri populare din Basarabia 
cu prezentări în limbile română, 
franceză și engleză. În prefața al-
bumului Aurel Manolescu scria: 
„Vechile cântece basarabenești au 
avut o soartă paradoxală. Parte 

persistă în folclorul românesc, 
parte s-au șters voit, parte s-au 
călătorit până-n depărtatul Kaza-
hstan. Scăpat de la vămi și cumpe-
ne, ajuns în binecuvântata Canadă, 
țară de adopție, scriu acest album 
cu vechi cântece din Basarabia ca 
unul ce le iubesc și le cânt, căci le 
știu din tată-n fiu ori le-am cules 
în anii tinereții direct de la sursă…” 
A scris romanul Bazarul Iluziilor 
care a fost editat la Cluj-Napoca, 
la editura Zamolxis, în anul 1994. 

O voce mare, gravă, 
inconfundabilă

Grație jurnalistului Alexan-
dru Dorogan, fostul director la 
Radio Moldova, care l-a întâlnit 
pe profesorul și muzicianul Aurel 
Manolescu în Canada în 1993, au 
ajuns la noi discurile și albumul 
domniei sale. Cântecele aduse de 
peste ocean m-au impresionat în 
mod deosebit. Am fost încântată 
de vocea lui Aurel Manolescu, o 
voce mare, gravă, aleasă, incon-
fundabilă. Am ascultat de câteva 
ori acele 15 cântece selectate cu 
gust, cu minuțiozitate, interpretate 
excepțional, la fel și acompania-
mentul, care aparține cântărețu-
lui, m-a fascinat. M-a impresionat 
coperta discului – o fotografie din 
arhiva de familie făcută la 1918, 
anul Unirii, cu 9 primari din 9 
provincii basarabene în costume 
naționale (foto). Printre aceștia e 
și tatăl cântărețului care la acea 
vreme era primar de Costești. 

L-am sunat pe dl A. Dorogan 
pentru a-mi exprima încântarea 
față de talentul și repertoriul lui 
Aurel Manolescu. Dumnealui m-a 
ascultat cu atenție, apoi mi-a zis: 
„Ia și scrie tot ce mi-ai spus acum 
mie, pentru că eu plec zilele astea 
în Canada și îi transmit maestrului 
gândurile tale. Apropo, mi-a zis, 
nu uita să-mi dai și o casetă de-a 
ta să i-o transmit, are să se bucure 
foarte mult”. 

La întoarcere, dl A. Dorogan 
mi-a transmis două scrisori de la 
Aurel Manolescu, pe care le păstrez 
cu sfințenie, două scrisori scrise în 
primăvara anului 1996, era anul 
în care maestrul și compatriotul 
nostru Aurel Manolescu a dece-
dat. Scria cu mult dor și drag de 
Basarabia.  

„Dor mult pentru pămân-
tul natal trimit pe calea 
sufletului”

„Stimată Doamnă, vă răspund 

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

la sincerele și frumoasele dum-
neavoastră rânduri cu turburarea 
unui îndepărtat și nostalgic bătrân 
compatriot”. Sau „Considerați că 
sunt un cuc ce cântă în această 
sfântă duminică de mai. Nu am 
cuvinte potrivite spre a-mi ex-
prima bucuria ce mi-ați făcut-o, 
scriindu-mi și ascultând cântecele 
dumneavoastră. Cum aș putea să 
vă laud? Ca încă în câteva cazuri 
din istoria neamului nostru ales a 
suferi pe nedrept, s-a întâmplat un 
straniu fenomen al unei renașteri 
deosebit de valoroase a simțirii 
și artei. De unde oare această 
minune? Probabil din vrerea lui 
Dumnezeu, ca o recompensă și, 
mai ales, din acea grea suferință 
care a trebuit să biruie cu orice 
preț moartea. Din Moldova bate un 
vânt al purificării folclorului nostru 
ancestral, rafinat până la străluci-
rea diamantului. Merită Moldova 
a fi un continent și nu o țărișoară 
de la marginea lumii, iar Româ-
nia Mamă un Univers al liniștii și 
bucuriei”. „Cele cuvenite distinsei 
dumneavoastră familii și dor mult 
pentru pământul natal trimit pe 
calea sufletului”. În prefața al-
bumului „Vechi cântece și jocuri 
din Basarabia” Aurel Manolescu 
scria: „Frumoasă, de neuitat Țară 
a Basarabilor, străvechi pământ 
românesc, astăzi înstrăinat cu tot 
cu cetățile-i și zidurile ancestrale 
de apărare, cu oameni destoinici 
și dârji care nu-și uită obârșia nici 
datinile!”

La vârsta de 71 de ani a înregis-
trat o casetă  cu  muzică pe care 
mi-a trimis-o. „Vă trimit o casetă 
făcută de mine la 71 de ani după 
greaua operație ce am suportat-o 
la inimă. Am acolo Doruleț puiu-
leț, pe care-l găsiți cu explicațiile 
necesare în caietul folcloric. Am 
și unele piese de estradă Rasputin 
vals, e un botez dat de mine că 
așa ceva nu există la ruși. Ca și la 
cântecul Of, America mă găsesc 
pe ici, colea în ograda rușilor, dar 
am făcut-o cu intenție. Trăit-a de 
mult la Moldova, cântec de lea-
găn – sunt cu tot cu text ale mele. 
Răzășeasca, piesă instrumental 
lăutărească căreia i-am pus un text. 
Vocea nu mă ascultă întotdeauna. 
Degetele mai calcă și pe alături, 

mai ales la balalaică, of, America. 
Vă rog să includeți în repertoriul 
dumneavoastră și cântece de ale 
mele. M-ar onora. S-ar mai putea 
face suprapuneri in duo într-o fină 
prelucrare de laborator al înregis-
trării. Eu să cânt prima bancă, să-
mi țineți dos.” 

Am ales să cânt din repertoriul 
maestrului Aurel Manolescu cân-
tecul folcloric de o aleasă ținută 
melodică și poetică Păhăruț, sticlă 
curată. Iar lui Igor Rusu și lui Iurie 
Sadovnic le-am dat cântece din 
repertoriul lui Aurel Manolescu, 
încurajându-i să cânte. Ambii au 
ales cântecul Răzășeasca, pe care 
l-au interpretat fiecare în felul său. 

Îi plăcea în mod deosebit lui 
Aurel Manolescu să studieze felul 
cum percepe, apreciază publicul 
valorile, muzica. „Din păcate, îmi 
scria dumnealui în una din scrisori, 
în muzica populară românească și-a 
făcut loc și prinde rădăcini țigani-
zarea. Nu mă refer la muzica lău-
tărească, ci la cântecele de dor, de 
jale, de înstreinare cele ce-s ajunse 
pe drumul dintre cârciumă și chi-
olhan. (Oooof, maică, aoileu, zău 
că da sau fir-ar să fie etc.). Sigur 
că datorită mijloacelor tehnice de 
difuzare, stilurile, dialectele folclo-
rice s-au cam amestecat. Basarabia 
vine cu forța tradiției pe care o cu-
nosc și eu în parte, vine cu veșnic 
proaspăta impunere a unui stil ce 
s-a impus prin nobila existență a 
nobilului țăran moldovean. Unele 
influențe ale intonațiilor slave au 
fost românizate, adică conduse spre 
cadențe finale specifice nouă. Stilul 
armonic este preferat celui modal 
în Occident. Aici este secretul suc-
ceselor rusești. Au dat compozitori 
occidentalizați datorită consonanței 
terței și utilizării ei. 

Basarabia vine cu stilul 
impus prin existența 
nobilului țăran moldovean

Bizantinizarea, hai să-i zicem 
forțată, modală, a școlii românești 
de compoziție dintre cele două 
războaie mondiale, deși merito-
rie, nu are succesul folclorului și 
compozitorii noștri de indiscutabil 
talent nu sunt apreciați datorită 
exprimării tendențios modale. La 

G. Enescu Rapsodiile sunt occiden-
talizate armonic și au mare succes. 
Oedip, deși este o operă magistrală, 
nu prinde. Țiganii nu au folclor. 
Ei sunt colportorii folclorului (des 
alterat) al popoarelor cu care au ve-
nit în contact: țiganii ruși, spanioli, 
unguri, români. Ei s-au supus fol-
clorului altor popoare. Fenomenul 
muzicii lăutărești (instrumentale) 
la noi este foarte răspândit și nu-i 
deloc urât. Modificat de virtuozi 
țigani, este foarte antrenant și plă-
cut urechii. Pe aici și peste tot în 
lume pe unde se produc țiganii dau 
ciocârlia drept o creație țigănească. 
Când s-au dus ei la prășit sau la 
coasă în zorii zilei ca s-o asculte? 
Cântec de inspirație agrestă din cele 
mai vechi timpuri, readus în actua-
litate de Grigoraș Dinicu, moștenit 
de la celebrele tarafuri din secolul 
trecut ale lui Grigore Vindireu de 
la Suceava și Barbu Lăutaru din 
Iași, despre care se știe că nu erau 
țigani. Liszt și Brahms folosesc mu-
zica țiganilor unguri. Enescu pe cea 
lăutărească care mi-i țigănească. E 
cântată de lăutarii țigani, dar baza 
intonațiilor, relațiile dintre trepte, 
chiar titlurile pieselor nu-s decât 
românești neaoș.”

Nu voi exagera dacă voi spune 
că nimeni niciodată nu m-a încu-
rajat și nu m-a complimentat așa 
cum a făcut-o Aurel Manolescu. 
Dumnealui îmi scria după ce 
ascultase cântecele de pe prima 
mea casetă: „Sunteți un trubadur 
original cu stofă de interpret ales. 
Mi-ați făcut o mare bucurie și vă 
rog să nu vă dați la fund, ci să vă 
zbateți ca o leoaică ce sunteți. Pie-
sele folclorice au parfum local și 
sunt pline de poezie. Dumnezeu 
să vă ajute și să răzbiți acolo unde 
vă e meritat locul. Foarte originală 
melopeea. Aveți o viziune specifică 
talentului autentic.”

A avut o viață zbuciumată lu-
minată de cântec, de emoție, de 
cuvânt, de dor. Se crede că un artist 
este mare doar în măsura în care 
compatrioții lui își amintesc de el, 
îl pun în valoare. Să ne amintim de 
omul și artistul Aurel Manolescu, 
să-i reascultăm cântecele, căci aco-
lo și-a pus Dumnealui dorurile, 
emoția, viața.

Maria Mocanu

„Vechile cântece basarabenești au avut o soartă pa-
radoxală. Parte persistă în folclorul românesc, parte 
s-au șters voit, parte s-au călătorit până-n depărtatul 
Kazahstan. Scăpat de la vămi și cumpene, ajuns în bi-
necuvântata Canadă, țară de adopție, scriu acest album 
cu vechi cântece din Basarabia ca unul ce le iubesc și le 
cânt, căci le știu din tată-n fiu ori le-am cules în anii tine-
reții direct de la sursă…”

Aurel Manolescu
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Prevenirea diabetului
Diabetul zaharat este o afecți-

une metabolică caracterizată prin 
modificări ale valorilor glucozei 
din sânge.

De câte tipuri este diabetul 
zaharat?

Principalele subtipuri de dia-
bet zaharat sunt reprezentate de 
diabet zaharat tip I și tip II, însă 
există mai multe categorii:

Diabet zaharat tip I – prezent 
la copii și adolescenți;

Diabet zaharat tip II – prezent 
la persoanele adulte și vârstnici;

Diabet gestațional – prezent 
doar pe perioada sarcinii;

Diabet neonatal – diagnosticat 
în primele șase luni de viață;

Diabet MODY – diabetul de tip 
adult al tânărului (sub 25 de ani).

Poate fi prevenit diabetul 
zaharat?

Având în vedere mecanismele 
fiziopatologice diferite prin care 
subtipurile mai sus-enumerate 
își pot face apariția, răspunsul la 
această întrebare este diferit, în 
funcție de tipul de diabet.

Diabet zaharat tip I

Diabetul zaharat tip I este o 
afecțiune cronică, autoimună ce 
poate fi tratată, dar nu vindecată. 
În pofida numeroaselor încercări 
de a identifica strategii de preven-
ție pentru persoanele la risc sau cu 
istoric familial de diabet zaharat, 
nu au fost demonstrate metode 
eficiente de prevenție.

Diabet zaharat tip II

Diabetul zaharat tip II apare 

atunci când organismul nu produ-
ce suficientă insulină sau nu poate 
folosi insulina produsă. Acesta 
poate fi prevenit sau întârziat prin 
modificări ale stilului de viață. 
Conform studiilor, riscul de diabet 
zaharat tip II poate fi redus cu 
până la 58% la persoanele care își 
modifică stilul de viață. Un studiu 
japonez ce a cuprins 458 de par-
ticipanți a demonstrat reducerea 
riscului de diabet zaharat tip II cu 
67, 4% prin intervenții asupra sti-
lului de viață precum: scăderea în 
greutate, creșterea consumului de 
legume și includerea în programe 
de antrenament fizic.

Scăderea în greutate are efecte 

benefice asupra metabolismului 
glucozei, fiind o piatră de temelie 
în prevenirea diabetului zaharat 
tip II. Cu toate acestea, scăde-
rea în greutate nu este singura 
metodă de reducere a riscului de 
diabet zaharat tip II la persoa-
nele supraponderale sau obeze, 
întrucât aceasta este asociată cu 
modificarea activității fizice și a 
dietei. Exercițiile fizice și dieta 
mediteraneeană sunt asociate cu 
o reducere semnificativă a greu-
tății corporale și cu îmbunătăți-
rea metabolismului glucozei, re-
ducerea nivelului de trigliceride 
și HDL-colesterol.

Dieta

Principalele alimente asociate 
cu creșterea riscului de a dezvolta 
diabet zaharat tip II sunt conside-
rate a fi carnea roșie, orezul alb 
și băuturile cu conținut ridicat 
de zahăr. La polul opus, legume-
le, produsele lactate, cerealele 
integrale, fructele de pădure, 
strugurii, merele, perele, nuci-
le, consumul de cafea și alcool în 
cantități moderate au fost asociate 
cu un risc scăzut pentru diabet 
zaharat tip II.

Tipul de alimentație, precum și 
frecvența și orarul meselor sunt 
factori esențiali în determinarea 
riscului de diabet zaharat tip II. 
Astfel, dieta occidentală, ce im-
plică consumul de băuturi răco-
ritoare îndulcite cu zahăr, cereale 
rafinate și carne procesată este 
asociată cu un risc crescut de a 
dezvolta această afecțiune, în timp 
ce dieta mediteraneeană și cea ve-
getariană comportă un risc scăzut. 
De asemenea, orarul meselor este 
un alt factor predictiv. Persoanele 
care sar peste micul dejun sunt 

mai predispuse la diabet zaharat 
tip II comparativ cu persoanele 
care iau mese la intervale regulate 
și care evită gustările din timpul 
zilei.

Adoptarea unui stil alimentar 
corespunzător, cu un aport re-
dus de grăsimi saturate și bogat 
în fructe și legume este benefic 
pentru scăderea în greutate și pre-
venirea diabetului zaharat tip II, 
în special atunci când este asoci-
ată cu activitatea fizică. Aportul 
de grăsimi trebuie să fie moderat, 
ținând cont de calitatea grăsimilor 
alimentare. În acest sens se reco-
mandă consumul de acizi grași 
nesaturați care au efecte benefice 

asupra sensibilității la insulină 
și previn apariția diabetului za-
harat tip II. Utilizarea uleiului de 
măsline extravirgin poate preveni 
apariția acestei afecțiuni chiar în 
absența scăderii în greutate.

Sfaturi practice

Prevenirea diabetului zaharat 
tip II poate fi realizată prin mo-
dificări ale stilului alimentar, 
selectând calitatea și cantitatea 
alimentelor. Persoanelor la risc 
li se recomandă:

1. consumul de carbohidrați 
sub formă de amidon – porumb, 
orez, fasole, cartofi;

2. evitarea consumului alimen-
telor bogate în glucoză și zaharoză 
(băuturi răcoritoare, dulciuri);

3. utilizarea îndulcitorilor ne-
nutritivi – zaharina;

4. reducerea aportului de sare 
chiar și la persoane cu valori nor-
male ale tensiunii arteriale;

5. evitarea fumatului și a con-
sumului de alcool;

6. consumul de legume (roșii, 
ceapă, castraveți, salată de legu-
me), ceai, cafea, băuturi hipoca-
lorice;

7. consumul de fructe previne 
deficitul de vitamina A și C, fiind 
o sursă de vitamine, minerale și 
fibre alimentare;

8. evitarea produselor de ori-
gine animală care conțin grăsimi 
saturate și sunt asociate cu risc 

crescut pentru dezvoltarea bolilor 
de inimă și agravarea problemelor 
renale;

9. evitarea uleiurilor vegetale și 
a grăsimilor, a alimentelor prăjite 
în ulei. Fiecare gram de ulei sau 
grăsime conține nouă calorii, spre 
deosebire de un gram de carbo-
hidrați care conține patru calorii.

10. consumul alimentelor cu 
indice glicemic scăzut. Indicele 
glicemic identifică alimentele care 
cresc rapid glicemia.

11. reducerea consumului de 
sare, eventual folosirea condi-
mentelor (ierburi, usturoi). De 
asemenea, sucul de lămâie pune în 
evidență salinitatea naturală a ali-
mentelor. Se recomandă evitarea 
conservelor sau a condimentelor 
precum muștarul.

12. reducerea consumului de 
alcool, precum și consumul aces-
tuia la masă, nu pe stomacul gol, 
eventual diluat pentru că vinurile 
dulci conțin cantități semnifica-
tive de zahăr.

13. reducerea consumului de 
cafea la maxim 4 căni de cafea 
pe zi;

14. micul dejun trebuie să 
conțină 1/3 fructe, 1/3 alimente 
bogate în amidon și 1/3 proteine;

15. masa de prânz și cina tre-
buie să conțină ½ legume, ¼ 
alimente bogate în amidon și ¼ 
proteine.

Ce alimente pot 
fi consumate?

1. produsele din cereale in-
tegrale – orez brun, biscuiți cu 
conținut redus de grăsimi, cereale 
integrale cu conținut scăzut de za-
hăr, fulgi de ovăz, hrișcă, produse 
de patiserie cu conținut scăzut de 
grăsimi;

2. legume și fructe proaspete 
sau congelate;

3. produse lactate cu un con-
ținut de grăsimi sub 1%;

4. Carne de pește, fructe de 
mare, carne de pui și curcan, 
carne slabă.

Diabet gestațional

Diabetul gestațional este un 
subtip al acestei afecțiuni, ca-

racterizat prin valori crescute 
ale glicemiei în timpul sarcinii, 
la o femeie care nu avea anterior 
diabet, și normalizarea valorilor 
după naștere. Pentru prevenirea 
acestui subtip de diabet, persoa-
nelor la risc (femei supraponde-
rale, cu istoric familial de diabet 
zaharat sau care au avut diabet în 
cursul unei sarcini anterioare) li 
se recomandă schimbarea stilului 
de viață și în principal modifica-
rea dietei.

Studiile demonstrează faptul că 
modificarea dietei la o persoană 
supraponderală sau obeză redu-
ce riscul de apariție a diabetului 
gestațional.

Exercițiile fizice sunt esențiale 
în prevenirea diabetului gestați-
onal, fiind demonstrat faptul că 
femeile care sunt active încă din 
primele săptămâni de sarcină au 
un risc scăzut de a dezvolta diabet 
pe parcursul sarcinii. 

Un alt mod de prevenire a dia-
betului gestațional este adminis-
trarea suplimentelor alimentare: 
a. mio-inozitol – acst compus spo-
rește acțiunea insulinei și ajută la 
reducerea nivelului de glucoză din 
sânge. b. vitamina D – nivelul re-
dus al vitaminei D poate fi asociat 
cu riscul de diabet gestațional, 
iar administrarea suplimentelor 
de vitamina D poate fi benefică. 
Administrarea suplimentelor ali-
mentare trebuie realizată doar în 
urma discuției cu medicul gineco-
log care monitorizează parcursul 
sarcinii.

Diabet neonatal

Diabetul neonatal este cauzat 
de o mutație genetică și în prezent 
nu există modalități eficiente de 
prevenție sau vindecare. 

Diabet MODY

Diabetul de tip adult al tână-
rului (MODY) este datorat unei 
mutații autosomal dominantă, 
transmisă de la părinți copiilor. 
Această formă de diabet nu poa-
te fi prevenită sau vindecată, dar 
poate fi controlată.

romedic.ro
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Rezultate 
surpriză 
la Mondialul 
de fotbal

După primele zile ale desfășu-
rării Cupei Mondiale din Qatar, au 
fost înregistrate câteva rezultate 
surpriză, cum ar fi înfrângerile 
fostelor campioane mondiale Ar-
gentina și Germania în fața unor 
selecționate mult mai slab cotate 
(Arabia Saudită și respectiv Ja-
ponia). 

De asemenea, reprezentativa 
Țării Galilor a evitat pe final de 
meci înfrângerea în fața SUA, gra-
ție strădaniilor vedetei lor Gareth 
Bale, care a creat un penalty din 
nimic, tot el fructificându-l. Vom 
remarca că tot datorită lui echipa 
galeză s-a calificat la acest Campi-
onat Mondial, în dauna Ucrainei, 
eliminată la baraj.

Vom mai menționa ratarea de 
la lovitura de 11 metri a starului 
polonez Robert Lewandowski, fapt 
ce a privat echipa sa de victorie. 
Bănuiesc că vom mai avea parte 
de scoruri ce ne vor uimi, precum 
și de jocuri cu suspans sau care ne 
vor alinta gustul estetic. 

Mai jos vă prezentăm, în or-
dinea jucării, rezultatele meciu-
rilor (din primele patru zile) și 
marcatorii:

Qatar – Ecuador 0-2 (En-
ner Valencia, min.16-penalty, 31), 
67 372 de spectatori; Anglia – 
Iran 6-2 (Bellingham, 35, Saka, 
43, 62, Sterling, 45+1, Rashford, 
71, Grealish, 90 / Taremi, 65, 
90+13-penalty), 45 334 de spec-
tatori; Senegal – Țările de Jos 
0-2 (Gakpo, 84, Klassen, 90+9), 
41 721 de spectatori; SUA – Țara 
Galilor 1-1 (Weah, 36) / Bale, 
82-penalty), 43 418 spectatori; 
Argentina – Arabia Saudită 
1-2 (Messi, 10-penalty / Al Sha-
hrani, 48, Al Dawsari, 53), 88 012 
spectatori; Danemarca – Tu-
nisia 0-0, 42 925 de spectatori; 
Mexic – Polonia 0-0 (în min. 
58 Robert Lewandowski a ratat 
un penalty), 393 69 de spectatori; 
Franța – Australia 4-1 (Rabiot, 
27, Giroud, 32, 71, Mbappe, 68 / 
Goodwin, 9), 40 875 de spectatori; 
Belgia – Canada 1-0 (Batshuay, 
44), 40 432 de spectatori; Spa-
nia – Costa Rica 7-0 (Olmo, 11, 
Asensio, 21, Torres, 31-penalty, 
54, Gavi, 74, Soler, 90, Morata, 
90+2), 40 013 spectatori; Ger-
mania – Japonia 1-2 (Guendo-
gan, 33-penalty / Doan, 75, Asano, 
83), 42 608 spectatori; Maroc 
– Croația 0-0, 59 407 spectatori.

Turneul mondial, aflat la a 
XXII-a ediție, este găzduit de 
Qatar și se desfășoară în perioa-
da 20 noiembrie – 18 decembrie. 

În aceste zile cenușii de sfâr-
șit de toamnă s-a stins din viață, 
ne-a părăsit Alexei Jereghi. Bunul 
nostru coleg și prieten! Cel care 
a trudit cinstit în toate activită-
țile și funcțiile deținute. Născut 
în anul 1947 în orașul Strășeni, 
Alexei a absolvit mai întâi Școala 
de 8 ani (1962), iar apoi Școala 
medie din centrul raional (1965). 
A făcut cursuri de pregătire a me-
canicilor, specializați în reparația 
aparaturilor electrice de uz casnic 
(1967). Activează inițial în sfera 
comerțului, după care este angajat 
în domeniul construcțiilor.   

Pasiunea pentru sport

Pasiunea, marea sa pasiune, 
pentru sport în general și tenis 
de masă în special, i-a determinat 
destinul său ulterior, totalmente 
legat de sportul de performanță, 
sportul pentru toți, de ziaristică, 
inclusiv sportivă, după ce în 1975 a 
absolvit Universitatea de Stat din 
Chișinău, Facultatea de Filologie 
și Ziaristică, specialitatea Jurna-
lism. Flacăra, legământul față de 
mișcare, față de spectacolul spor-
tiv l-au însoțit mereu de-a lungul 
întregii sale vieți.   

Juca ping-pong cu o măiestrie 
și eleganță de invidiat. Avea servi-
cii tari, cu efect, era bun în schim-
burile lungi și dădea dovadă de o 
stăpânire de sine nemaipomenită 
în momentele critice ale meciuri-
lor. A ajuns candidat maestru al 
sportului. A fost multiplu campion 
al raionului Strășeni, premiant 
al Spartachiadei sportivilor de la 
sate (1965), campion al competi-
ției sus-menționate (1967, 1988, 
1989), premiant al Turneului 
internațional de tenis de masă 
„Cupa Iașilor” (1993). 

Mai târziu și noi, prietenii săi 
de nedespărțit, reuniți într-o sală 
de sport din inima Chișinăului, ne 
avântam în jocul cu paleta mică. 
Evident, Alexei ne dădea din start, 
în funcție de pregătirea fiecăru-
ia, puncte înainte (de la cinci, ba 

chiar și de la șapte sau zece). Asta 
pentru a ne asigura șanse apro-
ximativ egale. Se întâmpla ca pe 
final să ne desprindem uneori și să 
fim la un singur punct de victorie. 
„Un punct, și-l batem!”, ne gân-
deam în sine. Numai că acesta nu 
venea, spre dezamăgirea noastră. 
Cum ne doream revanșa, treceam 
cu toții la baschet, mai exact la 
aruncări la coș. Aici ne mai surâ-
dea șansa, dar, per total, tot Alexei 
devenea, în majoritatea cazurilor, 
învingător. Ne uimea stilul său 
inconfundabil de a trimite min-
gea oranj la țintă. Tari și duelu-
rile la tabla cu 64 de pătrățele, la 
jocul de dame. Era combinativ și 
„vizionar”, calculând cu zeci de 
mișcări înainte... Ce timpuri mai 
erau! Frumoase amintiri pentru 
toată viața.

Bun organizator și arbitru

Alexei Jereghi, de fapt, încă 
sportiv fiind, s-a consacrat și 
activității de arbitraj, muncii de 
deservire și organizare a unor 
competiții cu caracter de masă: 
atât pentru copii și adolescenți, 
cât și pentru vârstnici. El și-a adus 
contribuția la buna desfășurare 
a Spartachiadelor de ramură, 
organizate de Asociația Sportivă 
Benevolă a Sindicatelor din R. Mol-
dova, la diverse baze de odihnă și 
agrement de la Vadul lui Vodă, a 
Spartachiadelor elevilor de la cole-
gii, sub egida Federației Sportului 
Universitar, a competițiilor zonale 
și republicane ale pedagogilor, a 
numeroaselor Memoriale de tenis.

În calitate de arbitru a fost me-
reu operativ, principial, obiectiv. 
S-a bucurat de stima sutelor de 
participanți angrenați nu doar în 
întrecerile de ping-pong, dar și în 
cele la jocul de dame, șah etc. Tot-
odată, Alexei Jereghi s-a străduit 
să imortalizeze aceste competiții 
în paginile ziarului „Sport Plus”, 
săptămânalul Comitetului Național 
Olimpic din R. Moldova, al cărui re-
porter a fost timp de mai mulți ani. 

Nimic nu e mai de prețuit decât viața. 
Dar, din păcate, nimeni dintre noi nu 
are cum să știe dinainte ce surprize îi 
poate pregăti aceasta. Omul e trecător. 

Este muritor. Și el, la orice pas, poate fi pus în 
fața implacabilului. 

S-a stins din viață 
Alexei Jereghi

Pe scurt, s-a impus ca un neobosit 
jurnalist, a scris sute de articole la 
publicația periodică raională din 
Strășeni „Munca pașnică”, în ziarele 
republicane „Tinerimea Moldovei”, 
„Viața Satului”, „Făclia”, „Literatu-
ra și Arta”. A selectat și a scos de sub 
tipar o serie de cărți și culegeri de 
expresii înaripate (aforisme): Con-
temporanii mei, Magia sportului, 
Federațiile sportive din R. Moldo-
va, Sportul și sănătatea, Elixirul 
sănătății, Legile în istoria omenirii 
(cugetări despre legi) ș.a. A scris 
cu inspirație atât despre legendele 
sportului moldovenesc, cât și des-
pre simpli pedagogi și antrenori, 
despre colegii săi de breaslă, despre 
veteranii sportului din republică. A 
fost membru al Asociației Presei 
Sportive din Moldova (APSM).

Model sufletist de ziarist 
și de om

Alexei Jereghi și-a trăit cu rost 
viața, una plină de sens și de rea-
lizări pe mai multe planuri. Perse-
verența, munca, omenia sunt acele 
calități ce au constituit temelia 
izbânzilor sale, au fost reperele 
principale de care s-a călăuzit 
mereu, până la ultima sa suflare. 
Împreună cu Eugenia, soția sa, 
a crescut și educat doi copii, doi 

băieți, care, la fel ca și părinții, 
țin la rădăcinile neamului. 

Alexei a știut să trăiască frumos 
clipele de odihnă și de răgaz, să 
petreacă sublim sărbătorile și în-
tâlnirile cu rudele și cu prietenii 
săi devotați, să trăiască nu numai 
pentru sine, dar și pentru cei dragi 
și apropiați. Aceștia, printre care 
și reprezentanții Federației na-
ționale de ping-pong – Vladimir 
Semipeadnîi, Gheorghe Eremia, 
Dumitru Buiucli, alți colegi – l-au 
petrecut sâmbătă, 19 noiembrie, 
pe ultimul său drum. 

Alexei Jereghi a fost un model 
sufletesc de sportiv, ziarist și om. 
El s-a stins din viață, dar nicicând 
nu se va stinge amintirea sa pe 
care o vom păstra în memoria 
noastră atâta timp cât și nouă ne 
va fi dat să trăim pe acest pământ. 
El va rămâne în amintirea noastră 
așa cum l-am știut decenii întregi: 
temeinic, cumpătat, tenace, har-
nic, onest, săritor la nevoie. Un 
om plin de voie bună, care a ținut 
la prieteni, la viață, la tot ce avem 
mai sfânt și netrecător ca neam.

Pavel BRĂDESCU,
Sergiu BUSUIOC,

Vadim IUTIȘ,
Andrei LOGHIN, 
Iulian BOGATU,

membri ai APSM 

I n  m e m o r i a m

Tânăra tenismenă Andreea Stratan și-a 
adjudecat recent Cupa TCH, categoria de vâr-

stă Under-12, turneu găzduit de municipiul 
București. Conaționala noastră, desemnată 
ca favorită a concursului, reprezintă Clubul 
Sportiv Vergilius (Iași), având un traseu com-
petițional de-a dreptul magistral. Începând 
lupta din runda a II-a, ea mai întâi s-a im-
pus fără drept de apel în fața Mariei Ștefania 
Dochiu (CS Târgoviște): 6-1, 6-0. După care a 
trecut cu 6-4, 6-2 de Sorana Gheorghe (CSS2 
București) și cu 6-4, 6-1 de Sara Bolinteanu 
(CS Ten Club Tenis Buzău).

În finala mare, Andreea Stratan s-a confrun-

tat cu reprezentanta gazdelor, Alexia Teodora 
Simion (CS AMG București), având nevoie 
de toate cele trei seturi pentru a-și valorifica 
supremația. Prima parte a jocului a aparținut 
sportivei din capitala României (2-6), tenisme-
na noastră reușind să revină în a doua (6-3). 
Setul decisiv s-a dovedit a fi extrem de dispu-
tat, atleta din R. Moldova forțând pe „ultima 
sută de metri” și adjudecându-și mult râvnita 
victorie, scor final 2-6, 6-3, 10-7.

Iulian BOGATU

Tenismena Andreea Stratan a câștigat Cupa TCH 
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
25.11 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00. 
26.11 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
27.11 „Capcana”, scenariu – Petru Hadârcă, ora 18.00.
29.11 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.
30.11 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
01.12 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
25.11 Premieră! „Funia” de Patrick Hamilton, ora 18.30.
26.11 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
27.11 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.

Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”
25.11 „Fără pijamale” după Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.
26.11 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 18.30.
27.11 „Nunta” de A.P, Cehov, ora 18.30.
01.12 „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, ora 18.30

Teatrul Geneza Art
26 – 27.11 „Sonata Lunii”, ora 19.00.
30.11 „Citind pentru Auschwitz” de Bernard Schlink, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
26.11 „Fazanul”, de Georges Feydeau, ora 18.30.
27.11 „12 oameni furioși” de R. Rose, ora 18.30.

Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”
27.11 Gala Giacomo Puccini, ora 17.00.

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

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
26.11 „O zi memorabilă” de Bella Iuncher, ora 11.00. 
27.11 „Pick-pock.online@guguță” de Gabriela Lungu, ora 19.00.

Sala cu Orgă
26.11 Concursul Tinerilor Pianiști „Ignacy Paderewski”, ediția a 

X-a, ora 10.00.
27.11 Gala Laureaților Concursului Tinerilor Pianiști „Ignacy 

Paderewski”, ora 13.00.
 

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”. 
Palatul Republicii

28.11 Gala Laureaților Concursului Național al Interpreților Cânte-
cului Folcloric „Tamara Ciobanu”, ediția a VII-a. Orchestra de Muzică 
Populară „Folclor”, dirijor – Petre Neamțu, 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 !

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușeni-
lor, are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoas-
că o femeie 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 
suflet. 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 Chiși-
nău. 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 în-

tre 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 Chiși-
nău 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 gă-
sească un tovarăș de viață. Să fie un domn de treabă, 
fără vicii și fără obligații. (26)  

Bărbat din Ungheni
Bărbat de 71 de ani speră să facă cunoștință cu o 
femeie gospodină, cu parametri normali. Își dorește 
să îi devină o prietenă adevărată. (27)

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

O femeie primește în casă un bărbat care o curta de mult timp.
Deodată, ea aude un zgomot în hol.
– Vai, s-a întors bărbatul meu acasă! Repede, pleacă de aici! Sari 

pe fereastră!
– Cum să fac asta? Suntem la etajul 13!
– Crezi că acum e momentul să fii superstițios?
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„Recalibrarea” în anumi-
te sectoare ale vieții îți va 
aduce echilibru emoțional. 
Simți o mare ușurare psihi-
că atunci când lucrurile iau 
forma pe care ți-o dorești. 
Ai tendința să creezi în jurul 
tău mai multe bariere. Îți 
dorești ca cei din jur să îți 
ofere spațiu și timp pentru 
a putea lua decizii în pro-
priul ritm.

Încearcă să te pui pe pri-
mul loc și, mai mult decât 
atât, învață odată pentru 
totdeauna că tu ești cel 
mai important în viața ta. 
Vechile iubiri trebuie să 
fie pentru tine o sursă de 
inspirație. Astrele te ajută 
să îți menții încrederea în 
iubire, chiar dacă este de 
înțeles că este greu să faci 
asta.

Pentru a ieși din ano-
nimat ai nevoie să simți 
că trăiești intens. Lasă-te 
condus de nebunia pe care 
o simți uneori! Evită să fii 
mereu atât de calculat în 
acțiuni deoarece riști să îți 
petreci viața într-o mono-
tonie continuă. În anumite 
situații în care te vei afla la 
birou vei reuși să îți dai sea-
ma de intențiile colegilor. 

Îți dorești să păstrezi 
aparențele în raport cu 
viața personală. Deși treci 
prin clipe dificile, consideri 
că nu ai nevoie în jurul tău 
de spectatori sau pentru 
care starea ta de bine nu 
contează cu adevărat. Mai 
mult decât atât, tu ești o fire 
rezervată care crede destul 
de mult în ideea de intimi-
tate socială.

Nu trebuie să adopți 
întotdeauna o atitudine 
radicală. Lasă loc de flexi-
bilitate pentru ca cei din jur 
să simtă că se pot apropia 
de tine. Venus pulsează 
în casa sănătății deoarece 
aceasta va fi prioritatea ta în 
perioada care urmează. Ca 
să aduci schimbări radicale 
propriei vieți, e nevoie de 
determinare și consecvență.

Lumea din jur pare să fie 
o audiență potrivită pentru 
toate mesajele pe care tre-
buie să le transmiți. Deși de 
multe ori nu vei fi înțeles, 
faptul că te faci auzit este 
suficient pentru tine. Acți-
unile pe care le vei face te 
vor ajuta să vezi lucrurile 
într-o manieră mai matură. 
Uranus te va face mai des-
chis la ideea de schimbare.

Totul în jurul tău poate 
fi descris ca fiind tulbu-
rător și inadecvat. De la 
evenimentele care au loc 
în viața personală și până 
la tot ceea ce ți se întâmplă 
la birou, îți dai seama că 
nu te poți echilibra psihic. 
Încearcă să rămâi concen-
trat doar pe acele lucruri 
care contează cu adevărat 
pentru tine.

Atunci când îngrijorarea 
privind viața ta personală 
ia amploare, pierzi contro-
lul și asupra propriei per-
soane. În zilele următoare, 
nu reușești să te organizezi 
pentru a duce la capăt toate 
planurile. Mai mult decât 
atât, la orice pas ai senzația 
că viața îți joacă feste și că a 
crede în armonie este doar 
un clișeu.

Chiar dacă la prima im-
presie unele persoane par a 
fi profesioniste, în timp, îți 
vei da seama că aparențele 
înșală. Sacrificiile pe care 
consideri că le faci, pentru 
a menține un anumit nivel 
de armonie în cadrul fa-
miliei, sunt recompensate 
pe măsură. Zilele acestei 
săptămâni poartă multă 
tensiune la nivel energetic.

Expansiunea orizonturi-
lor profesionale te ajută să 
faci lucruri pe care ți le-ai 
dorit dintotdeauna, chiar 
dacă provocările sunt dintre 
cele mai neconvenționale. 
Ești o fire puternică, con-
centrată pe acțiune și pe 
rezultate și nimic nu te va 
face să îți întorci privirea 
din fața drumului pe care 
ai pășit.

Cu o prezență destul de 
perceptibilă a lui Venus în 
casa relațiilor, tot ceea ce 
faci în plan personal are 
menirea să îți aducă îm-
plinirea de care ai nevoie. 
Evită să iei decizii impor-
tante fără a te consulta cu 
partenerul de viață. Resimți 
o stare de agitație continuă 
din cauza neîmplinirii per-
sonale.

E posibil să ai parte de o 
schimbare radicală benefică 
în plan psihic. Ești nerăbdă-
tor și faci lucrurile în gra-
bă, neluând în considerare 
riscuri evidente. Suspans în 
raport cu anumite aspecte 
din viața ta, chiar dacă ai 
senzația că nimic nu te mai 
poate surprinde. Ai grijă 
unde te poziționezi în ra-
port cu anumite persoane!

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

 „Nu mi-a spus prea multe lu-
cruri despre ea.” „Și totuși o să vă 
întreb cum o chema?” „Irina, așa 
mi-a spus, dacă nu m-a mințit, căci 
era foarte șugubață și n-o înțele-
geai când glumea și când vorbea 
serios.” „Și vă întinse mâna, iar 
dvs. i-ați strâns-o cu delicatețe.” 
„De unde știți?”...

Aliona l-a rugat să coboare din 
mașină. L-a măsurat din tălpi până 
în creștet și invers. I-a cerut mâna 
și au intrat în livadă. Palmele ema-
nau căldură și intimitate la fel ca 
ale profesorului din excursia cea de 
demult. „El este!”, și-a zis în gând, 
iar cu vocea a continuat: „Căldura 
mâinilor este o prelungire a sufle-
tului”. Bărbatul tresări: „Exact așa 
mi-a spus și Irina atunci!”. 

Insistent și pătimaș, 
ori mă iubești, ori mă lași

Aliona i se uita drept în ochi, așa 
cum îl privea cu 12 ani în urmă: 
„Uite-te bine! Nu mai există nici o 
îndoială, eu sunt aceea. Am glumit 
atunci zicând că mă cheamă Irina. 
Numele meu adevărat este Aliona. 
Acum putem întoarce clipa pe care 
am ratat-o atunci. Ori mă iubești, 
ori mă lași!”. 

Și așa, ținându-se de mână, 
s-au pierdut în inima livezii, care 
cuprindea atâta primăvară cum 
nu mai văzuseră cei doi vreodată! 
Bărbatul tăcea. Ajunși lângă un 
petec de iarbă verde, s-au așezat. 

Ținând-o strâns de mână, după 
minute lungi de tăcere, el rosti: 
„Nu mă satur să te privesc, Irina... 
scuze, Aliona! Mă simt mulțumit 
doar uitându-mă la tine. Mă simt 
bine, mă simt liniștit, pur și sim-
plu, pentru prima dată după 12 
ani. Mă bucur din toată inima de 
fericirea acestei clipe”. 

„Și eu mă bucur, Vasile. Îmi vine 
să râd și să plâng. E-atâta frumu-
sețe și afară, și în sufletul meu! 
De la un timp încoace nici nu mai 
știam cum e să râzi”, i-a spus râ-
zând, arătând cu mâna liberă spre 
copacul încărcat de floare din fața 
lor, pe ramurile căruia se iubeau 
două păsărele, ciripind vesele. 

Minune adevărată după 
o căsnicie dărâmată (II)

Admirând natura, își povesteau 
fiecare trecutul. Ușor-ușor, s-au 
topit în îmbrățișări și sărutări fier-
binți. Apoi ea nu mai vedea decât 
zâmbetul lui, nu-i mai auzea de-
cât vorbele drăguțe ce i le adresa. 
Corpurile lor nu mai simțeau nici 
o dorință. Inimile, însă, da. Făceau 
dragoste cu ochii, cu trupurile li-
pite unul de altul, ascultând glasul 
inimii și al naturii.

Când s-au întors la mașină, Va-
sile i-a spus: „N-avem niciun motiv 
să nu ne căsătorim. Păcat ar fi să 
nu mulțumim Domnului că ne-a 
reunit și să nu fim de acum încolo 
împreună în fiecare zi”. Aliona nu 
răspunse. Clipa fusese minunată, 

dar o mustra gândul că îl fură de 
la altă femeie care i-a născut trei 
copii. 

„Aș putea să fiu amanta ta”

Vasile a dus-o în satul ei de baș-
tină la casa părintească. Au avut 
o noapte mai frumoasă decât în 
filme. Dimineața, Aliona i-a spus: 
„N-am crezut niciodată că drumu-
rile noastre se vor mai întâlni, cum 
nici nu bănuiam în excursia ceea că 
o să ne îndrăgostim. Dacă era să se 
întâmple atunci să ne căsătorim, 
era altceva. Acum nu mai putem fi 
soț și soție. Ai trei copii, ai nevastă 
și nu ar fi frumos din partea mea 

să te fur de lângă ai tăi. Aș putea 
să fiu doar amanta ta”.  

Din ziua aceea îi devenise aman-
tă. Trei ani s-au întâlnit pe ascuns. 
El îi acorda toată atenția, o trata cu 
dragoste și politețe. Într-o iarnă au 
fost în secret la sanatoriu.  Întâlni-
rile tainice le amplificau sentimen-
tele. Trăiau o iubire mai mare decât 
ei doi. Din acea dragoste, în 2015, 
Aliona a adus pe lume o fetiță. 

Atunci mi-a spus: „Sunt con-
vinsă că dacă Vasile ar fi devenit 
soțul meu nu aș fi încercat starea 
sufletească deosebită, seducătoare, 
pe care mi-o dă fiecare întâlnire cu 
el. Trăiesc iubirea cea adevărată 
care nu multor femei le este dată”.

Femeia nu știa că peste un an va 
deveni soția lui legitimă. Nu bănuia 
că într-o zi vor fi descoperiți de ne-
vasta lui Vasile și aceasta îi va cere 
divorțul și îl va părăsi, plecând cu 
tot cu copii la o mătușă în Ucraina.

Sunt o pereche fericită, chiar 
dacă sentimentele au mai cedat 
în intensitate. Nu au renunțat la 
nopțile romantice, când, strâns 
lipiți unul de altul, ascultă muzică, 
lăsându-se legănați de valurile ei 
liniștitoare și de tot ce transmite o 
muzică bună. Aliona îi mulțumește 
Domnului și seară și dimineață 
pentru toate câte i le-a rânduit, 
pentru că i-a oferit și-i oferă mai 
mult decât ar fi putut visa. 

Din luna martie, a devenit pri-
etenă cu fosta soție a lui Vasile, 
care a revenit în Moldova împre-
ună cu copiii, mătușa sa și alte 
câteva rude, ce au fugit din calea 
războiului.

Nina NECULCE

Pe măsură ce minutele se scurgeau, inima 
Alionei bătea tot mai intens. Privirile li se 
întâlniseră de mai multe ori. „N-am să vă 
stânjenesc întrebându-vă ce v-a mai spus 

acea domnișoară, pentru că iscodirile mi se par de 
prisos”, îi zise.
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Misterul anulat

La ce distanță se plantează 
pomii fructiferi – sfaturi

La întrebarea la ce distanță se plantează 
pomii în livezi comerciale sau în grădină 
sunt oferite diferite răspunsuri, cert este 
că fiecare din ele are argumentele sale.

Pentru a oferi mai multe deta-
lii, am realizat acest articol care 
explică aspectele de care depinde 
distanța de plantare a pomilor.

În pomicultură, distanța de 
plantare a pomilor este influența-
tă de mai mulți factori:

În primul rând, pentru fiecare 
specie pomicolă există suprafețe 
necesare de nutriție și cerințe ce ar 
permite dezvoltarea bună a pomi-
lor, astfel nu există o distanță de 
plantare a pomilor unică, valabilă 
pentru toate speciile.

Alți factori importanți de luat 
în calcul sunt: vigoarea de creștere 
a asociației soi-portaltoi, forma 
de coroană a pomilor, fertilitatea 
solului, umiditatea, tehnologia 
de cultură și tehnica mecanizată 
utilizată.

Astfel, dacă vigoarea pomilor 
este mai mare și distanța de plan-
tare se mărește, iar în cazul în care 
dispuneți de sistem de irigare, dis-
tanța dintre pomi se micșorează.

În plus, în livezile contempo-
rane unde lucrările se pot realiza 
mecanizat, distanța se alege în 
funcție de tehnica cu care planifi-
cați să realizați lucrările. Aceasta 
trebuie să se poată deplasa liber 
printre rânduri, fără a produce 
daune pomilor.

În pomicultură se mai utilizea-
ză termeni cum ar fi: livadă clasi-
că, intensivă sau superintensivă. 
Cu cât sistemul este mai intensiv, 
iar cerințele acestuia sunt respec-
tate, cu atât mai mult distanța de 
plantare a pomilor se reduce.

Important! Livezile intensive 
și superintensive se înființează 
pe terenuri irigate.

În general, un pom trebuie 
să aibă suficient spațiu pentru 
a forma o coroană conform pa-
rametrilor aleși, fără a stingheri 
dezvoltarea pomilor din jur și sufi-
cientă suprafață în sol pentru a-și 
putea dezvolta sistemul radicular, 

extrage apa și hrana necesară.
Reieșind din aceste reguli, s-au 

ales diferite distanțe de plantare 
a pomilor, despre care vorbim în 
continuare, prezentând distanțele 
de plantare pentru cele mai po-
pulare specii.

La ce distanță 
se plantează pomii de măr

Pomii de măr se plantează la o 
distanță între pomi pe rând de 1-4 
metri și 3-6 metri între rânduri. 
Dacă vorbim de livezile superin-
tensive menționate anterior, dis-
tanțele pot fi și mai mici, în funcție 
de tehnologia aplicată.

Anterior, livezile clasice de măr 
se plantau la distanța de 4-5 metri 
între pomi pe rând și 5-7 metri 
între rânduri. Acești parametri îi 
puteți utiliza și la plantarea pomi-
lor în cadrul gospodăriei.

Sistemul intensiv presupune 
plantarea mărului la distanța de 
2-3 metri între pomi pe rând și 4-5 
metri între rânduri, iar în sistemul 
superintensiv distanța de planta-
re se reduce până la 0,5-2 metri 
între pomi pe rând (în țară fiind 
des utilizată distanța de 0,7-0,8 
metri) și 3-4 metri între rânduri.

Precum am menționat anterior, 
distanțele se modifică în funcție 
de particularitățile existente.

La ce distanță 
se plantează pomii de păr

Pomii de păr în sistem semiin-
tensiv se plantează la o distanță de 
plantare de 4-5 metri între rânduri 
și 4 metri dintre pomi pe rând. 
De obicei, se folosesc soiuri cu 
vigoare mare sau mijlocie altoite 
pe portaltoi franc.

În sistemul intensiv, distanța 
de plantare la păr este de 3,5-4 
metri între rânduri și 2-3 metri 
între pomi pe rând. Se folosesc 

soiuri și portaltoi cu vigoare mi-
jlocie, rezistente.

În sistemul superintensiv, 
distanța de plantare este redusă 
până la 0,9-1,5 metri între pomi 
pe rând și 3,5-4 metri între rân-
duri. De obicei, se folosesc soiuri 
precoce, cu vigoare mică, altoite 
pe portaltoi de gutui.

La ce distanță 
se plantează prunul

La prun distanța dintre rân-
duri recomandată variază de la 
4-6 metri, iar dintre pomi pe rând 
2-4,5 metri.

De exemplu, pentru forma de 
coroană piramidă mixtă, soiurile 
de vigoare mică și mijlocie altoite 
pe corcoduș, se recomandă o dis-
tanță mai mare între rânduri, de 5 
m, iar între plante pe rând de 3 m.

Pomii altoiți pe portaltoiul 
Myrabolan 29C și conduși după 
aceeași formă de coroană se reco-
mandă de a fi amplasați la distanța 
de 4,5×2,2 m.

Cea mai mică distanță de plan-
tare este indicată la portaltoiul 
Myrabolan 29C și forma de co-
roană Candelabru. Aceasta fiind 
de 4,0 m între rânduri și de 2,1 
m între plante pe rând.

La ce distanță 
se plantează caisul

În sistemul clasic, cel mai po-
pular la momentul actual pentru 
loturile de teren mici, de pe lângă 
casă, pomii de soiuri cu vigoare 
mare de creștere altoite pe por-
taltoi viguros se plantează la dis-
tanțe mari de plantare 4-5 metri 
între pomi pe rând și 5,5-6 între 
rânduri.

Distanțele se reduc în sistemul 
intensiv, unde densitatea pomilor 
ajunge la 1000-1200 de pomi/ha, 
și sistemul superintensiv, unde 
numărul de pomi depășește 1250 
de pomi/ha.

La ce distanță 
se plantează cireșul

Dacă pomul de cireș a fost altoit 
pe portaltoi de vigoare mare de 
creștere (cireș sălbatic, Mahaleb) 
distanța între rânduri recomanda-
tă la plantare este de 6-7 metri, iar 
între pomi pe rând de 4-6 metri.

Livezile cu pomi altoiți pe por-
taltoi semi-pitic se înființează la 
distanța de 4 metri între rânduri 
și 2-3 metri între pomi pe rând.

Pentru asociații de cireș soi-por-
taltoi de vigoare mijlocie, plantate 

pe soluri cu bonitate de 50-70 de 
puncte, forma de coroană piramidă 
etajată rărită și piramidă etajată 
rărită cu centrul deschis, distanțele 
de plantare a pomilor de cireș sunt 
în limitele 5-6×3,5-4,5 metri.

În sistemul intensiv, unde la 
cireș sunt utilizați portaltoi de 
vigoare și soiuri de vigoare mică 
(Stella Compact, Skeena) sau 
mijlocie, distanța între rânduri 
recomandată este de 4-5 metri, 
iar între pomi pe rând 2-3,5 m. 

La ce distanță se plantează 
piersicul și nectarinul

Soiurile de piersic și nectarin 
mai viguroase (Valiant, Babygold 
9) în sistem clasic se plantează la 
distanțe de 6 metri între rânduri 
și 4-5 metri între pomi pe rând. 

Soiurile cu vigoare mai redusă 
de creștere (Cardinal, Redhaven, 
Splendid) se plantează la distanțe 
mai mici, de circa 5 metri între rân-
duri și 4 metri între pomi pe rând.

În sistem intensiv pomii de 
piersic și nectarin se plantează la 
distanța de 4,5 metri între rânduri 
și 4 metri și se conduc sub formă 
de tufă vas sau palmetă etajată cu 
brațe oblice.

agrobiznes.md

Procedura de înregistrare și de scoatere din 
evidență a șomerilor zilieri va fi modificată

Șomerii zilieri nu vor fi scoși din evidența Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANO-
FM) dacă efectuează activități necalificate cu caracter 
ocazional.

Un proiect de hotărâre, care ajustează procedura de 
înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență 
a șomerilor, a fost aprobat recent de Guvern.

În acest context, ANOFM va efectua automat con-
firmarea realizării activității ocazionale în calitate de 
zilier, prin intermediul unei legături intersistemice cu 
programul informațional al Casei Naționale de Asigurări 
Sociale.

Dacă informația lipsește în sistemul respectiv, zilierul 
va solicita confirmarea de la beneficiarul de servicii și o 
va prezenta la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea 
forței de muncă, în termen de trei zile lucrătoare.

Zilierii care nu vor prezenta confirmarea menționată 
și vor fi scoși din evidență, pe motiv că nu s-au prezentat 

la subdiviziunea teritorială mai mult de 60 de zile, vor 
putea depune o cerere repetată de atribuire a statutului 
de șomer. 

Totodată, pentru a beneficia în continuare de statutul 
de șomer, zilierii vor respecta câteva condiții valabile 
și pentru ceilalți șomeri:

să se prezinte lunar la subdiviziunea teritorială la 
care sunt înregistrați pentru a primi sprijin în căutarea 
unui loc de muncă;

să participe la interviuri cu angajatorii, organizate 
de subdiviziunea teritorială sau din proprie iniţiativă;

să participe la măsuri de ocupare a forţei de muncă;
să accepte locul de muncă corespunzător, propus de 

subdiviziunea teritorială;
să informeze subdiviziunea teritorială despre orice 

schimbare a condițiilor de acordare a statutului de şomer.

agrobiznes.md
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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 Ora Unirii
12.00 Exclusiv în România
12.45 Discover România
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Ora Unirii
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Unirile românilor
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
01.55 Ora Unirii
02.00 Unirile românilor
02.50 Discover România
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri Sport
09.30 Ora Unirii
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 Ştiri Sport Meteo
14.40 Ora Unirii
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 Ştiri Sport Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Dincolo de alb şi negru
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.15 Vorbeşte corect!
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 AgroStrategia
05.30 Izolaţi în România
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Ora Unirii
10.00 Documentar: 360° GEO Caisele 
din Anatolia
11.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
11.30 Prietenii de la radio
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Educaţie la înălţime
14.25 Ora Unirii
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Reţeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar: Reflecţii asupra 
României - Cinci feţe ale identităţii
23.00 Serial: Doctor Quinn
23.55 Ora Unirii
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Masca de argint
03.00 Ora de Ştiri
03.40 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.30 Documentar: Reflecţii asupra 
României - Cinci feţe ale identităţii
05.25 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Unghuri de vedere
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial În numele fericirii
09.40 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Codul ECO
10.30 Live studio
11.30 Arena mondială
12.00 Fotbal. CM-2022. Camerun - Serbia
12.45 Fotbal. Revista
13.00 Fotbal. CM-2022. Camerun - Serbia
13.45 Fotbal. Revista
14.00 Serial În numele fericirii

14.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.00 Fotbal. CM-2022. Coreea - Ghana
15.45 Fotbal. Revista
16.00 Fotbal. CM-2022. Coreea - Ghana
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 Dimensiunea diplomatică
21.00 Fotbal. CM-2022. Franţa - Australia
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Franţa - Australia
22.45 Fotbal. Revista
23.00 Ştiri Externe
23.30 Arena mondială. Revista
00.00 Film: Timpul răzbunării
02.25 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 Dimensiunea diplomatică
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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/informativ 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
22:15 Turist în Moldova Program 
divertisment
22:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
22:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Actualitatea la Raport talk show
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
00.00 Film Mama razbunarii
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula Jurnal TV
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 O via? a din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa matinal
10.00 Optimiştii
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Интуиция

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa matinal
01.20 Х/ф Интуиция
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Tradiţii de la bunica
07.30 Film: GUVERNANTA
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 128
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 204
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 214
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 131
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 206
21.00 Film: DINCOLO DE LEGE
23.00 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
01.15 Cei şapte ani de masă
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 29 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 Editie speciala
11.55 Ora Unirii
12.00 Gări de poveste
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
13.45 Europa azi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Ora Unirii
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Dosar România
16.55 Veniţi de gustaţi!
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Tema zilei
23.00 Garantat 100%
23.50 Discover România
00.00 Investiţi în România!
01.00 Lectia de istorie
01.55 Ora Unirii
02.00 Dosar România
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 Matinal Ştiri Sport
09.30 Ora Unirii
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping

10.00 AgroStrategia
11.00 Reuniunea ministrilor de externe ai 
statelor membre NATO
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Oamenii şi legea/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Ora Unirii
15.00 Maghiara de pe unu
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Dincolo de alb şi negru
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.15 Sport
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 AgroStrategia
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Ora Unirii
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 minorităţilor
13.30 Opera comică pentru copii
14.25 Ora Unirii
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
16.53 Live stadion
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Destine ca-n filme
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
23.00 Ora de Ştiri
23.50 E vremea ta!
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
00.55 Ora Unirii
01.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
02.50 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.45 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
05.35 Opera comică pentru copii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Candela neuitării
06.15 Scanner
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Dimensiunea diplomatică
10.30 Fotbal. CM-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 Concert
14.45 Desene animate Astroboy
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secvenţe japoneze
16.00 F/d
16.30 Arena mondială
17.00 Fotbal. CM-2022. Olanda - Qatar
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022. Olanda - Qatar
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.40 Reporter pentru sănătate
20.10 Concert în Europa
21.00 Fotbal. CM-2022. Iran - SUA
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Iran - SUA
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Ştiri Externe
00.10 Film Kursk
02.05 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 Fotbal. CM-2022
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 edu-
cațional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
11:40 Turist în Moldova Program 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-

al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
21:40 Just Vlog educativ/divertisment
22:10 Landșaft pentru tine Program 
educational/informativ 
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Compoziții florale Program edu-
cațional/informativ
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți 
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Omul invizibil
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Drumul catre cer
13.00 M-Adam
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 O via? a din pensie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Asflt de Moldova- Revenirea Acasa
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Moldova gândeşte
06.00 Fără protocol
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Как украсть бриллиант
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6

23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Как украсть бриллиант
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiţii de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 129
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 206
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 214
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 215
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 132
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 207
21.00 Film: UN SĂRUT SUB VÂSC
23.00 Film: DINCOLO DE LEGE
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 30 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 Editie speciala
11.55 Ora Unirii
12.00 Pe eroi nu-i cautati
12.45 Discover România
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 Cantecele neamului
16.10 Destine ca-n filme
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Lectia de istorie
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Popasuri folclorice
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Profesioniştii…
00.55 Lectia de istorie
01.55 Ora Unirii
02.00 Destine ca-n filme
02.50 Discover România
03.00 Popasuri folclorice
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri Sport
09.30 Ora Unirii
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Reuniunea ministrilor de externe ai 
statelor membre NATO
12.15 Cântecele neamului
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Ora Unirii
15.00 Convieţuiri
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Dincolo de alb şi negru
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.15 Sport
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 AgroStrategia
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: Pe eroi să nu-i căutaţi 
în mormânt
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Ora Unirii
10.00 Concertul de vară de la Palatul 
Schönbrunn al Filarmonicii din Viena
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Ediţie limitată
14.30 În direct cu viaţa
16.25 Ora Unirii
16.30 România… în bucate
16.53 Live stadion
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
19.00 Film: Mihai Viteazul
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
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Qatar 2022
23.00 Ora de Ştiri
23.50 E vremea ta!
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
00.55 Ora Unirii
01.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
02.50 Film: Mihai Viteazul
04.30 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 MeseriAşii
06.30 Codul ECO
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial În numele fericirii
09.40 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Reporter pentru sănătate
10.30 Fotbal. CM-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 F/d Acasă, în Marienfeld
14.30 Desene animate Astroboy
14.45 F/d
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secretele gătitului
16.00 Moldova de Patrimoniu
16.30 Arena mondială
17.00 Fotbal. CM-2022. Tunisia - Franţa
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022. Tunisia - Franţa
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.40 Focus Europa
20.10 Concert în Europa
21.00 Fotbal. CM-2022. Arabia Saudită 
- Mexic
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Arabia Saudită 
- Mexic
22.45 Fotbal. Revista

23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Ştiri Externe
00.10 Zapovednik
00.25 Muzică
01.25 Secvenţe japoneze
01.30 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 Fotbal. CM-2022
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 educațion-
al/informativ
08:45 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
12:05 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
20:45 Turist în Moldova Program 
divertisment
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Design horticol Program educațion-
al/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Agro Profit talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Agro Profit talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea

13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Blestemati
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se cauta un milionar
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Drumul catre cer
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cealalta Basarabie
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Принцесса Монако
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Tradiţii de la bunica
09.30 Miezul problemei
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 130
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 207
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 215
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 216
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 133
20.00 Film: FRĂŢIA MORŢII
22.00 Film: VĂNĂTORUL DE DEMONI 
PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.45 Film: UN SĂRUT SUB VÂSC
01.45 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 1 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 

Romaniei
12.00 Ora Unirii
12.05 Documentar: Cum s-a facut 1 
decembrie
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.55 Ora Unirii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Noi suntem români
16.30 Identitate Basarabia
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.00 Ora Unirii
23.00 Ora Unirii Special Dincolo de alb 
şi negru
23.45 Noi suntem români
01.35 Identitate Basarabia
02.00 Ora Unirii
02.05 Documentar: Cum s-a facut 1 
decembrie
02.55 Discover România
03.05 Ora Unirii Special Dincolo de alb 
şi negru
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri Sport
09.30 Ora Unirii
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României
12.00 Ultimul zbor peste graniţă
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.30 Noi suntem români
16.40 Ora Unirii
16.52 Live stadion
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Ora Unirii Special Dincolo de alb 
şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Ora Unirii
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Dosar România
01.20 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Profesioniştii…
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Documentar: Cum s-a făcut 1 
Decembrie?
08.00 Reţeaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Ora Unirii
10.00 Film: Mica sirenă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Concert extraordinar pop - simfonic 
Paul Surugiu - Fuego
15.55 Ora Unirii
16.00 România… în bucate
16.52 Live stadion
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
19.00 Film: Mihai Viteazul
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
23.00 Ora de Ştiri
23.30 Ora Unirii
23.35 Concert extraordinar pop - simfonic 
Paul Surugiu - Fuego Serial
02.05 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
03.55 Ora de Ştiri
04.20 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Всегда на высоте
06.35 Şciotîjnăvîc
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Focus Europa
10.30 Fotbal. CM-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 F/d Teatrul Mare din Soroca
14.20 Desene animate Astroboy
14.50 Secretele gătitului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
15.55 Secvenţe japoneze
16.00 stil nou
16.30 Arena mondială
17.00 Fotbal. CM-2022. Canada - Maroc
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022. Canada - Maroc
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.10 Concert în Europa
21.00 Fotbal. CM-2022. Costa-Rica - 
Germania
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Costa-Rica - 
Germania
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Ştiri Externe
00.10 Erudit cafe
00.50 Unda bugeacului

01.25 F/d
01.35 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 Fotbal. CM-2022
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 edu-
cațional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațion-
al/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Vin la tine Program de divertisment
22:00 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
23:00 Știri Program informativ
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.45 Teleshopping
06.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Zi de bine, România!
16.45 Teleshopping
17.00 Generatii de distractii
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Crime justificate
00.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.30 Zi de bine, România!
04.30 Film Ready Player One: Sa inceapa 
jocul

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
14.00 Zi de bine, România!
17.00 Teleshopping
17.15 Generaţii de distracţii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
22.00 La Bloc
23.00 Teleshopping
23.30 Zi de bine, România!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.30 Generaţii de distracţii

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 Iubeşte viaţa confesiuni
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время

09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Развод по-французски
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева Сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Развод по-французски
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. 131
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 216
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 134
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 205
21.00 Film: INSULA MONŞTRILOR
23.00 Film: VĂNĂTORUL DE DEMONI
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 2 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
11.55 Ora Unirii
12.00 Pe cale, cu tibi uşeriu
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Memoria locului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Ora Unirii
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 România… în bucate
16.00 Întâlnirile TVR Moldova
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România lui Leşe
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 România lui Leşe
23.00 Documentar: Ultimul zbor peste 
graniţă
00.30 Gări de poveste
01.15 Pe cale, cu tibi uşeriu
02.10 Ora Unirii
02.15 Profesioniştii…
03.05 Reţeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri Sport
09.30 Ora Unirii
09.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Pe cale
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Oamenii şi legea/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Ora Unirii
15.00 Opre Roma
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Ţară, ţară, cine eşti?
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Ţară, ţară, cine eşti?
01.10 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.15 Sport
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Pe cale
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Ediţie limitată
07.50 România… în bucate
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Ora Unirii

10.00 Cirque du Soleil: o nouă experienţă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Istorii de bun gust redifuzare
14.25 Ora Unirii
14.30 Documentar: 360° Palawan-Impe-
riul perlelor
15.30 Teleşcoala
16.30 România… în bucate
16.53 Live stadion
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
19.00 Film: Nemuritorii

20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
23.00 Ora de Ştiri
23.50 E vremea ta!
00.00 Ora Unirii
00.05 Reţeaua de idoli redifuzare
01.00 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
02.50 Film: Nemuritorii
04.35 Campionatul Mondial de Fotbal 
Qatar 2022
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 stil nou
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial În numele fericirii
09.45 Desene animate Banzis secret diary
10.00 Zona ARS
10.30 Fotbal. CM-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Ştirile
13.30 F/d Vocea Lilianei
14.20 Desene animate Astroboy
14.45 F/d
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.00 Всегда на высоте
16.30 Arena mondială
17.00 Fotbal. CM-2022. Coreea - Por-
tugalia
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022. Coreea - Por-
tugalia
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.30 Moldova de Patrimoniu
20.00 Bună seara!
21.00 Fotbal. CM-2022. Camerun - 
Brazilia
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022. Camerun - 
Brazilia
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Ştiri Externe
00.10 La noi în sat
00.55 F/d
01.25 Secvenţe japoneze
01.30 Bună dimineaţa
03.30 Fotbal. CM-2022
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cational
08:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
08:20 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
18:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Agri smart Program educațional/
informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
20:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program educațional/informativ
22:00 Design horticol Program educațion-
al/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ
22:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Agri smart Program educațional/
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informativ
00:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
00.30 Film Ready Player One: Sa inceapa 
jocul
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Lecţii de viaţa
03.30 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Drumul catre cer
13.00 #plusminus
14.00 Sclava albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Vreau la? ara
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Total Sport
21.00 Новости Jurnal TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul 23
00.00 M-Adam
01.00 Ora de Ras
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul de noapte
04.00 Total Sport
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Королева Сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Мой шпион
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Iubeşte viaţa confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Мой шпион
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 132
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 205
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 135
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 206
21.00 Film: BANDELE DIN NEW YORK
00.15 Film: FRĂŢIA MORŢII
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 3 decembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Sport
09.35 Ora Unirii
09.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Vedeta familiei
11.30 Cronicile spaţiului
12.00 Doza de IT
12.30 Eu pot!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef Alex 
Petricean

14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Ora Unirii
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolaţi în România Best of
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Teleenciclopedia AUGUSTE RODIN
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Profesioniştii…
01.15 Sport
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Teleenciclopedia
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Opera comică pentru copii
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
09.55 Ora Unirii
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 redifuzare
15.00 Rivalii…
16.55 Ora Unirii
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Lungul drum al dragostei
22.00 Film: Răzbunarea pistolarului
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
02.55 Film: Răzbunarea pistolarului

Moldova 1

06.00 Tezaur
06.20 Candela neuitării
06.30 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 MeseriAşii
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 În alţi papuci
12.30 Bună seara!
13.30 La noi în sat
14.15 Lecturi a la carte
14.30 În ritmul dansului
15.00 Всегда на высоте
15.30 O seară în familie
16.30 Arena mondială

17.00 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.15 Erudit cafe
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 События, мнения, лица
23.20 Arena mondială. Revista
23.50 Ştiri Externe
00.15 Film Codul asasinului
02.05 Bună dimineaţa
03.30 Ştiri Externe
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 În ritmul dansului
05.30 Mesager

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Turist în Moldova Program 
divertisment 
08:00
08:30 Design horticol Program educațion-
al/informativ
Profu de nutriție Program educațional
08:40 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
08:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Agri smart Program educațional/
informativ
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/informativ
15:30 Produs autohton Program educa-
tional/informativ
16:00 Program AGRO TV România
16:30 Telemagazin  
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/informativ
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
21:50 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
03:00 Muzica pentru toți
04:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Emojifilmul
14.15 Film Cavalerii Shaolin
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Profu’de spionaj
23.00 Film Obvilion: Planeta uitata
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Emojifilmul
04.00 Film Cavalerii Shaolin

ProTV InterNațional

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

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

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 In good shape - the health show
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Муз/ф Эрин Брокович

18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Moldova gândeşte
20.40 Х/ф Отличница легкого 
поведения
22.30 Итоги
23.00 Т/с Первые ласточки-2
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Муз/ф Эрин Брокович

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 133
14.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 134
15.15 Film: PE AICI NU SE TRECE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 136
20.00 Film: POVESTEA TROLIF-
ANŢILOR
22.00 Film: INSULA MONŞTRILOR
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 4 decembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinţei
08.30 Cronicile spaţiului
09.00 Guşti! Şi apoi mănânci
09.25 Ora Unirii
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.25 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
10.30 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Ora Unirii
14.30 Wild Carpathia, ep. 5 - White 
Carpathia

15.30 Istorii ascunse Povestea aurului
16.00 Studio Mondial
17.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
19.00 Garantat 100%
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Meteo
20.52 Live stadion
21.00 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
23.00 Studio Mondial
00.15 Ora Unirii
00.20 Doza de IT
01.30 Campionatul Mondial de Fotbal, 
Qatar 2022
05.05 Ai luat plasă!
06.00 Oamenii şi legea

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
09.55 Ora Unirii
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Să fim sănătoşi!
12.30 Levintza
13.00 Film: Colierul de turcoaze
15.00 Drag de România mea!
16.55 Ora Unirii
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Doctor Quinn
20.00 Film: Totul se plăteşte
22.00 Film: Trei etaje
00.30 Cum vă merge?
01.00 Film: Colierul de turcoaze
02.45 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.40 Pescar hoinar
04.05 Natură şi aventură
04.30 Cap compas
04.55 Generaţia Fit
05.20 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zuper. Md
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 Ring star
11.30 Tezaur
11.45 F/d
12.00 Moldovenii de pretutindeni
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 O seară în familie
14.00 Evantai folcloric
15.00 stil nou
16.30 Arena mondială
17.00 Fotbal. CM-2022
17.45 Fotbal. Revista
18.00 Fotbal. CM-2022
18.45 Fotbal. Revista
19.00 Mesager
19.15 Scanner. (rus.)
20.00 F/d Culisele istoriei
21.00 Fotbal. CM-2022
21.45 Fotbal. Revista
22.00 Fotbal. CM-2022
22.45 Fotbal. Revista
23.00 Zapovednik
23.15 Arena mondială. Revista
23.45 Film Negociatorul
01.30 Bună dimineaţa
03.30 În alţi papuci
04.00 Evantai folcloric

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 
11:40 Profu de nutriție 
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program education-
al/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
15:00 Născut în Moldova Program edu-
cațional/informativ
15:45 Produ de nutriție Program edu-
cațional 
16:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
16:30 Telemagazin  
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin  
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:45 Turist în Moldova Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:00 Program AGRO TV România

02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
03:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
03:30 Agri smart Program informative/
educațional
03:45 Zona verde Program educational/
informativ
04:15 Program AGRO TV România.

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Film I-am dat de capat?
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
23.00 Film Ready Player One: Sa inceapa 
jocul
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film I-am dat de capat?

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Fii sănătos
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gatit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Drumul catre cer
15.00 Teleshopping
15.30 Итоги
16.00 M-Adam
17.00 Vanturile, Valurile
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Vreau la? ara
00.00 Patrula
01.00 Strange Empire
02.00 Monster
03.00 Ora de Ras
04.00 viaţa din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândeşte
09.30 Iubeşte viaţa matinal
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Разум и чувства

18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa confesiuni
22.00 Х/ф Три икса: мировое 
господство
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Разум и чувства

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
09.45 Film: NEAMUL ŞOIMĂREŞTILOR
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei şapte ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 137
20.00 Film: DRAGOSTE IMPOSIBILĂ
23.15 Film: POVESTEA TROLIF-
ANŢILOR
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV

P R O G R A M E  T V



24

Săptămânal independentVineri / 25 noiembrie / 2022
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Unui grafoman

La clasici mari în poezii
Găsești greșeli de prozodie
În timp ce tu în tot ce scrii
Faci doar... greșeala de a scrie. Gheorghe BÂLICI

Guvernatorul din Tokyo 
le recomandă locuitorilor să 
poarte pulover pe gât pentru 
a face economie la încălzire

Pentru a se feri de frig, eco-
nomisind în același timp bani 
pe fondul creșterii prețurilor la 
energie, guvernatorul capitalei 
Tokyo, Yuriko Koike, le-a reco-
mandat cetățenilor japonezi să 
poarte pulover pe gât, relatează 
AFP, citat de Agerpres.

Yuriko Koike, purtând ea însăși 
o helancă pe sub haină, i-a încu-
rajat pe locuitorii capitalei japo-

neze să recurgă la haine groase pe 
timpul iernii, reducând în același 
timp facturile la electricitate.

„Încălzirea zonei gâtului are 
un efect termic. Eu însămi port 
un pulover pe gât și purtarea unei 
eșarfe vă ține, de asemenea, de 
cald. Acest lucru vă va permite 
să economisiți energie electrică”, 
le-a declarat Koike jurnaliștilor.

„Este una dintre modalitățile 

Un câine din statul american 
California, pe nume Gino, a fost 
desemnat cel mai bătrân câine 
în viață de către Cartea Recor-
durilor Mondiale Guinness după 
ce s-a confirmat că are peste 22 
de ani, relatează miercuri UPI.

Proprietarul lui Gino, Alex 
Wolf, în vârstă de 40 de ani, a 
declarat că l-a adoptat împreună 
cu colegii săi de cameră de la 
facultate când câinele avea doi 
ani de la adăpostul de animale 
Humane Society of Boulder Va-
lley din Colorado, în 2002.

„A fost alături la fiecare pas”, 
a povestit Wolf pentru today.
com. „Sunt atât de bucuros că 
l-am luat. Este cel mai bun”, a 
spus el.

Guinness World Records a 
confirmat că Gino s-a născut 
pe 24 septembrie 2000, ceea ce 
i-a adus titlul de cel mai bătrân 
câine în viață.

Wolf a atribuit starea bună 
de sănătate a lui Gino unei diete 
echilibrate, îngrijirii veterinare 
de care beneficiază și poftei sale 
de viață.

„Îi recunosc tot meritul”, a 
spus Wolf. „A primit multă dra-
goste și cred că este pur și simplu 
un câine puternic”, a adăugat 
proprietarul lui Gino.

În luna octombrie, Pebbles, 
cel mai bătrân câine din lume la 
acea vreme, a murit la vârsta de 
22 de ani, în sud-estul Statelor 
Unite. Pebbles a fost desemnat 
cel mai bătrân câine din lume în 
mai 2022, în timpul unei vizite 
a experților de la Cartea Recor-
durilor Mondiale Guinness, o 
veritabilă instituție care înre-
gistrează recorduri în toate do-
meniile. 

Agerpres

Scala din Milano 
își apără decizia 
de a deschide noua 
stagiune cu o operă rusă

Scala din Milano își apără decizia de a deschide pe 7 decembrie noua 
sa stagiune de spectacole cu o reprezentație a operei „Boris Godunov”, în 
pofida criticilor formulate de reprezentanți ai Ucrainei pentru punerea 
în scenă a unei compoziții rusești, informează Reuters, citat de Agerpres.

La începutul acestei luni, consulul Ucrainei la Milano, Andri Kartîș, 
le-a trimis directorilor de la Scala și liderilor politici locali o scrisoare 
în care a protestat față de planurile privind deschiderea noii stagiuni 
2022-2023 cu „Boris Godunov”, o operă din secolul al XIX-lea a com-
pozitorului rus Modest Musorgski.

Andri Kartîș a spus că astfel de spectacole nu ar trebui folosite pen-
tru a sprijini „potențiale elemente de propagandă”, a relatat agenția 
italiană de știri ANSA.

Mai multe asociații ale ucrainenilor din Italia au protestat de aseme-
nea împotriva alegerii operei clasice a lui Musorgski într-o asemenea 
perioadă. Ele au cerut punerea în scenă a unei alte opere și ca nicio 
lucrare rusă să nu fie folosită până nu se va încheia războiul.

„Am luat această decizie în urmă cu trei ani, a fost imposibil să o 
anulăm și, într-adevăr, de ce ar trebui să o anulăm?”, a declarat direc-
torul artistic al Operei Scala, Dominique Meyer, într-o conferință de 
presă susținută marți.

„Nu facem nicio propagandă în favoarea lui Putin și nu avem nimic 
împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

Doi artiști din Rusia, baritonul Ildar Abdrazakov și soprana Anna 
Denisova, au fost distribuiți în rolurile principale din această producție.

Debutul noii stagiuni la Scala din Milano, care are loc de obicei la 
începutul lunii decembrie, reprezintă unul dintre cele mai importante 
momente din calendarul cultural al Italiei.

„Prin această operă, Musorgski a provocat puterea – acesta este unul 
dintre motivele pentru care noi o vom pune în scenă”, a adăugat regizorul 
operei, Kasper Holten, conform căruia „Boris Godunov” este o poveste 
despre putere și cinism. „Domnul Kartîș comite o eroare atacându-și 
prietenii. Noi am oferit mai multe dovezi de prietenie, am organizat un 
mare concert în beneficiul victimelor războiului din Ucraina, pentru 
care am strâns 400.000 de euro”, a adăugat el.

De asemenea, Scala din Milano „a primit copii de la școala de balet 
de la Kiev și i-a găzduit pe părinții lor”, a mai spus Dominique Meyer.

Agerpres

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
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Cel mai bătrân câine înscris 
în Cartea Recordurilor 
Guinness are 22 de ani

de a trece împreună peste peri-
oada dificilă din punct de vede-
re energetic a iernii”, a spus ea, 
adăugând că președintele francez 
Emmanuel Macron este un fan al 
acestui tip de pulover.

La fel ca multe alte țări, Japo-
nia – care își propune să obțină 
neutralitatea emisiilor de dioxid 
de carbon până în 2050 – se con-
fruntă cu o reducere a aprovizi-
onării cu energie de la începutul 
războiului din Ucraina.

În august, premierul japonez 
Fumio Kishida a cerut relansarea 
industriei nucleare a țării pen-
tru a compensa creșterea prețu-
rilor la energia importată.Însă o 
astfel de măsură ar fi probabil 
dificil de implementat, având 
în vedere dezastrul nuclear de 
la Fukushima din 2011, care a 
condus la închiderea multor re-
actoare din motive de siguranță. 
 


