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Bielorusia 
sub capac

Cine și-a închipuit anul trecut 
că Lukașenko îi va fugări pe pro-
testatari acasă și că acesta va fi 
acordul final al confruntării dintre 
dictator și societatea civilă bielo-
rusă, a greșit amarnic. Nepedep-
sit, „batika“ s-a pus pe represiuni, 
având la îndemână un KGB docil 
și poate chiar mai motivat decât 
prototipul lui sovietic în a suci 
gâtul opoziției. Susținuți moral 
și sporadic de vocile „umaniste“ 
ale Occidentului, preocupat mai 
curând de lupta cu discriminări 
închipuite decât cu cele reale, 
oponenții regimului de la Minsk 
au început să cadă, rând pe rând, 
victime securității lui Lukașenko. 
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Nu-i nimic nou sub soare, doar zădărnicie, 
consideră scriitorul și publicistul Vitalie Vovc: 
„Componența guvernului nu-mi stârnește absolut 
nicio emoție. Nimic neașteptat. Se pare că 
Guvernul e constituit nu atât pentru a guverna, 
cât pentru a „asimila” finanțări de la „partenerii 
de dezvoltare”. 

Simple păreri 
despre noul 
Guvern 

O b s e r v a t o r

  ANCHETĂ

H a r t a  l u m i i

Joc la două capete: 
Cine-i fariseul?

Știința medicală versus tăria credinței

(76)

Noua tulpină Covid 
ne găsește cu planuri 
vechi în sănătate 
Organizația Mondială a Sănătății a avertizat la finele lu-
nii iulie că lumea se află la primele etape ale unui nou val 
de infecții și decese provocate de Covid. Tulpina Delta, 
care e mai contagioasă cu 60% decât forma inițială a vi-
rusului, a provocat deja primele decese în România și 
în Ucraina. Existența ei a fost confirmată și pe teritoriul 
RM. 

Noul Guvern condus de Natalia Gavriliță 
ar putea fi învestit vineri, 6 august, când 
Parlamentul se întrunește în ședință 
plenară. Am întrebat câteva personalități 
din R. Moldova ce părere au despre 
componența noului Guvern. 

11 

15 

Secvență de la protestul antivaccinare obligatorie organizat la 3 august în PMAN de către Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova 
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R a c u r s i

Imaginați-vă secvența: o „Vol-
gă” destul de hârbuită circulă pe 
autostrăzile patriilor. În habita-
clu – două persoane. Un domn 
arătos, tip olimpian, și șoferul, 
un găgăuz ceva mai în vârstă, 
atent la drum. Codrii Condriței, 
Valea Prutului, cele două vămi 
rămânând în urmă, automobilul 
se îndreaptă spre un burg transil-
van. La fiecare sută de kilometri 
parcursă, șoferul întreabă cu un 
pronunțat accent ruso-turc: „Încă 
n-am ajuns, Mihai Ilici?...”. La 
care acesta îi răspunde de fieca-
re dată, cu o adâncă îngândura-
re eminesciană: „Mai este, mai 
este…”. La un moment dat, găgă-
uzul, care cunoștea cel mai bine 
traseul Chișinău-Comrat, exclamă 
cu uimire: „Ce mare-i țara asta a 
noastră, Mihai Ilici!...”. Scena se 
consuma pe vremea când domnul 
academician Mihai Cimpoi dirigu-
ia treburile Uniunii Scriitorilor.

Secvența a doua. Câteva decenii 
mai târziu. O doamnă aflată în-
tr-un scurt concediu de odihnă. 
O fragilă ființă civică moldavă es-
caladează, pas cu pas, un munte. 
Un munte românesc, din inima 
României, care, ciudat, poar-
tă numele Vârful Moldoveanul. 
Semnificația faptei sale, de un 
profund simbolism, fără îndoială, 
deocamdată ne scapă. De ce nu 
Ceahlăul? Să fie aceasta dovada 
unui românism ardent? Sau poate 
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Comisia Europeană a prezentat cel de-al 4-lea raport privind 
monitorizarea regimului UE de călătorii fără viză cu Republica 
Moldova, Georgia și Ucraina, care fac parte din Parteneriatul Estic, 
precum și cu cele din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțe-
govina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Potrivit unui 
comunicat al Executivului european, raportul se axează pe acțiunile 
întreprinse în 2020 pentru a da curs recomandărilor celui de al 3-lea 
raport din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de 
la obligativitatea vizelor, scrie caleaeuropeana.ro. 

Pentru țările care beneficiază de scutirea de viză de mai puțin de 
7 ani (Georgia, Republica Moldova și Ucraina), raportul prezintă, 
de asemenea, o evaluare mai detaliată a altor acțiuni întreprinse 
pentru a asigura îndeplinirea continuă a criteriilor de referință.

Concluzia raportului este că toate țările în cauză continuă să 
îndeplinească cerințele privind liberalizarea vizelor și au înregistrat 
progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor 
de anul trecut. În același timp, raportul evidențiază domeniile în 
care sunt necesare eforturi suplimentare din partea fiecărei țări. În 
raport se precizează, de asemenea, că circulația fără viză continuă 
să aducă beneficii economice, sociale și culturale statelor membre 
ale UE și țărilor partenere.

Toate țările evaluate au continuat să ia măsuri de prevenire și 
combatere a criminalității organizate. Cu toate acestea, sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a răspunde preocupărilor legate de 
securitatea internă: Țările în cauză ar trebui să ia măsuri pentru a 
combate în mod eficace criminalitatea organizată, frauda financiară 
și spălarea banilor, în special printr-o mai bună coordonare între 
agențiile de aplicare a legii.

Corupția la nivel înalt rămâne un motiv de îngrijorare. În unele ca-
zuri, eforturile de combatere a corupției sunt în continuare îngreunate 
de capacitatea limitată și de statutul juridic al agențiilor anticorupție, 
precum și de numărul redus de condamnări în cazurile de corupție 
care sunt judecate (în special în Republica Moldova și Ucraina).

Țările beneficiare ale regimului de călătorii fără viză care acordă 
cetățenia în schimbul investițiilor ar trebui să elimine treptat și 
efectiv astfel de sisteme, pentru a împiedica resortisanții altor țări 
care au obligația de a deține viză să eludeze procedura UE de acor-
dare a vizelor de scurtă ședere și evaluarea aprofundată a riscurilor 
în materie de migrație și securitate inerentă acestei proceduri.

După radiochisinau.md

Raportul Comisiei Europene:
R. Moldova îndeplinește 
cerințele pentru a beneficia de 
un regim de călătorii fără viză

Tă i e r e a  p a m b l i c e i

vârful Moldoveanul, după cum îi 
este firea, e mai blând, îi rabdă 
pe toți să i se cațăre în cap? Să fie 
vorba de revendicări teritoriale? 
De aducerea Moldoveanului 
acasă?...

Precizăm aici: firava femeie nu 
e o oamă de rând, e doamna Țării 
Moldovnești. Ajunsă pe culme, 
făcu ochii roată. La răsărit zări 
botoxul zidurilor kremlineze și 
pe moș Arhitectul casei noastre 
comune – RM. La apus desluși 
figura pe ducă a doamnei Angela, 
iar ceva mai aproape – Sibiul cu 
Mărginimea, imobilele lui Klaus 
și cripta mătușii sibiene a lui Lu-
cinschi. După care se fotografie și 

făcu declarații de presă: „…Îmi 
place mișcarea în aer liber”. Iar în 
sinea sa își zise: „Vom merge, ca 
și până acum, doar cu Estul-Ves-
tul. Cu bani românești, vom crește 
Moldova înainte”. 

Igor NAGACEVSCHI
P.S. Între timp, la Chișinău, 

noua premieră desemnată excela 
într-un limbaj de bucătăreasă har-
vardiană – „Sper să pot găsi și o 
dimineață de duminică când să 
pot primi plăcere de la un dejun 
cu familia” – și formula finalitatea 
guvernării pasiste: „Le doresc oa-
menilor să simtă pe pielea proprie 
ce înseamnă vremurile bune”.

i.n.
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Garnitura viitorului Guvern Gavriliță

Parlamentul R.Moldova se întrunește vineri, 
6 iulie, într-o sesiune extraordinară, pentru 
a învesti un nou Guvern. Lista viitorilor 
miniștri, extinsă la 13, în locul celor 9 care 

au fost în formula instituită de fostele guvernări, 
cuprinde doar persoane care fac parte din PAS 
sau au colaborat anterior îndeaproape cu partidul 
pro-prezidențial. În aceste condiții, nu încape 
nicio îndoială că Guvernul propus de premierul 
desemnat, Natalia Gavriliță, va obține votul de 
încredere, deoarece PAS a format în urma alegerilor 
anticipate din 11 iulie o majoritate absolută, din 63 
de deputați, și nu are nevoie de suportul fracțiunilor 
care s-au declarat în opoziție – Blocul Socialiștilor 
și Comuniștilor (BCS) și cea a Partidului „Șor”. Vă 
prezentăm lista, dar și CV-urile viitorilor membri ai 
Cabinetului de Miniștri.

Natalia Gavrilița Andrei Spînu Nicu Popescu Vlad Kulminskii Iurie Țurcanu Ana Revenco Sergiu Litvinenco Dumitru Budianschi 

Ala Nemerenco Sergiu Gaibu Anatolie Nosatîi Anatolie Topală Viorel Gherciu Iuliana Cantaragiu Marcel Spatari Sergiu Prodan 

Premierul desemnat, Natalia 
Gavriliță, a fost în 2019 ministră 
a Finanțelor în Guvernul condus de 
Maia Sandu. A mai lucrat cu actuala 
șefă a statului, ca secretară de stat 
la Ministerul Educației, în perioada 
2013-2015. Până atunci, a deținut 
funcțiile de șefă a Departamentului 
politici și dezvoltare macroeconomică 
la Ministerul Economiei și șefă a De-
partamentului politici și coordonarea 
asistenței externe în Cancelaria de 
Stat. Pe parcursul carierei, a mai oferit 
servicii de expertiză Băncii Mondiale, 
UNICEF și altor organizații internați-
onale. Natalia Gavrilița este licențiată 
în drept internațional și deține titlul 
de master în politici publice, obținut 
la Școala de Guvernare J.F. Kennedy 
a Universității Harvard.

Vladislav Kulminskii, nomina-
lizat vicepremier pentru Reintegrare, 
a fost consilier pe politica externă și 
planificare strategică în Guvernul 
Maia Sandu. Este cunoscut ca autor 
al unor programe în domeniul soluți-
onării conflictelor, elaborate în cadrul 
diferitor organizații internaționale, 
inclusiv „Dialog Umanitar” din Elve-
ția, PNUD, DFID și Banca Mondială. 
A fost angajat ca expert de Ambasada 
SUA și cea a Marii Britanii. Kulminski 
este magistru în relații internaționale 
și studii europene la Universitatea 
Central Europeană din Budapesta și 
mai deține un master în administrație 
publică de la Școala Maxwell din New 
York, SUA. 

Viitorul vicepremier pentru Digi-
talizare, Iurie Țurcanu, este expert 
în domeniul IT, în prezent coordo-
nator la Agenția de Guvernare Elec-
tronică, unde a fost și director. Este 
unul dintre dezvoltatorii principalelor 
platforme digitale guvernamentale – 
MCloud, Msign, MPass, Mobile e-ID, 
MConnect. De asemenea,  el a oferit 
consultanță în domeniul digitaliză-

rii și e-guvernării unor structuri din 
Polonia, România, Bulgaria, Ucraina, 
Macedonia, Uzbekistan, Zambia și 
Mozambic. Are diplome de licență și 
master în domeniul Informaticii ale 
Universității Tehnice din Moldova.

Fostul ministru de Externe în 
Guvernul Sandu, Nicu Popescu, 
care revine în această funcție, este un 
cunoscut expert în domeniul relațiilor 
internaționale. Este profesor universi-
tar asociat la Institutul de Științe Poli-
tice (Sciences Po) din Paris și director 
al programului „Europa lărgită” din 
cadrul Consiliului European pentru 
Relații Externe (ECFR), cu sediul tot 
la Paris. Și-a făcut studiile la Universi-
tatea de Stat de Relații Internaționale 
din Moscova (MGIMO) și a obținut 
titlul de doctor în științe politice și 
magistru în relații internaționale 
și studii europene la Universitatea 
Central Europeană, Budapesta. În 
debutul mandatului său anterior de 
ministru la Externe a fost dur criticat 
pentru formula „război civil”, pe care 
a folosit-o definind războiul din 1992 
din Transnistria și pentru care și-a 
cerut la scurt timp scuze.

Sergiu Litvinenco, care va ocu-
pa funcția de ministru al Justiției, este 
membru fondator și vicepreședinte al 
PAS. Autor al unor inițiative cu privi-
re la reforma justiției și combaterea 
corupției, precum și din domeniul 
electoral (anularea sistemului elec-
toral mixt) și cel al administrației 
publice. A fost angajat în domeniul 
administrației publice și ca expert în 
cadrul mai multor proiecte finanțate 
de Banca Mondială, PNUD sau UNI-
CEF. De asemenea, a mai fost expert 
în cadrul proiectelor de dezvoltare a 
capacităților Ministerului de Externe 
și Secretariatului Parlamentului R. 
Moldova. Este licențiat în drept și 
autor al unor articole de specialitate.

Viitoarea ministră la Interne, Ana 

Revenco, este consilieră prezidenți-
ală în domeniul apărării și securității 
naționale, secretar al Consiliului Su-
prem de Securitate. A fost fondatoare 
a Centrului Internațional „La Stra-
da Moldova” și membră a Grupului 
Consiliului Europei de experți pentru 
monitorizarea implementării Con-
venției Europene împotriva traficului 
de persoane (GRETA). Între 2012 și 
2015, a deținut funcția de șefă a Cen-
trului pentru combaterea traficului de 
persoane la Inspectoratul General de 
Poliție. Ana Revenco este licențiată 
în relații economice internaționale și 
deține un masterat în administrarea 
organizațiilor non-profit.

Andrei Spânu, care urmează să 
devină vicepremier și ministru al In-
frastructurii și Dezvoltării Regionale, 
este secretar general al Administrației 
Președintelui R.Moldova și secretar 
general al PAS. În 2019, a deținut 
funcția de secretar general al Gu-
vernului, iar în perioada 2015–2016 
a fost viceministru al Tineretului și 
Sportului. A făcut carieră de antre-
prenor în domeniul tehnologiilor 
informaționale, cu un portofoliu im-
presionant de companii și venituri, 
care i-au fost imputate, fără dovezi, 
de propaganda socialiștilor ca fiind 
obținute ilegal. Spînu este licențiat în 
business și administrarea afacerii, iar 
din 2018 face un masterat în dome-
niul guvernării la Harvard University 
Extension School.

Sergiu Gaibu, propus ca ministru 
al Economiei, este director de progra-
me la Centrul Expert-Grup, respon-
sabil pentru elaborarea de studii și 
politici economice și asistență tehnică 
pentru BNM, Comisia Națională a Pie-
ței Financiare și Guvern. Anterior, a 
oferit consultanță pentru fortificarea 
capacităților Agenției pentru Orga-
nizația de Atragerea Investițiilor și 
Promovarea Exporturilor din R.Mol-
dova. În perioada 2009 – 2014, a fost 
membru al comitetului executiv al 
Băncii Comerciale Române la Chiși-
nău. Gaibu are o experiență de peste 
20 de ani în domeniul economic și a 
mai avut colaborări cu GIZ, USAID, BC 
Mobiasbanca, Moldova Agroindbank. 
El deține o diplomă de licență în relații 
economice internaționale, la Academia 
de Studii Economice din Moldova.

Viitorul ministru al Finanțelor, Du-
mitru Budianschi, este matemati-
cian, economist și expert în finanțe 
publice. Anterior, a fost director de 
programe la Centrul Expert-Grup, dar 
și consultant financiar pentru mai mul-
te proiecte și instituții internaționale, 
inclusiv PNUD, BDO Audit, ICON-IN-
STITUT Engineering, GFA Consulting 
Group. Budianschi a absolvit Facul-

tatea de Matematică și Cibernetică la 
Universitatea de Stat din Moldova și 
deține un masterat în Finanțe Publice 
și Fiscalitate de la Academia de Studii 
Economice din Moldova.

Consiliera prezidențială Ala Ne-
merenco, nominalizată ca ministră 
la Sănătate, a mai deținut această 
funcție în guvernul condus de Maia 
Sandu în 2019. Este expertă inter-
națională pe sisteme de sănătate, în 
2016-2017, fiind consiliera personală 
a ministrului Sănătății din România, 
iar anterior șefă de proiect al Orga-
nizației Mondiale a Sănătății în oficiul 
de țară pentru R.Moldova. Nemeren-
co deține titlul de doctor în medicină 
și este autoare a peste 50 de articole 
și lucrări științifice publicate în țară și 
peste hotare, dar a devenit ținta unui 
scandal în legătură cu diploma sa de 
master, provocat de socialista Alla 
Darovannaia. Într-un final, aceasta 
a fost obligată printr-o decizie jude-
cătorească să-și ceară scuze și să-i 
achite Alei Nemerenco despăgubiri 
pentru defăimare. 

Marcel Spatari, potențial minis-
tru al Muncii și Protecției Sociale, este 
expert și director general al Syndex 
România, membru al grupului fran-
cez Syndex, una dintre cele mai mari 
companii de consultanță în domeniul 
protecției salariaților. În trecut, a fost 
unul dintre fondatorii și animatorii 
mișcării de protest „Contra”, alături 
de regretatul Viorel Mardare, precum 
și Lucia Aprodu și Cătălina Molodoi. 
De asemenea, este fondatorul Clu-
bului Moldovenesc de Jocuri Inte-
lectuale, moderând emisiunea „Ce, 
Unde, Când” (inspirată din «Что, Где, 
Когда» - n.red.). Spatari este licențiat 
al Facultății Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative de 
la USM și are studii de masterat în 
Studii Europene la Colegiul Europei 
și în Administrarea Afacerilor la IFAG 
și Universitatea din Nantes.

Viitorul ministru al Apărării, Ana-
tolie Nosatîi, are o experiență de 30 
de ani în Armata Națională și a fost, 
până în 2020, șef al Direcției operații 
al Marelui Stat Major. În perioada 
2014–2018, a fost încadrat în Depar-
tamentul pentru operațiuni de menți-
nere a păcii al ONU din New York. De 
asemenea, a servit ca șef al Statului 
Major în Comandamentul Forțelor 
de Reacție Rapidă și Comandamen-
tul Forțelor Terestre, comandant de 
batalion în cadrul Institutului Militar 
și comandant al Batalionului 22 de 
menținere a păcii. Nosatîi a absolvit 
Institutul Militar din Odesa și are un 
masterat în strategii de securitate na-
țională la Universitatea Națională de 
Apărare din SUA. 

Viorel Gherciu, desemnat mi-
nistru al Agriculturii și Industriei 
Alimentare, este expert în agricul-
tură, din 2018 director al VEREIN 
Donau Soja, responsabil de proiecte 
de dezvoltarea culturilor de soia în 
R. Moldova. În perioada 2017-2018, 
a fost coordonator de proiect în im-
plementarea politicilor agroalimen-
tare din cadrul Băncii Europene de 
Investiții în Ucraina. Pe parcursul 
activității sale profesionale, Gherciu a 
contribuit la dezvoltarea fondului de 
garantare a creditelor în agricultură, a 
participat la dezvoltarea a 11 asociații 
de utilizatori de apă pentru irigații 
și a fost unul din autorii Strategiei 
de Dezvoltare Rurală a R. Moldova.

Funcția de ministru al Educației 
o va ocupa Anatolie Topală, actu-
almente secretar de stat. În perioada 
2015–2019, el a condus Agenția Na-
țională pentru Curriculum și Evalu-
are, iar din 2013, până în 2015 a fost 
director al Agenției de Asigurare a 
Calității. A fost șef al Departamentului 
de studii al Universității de Stat din 
Moldova și prodecan al Facultății de 
Matematică și Informatică a USM. 
Topală este conferențiar universitar 
și doctor în științe fizico-matematice.

Șef al reînființatului Minister al 
Culturii va deveni cunoscutul regizor 
și producător Sergiu Prodan. În 
prezent, el deține o casă proprie de 
producție, iar între 2013 și 2017 a fost 
președinte al Uniunii Cineaștilor din 
Moldova, fiind și unul din autorii Le-
gii cinematografiei. În 2004, a fost și 
director general al Companiei Publi-
ce Teleradio-Moldova. În calitate de 
regizor, Prodan a obținut premii in-
ternaționale pentru filmele „Patul lui 
Procust”, „Copiii măcelarului”, „Cea 
mai bună dintre lumi, sau o simplă 
zi de toamnă” și „Paula”. Este absol-
vent al Institutului de Cinematografie 
din Moscova (VGIK) și al Institutului 
Teatral „Boris Șciukin”.

Iuliana Cantaragiu, fost secre-
tar de stat, va deveni acum minis-
tru al Mediului. Ea a mai lucrat în 
cadrul unor proiecte de protecție a 
mediului, implementate cu sprijinul 
Băncii Mondiale, Comisiei Europene, 
Agenției de Dezvoltare a Germaniei 
și PNUD, a făcut parte din Consiliul 
Național al ONG-urilor, Platforma 
Societății Civile RM-UE. Iuliana Can-
taragiu a absolvit Academia de Studii 
Economice din București, facultatea 
Relații Economice Internaționale și 
face un masterat în Managementul 
Riscurilor și Economiei Circulare la 
Universitatea de Științe Aplicate din 
Tampere, Finlanda.

Valeriu CAȚER
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V O X  P O P U L I

Simple păreri despre noul Guvern 

Noul Guvern 
condus de Natalia 
Gavriliță ar putea 
fi învestit vineri, 

6 august, când Parlamentul 
se întrunește în ședință 
plenară. Am întrebat 
câteva personalități din R. 
Moldova ce părere au despre 
componența noului Guvern. 

Nu-i nimic nou sub soare, doar 
zădărnicie, consideră scriitorul 
și publicistul Vitalie Vovc: 

„Componența 
guvernului nu-mi 
stârnește absolut 
nicio emoție. Ni-
mic neașteptat. Se 
pare că Guvernul e 
constituit nu atât 
pentru a guverna, 
cât pentru a „asi-
mila” finanțări de 

la „partenerii de dezvoltare”. Au rămas 
neschimbate cinci ministere: Externele, 
Internele, Apărarea, Finanțele și Justiția. 
Sunt câteva separări pozitive: Ministerul 
Culturii, Ministerul Mediului, Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale de Ministerul 
Sănătății. Numirea lui Kulminski în funcția 
de viceprim-ministru pentru Reintegrare 
seamănă cu numirea vulpii paznic la găini. 

Trezește mari întrebări apariția funcției 

de viceprim-ministru pentru Digitalizare. 
Ne-am pomenit cu o „prioritate națională” 
care-mi pare inutilă sau, cel puțin, greu 
justificabilă. Dar în acest domeniu se pot 
croi „proiecte” și cere finanțări mai ușor! 

Infrastructura și Dezvoltarea regională 
s-au separat de Economie și nu-mi pare 
corect. Agricultura e împreună cu Industria 
Alimentară. Și de ce această „industrie” nu 
e cu „Economia” îmi vine greu să înțeleg. În 
România ministerul respectiv se numește 
„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale”, ceea ce îmi pare mult mai rațional.

„Lipsa de experiență” invocată de unii 
este un argument frate cu bancul despre 
concursul pentru postul de „prezident” la 
care sunt admiși doar candidați cu experi-
ență în exercitarea funcției de... „prezident”! 
Continuitatea instituțiilor este asigurată de 
funcționarii din aceste instituții. Noii guver-
nanți au dovedit să promită că vor mătura 
bine prin ministere, așa că această „lipsă de 
experiență” poate căpăta forme mai grave 
decât CV-ul miniștrilor”.

Istoricul Ion Negrei, ex-viceprim-mi-
nistru, amintește despre riscurile 
unui Guvern monopartid: 

„Sunt oameni 
bine intenționați, 
care ar produce 
un nou suflu de 
guvernare, după 
cele autoritare, 
totalitare, oligar-
hice. Nu găsim oa-

meni corupți. Pe de o parte, e foarte ușor 
de lucrat într-un Guvern monopartid, iar 
pe de altă parte, întreaga responsabilitate 
aparține lui. Dacă lucrurile merg bine – 
bravo! Dacă se poticnesc – întreaga respon-
sabilitate revine partidului care i-a delegat. 
Acolo sunt persoane din societatea civilă, 
afiliată partidului de guvernământ, sau 
cum să înțeleg? Nu prea s-au manifestat pe 
segmentul civic, dar acum poartă eticheta 
de societate civilă”. 

Directoarea Fabricii 
de marochinărie 
S.A. Artima, Alexandra Can, 
este nemulțumită 
că lipsesc 
oamenii de afaceri 
din componența Guvernului: 

„Nu sunt oa-
meni din sectorul 
real, care știu ce 
înseamnă să men-
ții forța de mun-
că, să câștigi bani 
pentru salarii, să 
plătești impozite. 
Acolo sunt oa-
meni cu practică 

în instituții financiare și în domeniul 
bugetar. În 30 de ani, am avut oameni 
care au lucrat doar pe bani bugetari. Noi 
avem 60% economie tenebră. Trebuie 
micșorat presingul fiscal și amplifica-
tă masa impozabilă. Dacă s-ar micșora 
impozitele cu 40%, atunci lumea ar plăti 

fix ceea ce ascunde. Nu-s oameni care au 
trecut prin mediul de afaceri ca să vadă 
ce înseamnă asta”.

Președintele Academiei 
de Științe a Moldovei, 
acad. Ion Tighineanu, 
speră că Guvernul 
se va gândi 
la problemele 
cercetătorilor științifici: 

„Membrii cabi-
netului de miniștri 
propuși au o pre-
gătire bună: nouă 
persoane au făcut 
studii de masterat 
la instituții cunos-
cute din SUA, Fin-
landa, Franța, R. 
Moldova; sunt trei 

doctori în științe politice, fizico-matematice 
și în medicină. Avem toate premisele ca 
Guvernul să  aibă și o abordare științifică a 
problemelor. CV-urile candidaților propuși 
denotă că mulți dintre ei posedă o expe-
riență bogată în realizarea unor proiecte 
importante din domeniile de competență, 
finanțate de Banca Mondială, Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Co-
misia Europeană etc. Lucrul va fi efectuat 
în echipă, iar rezultatele vor depinde și de 
profesionalismul secretarilor de stat și al 
altor membri”. 

 
Natalia MUNTEANU
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A N C H E T Ă

Culisele unei afaceri 
cu iz penal (II)

Rețeaua de benzinării „Vento”, ajunsă 
în scurt timp un brand,  a fost formată 
printr-o schemă pe cât de simplă, pe 
atât de ingenioasă. Mai întâi a fost 

identificată o firmă ajunsă în prag de faliment, 
care a fost atrasă în afaceri cu produse petroliere. 
Această firmă lua în locațiune de la diferiți 
proprietari stații de alimentare cu produse 
petroliere, care se aflau în gestiunea SA „Tirex 
Petrol”, administrată de Igor Borș. Aceste stații 
erau reparate din fondurile „Tirex Petrol”, iar 
când lucrările erau terminate, proprietarii 
reziliau fără probleme contractele de locațiune cu 
„Tirex Petrol” și perfectau alte contracte cu SRL 
„Datario”.

SRL „Datario”, o întreprindere 
ajunsă în prag de faliment, a fost 
folosită astfel ca în final să ajun-
gă gestionară a 87 de benzinării 
„Vento” și proprietate exclusivă a 
fraților Borș. Pentru a argumenta 
cele scrise mai sus, vom prezen-
ta câteva secvențe din declarația 
făcută organului de urmărire pe-
nală de către Ion Șahrai, cel care 
a fondat întreprinderea „Datario”:

„Compania „Datario” SRL am 
deschis-o în 2012 și prima activi-
tate a fost vânzarea aparatelor de 
casă în or. Ialoveni. După care, în 
paralel, activam prin cumul în ca-
litate de manager vânzări la firma 
„Melitax Grup” SRL, al cărei gen 
de activitate era importul și vân-
zarea aparatelor de casă și soft-uri 
pentru acestea.

SRL „Datario” și schemele 
fraților Borș

La începutul lui 2014, m-am 
concediat de la compania „Melitax 
Grup” SRL și am hotărât să mă 
ocup doar cu „Datario” SRL, adică 
cu vânzarea aparatelor de casă și 
a componentelor pentru acestea.

În acea perioadă Medvițchi Ghe-
nadie, care era șef la baza petrolieră 
„Tirex Petrol” în s. Vatra și care este 
fratele lui Medvițchi Constantin, 
care este un bun prieten de al meu și 
cu care am învățat împreună într-o 
grupă la UTM, m-a întrebat dacă 
doresc să particip la un proiect, le-
gat de exploatarea Stațiilor PECO, 
la care eu am răspuns că s-ar putea. 
Nu cunosc de ce Medvițchi Ghena-
die mi-a propus mie participarea în 
acest proiect, eu am luat-o drept 
ajutor pentru că atunci nu aveam 
cu ce mă ocupa.

Astfel, Medvițchi Ghenadie 
mi-a spus că o să propună can-
didatura mea unei persoane care 
este și inițiatorul acestui proiect și, 
dacă persoana aceasta o să doreas-
că, se va întâlni cu mine pentru a 
discuta mai detaliat despre acest 
proiect.

Peste vreo 10 zile m-am în-
tâlnit cu Andrian Borș, care nu 
mi-a comunicat care îi este funcția, 
dar întâlnirea a avut loc în sediul 
Tirex de pe strada Columna în 
sala de conferințe. Am conside-
rat că Andrian Borș ar fi cineva 
din conducerea Tirex, însă nu am 
concretizat.

În cadrul discuției, Andrian 
Borș mi-a povestit detalii despre 
proiect, și anume că acesta constă 
în luarea în locațiune a stațiilor 
PECO și gestionarea acestora. 
Aceste discuții au durat mai mult 
timp. 

Inițial, Andrian Borș mi-a co-
municat că urmează și deschidem 
o întreprindere prin intermediul 
căreia să fie luate în locațiune stații 
PECO, atunci eu i-am comunicat 
că deja dețin în proprietate o firmă 
care este plătitoare de TVA și că 
am putea să o folosim pe aceasta.

I-am comunicat că întreprin-
derea pe care o am nu are ca gen 
de activitate comercializarea pro-
duselor petroliere și atunci am 
convenit să suplinim genurile de 
activitate. 

Toate completările în actele 
de constituire a întreprinderii au 
fost efectuate de mine personal, 
am mers singur la toate organele 
competente.

Proprietar la întreprindere am 
rămas eu, de unul singur. Într-un 
final, acesta din urmă s-a decis 
să începem proiectul cu mine în 
calitate de administrator.

Vreau să menționez faptul că la 
momentul începerii acestui pro-
iect „Datario” SRL nu avea nicio 
proprietate.

Inițial, eu nu am cunoscut și 
nici nu mi s-a comunicat cine sunt 
proprietarii stațiilor PECO care 
urmează a fi luat în locațiune.”

Șahrai susține în declarațiile 
sale că Datario lua în arendă sta-

ții PECO de la diferiți proprietari 
care le daseră în arendă la „Tirex 
Petrol”. După ce erau efectuate 
reparații capitale din contul „Ti-
rex Petrol”, proprietarii reziliau 
contractul cu întreprinderea și în-
cheiau un alt contract de locațiune. 
Potrivit lui Șahrai, toate contracte-
le de locațiune erau coordonate de 
către Andrian Borș, iar Igor Borș, 
care lucra administrator la „Tirex 
Petrol”, nu împiedica rezilierea 
contractelor.

„Pe parcursul anului 2015, au 
fost încheiate mai multe contracte 
de locațiune cu diferite compa-
nii. Unele stații, cu care au fost 
încheiate contracte de locațiune 
erau sub brandul „Tirex Petrol” 
SA, dar proprietari ai acestor stații 
erau alte companii care au reziliat 
contractele de locațiune cu „Tirex 
Petrol” SA și au încheiat contracte 
noi de locațiune cu „Datario” SRL. 
Condițiile contractuale la fel au 
fost coordonate cu Andrian Borș. 
Cât privește angajații de la Stațiile 
PECO, care anterior au activat sub 
brandul „Tirex Petrol”, acestora li 
s-a propus să rămână să activeze 
mai departe la stații, doar că tre-
buia să încheie contracte de muncă 
cu „Datario” SRL. Astfel, o parte 
se concediau de la Tirex și se an-
gajau la „Datario” SRL, iar alții nu 
doreau să activeze, iar unii chiar 
se angajau prin cumul la „Datario” 
SRL și „Tirex Petrol” SA”, a măr-
turisit Șahrai. 

„Datario” ajunge în propri-
etatea fraților Borș

Brandul „Vento” a apărut în 
decembrie 2014, pe stația luată 
în locațiune de pe strada Buco-
vinei, comuna Stăuceni. În iulie 
2017, Andrian Borș ajunge asoci-
atul lui Ion Șahrai cu o cotă de 60 
la sută. În 2018, Igor Borș își dă 
demisia din funcția de adminis-
trator la SA „Tirex Petrol”, iar la 1 
martie 2018 intră în proprietatea 
celorlalte 40 la sută din activele 
SRL „Datario”. Ion Șahrai rămâne 
doar cu funcția de administrator 
al întreprinderii. Treptat, acesta 
este înlăturat definitiv de la admi-

nistrarea afacerii, Andrian Borș 
ajungând administrator cu acte 
în regulă al SRL „Datario”.

În prezent, întreprinderea ges-
tionează 87 de stații de alimentare 
cu produse petroliere care activea-
ză sub brandul „Vento”. 

Antreprenorul neamț 
renunță la acuzații și vinde 
afacerea „Tirex Petrol”

În martie 2019, procurorii an-
ticorupție îl rețin pe Igor Borș și 
câteva persoane din anturajul său, 
printre care și Ion Șahrai. Ulterior, 
în arest rămâne doar Igor Borș, 
ceilalți fiind eliberați pe rând. Pro-
curorii se pregătiseră să-l rețină și 
pe Andrian Borș, însă acesta reuși 
să dispară.

„Având calitatea de director al 
altui agent economic, cu același 
gen de activitate, și utilizând re-
sursele financiare și administra-
tive ale întreprinderii pe care o 
gestiona, a acționat concertat prin 
intermediul unor persoane inter-
puse, a convertit și a transferat 
bunurile de la un agent economic 
la altul. De fapt, a participat la aso-
ciere, prin acordarea de asistență 
și ajutor, în vederea comiterii acți-
unilor de spălare de bani”, justifica 
atunci Procuratura Anticorupție 
reținerea lui Igor Borș.

De fapt, procurorii se axaseră 
inițial pe prejudicierea de către 
frații Borș a companiei „Mabanaft 
Moldova GmbH”. 

Antreprenorul german a ob-
servat în cele din urmă pierderile 
nejustificate din afacerea „Tirex 
Petrol”, a dispus un audit și s-a 
adresat procurorilor moldoveni. 
Reprezentantul „Mabanaft Moldo-
va GmbH” urma să aducă procuro-
rilor raportul de audit și plângerea 
detaliată formulată de juriști.

Antreprenorul german însă nu 
mai prezintă documentele, renun-
ță la învinuiri, iar în octombrie 
2019, în timp ce Igor Borș se afla 
în arest preventiv, vinde cu 10 
milioane de euro afacerea „Tirex 
Petrol”.

Iar lui Igor Borș i se incriminea-
ză în cele din urmă infracțiunile de 

Cine sunt perdanții şi marii câştigători

Julieta SAVIȚCHI

spălare de bani și evaziune fiscală, 
de care este absolvit în decembrie 
2020.

Fiul de 20 de ani al lui 
Alexandru Pânzari, 
coproprietar l
a „Tirex Petrol”

Afacerea „Tirex Petrol” a fost 
cumpărată de firma „Estcon Con-
struct” SRL din Ialoveni. Compa-
nia „Estcon Construct” îi are în 
calitate de fondatori pe Tatiana 
Ignat, soția lui Alec Ignat, admi-
nistrator la „Tirex Petrol”, cu o 
cotă de 24,24%, și întreprinde-
rea „Truck Petrol”, cu pachetul 
majoritar de 75,75%. SRL „Truck 
Petrol” îi are ca fondatori pe Alec 
Ignat, cu 56% din acțiuni, și pe 
Artiom Pânzari, cu 44 la sută din 
acțiuni.

Artiom Pânzari este student, 
iar atunci când a devenit fondator 
la „Truck Petrol” avea cel mult 20 
de ani. Artiom Pânzari figurează 
în calitate de administrator la în-
treprinderea „German Oil” SRL, 
fondată în 2018 de către SA „Tirex 
Petrol”.

Artiom Pânzari este fiul lui 
Alexandru Pânzari, fostul șef al 
Inspectoratului General de Poliție 
și ex-ministru al Apărării, reținut 
recent pentru presupusă implicare 
în dosarul intentat pe numele fi-
nului de cununie al lui Plahotniuc, 
Dorin Damir.

Se vehiculează că în tranzacția 
„Tirex Petrol” ar fi implicat Ale-
xandru Jizdan, ex-ministru de In-
terne în perioada guvernării lui 
Plahotniuc, prieten la cataramă cu 
Alexandru Pânzari. Se vehiculează 
că cei doi ar fi avut material com-
promițător în privința antrepreno-
rului german și l-ar fi șantajat să 
le vândă afacerea care ar fi costat 
în jur de 20 de milioane de euro 
la jumătate de preț.

Compania „Tirex Petrol” 
avertizează jurnaliștii

La scurt timp după ce a fost pu-
blicată prima parte a anchetei re-
spective, compania „Tirex Petrol” 
a ieșit cu o declarație în care afir-
mă că este ținta unei campanii de 
denigrare. Declarația conține și un 
mesaj către jurnaliști: „Tirex Petrol 
face apel către jurnaliștii profesio-
niști și instituțiile media, să nu se 
lase atrași în jocuri murdare, care 
nu au nimic în comun cu informa-
rea obiectivă a cetățenilor și care 
urmăresc scopul de a compromite 
bunul nume al unei companii ce 
activează în strictă conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, 
anunțăm că vom monitoriza strict 
situația prin prisma atacurilor de 
imagine îndreptate împotriva 
noastră și vom întreprinde toate 
acțiunile legale pentru protejarea 
imaginii companiei”.
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Ion CHIȘLEA 

Miza pe ÎMM-uri, 
misiune imposibilă? 

Promisiunea electorală a Partidului 
Acțiune și Solidaritate privind majorarea 
pensiei minime până la două mii de 
lei pe lună s-a regăsit și în Programul 

de guvernare al premierului desemnat Natalia 
Gavriliță, făcut public marți, 3 august. În program 
s-a mai regăsit și promisiunea privind majorarea 
salariului mediu lunar până la 15 mii de lei cu 
mențiunea că aceasta ar trebui să se producă ca 
rezultat al sporirii productivității muncii, aflată 
acum la un nivel destul de redus. 

E C O N O M I E

Autorii programului de guver-
nare constată că sărăcia, care do-
mină societatea moldovenească, 
este explicată și de lipsa locurilor 
de muncă atractive. Încă înainte 
de pandemia COVID-19 doar 53% 
din bărbații și 42% din femeile 
din mediul urban erau ocupați 
în câmpul muncii. În rural rata 
de ocupare era și mai mică, de 
39% pentru bărbați și 33% pentru 
femei. 

Renunță la vânzarea mâinii 
ieftine de lucru?

Potrivit Programului, princi-
palele cauze care împiedică fir-
mele să creeze mai multe locuri 
de muncă mai bine plătite sunt 
reglementările improprii, inefici-
ența și excesele din partea orga-
nelor de control, accesul limitat 
la piețe de desfacere și capital, 
competențele manageriale și teh-
nologice limitate. 

Pe de altă parte, neîncrederea 
în capacitatea statului de a ges-
tiona fondurile publice și comu-
nicarea ineficientă între autori-
tăți și mediul de afaceri a redus 
conformarea fiscală și a perpetuat 
fenomenul remunerării muncii 
„la negru”.

Fenomenul global de automa-
tizare și robotizare a proceselor 
de producție face tot mai irele-
vant „avantajul” salariilor mici 
pentru atragerea investițiilor și 
depreciază munca necalificată. Și 
în sectorul public, salariile mici 
descurajează intrarea și reținerea 
personalului calificat. 

Altfel spus, cei de la PAS nu 
mai mizează pe investițiile, ge-
nerate de forța de muncă ieftină 
de pe piața moldovenească. Ba-
zinul acestora este deja aproape 
de epuizare.  

Sectorul ÎMM, în dificultate

Un rol important în sporirea 
productivității muncii și, în con-

secință, a salariului mediu, este 
atribuit Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii, pe care însă PAS le califi-
că a fi pe moment destul de fragile. 

„Fragilitatea IMM-urilor 
moldovenești este demonstrată 
de faptul că doar 47% din firme 
supraviețuiesc la un an de la în-
ființare și doar 40% – la doi ani”, 
constată autorii programului de 
guvernare.

De altfel, miza pe ÎMM-uri în 
vederea sporirii veniturilor me-
dii ale populației este, cel puțin 
îndrăzneață. 

Recent, Biroul Național de 
Statistică a publicat o analiză a 
activității ÎMM-urilor moldove-
nești, care arată că, deși reprezin-
tă 98,6% din toate companiile din 
Republica Moldova, acestea gene-
rează doar 39,3% din veniturile 
acestora. Altfel spus, în vederea 
sporirii productivității muncii, 
Guvernul Gavriliță va miza pe seg-
mentul mai puțin performant în 
acest sens. 

Totuși, dat fiind faptul că nu-
mărul mediu al salariaților în 
ÎMM în 2020 era de 316,8 mii, 
sau 60,1% din numărul salariaților 
tuturor întreprinderilor moldove-
nești, accentul pus de guvernare 
pe acest domeniu este firesc.

Este o misiune extrem de difi-
cilă. Sectorul nu era cel mai per-
formant nici până la pandemie, 
care l-a afectat grav anul trecut. 
Analiza indicatorilor ÎMM arată că 
anul trecut veniturile din vânzări 
în medie pe o întreprindere au 
constituit 2,62 milioane lei, cu 
191,5 mii lei (sau 6,8 %) mai puțin 
față de anul 2019. Veniturile din 
vânzări ale ÎMM în medie pe un 

salariat au constituit 473,8 mii 
lei, cu 5,2 mii lei (sau 1,1 %) mai 
mult față de anul precedent, iar 
numărul de salariați în medie pe 
o întreprindere din sector era de 
doar șase persoane.

Anul trecut, suma profitului 
până la impozitare obținut de cele 
57,2 mii de ÎMM a constituit 9,05 
miliarde lei, în scădere cu 3,3 mili-
arde de lei față de anul precedent. 
În agricultură și sectorul HoReCa, 
au fost înregistrate pierderi con-
siderabile. 

Dacă vorbim despre structura 
pe genurile de activitate, partea 
preponderentă a ÎMM își des-
fășoară activitatea în domeniul 
comerțului, constituind 20,5 mii 
întreprinderi, sau 35,7% din to-
tal. În industria prelucrătoare au 
activat 4,8 mii de ÎMM sau 8,5% 
din total, iar în agricultură – 8,1% 
din toate ÎMM-urile. 

Astfel, noul Guvern își asumă 
o misiune extrem de dificilă, mi-
zând pe ÎMM în vederea asigurării 
majorării veniturilor în sectorul 
real și, în final, a majorării sala-
riului mediu. 

Cum vor fi consolidate 
ÎMM-urile

În primul rând, este vorba des-
pre reducerea birocrației în rela-
ția statului cu mediul de afaceri, 
simplificarea regulilor de gestiune 
financiară pentru antreprenori, 
adoptarea Declarației Drepturi-
lor Micului Business și reduce-
rea controalelor și a cerințelor de 
raportare.

La nivel de suport, guvernul își 
propune evaluarea, consolidarea 
și eficientizarea programelor de 
susținere a ÎMM și mediului de 
afaceri (PARE 1+2, Programul Fe-
mei în Afaceri, Programul Start 
pentru Tineri, Fondul de Garan-
tare a Creditelor, Programul Ges-
tiune Eficientă a Afacerilor, Pro-
gramul de Susținere a Digitalizării 
Afacerilor etc.) pentru a reduce și 
a simplifica procedurile birocrati-
ce de accesare a acestora, inclusiv 
a celor în curs de dezvoltare, cum 
ar fi Programul de Suport „A doua 
șansă” sau Programul de susținere 
a turismului în mediul rural. 

Guvernul își propune crearea 

cadrului legal pentru dezvolta-
rea pieței financiare și activitatea 
fondurilor de investiții, crowd-
funding, angel investors. Crea-
rea Fondului de Antreprenoriat și 
Creștere Economică ar fi un fond 
local de investiții care să ofere di-
verse tipuri de finanțare pentru 
creșterea întreprinderilor mici 
și mijlocii, inclusiv încurajarea 
creării întreprinderilor noi. 

Pentru a susține micile între-
prinderi din sectorul HoReCa, 
executivul își propune să le ofe-
re acestora prioritate în procesul 
de achiziții publice în domeniul 
alimentației publice. 

Totodată, pentru a încuraja an-
gajarea oficială și a reduce salari-
zarea informală, se preconizează 
introducerea în Codul Muncii a 
unui capitol dedicat microîntre-
prinderilor și întreprinderilor 
mici cu proceduri simplificate de 
gestionare a personalului, cerințe 
minime și raportare simplificată. 

Pentru a stimula sporirea pro-
ductivității, executivul își propune 
asigurarea unui sistem eficient 
de formare profesională inițială 
și continuă, relevant și racordat 
la cerințele pieței. 

De asemenea, urmează a fi 
susținută sporirea capacităților 
de asimilare a fondurilor pen-
tru dezvoltare, inclusiv selecția 
strategică a priorităților, evaluare, 
proiectare, achiziție și asigurare a 
calității. 

Deși, în mare parte, ÎMM-uri-
le sunt întreprinderi autohtone, 
executivul mizează și pe investiții 
străine pentru dezvoltarea sec-
torului. Noul guvern își propune 
majorarea influxului de investiții 
străine până la 4% din PIB, in-
clusiv în întreprinderi de prelu-
crare a producției agricole și în 
infrastructura post-recoltare

Miniștrii cu profil 
economic vin din mediul 
de experți

Este de remarcat că, în mare 
parte, la elaborarea politicilor 
economice Guvernul a luat în 
calcul recomandările mediului 
de experți, iar candidatura pro-
pusă de premierul desemnat, 
Natalia Gavriliță, pentru func-
ția de ministru al Economiei 
este Sergiu Gaibu, până acum 
expert asociat în cadrul Centru-
lui analitic Expert Grup. Iată că 
un reprezentant al mediului de 
experți va avea ocazia să realize-
ze în practică ceea ce până acum 
doar recomanda autorităților. De 
asemenea, din mediul de experți 
provin ministrul desemnat al Fi-
nanțelor, Gheorghe Budianschi și 
cel al Protecției Sociale, Marcel 
Spătaru. 

Inițierea rectificării bugetu-
lui de stat pentru 2021 în vede-
rea identificării surselor pentru 
finanțarea cheltuielilor prevăzute 
în pachetul de suport și pentru a 
asigura echitatea distribuirii in-
vestițiilor capitale.

Precizare: până 
la 2000 de lei 
vor fi majorate 
doar pensiile 
celor cu stagiu 
complet 
de muncă

Deputatul PAS, Dan Per-
ciun, a venit cu unele precizări 
după promisiunile anunțate de 
noul premier, Natalia Gavriliță. 
„Câteva explicații în raport cu 
majorarea pensiei minime până 
la 2.000 de lei pentru că văd 
mai multe discuții referitor la 
echitatea faptului că cei care au 
cotizat mai puțin vor beneficia de 
aceleași majorări ca și cei care au 
cotizat integral”, spune deputa-
tul. „Referitor la pensia minimă, 
în prezent legea prevede că ea se 
acordă în cuantum complet celor 
care au un stagiu de cotizare 
complet la momentul pensionă-
rii. Cei care au un stagiu incom-
plet – primesc o pensie minimă 
diminuată proporțional stagiului 
nerealizat. Deci – 2.000 pentru 
stagiul complet (la momentul 
pensionării). Toți vor beneficia 
de majorări, dar diferențiate”, 
specifică deputatul. 

Prețurile 
alimentelor 
la nivel mondial 
au scăzut 
a doua lună 
consecutiv

Indicele global al prețurilor 
la produsele alimentare a scăzut 
în iulie pentru a doua lună 
consecutiv, o veste bună pentru 
consumatori, întrucât se dimi-
nuează presiunile inflaționiste, 
a anunțat joi Organizația Nați-
unilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO). Chiar și 
așa, prețurile rămân cu aproape 
o treime mai mari decât în vara 
anului trecut, relatează Reuters. 
FAO publică lunar propriul său 
Food Price Index, care măsoară 
modificările de prețuri înre-
gistrate la un coș de alimente 
format din cereale, uleiuri vege-
tale, lactate, carne și zahăr. În 
iulie, acest indice a scăzut până 
la 123 puncte, de la o valoare 
revizuită de 124,6 puncte în iu-
nie. În ritm anual, prețurile au 
urcat cu 31% în iulie. Chiar dacă 
prețurile mondiale la alimente 
au scăzut în iunie, ele rămân 
cu aproape o treime mai mari 
decât în vara anului trecut.

Guvernul Gavriliță pune accent pe ÎMM-uri în vederea sporirii productivității muncii
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„Acum suntem în 
momentul în care trebuie 
votată Legea Magnițki”

 M a p a m o n d

Kremlinul a blocat 
site-urile lui Hodorkovski 

După represiunea dezlănțuită împotriva lui Ale-
ksei Navalnîi și a apropiaților săi, acum este rândul 
lui Mihail Hodorkovski să plătească pentru poziția sa 
anti-Putin, scrie lemonde.fr. Autoritățile ruse au blocat 
accesul la site-utile a două media și a unei organizații 
de apărare a drepturilor omului legate de fostul oligarh 
aflat în exil. „După ce toate organizațiile lui Navalnîi au 
fost declarate „extremiste”, autoritățile au blocat MBKh 
Media, Open Media și organizația de asistență juridică 
Pravozachita Otkritki”, a afirmat, pe Twitter, Hodorko-
vski.

Macron: „Este necesară 
a treia doză de vaccin” 

În fața creșterii numărului de contaminări cu vari-
anta Delta, executivul francez s-a angajat într-o cur-
să contracronometru, accelerând vaccinarea după o 
alocuțiune pe care a avut-o Emmanuel Macron pe 12 
iulie, potrivit lefigaro.fr. Într-un nou video publicat 
joi pe Instagram și TikTok, șeful de stat răspunde la 
întrebarea care chinuie un număr mare de francezi: „O 
a treia doză de vaccin va fi necesară?”. Pe acest subiect, 
Emmanuel Macron afirmă: „Este stabilit că pentru a 
lupta contra acestui virus, sunt necesari rapeluri”.

Lukașenko a dispus 
să fie închis „fiecare 
metru de hotar”

Președintele Belarusului, Аleksandr Lukașenko, a 
ordonat structurilor de forță să consolideze apărarea 
hotarelor statului, închizând „fiecare metru de grani-
ță”, scrie tvrain.ru. „Închideți fiecare metru de hotar. 
Noi nu am investit în zadar bani colosali în trupele de 
grăniceri, în general în structurile noastre de forță. 
Poporul nostru trebuie să se simtă liber, trebuie să știe 
că există bărbați care sunt pregătiți să îl apere.” 

Lituania neagă 
relatările Belarusului 
despre folosirea 
forței la graniță 

Lituania a autorizat poliția de frontieră să folosească 
forța, dacă este necesar, împotriva migranților care-i 
trec granița dinspre Belarus, dar nu au existat astfel 
de situații în ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri 
Ministerul de Interne lituanian. „În ultimele două zile, 
din fericire, nu au existat situații în care ofițerii noștri 
din gărzile de frontieră să folosească în vreun fel forța”, 
a declarat agenției Reuters comandantul serviciului 
lituanian de supraveghere a frontierei, Rustamas Liu-
bajevas.

Rusia speră într-o decizie 
„depolitizată” în privința 
Sputnik V

Rusia speră că Agenția Europeană a Medicamentului 
va lua o decizie în afara spectrului politic în privin-
ța aprobării vaccinului anticoronavirus rus Sputnik 
V, a declarat miercuri șeful diplomației ruse Serghei 
Lavrov, transmite EFE, citat de agerpres.ro. „Suntem 
convinși că, atunci când avem de-a face cu sănătatea și 
viața ființelor umane, nu este loc de politică. Sper că 
partenerii noștri din Uniunea Europeană vor ține cont 
de acest lucru”, a spus Lavrov.

I.G.

Pe 31 iulie, foștii deputați 
ai Platformei DA, Igor 
Munteanu și Alexandr 
Slusari, au propus adoptarea 

proiectului de lege Magnițki 
de către actualul parlament. Ei 
consideră că această lege ar putea 
să prevină spălarea banilor în 
Republica Moldova și să sancționeze 
reprezentanții administrației 
separatiste de la Tiraspol care se fac 
vinovați de încălcarea drepturilor 
omului în stânga Nistrului.

- Stimate Domnule Slusari, de 
ce credeți că această lege este 
necesară Republicii Moldova?
Platforma DA a lăsat o moștenire 

legislativă consistentă actualului Par-
lament. Este vorba de peste 25 de pro-
iecte de legi foarte importante, inclusiv 
proiectul cu privire la Legea Magnițki. 
Proiectul cu pricina a fost elaborat de 
colegul meu, Igor Munteanu, și semnat 
de toți deputații fostului Bloc ACUM 
în primăvara lui 2019.

Această lege previne în primul rând 
problema spălării de bani, o problemă 
endemică pentru Republica Moldova, 
inclusiv pentru regiunea transnistrea-
nă. Serghei Magnițki a fost cel care a 
dezvăluit mai multe scheme de spălare 
de bani în Federația Rusă. De aseme-
nea, aceeași lege vizează respectarea 
drepturilor omului. Știm care a fost 
soarta acestui jurist. El a fost torturat 
într-o închisoare din Federația Rusă.   

Trebuie să subliniez că această lege 
nu este nicidecum una antirusească, 
așa cum spun unii politicieni. Ea are 

menirea să combată fenomenul spălă-
rilor de bani din cauza căruia Republi-
ca Moldova a suferit și suferă enorm, 
inclusiv în urma Laundromatului și 
furtului miliardului.  

Totodată, această lege sancționează 
persoanele care au încălcat flagrant 
drepturile omului și au fost sancți-
onate de mai multe state civilizate. 
Mai mult, proiectul de lege elaborat 
de colegul nostru prevede expres con-
damnarea persoanelor care încalcă 
grav drepturile omului în regiunea 
transnistreană.  

- Tocmai despre acest lucru 
voiam să vă întreb, cum ar 
putea să ajute această lege la 
combaterea secesionismului 
în Republica Moldova? 
Situația privind respectarea dreptu-

rilor omului în Transnistria este foarte 
gravă și sancționarea individuală a 
persoanelor care admit abuzurile le-
ar face pe acestea să își conștientizeze 
ilegalitățile. 

Un fragment al acestui proiect este 
dedicat reprezentanților administra-
ției separatiste de la Tiraspol impli-
cate inclusiv în răpirea oamenilor, în 
aplicarea tratamentului inuman în 
închisorile din stânga Nistrului și în 
pretinsa armată transnistreană. 

Prin intermediul acestei legi, încer-
căm să obținem sprijinul țărilor civi-
lizate în condamnarea acestor crime 
comise de aproape 30 de ani în gaura 
neagră a Europei, unde fenomenul 
spălării de bani și încălcarea dreptu-
rilor omului se desfășoară în paralel. 

- Actualmente, acest proiect de 
lege este o propunere pentru 
actuala guvernare. De ce nu a 
mers totuși proiectul în legis-
latura precedentă? 
Am încercat de mai multe ori să 

promovăm acest proiect de lege. El a 
fost o condiție pentru guvernarea cu 
socialiștii. Din păcate, din varii motive, 
propunerea noastră a fost respinsă sub 
pretextul că este un proiect de lege an-
tirusesc, ceea ce este departe de adevăr.

Precizez că această lege nu vizează 
o anumită țară, ci persoane concrete 
implicate în spălări de bani și în în-
călcarea drepturilor omului. 

Cred că motivul principal, nu o dată 
demonstrat, este implicarea lui Igor 
Dodon în diferite scheme legate de spă-
lări de bani – cazul Bahamas, kuliokul 
etc. Evident că adoptarea acestei legi 
de către Igor Dodon și socialiștii săi 
ar fi fost o împușcătură într-un picior.

Prin urmare, toate încercările noas-
tre pe parcursul celor doi ani și jumă-
tate în cadrul legislativului precedent 
nu s-au soldat cu nimic din cauza că 
majoritatea parlamentară, mai întâi, 
socialistă-democrată, mai târziu, soci-
alistă-Șor, a respins această inițiativă. 

Acum avem o majoritate nouă, 
o majoritate anti-oligarhică, o ma-
joritate proeuropeană și este exact 
momentul să se revină în legislativ 
la acest proiect de lege. 

- Ați avut vreo discuție cu 
reprezentanții PAS pentru a 
promova proiectele de legi ale 
Platformei DA, inclusiv pro-
iectul privind Legea Magnițki?    
Atunci când noi am propus proiec-

tele noastre de legi, colegii de la PAS 
au votat. Nu pot să spun că era un 
interes deosebit din partea lor. Trebuie 
să spun totuși că PAS a susținut toate 
inițiativele noastre.  

 Interviu realizat de Ilie GULCA     

Interviu cu fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari

Cine a fost Serghei Magnițki

Avocatul rus Serghei Magnitki a fost șeful Departamentului fiscal și 
audit al companiei Firestone Duncan. În 2008, el a descoperit o schemă 
de coruptie, cu implicarea oficialilor rusi, prin care au fost delapidați din 
bugetul Rusiei sute de milioane de dolari. Avocatul susținea la acea vreme 
că s-a creat o gaură de 230 milioane de dolari în bugetul Rusiei. Schema 
ar fi fost pusă la cale de responsabili din Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul Federal de Securitate și Fisc.

Cu toate acestea, în noiembrie 2008, Magnițki a fost reținut, fiind suspec-
tat că ar fi ajutat la evaziunea fiscală a companiei pentru care lucra. 11 luni 
mai târziu, el a murit într-un izolator din Moscova, la vârsta de 37 de ani. 

Potrivit versiunii oficiale, moartea a survenit în urma unor probleme de 
sănătate. Consiliul Consultativ pentru Drepturile Omului a declarat însă în 
2011 că Magnițki a fost bătut cu cruzime de gardieni. 

Cu câteva săptămâni înainte să moară, acesta a scris o serie de scrisori 
și petiții în care a dezvăluit cum a fost transferat de mai multe ori în celule 
cu condiții mizerabile. 

În 2013, o instanță din Moscova l-a declarat pe Serghei Magnițki vinovat 
post-mortem în dosarul intentat pentru evaziune fiscală.

Ce prevede Legea Magnițki 

Legea Magnițki a fost adoptată în șase țări – SUA, Canada, Estonia, Le-
tonia, Lituania și Marea Britanie. Legea a fost îndreptată inițial împotriva 
funcționarilor din Federația Rusă, implicați în uciderea lui Magnițki sau 
în schemele de corupție pe care acesta le-a deconspirat.

În 2016, Congresul SUA a extins „legea Magnițki” la nivel global. A început 
să fie aplicată nu numai împotriva cetățenilor Rusiei implicați în fraudele 
bancare și încălcarea drepturilor omului, ci și a cetățenilor din alte țări. 

Astfel, autoritățile Statelor Unite ale Americii au obținut un instrument 
important în lupta cu persoanele care se fac vinovate de corupție și de 
încălcarea drepturilor omului, indiferent de naționalitate.
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Bielorusia 
sub capac

H a r t a  l u m i i

Cine și-a închipuit anul trecut că 
Lukașenko îi va fugări pe protestatari 
acasă și că acesta va fi acordul final 
al confruntării dintre dictator și 

societatea civilă bielorusă, a greșit amarnic. 
Nepedepsit, „batika“ s-a pus pe represiuni, 
având la îndemână un KGB docil și poate chiar 
mai motivat decât prototipul lui sovietic în a suci 
gâtul opoziției. 

Susținuți moral și spora-
dic de vocile „umaniste“ ale 
Occidentului, preocupat mai 
curând de lupta cu discrimi-
nări închipuite decât cu cele 
reale, oponenții regimului de 
la Minsk au început să cadă, 
rând pe rând, victime securită-
ții lui Lukașenko. La început, 
au suferit cei de acasă. Apoi, 
cei care au îndrăznit să fugă 
și să critice regimul din afara 
țării. 

Ne amintim ce a pățit Ro-
man Protasevici pe 23 mai a.c., 
când autoritățile de la Minsk 
au aterizat forțat un avion 
Ryanair care îl avea la bord pe 
bloggerul bielorus. Știm ce a 
pățit și prietena lui Protasevici, 
jurnalista Sofia Sapega. Acum 
câteva zile, a murit în circum-
stanțe neelucidate directorul 
Casei Bieloruse din Kiev, Vitali 
Șișov. Pe 2 august, dis-de-di-
mineață, acesta a ieșit la o aler-
gare în parcul din vecinătate. 
Peste 24 de ore, poliția ucrai-
neană l-a găsit spânzurat în 
același parc și bănuiește că ar 
fi vorba de un „omor disimulat 
în suicid“. Șișov i-a sprijinit pe 
activiștii anti-Lukașenko și a 
pus la cale un marș la care s-a 
comemorat aniversarea a 31-a 
a suveranității Bielorusiei față 
de URSS (27 iulie). Cu ceva 
timp înainte de dubiosul „sui-
cid“, Șișov a fost avertizat de 
SBU (securitatea ucraineană) 
despre o posibilă răpire și chiar 
un asasinat pe care îl pregăteau 
agenții KGB-ului bielorus pe 
teritoriul Ucrainei. Directorul 
Casei Bieloruse de la Kiev a 
tratat cu umor amenințările și 
și-a văzut de viață. Până în di-
mineața zilei de 2 august, când 
viața i-a fost curmată.

În atmosferă de teroare tră-
iesc (și, din când în când, mor) 
nu doar oponenții lui Lukașen-
ko din societatea civilă. La pre-
siunile statului polițienesc au 
început să reacționeze chiar și 
sportivii – s-ar părea, oamenii 
cei mai abstrași de la politică. 
După ce a criticat Comitetul 
Olimpic Național al țării sale, 
sportiva Cristina Timanovskaia 
a fost silită de agenți în tre-
ninguri să părăsească imediat 
satul olimpic și să plece cu 
primul avion la Minsk. Bănu-
ind ce o așteaptă acolo, atleta 
a cerut protecția poliției din 
aeroportul din Tokyo, apoi s-a 
refugiat în Polonia prin Viena, 

Cum așa, veți întreba, adinea-
ori spuneai că fiecare trebuie să-și 
facă meseria, că destinul fiecăruia 
e în mâinile lui, iar acum ne în-
demni să ne relaxăm. Fiți pe pace. 
Nicio contradicție. Pe lângă res-
ponsabilitatea fiecăruia în fața 
provocărilor, există o nuanță în 
economia treburilor majore, care 
s-ar numi diviziunea muncii. Dacă 
nu ne-a tăcut gura de grija țării 
atâtea luni de zile, de ce nu ne-am 

lua și noi o pauză? Mai ales că, iată, are cine pune țara la cale. Avem 
o garnitură de miniștri gata să guverneze neîmpiedicați de nimeni 
un ciclu electoral deplin. De ce nu ne-am relaxa, lăsându-i să-și mai 
bată capul și ei? 

Simplu spus, acum, după toate eforturile noastre de a produce 
schimbarea, convingând lumea să voteze noul curs strategic, stând 
la rând la secțiile de votare (de aici, dar și din toată lumea), e timpul 
să ne amintim de Caragiale și mai lăsăm câte ceva în grija statului, 
că el, vorba clasicului, ce |altă| treabă are? Conform unei tradiții/ 
înțelegeri cavalerești neoficiale, orice nou guvern are la dispoziție vreo 
sută de zile până a da primele roade, până a-și developa vectorii și 
strategiile reale. Iar asta înseamnă că până la mijlocul lunii noiembrie 
noi putem să ne relaxăm. Putem să nu ne forțăm mințile: are cine! 

Are rost să comentăm acum 
numele guvernanților anunțate 
de premierul desemnat? Mă rog, 
dacă vrem să ne aflăm în treabă, 
am putea să cârcotim, de vreme ce 
asta ne e sportul preferat. Doar că 
ce rost are? Mai ales că unii se vor 
îngrijora de lipsa de experiență, 
iar alții (alde subsemnatul) vor 
aplauda tocmai această înnoire 
radicală, cu pensionarea dicta-
turii eternei nomenclaturi. Noii 
miniștri abia își încep cariera, 
multe lucruri vor fi surprinzătoare 
și pentru ei, nu doar pentru noi. 
Responsabilitatea este enormă, 
având în vedere că nu mai poți 
pune eventualele eșecuri pe sea-
ma altora. Susținerea politică e 
absolută, puterea e absolută, eschivările vor fi contraproductive, iar 
eșecurile vor putea să însemne finalul unor cariere... încă neîncepute.

S-ar părea că experiența noului guvern abia începe. În realitate 
însă, unii au luat deja lecții de guvernare în anii ministeriatului Maiei 
Sandu, dar, mai ales, în scurtul răstimp al guvernării echipei ACUM, în 
vara lui 2019. Cele vreo sută șaizeci de zile de antrenament pe viu pot 
fi o bună lecție, pentru cei care au vrut s-o însușească. Fără aroganță, 
fără aere birocratice, dar, mai ales, fără atitudine concesivă față de 
propriile erori. Dimpotrivă, fiind atenți la pașii mai puțin fermi, mai 
puțin eficienți și mai puțin corecți. Aș fi ultimul care s-ar apuca de dat 
sfaturi, dar unul, venit dintr-o experiență personală, l-aș oferi. Când 
vă critică cineva (cel mai adesea, pe nedrept, crede fiecare dintre noi, 
pentru că nu se poate ca noi să fi greșit prea tare), după prima reacție 
de împotrivire și de revoltă, lăsați materia să se decanteze și... reve-
niți la cele spuse peste un timp (fără să dați seamă nimănui de acest 
exercițiu introspectiv). Analizați-vă pașii priviți cu ochii oponentului. 
Veți găsi în acea critică (nedreaptă, da) câteva sugestii, câteva sfaturi 
de neprețuit. Folosiți-vă de aceste fărâme de aur ascunse în noroiul cu 
care ați fost stropit, ele vă aparțin în întregime, ați îndurat pentru ele. 
Simplu spus, lăsați criticii să lucreze pentru voi, pentru performanțele 
voastre, de vreme ce oricum nu le tace gura.

Iar în privința relaxării noastre, a muritorilor de rând, chiar asta am 
avut în vedere. August e vremea când împărații, politicienii, patronii și 
administratorii se odihnesc. Iar cum voi tocmai v-ați amintit că sunteți 
stăpânii propriului destin, e vremea să vă relaxați și voi, împărătește. 
Mai ales că acum are cine să lucreze: avem guvern (desemnat, la ora 
scrierii acestui text), care are de descurcat multe ițe. Iar de vreme ce 
toate în stătulețul acesta au demarorul și frâna în Casa Guvernului, 
până la resetare, ne putem relaxa...

Un prieten îmi trimite (probabil, de la un alt prieten – așa se face 
raiul lecturilor permanente) un text de Ray Bradbury. O instrucțiune 
de folosire a căldurii lui august: „August trebuie distilat încet, precum 
lichiorul de pere. Apoi turnat într-un țoi și gustat câte o picătură, 
privind la soare prin sticla păhărelului. Nopțile lui august trebuie 
diluate cu flacăra lumânărilor, cu laptele turnat în farfuria spiridu-
șului, cu torsul pisicii și cântecul greierilor. Zilele lui august trebuie 
puse ca semne de carte între pagini, ca să poți scutura apoi căldura 
lor într-un noiembrie rece și umed, luând aceste cărți de pe raft. Nu 
strigați la fiecare colț: «Vai, iată-l și pe august, iată și toamna!» Unde 
vă grăbiți? Opriți orologiul. Serviți în doze mici, picătură cu picătură”.

A - p o l i t i c e

Vremea 
relaxării

cerând azil politic. După cele 
întâmplate cu Timanovskaia, 
cuplul de sportivi bieloruși 
Iana Maksimova-Andrei Kra-
vcenko au decis, la rândul lor, 
să nu se întoarcă în patrie din 
Germania, unde se aflau în 
acel moment.

Presupun că KGB-ul bielo-
rus nu va roși la scandalul in-
ternațional pe care l-au stârnit 
toate aceste răpiri, asasinate 
și cereri de azil și va continua 
să țină țara sub capac, iar 
pe cei scăpați din cazan să-i 
caute și să le aplice o lecție de 
„patriotism“. Lukașenko are 
ce pierde și, ca orice tiran, nu 
crede că lecțiile istoriei vor 
acționa și în cazul lui. Mai 
mult, are și un fiu, despre care 
se spune că va moșteni tronul 
și care pare a fi și mai iute la 
mânie decât „batika“. Dar ca 
tranziția să se efectueze lin, 
poporul trebuie cumințit și 
călușul băgat cât mai adânc și 
mai temeinic.

Nu mă va mira dacă secu-
ritatea bielorusă îi va trata în 
curând și pe străini așa cum îi 
tratează acum pe concetățeni. 
Înțeleg că Occidentul are alte 
priorități (de exemplu, să tot 
compare temperaturile medii 
din lunile de vară ale ultimelor 
decenii și să dezbată perma-
nentizarea home office-ului 
până la eradicarea tuturor 
microbilor de pe planetă), dar 
dacă nu vrea un nou Gaddafi 
chiar sub coasta lui, ar trebui 
să acționeze imediat. Sancțiu-
nile din 24 iunie a.c. nu func-
ționează, căci sunt prea blânde 
– la un an după evenimentele 
dramatice de la Minsk, tot ce 
a putut născoci UE a fost să 
interzică exportul în Bielorusia 
al unor echipamente electroni-

ce și militare, să restricționeze 
comerțul cu bunuri petroliere, 
potasă, ingrediente pentru pro-
dusele din tutun și să limiteze 
accesul unor mărfuri bieloruse 
pe piața europeană. 

Regimul trebuie izolat total-
mente și pus sub o presiune fi-
nanciară și politică majoră, așa 
încât să devină o povară pentru 
el însuși și pentru singurul său 
susținător disponibil, Rusia, 
aflată și ea acum într-o mare 
dificultate economică. Trecutul 
recent al omenirii postcolo-
niale arată că aceasta nu este 
soluția ideală, dar, pe termen 
lung, e singura viabilă. Dacă se 
va întârzia, viitorul Bielorusiei 
nu va fi unul libian, ci nord-co-
reean. Cu toate derivele și 
pericolele pe care le comportă 
un asemenea scenariu.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Adrian CIUBOTARU

În atmosferă

de teroare trăiesc (și, 
din când în când, mor) 

nu doar oponenții 
lui Lukașenko din 

societatea civilă. La 
presiunile statului 

polițienesc au început 
să reacționeze chiar și 
sportivii – s-ar părea, 

oamenii cei mai abstrași 
de la politică. După 

ce a criticat Comitetul 
Olimpic Național al 
țării sale, sportiva 

Cristina Timanovskaia 
a fost silită de agenți 

în treninguri să 
părăsească imediat 

satul olimpic.

S-ar părea

că experiența noului 
guvern abia începe. 

În realitate însă, unii 
au luat deja lecții 

de guvernare în anii 
ministeriatului Maiei 
Sandu, dar, mai ales, 
în scurtul răstimp al 
guvernării echipei 

ACUM.
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În ianuarie trecut, noi ne-am 
luat hamster. A fost o decizie 
spontană. Era sâmbătă, frig, 
pandemie. Tea foarte demult 
voia animal de companie. Din 
mai multe motive, deocamdată 
nu putem lua câine, nici pisică. 
Papagalii îs prea zgomotoși. 
Broască țestoasă n-a vrut ea.

În fine, am ieșit la plimbare, 
am intrat în două magazine zoo. 

În al doilea, într-un container mic de plastic, trist, încolăcit și 
singur stătea Geronimo. Geronimo e alb și are ochii roșii. Sincer 
vorbind, nici azi nu-s sigură dacă e hamster sau un șoarece cu 
coada tăiată. 

Vânzătoarea mi-a explicat ceva în rusă. Eu, ca de obicei, am 
dat din cap da da da. Și de atunci Geronimo locuiește cu noi.

Atunci nici n-am bănuit cât de adevărată e zicala că animalul 
de companie seamănă stăpânului.

Hamsterii (totuși eu insist că e hamster) nu sunt animale so-
ciale. Lor nu le place să trăiască cu semenii lor. Geronimo toată 
ziua doarme. Seara, când e ora mesei, se ridică pe cușca lui și 
amușină în jur.

Mănâncă și activează noaptea. Și-a organizat spațiul personal, 
într-un colț (același) e toaleta, în altul – sala de mese. 

Uneori îl scot din cușcă și îl las pe noapte în cadă, să facă mai 
multă mișcare. Dimineața îl găsesc fix în căsuța lui. Nu e mare 
explorator. Cu Geronimo nu faci revoluții. El își caută de ale lui, 
calm, organizat, metodic.

Mie îmi plac legile. Mie îmi convine să trăiesc în sistem. Dacă 
îmi spui să plătesc impozite – înseamnă că așa trebuie. Dacă 
mască – mască. Dacă după 11 trebuie să fie liniște – ok. 

Uneori mă gândesc că, dacă aș fi trăit în Uniunea Sovietică, 
nici gram de dizident n-ar fi fost în mine. Atâta timp cât are 
sens, nu se întâmplă nimic rău cu mine și cei dragi, atâta timp 
cât e pentru binele comun.

La Botanica, cele mai bune legume și fructe se vând „la 
răscruce”, Cuza Vodă colț cu Independenței. Acolo vin oamenii 
din suburbii cu piersici imperfecte, care-s cele mai dulci; cu 
pahare de migdale; găini și lactate de casă. 

Uneori vine poliția și-i împrăștie. De exemplu, azi. Eu am 
văzut cum au vârât-o cu forța în mașină pe o femeie care vindea 
brânză. Femeia se împotrivea, polițistul insista. Era urât. N-am 
filmat că-s mai înceată la faze din astea.

Și, într-un fel, eu înțeleg logica. Chiar dacă-s din suburbii, 
chiar dacă-s băbuțe, asta nu înseamnă că brânza era bună. 
Nimeni nu știe ce e în brânza aia. La piață, la magazin, în alte 
părți se trece un minim control de calitate. Și știi măcar un pic 
ce cumperi.

Adică eu înțeleg că femeia a încălcat legea, că brânza stătea 
pe trotuar, desfăcută și cu vreo două muște pe ea, în soarele din 
august.

Dar eu vreau fix așa să văd. Fix așa să-i pună cu forța în ma-
șini pe oamenii ăia care ani de zile au trăit murdar. Necinstit. 
Prin hoție.

Care mă privesc pe mine de sus, pe cei din familia mea, care 
ne au pe toți de proști.

Dacă eu îi dau voie vânzătoarei de la piață să-mi pună cu doi 
cartofi mai puțin, asta nu înseamnă că eu nu văd.

Atât despre ceea ce-mi doresc de la actualul guvern.

E alb și are ochii roșii

Luni. Nu pot dormi! Sunt 
prea singuratică. O liniște cum-
plită în jur. Întuneric. Este ora 
3.30. Ies tiptil la balcon. După 
geam, liniște. Miroase a ploaie! 
Gânduri, gânduri, gânduri… Se 
spune că OMUL are doar două 
gânduri. Înmulțirea și împărți-
rea… restul depinde de situații. 
Am adunat multe, multe de 
toate … experiențe de tot felul. 
Cui trebuiesc? Cine să pună 
nota dacă e bine sau nu? Vin, 
trec generații cu înmulțirea și 
adunarea lor. 

Merg la bucătărie. La așa 
oră... ceai, cafea, nu. Doar două 
guri de apă. În răpăitul ploii de 
după balcon încerc să adorm. 
Dar, ți-ai găsit. Mama îmi 
spunea: rămâi, Suzănică, acasă. 
Vom pune de țesut o scoarță. 
Vom țese prosoapele nevedite 
deja. Fratele mai mare mergea 
în Lăpușna să ducă documen-
tele să învețe 10 clase. La noi 
în sat erau doar 8. Și eu a doua 
zi la 6 dimineața așteptam 
autobuzul, mergeam și eu cu 
documentele să învăț. Stăteam, 
așteptam autobuzul în lacrimile 
mamei – nu te du, Suzănică. 
Nu te așteaptă nimeni nicăieri, 
pe unde vei merge mereu vei fi 
singură, așa cum mă lași tu pe 
mine amu. Triste, dar… geniale 
cuvinte și adevărate. Sunt sin-
gură, doar cu gândurile, doar cu 
adunarea și înmulțirea.

Scăderea a venit singură… cu 
efectele ei! Ceasul mă anunță 
că e ora deșteptării. Că începe o 
nouă zi. Deci, ritualul de dimi-
neață. Mai întâi o jumătate de 
tabletă concor. Inima îmi spune 
să nu mă grăbesc. Că, cică: Mult 
a fost, puțin mai este! Încetișor. 
La 11:00 am o întâlnire cu o 
Doamnă. Ea e mai singuratică 

Între Chișinău și Stolniceni
decât mine. E prea insistentă. 

Întâlnirea noastră nu dă mai 
mult nimic decât o discuție și 
ceva analize astrologice, chit că 
acum în youtube găsești infor-
mații de care vrei, îi spun că, 
pentru a răspunde la așa între-
bări tre să studiezi astrologia 99 
de ani. E multă informație… 

Mobilul mă face să tresar. 
O voce gravă bărbătească mă 
întreabă dacă aș avea timp liber 
și dacă aș accepta un recital la 
o pensiune de odihnă pe malul 
Nistrului… Cu mare drag! 

După o discuție de vreo 30 
de minute, cu explicații și do-
leanțe, ne clarificăm. Vineri la 
ora 18:00. Îmi adun costumele, 
opincile, broboadele și, bine-
înțeles, stickurile. Până seară 
totul e pus la punct. Mâine e 
marți! Trebuie să mă odihnesc. 
Poate voi dormi. 

Marți. Azi e luni, da mâine-i 
marți/ Pleacă badea la Galați/ 
Ca să cumpere cârnați/ Și sare 
la lielușele... etc., etc., etc…

Ani în urmă pentru aceste 
rânduri, cu ansamblul „Tălăn-
cuța” am fost scoși din specta-
cole și concerte pentru jumătate 
de an… ce timpuri au mai fost, 
Doamne, spun învățații că în 
Univers se poate schimba, opri 
orice vrei, dar nu poți opri două 
lucruri – VÂNTUL și GÂN-
DUL… Dacă nu mă ridic din 
așternut, mă îmbolnăvesc! 

E 6.30. Unde să merg? 
Unde să mă duc azi? La medic. 
Poate, poate să cumpăr o inimă 
nouă?… Tabietul de dimineață: 
mai întâi pastila de Concor. 
Ceai, cafea și oul fiert! 

La policlinică aștept specia-
listul care îmi va spune – mai 
am sau la revedere. 

Un cabinet modest. Adică ni-
mic, doar computerul și condi-
ționerul. Specialistul mă invită 
drăguț să iau loc pe un scaun 
și, fără să mă privească, cetește 
fișa unde e scris negru pe alb 
că e deja plătită consultația și 
începe interogatoriul. Îi răs-
pund la toate întrebările. După 
vreo 20 de minute, se reazemă 
de speteaza scaunului și, obosit, 
apasă pe o fișcă și printează 

hârtia. O ia atent, cetește ce e 
scris doar ca încheiere și, pu-
nând ștampila, îmi zice: — mer-
geți jos în hol, este farmacie și 
puteți cumpăra medicamentele 
astea. Am rămas MASCĂ!

- Dar D-voastră știți măcar ce 
diagnoză și de ce, pentru ce?…

- Da, zice. Acum compute-
rul ne ajută foarte mult. Aici e 
scris totul. Pentru așa bani, zic, 
cumpăr și eu un computer și am 
medicul meu acasă, de ce să vin 
la D-ta să te plătesc? Nici un răs-
puns. Doar oboseală, plictiseală 
pe fața și ochiul lui. Mă crucesc! 
Ce fac atunci chirurgii? Cine ține 
în mâini bisturiul? Cine… cine… 
Revenită acasă, încerc să vor-
besc cu soră-mea care e medic 
profesionist. Are școală încă de 
pe timpuri când nu erau nici 
telefoane… ha, ha, ha! 

- Da! Ai avut niște bănuți și 
i-ai făcut cadou medicinii, că el 
nu-i pune în buzunar, acolo e 
altă contabilitate. Nu cumpăra 
niciun medicament. Îl întrebăm 
pe GOOGLE ce și cum acțio-
nează asupra corpului uman. 
Scanez rețeta și… aștept seara. 

O vecină mă pune la curent 
că în zece minute va fi la mine. 
Astrologia! Toată lumea vrea 
să schimbe ceva și nu are nici 
un PUNCT DE REPER! Fiecare 
socoate că numai părerea lui e 
corectă. De aceea atâtea divor-
țuri și singurătăți.

Că de fapt singurătatea e așa 
cum ți-o alegi, adică, ori să fii 
cu cineva și singur, ori să fii 
singur că așa e mai ok... poți 
face ce vrei, când vrei, cu cine 
vrei și dacă te convinge viața în 
niște experiențe, le poți așterne 
pe hârtie.

Seara, mă sună sora: să nu 
cumperi nici un medicament, 
Suzana! Dar nici nu am așa bani 
pentru medicamente. Bunelu 
meu pe linia tatălui a trăit bine 
mersi 101 (o sută și un an) fără 
medicamente. A pus cahla, făcea 
focul la sobă cu hlujani de po-
pușoi, avea capră, găini și rațe… 
Bunica decedase cu opt ani îna-
intea lui… legende, legende… așa 
spune gura satului și arhivele…

facebook, Europa Liberă 

Constanța POPA

Deci s-au trasat prioritățile: 
pensie minimă de 2000 lei, 
lupta cu „Covidul”, înlăturarea 
corupților și restabilirea 
pomenilor financiare. Sincer, 
nu mă așteptam la altceva, 
nu mă așteptam la redresarea 
situației în agricultură, nu mă 
așteptam la diversificarea pie-
țelor de desfacere a producției, 
nu mă așteptam la o reevalua-

re a situației în domeniul aprovizionării cu combustibil, nimic 
dint tot ce e legat de producere și realizare, consum și pomeni, 
acestea sunt prioritățile! Țăranii stau pe marginea drumului și 
așteaptă să treacă cineva să le cumpere o ladă de mere sau un 
pepene verde. Comercializarea merelor este din start compromi-
să. Merele de vară nu le cumpără nimeni, sunt duse la prelucrare 
cu un preț de 1,2 lei per kg. Pomicultorii nu-și scot nici măcar 
cheltuielile. O roadă bogată de grâu și porumb nu e motiv de 
bucurie, cum le pare unora, numai țăranul știe ce-l așteaptă, va 
scădea prețul la nimic și va fi nevoit să-și dăruiască rezultatele 
muncii escrocilor. Și dacă în rezultat țăranul va rămâne cu nimic 
de unde pensii? 

Ah da, din pomenile financiare externe! 
Iaca așa trăim, din guvern în guvern, din pomeni în pomeni. 
Țara pomenilor.

Țara pomenilor!

Suzana POPESCU

Eram bucuros, surprins plă-
cut chiar, de ritmul de vaccinare 
din Republica Moldova, din ulti-
mele 2 săptămâni, când, potrivit 
statisticilor, s-ar fi administrat, 
în medie, 15-20 de mii de doze 
pe zi. 

De câteva zile vin însă infor-
mații pe care la început am ales 
să le ignor, pentru că imaginația 
mea nu putea să accepte că oa-
menii pot fi atât de iresponsabili, 
inconștienți și nesimțiți, pentru 
a le trece prin cap și asemenea 
mizerii. 

Ei bine, în special de când 

Scheme criminale
a apărut vaccinul Johnson & 
Johnson la noi, mintea perversă 
a moldoveanului a gândit o nouă 
schemă - vaccinarea falsă. 

De ce J&J? Pentru că e 
foarte simplu. O singură doză, o 
singură prezență și ai „hârtia la 
mână”. 

Adică în schimbul unei sume 
de bani te prezinți la un centru de 
vaccinare, doza ta este aruncată, 
iar în schimb te alegi cu certificat 
recunoscut la nivel internațional, 
pentru că J&J e autorizat atât de 
EMA cât și de OMS. 

Sper, sincer, că sunt doar 
niște cazuri izolate care să fie 
curmate cât mai rapid. Pentru 
că e de-a dreptul mizerabil să fo-
losești donațiile oferite cu atâta 
generozitate de alte țări în astfel 
de scopuri. 

Iar cei care au recurs la astfel 
de gesturi să fie identificați și 
să facă ani grei de pușcărie. 
Deoarece astfel de scheme sunt 
criminale. 

În primul rând pentru că pun 
în pericol alți oameni, care pot 
inclusiv să-și piardă viața inter-
acționând cu deținătorii falși de 
vaccin. 

Pentru că ne poate iarăși 
duce faima la nivel mondial și 
riscăm să nu ne fie recunos-
cute de nimeni certificatele de 
vaccinare și în general să fim 
băgați de toată lumea în zona 
roșie. 

Pentru că suntem singura 
țară din Europa care vacci-
năm practic doar din donații. 
Și să-ți bați joc în halul ăsta 
de ajutorul altora, e inimagi-
nabil. 

Pentru că ne batem joc de 
eforturile la nivel mondial de a 
depăși pandemia. 

Oameni buni, cei care încă 
nu ați făcut-o, mergeți și vacci-
nați-vă. Pe bune! E cel mai bun 
lucru pe care îl puteți face în 
situația actuală. Pentru voi și 
pentru cei din jur.

Alexandru COZER Valentin CHILAT CORNACI
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Munca adolescenților

Mii de adolescenți sunt în căutarea unui 
loc de muncă în timpul verii. Puțini 
dintre ei au părinți care să le acopere 
financiar necesitățile și distracțiile 

dictate de vârsta de adolescent, iar unii, chiar dacă 
au părinți înstăriți, vor să-și câștige singuri banii. 
Problema angajării adolescenților care vor să 
facă un ban în timpul vacanței de vară există atât 
în sate, cât și în orașe. În majoritatea localităților 
rurale aproape că nu există locuri de muncă plătite. 
Principala ofertă de care beneficiază adolescenții de 
acolo sunt muncile agricole, cu ziua. 

Astfel, mulți dintre ei încearcă 
să-și găsească un loc de muncă 
în centrele raionale. Adolescenții 
din orașe iau cu asalt spălătoriile 
auto, firmele care prestează ser-
vicii de curieri, terasele de vară, 
diferite localuri care au nevoie 
de servicii de curățenie.

Din păcate, nu este chiar așa 
de ușor ca un adolescent să-și 
găsească un loc de muncă. Mulți 
dintre angajatori nu vor să se 
complice cu cei care încă nu au 
atins majoratul. Iar alții anga-
jează minorii doar la negru, de 
multe ori remunerându-i foarte 
prost sau refuzând din diferite 
motive inventate să le plătească.

În societatea noastră mulți 
percep vârsta adolescenței doar 
ca una problematică, care nu 
poate fi controlată. Dar ce facem 
noi, maturii, pentru ca acești co-
pii care se apropie de majorat să 
pornească pe calea cea dreaptă, 
cum îi susținem, ce exemple și 
oportunități le oferim?

În continuare, vom prezen-
ta istoriile a câțiva adolescenți 
care, la vârsta lor, au reușit să 
trăiască dezamăgiri profunde din 
cauza unor maturi care, în loc 
să-i sprijine și să-i motiveze, pur 
și simplu și-au bătut joc de ei.

În continuare, vom prezenta 
câteva cazuri când adolescenții 
care au vrut să muncească au 
fost umiliți. Din motive deon-
tologice, vom schimba numele 
eroilor noștri.

A refuzat să-i plătească 
după ce a lucrat 
o lună

Victor este dintr-o familie 
monoparentală, fiind crescut 
doar de mama, medic de pro-
fesie. Minorul are un frate mai 
mare, care lucrează șofer de tir. 
În acest an, imediat după ce a 
susținut examenele de absolvi-
re a gimnaziului, s-a angajat la 
o spălătorie auto de pe strada 
Albișoara din Chișinău. După 
tarifele pe care i le-a comunicat 
patronul la angajare, tânărul a 
calculat că va putea câștiga cel 
puțin 8000 de lei într-o lună. 
Peste o lună urma să împlinească 
16 ani și își închipuia cum va 
sărbători cu prietenii, fără ca să 
ceară de această dată bani de la 
mama sau de la frate-său.

Băiatul a avut încredere în 
angajator, care din start a sem-
nat cu el un contract de muncă. 
Victor a lucrat timp de o lună, zi 

de zi, chiar și în weekend, de la 
ora 09.00 până la 21.00.

Minorul cădea seara sleit de 
puteri, însă gândul că va avea 
banii lui îl motiva să se scoale 
a doua zi și să plece la muncă.

Prima dezamăgire a lui Victor 
a fost când, după o lună, i s-au 
calculat doar patru mii de lei pen-
tru munca prestată. Angajatorul 
i-a argumentat că din tarifele 
încasate de la clienți, celui care 
spală mașinile îi revine doar o 
mică parte, restul fiind utilizat 
pentru cheltuielile întreprinderii, 
apă, detergenți, energie electrică, 
precum și venitul firmei.

A trecut o săptămână, dar 
angajatorul nu i-a achitat nici 
cele patru mii de lei. Victor a 
intrat la el și a întrebat când îi dă 
banii. Întrebarea adolescentului 
l-a enervat pe patronul spălăto-
riei. Acesta a strigat la băiat și 
l-a numit cu cuvinte licențioase. 
„N-am să-ți dau niciun leu, că 
m-ai săturat! Îmi stai în gât cu 
miorlăiturile tale. Șterge-o de 
aici și să nu mai îndrăznești să 
apari că-ți fărâm botul! Și să nu 
mă sperii cu mentura (poliția – 
n.a.), eu mă știu cu toți”, i-a zis 
patronul la despărțire.

Cazul a fost rezolvat peste 
două săptămâni, când fratele lui 
Victor a revenit în țară. Patronul 
nu a cedat din prima, fratele mi-
norului recurgând la amenințări 
cu violența fizică.

Le-au plătit după 
ce părinții 
s-au adresat 
la poliție

Printr-o situație similară au 
trecut Marin și Dorel, doi ti-
neri în vârstă de 15 ani. Aceștia 
s-au angajat să muncească la o 
spălătorie de pe strada Bariera 
Sculeni. Familiile celor doi tineri 
nu se confruntau cu probleme 
financiare. La unul din ei, mama 
muncește în Marea Britanie și 
îi trimite regulat bani. Părin-
ții celui de al doilea copil sunt 
jurnaliști. Băieții au vrut pur și 
simplu să aibă o ocupație și să-
și câștige banii lor pe care să-i 
cheltuie așa cum vor.

Ca și în cazul lui Victor, 
adolescenții au lucrat de la ora 
09.00 până la 21.00. Dorel, care 
locuia cu bunicii într-o suburbie 
a capitalei, deseori nu reușea să 
ajungă la ultima cursă de micro-
buz și rămânea să înnopteze la 
Marin.

Așa a trecut o săptămână. 
Când s-au prezentat în urmă-
toarea dimineață de luni la lu-
cru, administratorul le-a zis că 
sunt concediați și că patronul 
nu dorește să-i mai vadă și nici 
să le plătească.

În locul lor, spălau mașinile 
alți doi adolescenți. Băieții au 
aflat că până la ei au lucrat timp 
de o săptămână alți doi minori, 
care la fel, au fost alungați fără 
ca să li se plătească.

În apărarea copiilor au venit 
părinții lui Marin. Administra-
torul a avut un comportament 
arogant, învinuindu-i pe copii, 
dar și pe părinți de toate rele-
le din lume. După ce și-a ținut 
discursul batjocoritor, antrepre-
norul a declarat că „bani străini 
lui nu-i trebuie” și că le va achita 
copiilor câte 150 de lei pentru o 

săptămână de muncă.
Părinții lui Marin au depus 

plângeri la poliție și la Inspecția 
Muncii. Pe numele patronului 
a fost pornit un proces contra-
vențional. Acesta le-a achitat ce-
lor doi minori câte 1200 de lei, 
cerând de la părinții lui Marin 
asigurări că își vor retrage plân-
gerea. Era deja târziu, procesul 
avansase și patronul spălători-
ei care a vrut să beneficieze de 
munca gratuită a copiilor a fost 
amendat cu 20 de mii de lei.

Au refuzat să-i plătească 
pentru că a spart 
câteva pahare

Irina are 16 ani și locuiește 
doar cu mama într-o suburbie a 
capitalei. Tatăl a decedat când 
ea avea doar 10 ani. Mama nu 
lucrează din motive de sănăta-
te. Singura sursă de venit este 
pensia mamei. Le ajută cele două 
fiice mai mari, însă acestea au 
familiile și nevoile lor. Greutățile 
s-au răsfrânt și asupra reușitei 
Irinei la învățătură. Fata a ab-
solvit gimnaziul cu note de 6 și 
a aplicat la o școală de bucătari.

Imediat după susținerea exa-
menelor de absolvire, minora s-a 
angajat la o cafenea din apropi-
erea Chișinăului. Fata lucra de 
la ora 10 dimineața până la 10 
seara: strângea de pe mese, spăla 
vesela, podelele, ducea gunoiul.

Inițial, s-a înțeles cu admi-
nistratorul cafenelei că va lucra 
două săptămâni, pentru care va 
fi remunerată cu 3000 de lei, 
după care se va odihni două 
săptămâni, apoi va reveni iar la 
muncă. Pentru Irina 3000 de lei 
reprezintă o avere.

Într-o zi fata a lunecat și a 
scăpat platoul cu pahare mur-
dare pe care le strângea de pe 
mese. În timp ce strângea de pe 
jos vesela stricată, administrato-

rul a țipat la dânsa și a numit-o 
cu cuvinte urâte. I-a zis că-i va 
opri din salariu.

După acest incident, admi-
nistratorul îi căuta zilnic nod 
în papură, ba că mesele rămân 
unsuroase după ce le șterge, ba 
că podeaua nu e bine spălată, ba 
că e leneșă și nu execută volumul 
necesar de muncă.

După ce au trecut două săp-
tămâni, Irina a fost anunțată 
că este concediată și că nu va fi 
plătită pentru că prin activita-
tea ei ar fi adus doar prejudicii. 
„Pleacă și spune mulțumesc că 
nu te punem să achiți și datori-
ile”, i-a zis administratorul fără 
ca să-i explice despre ce datorii 
este vorba.

În ajutorul Irinei a venit cum-
natul polițist. După o discuție 
dură cu administratorul, Irinei 
i-au achitat 2800 de lei, 200 de 
lei fiindu-i opriți pentru paharele 
sparte.

Irina nu a mai reușit să se 
angajeze. Își duce existența din 
câștiguri ocazionale, făcând cu-
rățenie în casele consătenilor 
înstăriți.

Acestea sunt cazuri cu un fi-
nal mai fericit. Acești copii au 
avut cine să le apere interesele 
și să le caute dreptatea. În rest, 
zeci de copii, mulți din familii 
vulnerabile, au rămas înșelați 
de angajatorii care s-au bucurat 
la munca gratuită a unor copii. 
Unii din ei nici nu au spus ni-
mănui ce au pățit și nici nu au 
cerut ajutor, considerând că nu 
are sens.

Astfel, acești adolescenți au 
rămas dezamăgiți și demotivați 
la prima lor experiență de mun-
că. Cel mai probabil, ei nu vor 
mai avea degrabă încredere în 
patroni și le va fi dificil să se 
angajeze.

Julieta SAVIȚCHI

Cum le sunt respectate drepturile minorilor

Într-o zi fata

a lunecat și a 
scăpat platoul 

cu pahare 
murdare pe care 
le strângea de pe 
mese. În timp ce 

strângea de pe jos 
vesela stricată, 
administratorul 
a țipat la dânsa 
și a numit-o cu 

cuvinte urâte. I-a 
zis că-i va opri 

din salariu. După 
acest incident, 

administratorul îi 
căuta zilnic nod în 

papură.
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Noua tulpină Covid 
ne găsește cu planuri 
vechi în sănătate 

Epidemiologii de la Chișinău 
avertizează că această variantă 
este extrem de contagioasă, nece-
sită multe spitalizări, majorarea 
numărului de paturi în secțiile 
de terapie intensivă, mai multe 
medicamente și resurse umane. 
Ministerul Sănătății de la Bucu-
rești a solicitat deja spitalelor să 
pregătească un plan cu un număr 
mai mare de paturi destinate pa-
cienților Covid din momentul în 
care se va observa o recrudescență 
a cazurilor. 

În R. Moldova, chiar dacă spi-
talele s-au confruntat în martie cu 
o criză de locuri, nu există deo-
camdată un plan nou de acțiuni 
în fața pericolului iminent.

Valul Delta, așteptat 
cu același număr de paturi

În luna martie, în timpul celui 
de-al doilea val de Covid, spitalul 
din Anenii Noi s-a confruntat cu o 
criză de locuri. În cele patru secții 
Covid, cu 133 de locuri, erau inter-
nați peste 155 de bolnavi. Aceștia 
au fost înghesuiți și pe coridoare, 
iar la ATI, la trei locuri reveneau 
cinci pacienți. Acum secțiile Covid 
sunt închise, iar puținii pacienți 
sunt direcționați spre Chișinău. 
Vicedirectorul medical, Diana 
Bradu, ne asigură că sunt pregă-
tiți pentru un eventual nou val de 
Covid – au reparat aparatele de 
ventilare, dispun de un generator 
nou de alimentare cu oxigen, dar 
deocamdată nu au indicații de la 
minister pentru a pregăti un plan 
de suplimentare a numărului de 
paturi în eventualitatea unui nou 
val de epidemie. 

„Speranța noastră e ca oamenii 
să se vaccineze. La noi, 92% din 
personalul medical e vaccinat. Ne 
întristează că rata vaccinării este 
scăzută, până și profesorii, care 
sunt mai informați, au reticențe. 
Avem însă personal medical mai 

experimentat în tratarea acestor 
infecții și dacă va apărea un nou 
val, suntem pregătiți oricând să 
reactivăm secțiile Covid”, ne spu-
ne medicul.

Chișinăul, în alertă

Comisia extraordinară de să-
nătate publică a municipiului 
Chișinău s-a întrunit imediat 
după publicarea datelor de la la-
boratorul german care confirmă 
existența tulpinii Delta pe teri-
toriul RM. La 27 iulie, Comisia 
a emis o hotărâre în care solicită 
Direcției sănătate a municipiului 
Chișinău ca împreună cu Spitalul 
municipal „Sfânta Treime” să asi-
gure o rezervă de paturi destinată 
pacienților cu Covid. 

Totodată, Comisia a solicitat 
managerilor spitalelor clinice mu-
nicipale să fie pregătiți să asigure 
activarea, la prima necesitate, a 
secțiilor destinare bolnavilor de 
Covid, cu pregătirea rezervelor 
de echipamente de protecție, 
medicamente și consumabile. 
Din cauza creșterii numărului 
de cazuri (în comparație cu săp-
tămânile precedente acestea au 
crescut cu 41,5%), în municipiul 
Chișinău a fost reinstituit Codul 
galben de alertă Covid. Autorită-
țile îndeamnă insistent populația 
să se vaccineze.

La Bălți, un spital nou 
și o secție Covid nouă 
pentru copii

O creștere a numărului de ca-
zuri este constatată și de directo-
rul Spitalului municipal din Bălți, 
Serghei Rotaru. „Primim pacienți 
infectați cu virusul Covid din 12 
raioane. De la 1 septembrie, prin 
ordinul Ministerului Sănătății, 
vom deschide și o secție Covid 
pentru copii. Am înregistrat o 
diminuare a numărului de cazuri 
până la 30-35, iar acum cifra a 
început iar să crească și avem 
116 pacienți internați cu infecția 
Covid”.

Potrivit directorului de spital, 
cei mai mulți pacienți, 41, sunt 
de la Soroca. Medicii presupun 
că acolo există un focar de Covid 
și autoritățile locale ar trebui să 
înăsprească restricțiile. Mulți bol-
navi aduși la Bălți sunt din Ocni-
ța, Florești și alte raioane care își 

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat 
la finele lunii iulie că lumea se află la 
primele etape ale unui nou val de infecții 
și decese provocate de Covid. Tulpina 

Delta, care e mai contagioasă cu 60% decât forma 
inițială a virusului, a provocat deja primele decese 
în România și în Ucraina. Existența ei a fost 
confirmată și pe teritoriul RM. 

Svetlana COROBCEANU

direcționează încoace pacienții. 
„În comparație cu anul trecut 
suntem mult mai bine pregătiți 
pentru a face față infecției. Vom 
putea primi până la 300 de bol-
navi. Am deschis un nou spital 
Covid cu 140 de locuri și 22 de 
paturi pentru terapie intensivă. 
Ne bucură enorm și faptul că avem 
un generator de oxigen de la care 
ne vom putea alimenta și nu va 
mai fi nevoie să ne deplasăm la 
Chișinău în acest scop. Suntem 
asigurați și cu personal medical, 
avem șapte medici care au deja 
experiență în tratarea bolnavilor 
și 100 de paturi din spital sunt do-
tate cu măști de oxigen”, se laudă 
managerul spitalului. 

Deși sunt mai pregătiți cu 
echipamente și medicamente în 
eventualitatea unui nou val, totuși 
spitalul se confruntă cu o proble-
mă. A depășit limita de pacienți 
prevăzută cu 760 de persoane. 
Respectiv, Compania Națională 
de Asigurări are o datorie de 9,5 
milioane de lei față de instituția 
de la Bălți. 

La Hâncești: „Îndemnăm 
populația să se vaccineze”

„Ne-am adresat la CNAS, la mi-
nister, ne-au dat asigurări că vom 
primi acești bani, dar deocamdată 
nu avem decât promisiuni. Avem 
însă nevoie de aceste resurse, cu 
atât mai mult cu cât urmează să 
deschidem încă o secție pentru 
copii și suntem în pragul toam-
nei, când se așteaptă un nou val 
de infecție”, ne spune directorul 
spitalului care speră că problema 
va fi soluționată imediat după în-
vestirea noului Guvern.

În luna martie, spitalul din 
Hâncești unde activau patru secții 
Covid, reușea cu greu să facă față 
numărului mare de pacienți. Aici 
erau activate 90 de locuri. Noul 
director al spitalului, Gheorghe 
Țurcan, ne asigură că actualmente 
sunt pregătiți în eventualitatea 
unui nou val de epidemie, cu ace-
lași număr de locuri. 

„Am procurat cu suportul Con-
siliului raional și al Ministerului 
Sănătății noi aparate de ventilare. 
Avem pregătite pe moment 40 de 
locuri destinate pacienților Covid 
pe care le vom majora în func-
ție de necesități. Acum secția nu 
activează, săptămâna trecută am 
avut doar trei cazuri de Covid și 
pacienții au fost direcționați în 
instituțiile republicane din Chi-
șinău. Unica soluție în viziunea 
noastră este vaccinarea. Îndem-
năm oamenii să se imunizeze. 
96 la sută din personalul nostru 
medical s-a vaccinat. Credem că 
doar în aceste condiții vom putea 
evita dezastrul”, afirmă Gheorghe 
Țurcan.

Ștefan Gheorghiță: „Delta 
provoacă multe spitalizări”

Medicul epidemiolog Ștefan 
Gheorghiță ne informează că va-
rianta Delta este de trei, patru ori 
mai virulentă ca tulpina britanică 
Alpha. Această variantă afectează 
copiii cu vârsta de 5 – 12 ani și 
adulții sub 50 de ani, cu o creștere 
de 2,5 ori mai mare decât celelalte 
tulpini. Este extrem de contagi-
oasă, provoacă multe spitalizări, 
necesitând majorarea numărului 
de paturi în secțiile de terapie in-
tensivă, mai multe medicamente 

și resurse umane. 
„Tulpina Delta, dacă se întâl-

nește cu organismul uman ne-
vaccinat, cu siguranță provoacă 
infecția. Căile de transmitere 
sunt aceleași, simptomele sunt 
aceleași, doar că sunt mai pronun-
țate, însă evoluția bolii este mai 
dură, durata bolii este mai mare, 
numărul de decese este mai înalt 
și afectează tinerii”, precizează 
epidemiologul.

Experții în epidemiologie 
atenționează populația generală 
despre necesitatea respectării mă-
surilor de protecție și a vaccinării.

„Varianta Delta e mai con-
tagioasă cu 60% decât varianta 
Alpha. Și nu e vorba doar de o 
transmitere rapidă, dar și de dez-
voltarea unor forme grave. Un 
studiu din China a demonstrat 
că perioada de incubație în cazul 
tulpinii Delta este de 3 – 4 zile 
comparativ cu 6 – 7 zile în cazul 
celorlalte tulpini, iar încărcătu-
ra virală e de 1200 de ori mai 
mare”, a declarat șefa catedrei de 
Epidemiologie din cadrul USMF, 
Angela Paraschiv.

Până în prezent, în Republi-
ca Moldova, 86% din lucrătorii 
medicali au fost vaccinați împo-
triva Covid, ceea ce a contribuit la 
scăderea cu 90% a ratei de mor-
biditate în rândul acestora. RM 
înregistrează o rată de vaccinare 
de peste 16%, cu peste un milion 
de persoane imunizate.

Cea mai înaltă rată de vaccinare 
se înregistrează în mun. Chiși-
nău – 24,2%, Orhei și Dubăsari 
– 17,9%. Cea mai redusă rată de 
vaccinare se înregistrează în ra-
ioanele Taraclia, Briceni și UTA 
Găgăuzia, 8,6% – 11,3%. 
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– Dragă Luminița Bușcă-
neanu, purtați ceas? E un 
ceas elvețian?
Un ceas elvețian, ca obiect de 

lux? Nu. Un ceas ieftin nu-mi e 
necesar, Elveția e împânzită de 
ceasuri, le vezi pe biserici sau pe 
instituții administrative. Am ora 
exactă și pe telefonul portabil. Un 
ceas scump nu mi-l permit, nu ar 
fi potrivit cu statutul meu social. 

– Rigoarea elvețienilor, 
modul lor calculat de a fi 
vă fascinează? Când ați 
simțit că v-ați integrat în 
societatea elvețiană?
Alerg, mereu alerg. Or, elveție-

nii buni vin cu un sfert sau cu două 
sferturi de oră înainte de timpul 
fixat pentru o întâlnire, un eveni-
ment. Nu mă fascinează rigoarea 
aceasta, dar am acceptat-o. Nu 
știu dacă m-am simțit vreodată 
integrată în sensul calculului și 
planificării riguroase. Știu doar că 
altfel nu merge. Și pentru că sunt 
responsabilă, fac eforturi mari să 
meargă. „Integrată în societatea 
elvețiană” – bun clișeul acesta, 
mai ales când e vorba de Geneva, 
unde găsești 189 de naționalități 
din cele 194 repertoriate de pe 
tot teritoriul confederației. M-am 
simțit altfel, cu totul altfel, după 
ce am studiat intens franceza și 
o vorbeam aproape fără greșeli. 

– Sunteți născută în satul 
Micăuți, raionul Strășeni. 
Ce vă ziceau părinții des-
pre necesitatea de a fi or-
donat, organizat? Citeați 
poezii de Bacovia, Mace-
donski în Micăuți? Cine e 
acum acasă, în satul Dvs.?
Tatăl meu a fost un om foarte 

sever. Credea, oarecum intole-
rant până la violență, în muncă. 
Era șef de fermă și muncea fără 
zi de odihnă și fără vacanțe. Se 
trezea la patru dimineața și intra 
în casă după ora zece seara. Zicea 
că trebuie să supravegheze totul, 
ca lucrurile să meargă bine. Ve-
nea uneori ziua, să aducă hrană 
animalelor, și feri-te-ar sfântul să 
nu găsească ordine și curățenie. 
Mai ales că, din cei șase copii, 
cinci eram fete. Trebuia să fim 
bune, și la carte, și în gospodă-
rie. Mama a fost casnică, dar în 
sensul acela de gospodină care nu 
se mai oprește din muncă, ținând 
casa. O salva biserica. Mergea în 
satul vecin, Drăsliceni, baștina 
ei. Ceea ce m-a marcat tăios, a 
fost remarca mamei, dureroasă, 
că „dacă nu erați așa departe, nu 
îmbătrâneam atât de repede”. De 
acasă am plecat la 17 ani. 

În Micăuți citeam cărțile pe 
care le găseam la biblioteca școlii 
sau a satului. Mai mult traduceri 
din literatura universală. Cu o sin-
gură excepție. Profesorul de româ-
nă, zisă „moldovenească” atunci, 
mi-a dat o carte de Bacovia. Nu 
înțelegeam prea multe din scrisul 
bacovian, dar mă fascină ireme-

diabil libertatea, curajul, nebunia 
de a deschide cavoul și de a lăsa să 
iasă de acolo o lume, abundentă, 
pe care o credeam moartă, ci ea 
cânta, dansa, răspândea parfu-
muri de tot felul... 

În sat trăiesc acum frații mai 
mari, Zânuca, Ion, Veronica. Trec 
și-i văd, cam de fiecare dată în 
regim fulger. Trec și pe la cimi-
tir, unde își au lăcaș, mai nou, 
părinții.  

– Le predați franceza stu-
denților străini, pe bază 
de voluntariat, la Univer-
sitatea Populară a Canto-
nului de Vest, Geneva. De 
ce insistați pe acest gen de 
activitate?
E important pentru mine să 

predau, să rămân în contact cu un 
auditoriu matur, aici și polietnic/
multicultural/multilingvistic, să-
mi perfecționez franceza și să ob-
țin o experiență nouă de predare a 
limbii. În Elveția, țară scumpă, nu 
e tocmai simplu să-ți permiți luxul 
voluntariatului. Admir spiritul 
de sacrificiu al voluntarilor, ei nu 
vorbesc de bani. Oamenii aceștia 
luminoși mă încarcă de inimi. 

– În ce perioadă ați predat 
la Universitatea Pedagogi-
că „Ion Creangă”?  
Am rămas la Catedra de Lite-

ratură Română și Comparată a 
U.P.S.C. imediat după terminarea 
studiilor, eram lector-asistent. 
Am predat la diferite facultăți, 
cu învățământ de zi sau cu pre-
zență redusă. Predam cursuri de 
Practicum la literatură, Retorica 
și lectura expresivă, Literatura 
Română (la Arte Plastice), Lite-
ratura pentru copii (la Psihologia 
Învățământului Primar), Litera-
tura interbelică (la Limba și Lite-
ratura Română/Găgăuză și Limba 
și Literatura Română/Bulgară). 
Apoi am plecat la doctorat, la „Al. 
I. Cuza” din Iași.

– Cum ați fost primită la 
Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iași? 
La Iași, cum vă ziceam, mi-am 

făcut doctoratul. În perioada ace-
ea s-a întâmplat să mă și căsăto-
resc și să nasc doi copii. Ceea ce a 
amânat cam cu trei ani susținerea 
tezei. Perioada ieșeană rămâne 
cea mai fascinantă din parcursul 
meu existențial. Eram o echipă 
bună de basarabeni. Cam de-o 
vârstă, silitori la carte, săritori 
la nevoie. Locuiam în unul din 
cele mai bune cămine din Co-
pou. Aveam bursă, transport în 
comun gratis. Și acces la cea mai 
fantastică sală de lectură – Sala 
Profesorilor de la B.C.U. Citeam 
pe rupte. Ardeam etapele. Pentru 
a face față cerințelor și provocă-
rilor. Ne raliam la alt sistem de 
cunoaștere, la fenomenele noi din 
literatură, artă, știință ... 

Am avut și norocul să-l am 
drept coordonator de teză pe ne-

obositul Dan Mănucă, un pasionat 
al investigării critice, care mi-a 
ordonat pașii pe câmpul vast al 
cercetării literare, ferm, dar, tot-
odată, subtil și generos.

– Când ați emigrat în Elveția? 
Prin ce dificultăți ați trecut? 

În Elveția am plecat în 
2008. Din motive financia-
re. Acumulasem prea mul-
te datorii, nu mai făceam 
față existenței cu salariul 
de profesor universitar. 
Îmi mai aduc aminte și 
azi cruda decepție pe care 
mi-a provocat-o primul 
adaos la salariu, de 40 de 
lei (echivalentul a 8 și ceva 
euro astăzi), pentru gra-
dul științific. Am plecat cu 
doi copii și câteva valize. 
În nicăieri. 
Am trecut prin multe dificul-

tăți, prea multe, ca să le pot, ca 
să vreau să le rezum pe o pagină. 
Scurt: am făcut ELCF (École de 
langue et de civilisation françai-
ses), DEFLE (Diplôme d’études 
de français langue étrangère) și 
masterul la LLCR (Langue, littéra-
ture et civilisation russes). 

Primii ani n-am citit/ascultat/
privit decât cărți/emisiuni/filme 
în franceză. Stăteam mereu cu 
căștile în urechi, pe France Cul-
ture, ascultând franceză-france-
ză-franceză. Pentru a mă alina, 
schimbam Radio France Culture 
cu, de exemplu, cartea Grammai-
re méthodique du français, adică 
o franceză cu alta. După care a 
venit obligația să alternez fran-
ceza cu rusa. Masterul la rusă 
mi-a luat multă sănătate. Am 
fost obligată să citesc și să stu-
diez „Les luttes politiques dans 
le parti communiste en Union 
Soviétique (les années 1920)”, 
curs care a presupus lectura unor 
odioase surse, cum ar fi „Le Livre 
noir du communisme. Crimes, 

terreur, répression”. Nu puteam 
dormi, aveam coșmaruri.

Am trecut printr-o criză grea, 
prelungită. Nu puteam scrie. Nu 
în rusă. Nu despre ruși. Îmi usca-
se creierul revizitarea, revizuirea 
totală a tot ce înseamnă în fapt 
această... tristă „civilizație”. Un 
an de zile n-am dat deloc pe la 
facultate. M-am tras însă de păr 
din „groapa plângerii” afară, când 
am primit scrisoarea de exmatri-
culare.  Să mă exmatriculeze? Pe 
mine? Nu! Am revenit. Am luat 
licența – cu teza „Доктор Живаго. 
Преодоление смерти” – chiar 
dacă nicicând scrierea unei lucrări 
nu am încheiat-o mai greu. 

–  Locuind la Geneva, ați 
făcut o antologie, „Poezia 
simbolistă românească”. 
Tot Dvs. ați scris un am-
plu studiu introductiv la 
această antologie. Cartea 
a apărut în 2021, la Editu-
ra Gunivas. Felicitări! Ce 
poeți ați inclus în antolo-
gie? Când va fi lansată la 
Chișinău?
Mulțumesc pentru felicitare. 

Mulțumesc profund și celor care 
m-au susținut pe tot parcursul, 
mulțumiri familiei mele, mici 
și mari, celor care m-au ajutat 
nemijlocit cu informații și găz-
duire.

Am dedicat antologia memoriei 
dlui Dan Mănucă. Pornesc de la 
lucrarea mea de doctorat și o de-
pășesc. Ediția academică include 
40 de autori, o bibliografie destul 
de consistentă și studiul pe care 
l-am numit „Argument”. Încerc să 
prezint o viziune revalorificată a 
simbolismului, a cunoașterii prin 
intermediul simbolului resuscitat.

Cartea a fost prezentată în 
cadrul conferinței „Diaspora fi-
lologică: Paradigme de cercetare 
naționale în circuitul culturii uni-
versale” din 5 august 2021, con-

ferință desfășurată la Academia 
de Științe a R. Moldova.

– Are simbolismul româ-
nesc trăsături care îl de-
osebesc de cel francez, 
german etc.?
În paleta simbolismelor, cel 

românesc se evidențiază prin co-
loritul local, dar și printr-un fel 
de „cumsecădenie” în abordarea 
Misterului. Procesul de transfor-
mare a conștiinței e mai puțin vi-
olent. Spiritualitatea românească 
nu-l „omoară” pe Dumnezeu. Din 
universul acesta poetic Dumnezeu 
se retrage. Provincia bacoviană 
e spațiul abandonării. Simbolis-
tul român nu pornește din punc-
tul-moarte al sacralității spre 
re-crearea „noii” sale „religii”, ci 
din punctul-uitare, „somn întors”, 
înapoi, spre crearea unei mitologii, 
care să fie însă – ceea ce constitu-
ie, în mare, diferența – analoagă 
revelației divine (paradigmă între-
ținută de ipotetica a doua venire). 
Pentru a se sincroniza cu poezia 
marilor orașe ale civilizației Cărții 
și a accede la sufletul universal, 
simbolismul românesc trebuie să 
delaboreze imaginarul colectiv an-
chilozat, lipsit de coerență funcțio-
nală. Secolul modern al vitezei, cel 
fără Dumnezeu, se împotmolește 
în opacitatea mioriticului, dincolo 
de care modernul nu poate tran-
scende. Exploratorul simbolist 
trebuie să-și asume îndrăzneala 
trezirii din „somnul întors”, să 
rupă cercul.

– Suntem bacovieni și azi? 
Adică triști? Cum își stă-
pânesc (sau își ascund) 
românii tristețea?
Universul bacovian nu e trist, e 

foarte elaborat și e cel mai aproa-
pe de ceea ce reprezintă noul 
concept de geometrie fractală 
prin prisma căruia „conștiința” 
se pune în raport cu nou-concep-
tualizatul inconștient, numit și 
Necunoscutul/Misterul/Neantul. 
Cântecul „barbar”, excepțional, al 
femeii din cafeneaua goală, care 
se înalță dincolo de capetele ador-
mite, e cea mai strălucită dovadă 
a adorării și populării cu succes 
a Neantului, altădată inaccesibil.

Românii își ascund tristețea 
după zâmbet.

– Cum vă pare poezia ro-
mânească de după 2000? 
Au rămas în ea urme de 
simbolism?
Nu cunosc în așa măsură poezia 

de după 2000, ca să mă pronunț 
în deplină conștiință de cauză. 
Ceea ce știu e că simbolismul e 
reluat astăzi, în era internetului, 
cu o nouă forță, pentru deschide-
rea pe care o prezintă nebuloasa 
infinitelor raporturi revelate de 
simbolul resuscitat.

– Vă mulțumesc mult pen-
tru interviu!

Interviu de Irina NECHIT

„Românii își ascund 
tristețea după zâmbet”

Interviu cu Luminița Bușcăneanu, doctor în Litere, cercetător științific
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Experți anticorupție 
cer un randament mai 
mare din partea ANI 

În cadrul mesei rotunde „Cinci 
ani de activitate a ANI: așteptări, 
provocări, rezultate”, desfășurată 
la 30 iulie a.c., experții au analizat 
indicatorii de performanță ai ANI și 
au formulat o serie de recomandări, 
inclusiv pentru noua guvernare, 
de la care se așteaptă reforme și 
acțiuni concrete în domeniul anti-
corupție.

În cadrul mesei rotunde, exper-
ta Mariana Kalughin a prezentat 
o analiză a celor mai importanți 
indicatori, înregistrați de ANI din 
2016 până la momentul actual. 
Ea a remarcat că ANI are restanțe 
serioase în ceea ce privește finali-
tatea în realizarea unor proceduri, 
cum ar fi, spre exemplu, anularea 
actelor emise în situații de conflict 
de interese, chiar dacă pe unele 
cazuri există deja hotărâri de jude-
cată irevocabile. Experta s-a arătat 
îngrijorată de numărul mare de de-
clarații depuse repetat în privința 
persoanelor cu funcții publice, dar 
și de rata în descreștere a controa-
lelor inițiate de ANI. „În 2018 am 
avut 4.261 de declarații depuse re-
petat, iar în 2020 erau deja 5.148. 
Asta poate să însemne că sistemul 
de depunere a declarațiilor este 
unul mai puțin prietenos sau per-
soanele care depun declarații nu au 
cunoștințe suficiente sau nu sunt 
consultate suficient de bine de ANI 
despre modul cum trebuie s-o facă 
corect. La fel, observăm că, deși 
numărul de controale inițiate de 
ANI a crescut anul trecut față de 
2018, totuși este alarmant numă-
rul mare de refuzuri de a iniția 
controale care vizează persoanele 
publice. Pentru comparație: din 

numărul total de procese-verbale 
întocmite, în 2018 rata de refuz de 
a iniția controale a fost de 25%, iar 
în 2020 deja de 47%”, a remarcat 
Mariana Kalughin. Ea s-a referit 
și la unele inițiative de modificare 
a cadrului legislativ și normativ 
din ultimii cinci ani, promovate de 
partidele aflate la putere, care au 
avut mai degrabă scopuri politice 
și de a proteja anumite persoane 
care au probleme cu legea, decât 
să sprijine activitatea ANI. Astfel, 
modificările legislative aprobate la 
sfârșitul anului trecut de deputații 
socialiști și cei din partidul „Șor”, 
în scopul revizuirii termenelor de 
prescripție, limitează semnificativ 
atribuțiile ANI, deoarece inspecto-
rii de integritate vor putea efectua 
verificări ale averilor și intereselor 
doar la cel mult un an de la înce-
tarea mandatului sau a funcției 
publice, față de perioada de trei 
ani din precedenta redacție a legii. 
Mariana Kalughin a formulat și o 
serie de recomandări pentru îmbu-
nătățirea activității ANI.

La dezbaterea care s-a desfă-
șurat în regim mixt (cu prezență 
fizică și în regim online) au parti-
cipat reprezentanți ai conducerii 
și câțiva angajați ai ANI, membri 
ai Consiliului de Integritate (CI), 
dar și reprezentanți ai Procuraturii 
Anticorupție, Centrului Național 
Anticorupție (CNA), ai Ministeru-
lui de Interne, experți și activiști 
anticorupție, jurnaliști de investi-
gație. În intervenția sa, președinta 
ANI, Rodica Antoci, a spus că nu 
este mulțumită în totalitate de 
rezultatele pe care le înregistrea-
ză autoritatea pe care o conduce, 

însă dinamica din ultimii ani este 
pozitivă. Ea a remarcat curajul și 
efortul pe care îl depun inspectorii 
de integritate și întreaga echipă a 
ANI în condițiile în care inspec-
torii sunt expuși acuzațiilor ne-
fondate din partea politicului, iar 
angajarea personalului este pro-
blematică din cauza remunerării 
insuficiente în raport cu sarcinile 
atribuite. R. Antoci a enumerat o 
serie de dificultăți cu care se con-
fruntă instituția, de ordin legisla-
tiv, financiar, dar și lipsa susținerii 
din partea Consiliului de Integri-
tate, neadoptarea de către acesta a 
Strategiei de dezvoltare a ANI etc. 
Alina Munteanu, inspector supe-
rior de integritate, a explicat cât 
de complicată este procedura de 
confiscare a averilor nejustificate. 
În altă ordine de idei, ea a confir-
mat că numărul persoanelor care 
depun repetat declarații de avere și 
interese personale este în creștere, 
însă aceasta nu este o problemă, 
deoarece cu aceste persoane se 
lucrează pentru a exclude greșelile.

La rândul său, Viorel Rusu, unul 
din membrii Consiliului de Integri-
tate (CI), a pledat pentru sporirea 
rolului acestei structuri pentru efi-
cientizarea și dezvoltarea sistemu-
lui național de control al averilor și 
intereselor persoanelor cu funcții 
publice. El a propus ca membrii 
acestui consiliu să fie remunerați 
pentru participarea la ședințele 
de lucru și să fie lărgit spectrul de 
atribuții al CI.  

Alte detalii despre eveniment 
citiți pe portalul MoldovaCurata.
md. 

Evenimentul s-a desfășurat în 
cadrul proiectului „Promovarea 
integrității în serviciul public și 
informarea despre candidații cu 
probleme de integritate la alegerile 
prezidențiale 2020 și cele regionale 
2021”, implementat de Asociația 
Presei Independente (API), cu sus-
ținerea Fundației Soros Moldova/
Departamentul Buna Guvernare. 
Conținutul său este responsabili-
tatea exclusivă a API și nu reflectă 
neapărat poziția Fundației.

Prin acțiunea lor, făcută dezinvolt și cu bună intenție, 
soții Colibă susțin un ziar și oferă posibilitatea unor oa-
meni să primească în poartă un ziar în limba română din 
care să se informeze corect. 

Redacția „Gazetei de Chișinău” îi mulțumește familiei 
Colibă pentru sprijinul acordat și îi îndeamnă și pe alți 
agenți economici să susțină, printr-o acțiune asemănătoare, 
publicația noastră. Să perfecteze abonamente la „Gazeta 
de Chișinău” pentru alți noi cititori din satele și comunele 
raioanelor Anenii Noi și Leova.

E bine să se știe că potențialii cititori sunt găsiți prin 
intermediul unor angajați ai oficiilor poștale din localitățile 
republicii care cunosc oamenii de la fața locului și știu cine 
dintre săteni preferă să citească ziare, dar nu-și permite 
financiar să-și procure un abonament. Aceștia sunt foști 
profesori, medici, ingineri, aflați la pensie, dar care au o 
pensie derizorie, persoane cu necesități speciale, familii 
tinere cu mulți copii și alte categorii de persoane care au 
venituri modeste.

Stimați agenți economici, „Gazeta de Chișinău”, un 
săptămânal independent cu acoperire națională, face apel 
către Domniile voastre și vă îndeamnă să ne susțineți prin 
acțiunea „Ajută un cititor să primească GAZETA!”.

Alți doritori de a primi ziarul sunt din localitățile raioa-
nelor Anenii Noi și Leova. Ei vor să citească un ziar bun, 
dar, din motive financiare, nu se pot abona. 

Vă rugăm respectuos să vă alăturați acestei campanii, 
prin achitarea unui număr de abonamente la „Gazeta de 
Chișinău” pentru următoarele patru luni ale anului 2021.

Menționăm că în listă sunt 100 de locuitori din raioa-
nele Anenii Noi și Leova. Un abonament pentru patru luni 
(septembrie –decembrie 2021) costă 128 de lei.

Vă informăm că, în cazul unui răspuns afirmativ, drept 
recompensă, redacția „Gazetei de Chișinău” va publica 
gratis, timp de 1 lună, banner-ul companiei Dumneavoas-
tră pe pagina noastră web, www.gazetadechisinau.md , 
precum și un articol de mulțumire în paginile ziarului 
„Gazeta de Chișinău”. 

Redacția 

C A M P A N I E

„Ajută un cititor 
să primească 
Gazeta!”

Din luna august, familia de cititori 
a săptămânalului „Gazeta de 
Chișinău” s-a mărit cu 55 de 
abonați. Aceștia sunt locuitori 

ai satelor Căinarii Vechi, Ocolina, Vădeni, 
Rublenița, Cosăuți, Șolcani, Pârlița, 
Parcani, Vărăncău, Cremenciug și Dubna 
din raionul Soroca. Sunt oameni care 
sunt dornici să primească un ziar în 
poartă, dar nu și-au putut permite să facă 
un abonament. Acțiunea a fost posibilă 
grație generozității proprietarilor 
restaurantului ARMONIE de la Grătiești, 
Ecaterina și Mihai Colibă. 

În ultimii cinci ani, procesul de reformare a 
sistemului național de integritate s-a desfășurat 
anevoios și fără rezultate importante, iar una din 
cauze a fost lipsa voinței politice și a acțiunilor ferme 

de a schimba starea de lucruri. Cadrul normativ în acest 
domeniu rămâne în continuare defectuos, iar actorii 
politici și partidele care s-au aflat la guvernare au urmărit 
mai degrabă interese de grup decât interesele cetățenilor 
și ale societății în general.
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S-a sinucis pentru o călimară... (II)

(Urmare din numărul trecut)

Dar să mai cunoaștem și un 
alt caz tragic, care are aceeași 
amprentă a sistemului bolșevic.

Secretarului CC al ULCT, 
tov. Mihailov N.A.

Scrisoare informativă despre 
cazul sinuciderii A.T.S., elevă 
în clasa VIII a Școlii medii din 
Cotiujeni, raionul Cotiujeni, RSS 
Moldovenească

La 16 mai 1950 eleva clasei 
a 8-a a Școlii medii Cotiujeni, 
A.T.S., născută în anul 1935, mol-
doveancă, origine socială – din 
țărani mijlocași, și-a pus capăt 
zilelor spânzurându-se de scara 
din școală.

Tov. Cemortan, lucrător res-
ponsabil la CC al ULCTM, trimis 
în deplasare, a stabilit următoa-
rele: eleva era prietena unui coleg 
din aceeași clasă, B.V.I., și uneori 
își făceau lecțiile împreună la el 
acasă. Când au aflat de acest lu-
cru directorul școlii, dirigintele 
clasei a 8-a și învățătorii au înce-
put împotriva acestor doi elevi o 
persecuție pe toate căile. 

Astfel, încă la sfârșitul lunii 

Secretarul CC al ULCT din 
Moldova, V.Cohanschii 1  

Ce poate fi mai trist pe lume…? 
Copii care au scăpat de focul răz-
boiului, de foametea organizată, 
de canibalismul anului 1947, dar 
n-au putut scăpa de sistemul sta-
linist de teroare fizică și morală. 
Ce poate fi mai trist…

Spre sfârșitul anului 1954, RSS 
Moldovenească era împânzită de 
case de copii. Organele de stat au 
înfăptuit un lucru enorm pentru a 
strânge copiii vagabonzi și orfani 
(de fapt, mulți din ei au ajuns pe 
drumuri tot din cauza eforturilor 
aceleiași puteri sovietice – Al.M.), 
a-i caza, a-i asigura cu hrană, îm-
brăcăminte, încălțăminte, manu-
ale, caiete și alte rechizite. 

A fost ridicată o armată în-
treagă de învățători și educatori, 
pentru a căror salarizare au fost 
rezervați bani din bugetul RSSM. 
În fața lor a fost pusă o sarcină: 
copiii din aceste lăcașuri să devi-
nă adevărați constructori ai so-
cialismului, adevărați bolșevici, 
ateiști, urmași devotați ai cauzei 
lui Lenin și Stalin. Sigur că copiii 
fără părinți sau în lipsa lor pot 
fi influențați și manipulați mult 
mai ușor.

Pentru a îndeplini cu succes 
acest scop „nobil”, acești tineri 
trebuia să fie muștruluiți prin lec-
ții și prin muncă (după metodica 
lui Makarenko) până când ideile 
leninist-staliniste le vor pătrunde 
în sânge. Din rândul acestora și ale 
altor copii care nu prea au avut 
parte de „cei șapte ani de-acasă” 
s-a conturat și consolidat nomen-
clatura comunistă, care prosperă și 
astăzi, fiind risipită prin toate par-
tidele și mișcările social-politice.

După război, autoritățile sovie-
tice porniseră o campanie de lichi-
dare a neștiinței de carte, pagină 
din cadrul revoluției culturale 
sovietice. Din școlile românești 
au fost adunate și arse cărțile în 

limba română, îndeosebi cele de 
istorie, limbă și literatură româ-
nă și geografie. Cărțile „mai de 
preț” au fost adunate și transmise 
în fondurile speciale ale câtorva 
biblioteci și arhive, la care aveau 
acces numai persoane bine verifi-
cate și de încredere. Având acces 
la aceste cărți, unii nomenclatu-
riști (puțin mai deștepți), copiind 
multe cărți românești „interzise” 
și modificându-le sub aspect ide-
ologic bolșevic, au ajuns oameni 
de știință respectabili, ale căror 
opere plagiate nu prezintă nicio 
valoare.

Pentru a demonstra că în 
România nu se făcea carte și că 
numai cu venirea rușilor a fost 
adusă „lampa lui Ilici” și  lumina 
cărții de la răsărit, în listele celor 
analfabeți erau înscriși copii și 
maturi din Basarabia care aveau 
deja 4-5 clase românești. 

Pentru a fi mai mulți neștiutori 
de carte, în aceste liste erau incluși 
oameni bătrâni de 70-90 de ani, 
oameni orbi, oameni cu deficiențe 
mintale și chiar oameni decedați. 
Și ca să nu fiu numai cu vorba, vă 
propunem un fragment dintr-un 
certificat oficial semnat de minis-
trul adjunct al învățământului din 
RSSM, F. Cibotari, la 23 februarie 
1951, adresat CC al PCM:

„Din cauza decalajului dintre 
datele prezentate de Ministerul 
Învățământului din RSSM și cele 
prezentate de Direcția Centrală de 
Statistică (DCS) a RSSM privind 
numărul de analfabeți în repu-
blică, a fost înfăptuit un control 
pentru a stabili veridicitatea in-
formațiilor prezentate, în urma 
cărora s-au stabilit următoarele: 

Raionul Bălți 
Potrivit datelor prezentate de 

Secția Raională de Învățământ 

și Direcția Centrală de Statistică 
(actul a fost întocmit și semnat 
de șeful Secției Raionale de Învă-
țământ, împuternicitul Direcției 
de Statistică și aprobat de preșe-
dintele Executivului Raional), la 
1 octombrie 1949, în raion erau 
înscriși 1040 de analfabeți. În 
prezent, după doi ani (după două 
promoții de likbez – Al.M.), în ra-
ion, după datele DCS, se numără 
1450 de analfabeți!?

Luând ca exemplu un sat aparte 
(Grinăuți), comisia în a cărei com-
ponență au intrat împuternicitul 
DCS, tov. Anițchii, inspectorul 
Secției Raionale de Învățământ, 
tov. Goitman, și reprezentantul 
Ministerului Învățământului, tov. 
Barbalat, au stabilit următoarele:

1. După datele Secției Raiona-
le de Învățământ, în s. Grinăuți 
analfabeți nu sunt, iar după datele 
DCS – sunt 37 de persoane.

2. Controlând amănunțit cărți-
le de imobil ale sovietului sătesc 
(un fel de primărie sovietică – 
Al.M.) (președintele sovietului 
sătesc, tov. Badiuc N.A., secretar, 
Iacubovici M.F.), am depistat 43 
de analfabeți, în afară de copii, 
care învață în școala medie, dar 
greu de explicat de ce sunt înscriși 
la cei analfabeți.

3. În numărul celor analfabeți 
figurează t. Badiuc P.A. – născut 
în 1933, care de facto are termina-
te cinci clase; Perju C.D. – născut 
în 1922, care are patru clase și a 
terminat cursurile de tractorist; 
Buciațchii N.I. – născut în 1914, 
care are terminată școala pri-
mară; Jerbalovschii P.I. – 1928, 
cărturar, Ciornaia A.F., din 1922, 
cărturară; Perju V.C. – din 1914, 
care poate scrie și citi românește 
(așa-i în document – Al.M.); Fre-
căuțan M.I. – din 1929, cărturar, 
care-i învață pe alții carte; Bogaci 
E.I. – din 1923; Zaharciuc I.I. – 
din 1911; Cazac C.G. – din 1911; 
Ștefăneț E.N. – din 1904 – care 
învață în grupele mici de licbez. În 
afară de aceștia, conform cărților 
de imobil, sunt înscriși analfa-
beți tovarășii Petraș V.A., care a 
plecat în orașul Stalino la lucru; 
Cruc A.D. – persoană de 58 de 
ani; Kostiucenco D.Z., persoană cu 
dizabilități mintale; Pânzari – un 
orb; trei femei în etate care sunt 
țintuite la pat de boli incurabile. 
Patru oameni s-au dovedit a fi 
analfabeți (ei au învățat în gru-
pele de likbez în anii 1945-1946 
și 1946-1947, din care cauză nu 
au fost înscriși la învățătură în 
anul curent).

În acest fel, vedem că datele cu 
care operează DCS nici pe departe 
nu corespund realității. 

S-a stabilit că inspectorii DCS, 
contrar instrucțiunilor, au supus 
populația unor examene. Mai mult 
ca atât, inspectorul de sector al 
DCS, tov. Belan, neștiind limba 
moldovenească, judeca despre 
analfabetism după gradul de cu-
noaștere a limbii ruse. (Mai clar 
fie spus, dacă nu știa rusește, era 
trecut la analfabeți – Al.M.)2

Subiectul în cauză nefiind elu-
cidat, probabil că vom mai reveni 
cu alte documente.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Prezentul studiu este o contribuție modestă 
asupra situației copiilor din Basarabia 
după ce a fost ocupată în 1944 de armata 
sovietică. Dacă până atunci copiii mergeau 

cu părinții la Biserică, erau educați să poarte 
respect părinților și în general celor vârstnici, 
după 1944 copiii Basarabiei au avut de suferit un 
impact moral esențial. Au fost învățați să-și denunțe 
părinții. Li s-a inoculat că minciuna este o virtute 
când servește interesele partidului – și mulți au 
urmat fără a cârti această „normă” strâmbă.

martie directorul l-a chemat în 
cabinet pe B.V.I. și i-a interzis 
să discute și să se întâlnească cu 
A.T.S., amenințându-l că, în caz 
contrar, va fi alungat din școa-
lă. Discuția cu directorul școlii 
l-a adus pe elev în starea în care 
acesta a aruncat cărțile la pi-
cioarele directorului, a scos din 
buzunar un cuțitaș și a declarat 
că se duce să se taie, fugind din 
școală. Două zile, B.V.I. n-a venit 
la școală.

În luna mai, A.T.S. a primit 
nota doi la limba franceză și 
profesoara tov. Golnștein a în-
ceput s-o mustre că ar fi bine să 
se ocupe mai puțin de treburi 
amoroase și mai mult de învă-
țătură. Apoi a alungat-o din clasă. 
Învățătorii au stabilit un sistem 
întreg de urmărire a celor doi 
elevi. Scrisorile adresate unuia 
sau altuia nimereau la învățători. 
Dirigintele clasei, Burmistrova, 
a pus mâna pe un asemenea bi-
lețel al fetei adresat băiatului și 
l-a citit întregii clase, după care 
a spus că ea face de râs școala. 
Ceilalți profesori s-au alăturat și 
ei acestor învinuiri dezonorante, 
bătându-și joc de sentimentele 
celor doi elevi. 

După părerea noastră, în urma 
acestor persecuții morale, elevul 
B.V.I. a început să evite întâlnirile 
cu A.T.S., comportament care, ul-
terior, a dus la sinuciderea elevei.

După cum a demonstrat exper-
tiza, eleva era virgină. 

După sinuciderea elevei, în 
școală a avut loc o adunare com-
somolistă deschisă. Au fost luate 
măsuri pentru a îmbunătăți lucrul 
organizațiilor comsomoliste și pi-
onierești din școli”.  

1 AOSPRM , F . 278 , inv . 1 , d . 477 , f . 93-94 
2 AOSPRM , F . 51 , inv . 10 , d .286 , filă fără număr
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-şi pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E P O R T A J

„Protestăm pentru că nu 
vrem să fim vaccinați!”

Manifestația a fost organizată 
de Mișcarea Juriștilor Creștini 
Ortodocși din Republica Moldova. 
La protest au participat creștini 
ortodocși, preoți, călugări și că-
lugărițe. Cei prezenți au fost re-
ticenți față de întrebările presei, 
n-au dorit să discute cu jurnaliștii 
pentru a ne spune de ce au venit 
în fața Guvernului să protesteze. 

Laura Prepeliță spune că „a 
venit la protest pentru a-și apă-
ra libertatea dată de Dumnezeu”. 
Tânăra susține că este împotriva 
obligativității vaccinării pentru că 
are libertatea de a alege. „Eu știu 
multe persoane cărora angajatorul 
le-a spus să se vaccineze. Dacă nu 
se vaccinează, sunt presate, inti-
midate și amenințate că vor fi con-
cediate. Drepturile fundamentale 
ne sunt garantate de Constituție, 
de Convenția Europeană pentru 
Drepturile Omului (CEDO) și de 
alte tratate internaționale la care 
R. Moldova a aderat. Nu suntem 
cobai pentru experimente”, argu-
mentează Laura Prepeliță. 

„Obligativitatea vaccinării 
este abuzivă”

„Am venit pentru că nu vrem să 
fim vaccinați. Ăștia de sus ne obli-
gă. Ce, nu știți?”, întreabă retoric 
o femeie. Alt protestatar consideră 
că „obligativitatea vaccinării este 

una abuzivă. Tendința este spre a 
fi obligatorie. Ca să beneficiezi de 
drepturile garantate de CEDO e 
necesar să te vaccinezi. Se încalcă 
libera circulație”, zice Victor.

Cei mai deschiși spre comuni-
care au fost preoții. „Vaccinarea 
nu este obligatorie. Avocatul Po-
porului a spus expres că nimeni nu 
poate fi concediat dacă a hotărât 
să nu se vaccineze. De la Direc-
ția educație Orhei, primim ordin 
că nu vom fi angajați în procesul 
educațional dacă nu ne vaccinăm. 
Vorbim despre niște lucruri care 
se întâmplă: pe de-o parte, ne 
spun că nu-i obligatoriu, iar pe 
de altă parte, suntem deja restric-
ționați”, declară preotul Iulian 
Rață, care predă religia în școală.  

Iulian Rață a fost întrebat de 
jurnaliști dacă a fost un ordin al 
Mitropoliei Chișinăului să iasă 
la protest. „Nu a fost un ordin al 
Mitropoliei. A fost binecuvântarea 
mitropolitului ca fiecare creștin 
să-și expună punctul său de ve-
dere”, a răspuns Rață.

Mesajul publicat 
pe mitropolia.md nu 
reprezintă poziția întregii 
Biserici Ortodoxe 
din R. Moldova

Organizatorii protestului au 
depus un demers la Guvern și 
Președinție prin care „solicită 
încetarea discriminării, hărțuirii 
și a lezării dreptului la muncă și 
aflarea în alte colectivități a per-
soanelor care refuză vaccinarea 
anti-Covid-19”. 

Vitalie Ceban, membru al Miș-
cării Juriștilor Creștin Ortodocși 
din Republica Moldova, a decla-
rat că „cele mai multe presiuni 
se fac asupra medicilor și profe-
sorilor pentru a se vaccina”. În 

La Chișinău au ieșit în stradă sute de 
persoane, însoțite de fețe bisericești, 
pentru a respinge posibila vaccinare 
obligatorie anti-Covid-19. Participanții 

au venit la protest cu pancarte pe care scria: 
„Binele impus, se cheamă abuz”; „Vrem să fim 
doar informați, nu cu forța vaccinați” și „Unde 
există risc, trebuie să existe alegere”.

Sute de creştini ortodocşi au manifestat marți, 3 august, la Chişinău împotriva vaccinării obligatorii

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă 
propunem să o comentați. Textul, maximum 
20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: str. 
Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chișinău, Republica 
Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: gazetade-
chisinau@gmail.com și pe pagina web: gazeta-
dechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate 
de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor 
fi premiați cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 
23 iulie.

„Două «platouri» – 1992 și 2021”, Titus Po-
ciumbanu, Ciuciulea, Glodeni.

„Tofilat, măi Tofilat, /Ești un tip needucat”, 
Liviu Zagrencu, Chișinău:

„Ne-au căzut măștile: Pe-agresorul Tofilat/ Cosovan „ni l-a 
spălat”/ Și porni o hărmălaie/ De-au făcut-o, zău, de oaie,/ 
Dar, deși s-au împăcat,/ Tare-s buni de îmbarcat/ Pe corabia 
lui Brant!”, Ion Teleman, Iurceni, Nisporeni.

„În luptă se vede omul, iar în bătaie dispare domnul...”, Vla-
dimir Untilă, Chișinău.

„La TV când doi se bat,/ Râd țăranii de la sat,/ Și se plâng 
toți orășenii/ Cum că au, de-un timp, vedenii; Gluma-i glumă, 
dar, se știe,/ Când n-ai minte, ai prostie!...”, Constantin Că-
runtu, Criuleni.

Vă rugăm să comentați imaginea de sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

mai 2021, Mitropolia Chișinăului 
a publicat un comunicat prin care 
arăta că sprijină vaccinarea anti 
Covid-19, atâta timp cât are loc 
cu consimțământul oamenilor și 
după o informare clară și com-
pletă. Întrebat despre declarația 
Mitropoliei Chișinăului, Vitalie 
Ceban a răspuns că „mesajul 
publicat pe mitropolia.md re-
prezintă poziția unor funcțio-
nari din cadrul instituției, ci nu 
a întregii Biserici Ortodoxe din 
R. Moldova”.  

La 23 iulie, Avocatul Poporului 

a declarat într-un comunicat că 
„orice eliberare din funcție a unui 
angajat pe motivul refuzului de a 
se vaccina este ilegală”. Potrivit 
Avocatului Poporului, în R. Mol-
dova nu există un cadru legal care 
să permită angajatorilor să decidă 
asupra eliberării din funcție a unui 
angajat pe motivul refuzului de a 
se vaccina. 

La 17 iulie, Comisia Națională 
Extraordinară de Sănătate Publică 
a emis o Hotărâre, cu modificări 
și completări. „Conducătorii insti-
tuțiilor, întreprinderilor, organi-

zațiilor, agențiilor și instituțiilor 
din subordine, indiferent de forma 
de proprietate, vor asigura un me-
diu sigur de activitate la locul de 
muncă, precum și facilitarea și 
încurajarea activă a personalului 
din subordine pentru vaccinarea 
împotriva Covid-19, ca unica mă-
sură de sănătate publică pentru 
prevenirea și controlul infecției, 
în scopul atingerii către data de 
1 septembrie 2021 a unei rate de 
vaccinare în rândul angajaților 
de minimum 70%”, scrie în do-
cument. 

Natalia MUNTEANU
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Fructe și legume de vară 
care scad colesterolul

Deși pentru unele persoane vara 
este un prilej bun de a reveni în for-
mă sau de a avea mai multă grijă de 
sănătate, prin consumul de multe 
salate și fructe, pentru alte persoane, 
acest anotimp vine la pachet cu mul-
te alegeri mai puțin sănătoase când 
vine vorba de băuturi și alimente. 

Ce e bine să știi despre 
colesterol?

Colesterolul mărit reprezintă 
unul dintre factorii de risc cunos-
cuți pentru dezvoltarea bolilor de 
inimă și, de asemenea, este un fac-
tor de risc pentru accidentul vascu-
lar cerebral, așa că trebuie să îl ții 
sub control. Inițial, se recomandă 
reducerea consumului de grăsimi 
săturate (care se găsesc în carnea 
grasă, smântână, unt etc.) și evi-
tarea alimentelor ultraprocesate, 
cum ar fi crenvurștii, salamurile, 
chipsurile, biscuiții, înlocuindu-le 
cu fructe și legume de sezon. 

Și unele suplimente pot ajuta la 
scăderea colesterolului rău LDL, 
cum ar fi cele cu drojdie de orez 
roșu, care furnizează monacoli-
nă K. Studiile indică faptul că 10 
mg de monacolină K pe zi ajută 
la menținerea unui nivel sănătos 
al colesterolului. Dacă nivelul co-
lesterolului nu scade doar cu mo-
dificările alimentare și cu intro-
ducerea unui program regulat de 
mișcare, medicul poate recomanda 
și anumite medicamente pentru a 
regla valorile. Deocamdată, însă, 
iată ce fructe și legume să consumi 
cu precădere pentru a contribui la 
reglarea nivelului colesterolului. 

Fructele de vară care reduc 
nivelul colesterolului

Un număr mare de fructe te 

ajută să scazi nivelul de colesterol 
din sânge, iar unele dintre aceste 
fructe au și alte beneficii la capito-
lul sănătate, cum ar fi susținerea 
sănătății inimii și contribuția la 
menținerea hidratării interne. 
Printre aceste fructe se numără:

Caisele

Substanțele nutritive și fibrele 
din caise pot ajuta la protejarea 
inimii, iar în același timp ajută 
la scăderea colesterolului. Conți-
nutul foarte mare de betacaroten 
din caise le face să fie conside-
rate alimente importante pentru 
menținerea sănătății inimii. Be-
tacarotenul ajută la protejarea 
colesterolului împotriva oxidării, 
iar acest aspect poate contribui la 
prevenirea deteriorării arterelor.

Zmeura

Aceste fructe delicioase de vară 
sunt o sursă excelentă de fibre care 
au puterea de a reduce colesterolul 
și, totodată, o sursă de substanțe 
nutritive antioxidante, cum sunt 
manganul și vitamina C. De ase-
menea, zmeura conține vitamina 
B2, acid folic, niacină, magneziu, 
potasiu și cupru. În plus, zmeura 
are cantități semnificative de acid 
elagic, care, spun specialiștii, se 
remarcă prin proprietățile anti-
cancerigene.

Sparanghelul

Această legumă conține anumiți 
compuși numiți saponine, care în 
repetate rânduri au arătat că au 
proprietăți anticancerigene și anti-
inflamatoare. Consumul de sparan-
ghel a fost, de asemenea, asociat cu 
o îmbunătățire a tensiunii arteriale, 

Vara este o perioadă plină de tentații 
calorice, dacă te gândești la picnicuri, 
grătare și concerte în aer liber. Ce fructe 
și legume de vară e bine să mănânci 

dacă tinzi să ai colesterolul mărit?

Sfaturi utile pentru a ne bucura de soare în siguranță

o reglare a concentrației de glucoză 
din sânge și un mai bun control al 
nivelurilor colesterolului din sânge. 
Sparanghelul este delicios preparat 
ușor, la aburi, asezonat cu lămâie și 
ulei de măsline, alături de o felie de 
carne slabă la abur sau la grătar ori 
alături de legume la grătar.

Roșiile

Sunt bogate în antioxidanți 
și în vitamina C; în plus, conțin 
fitochimicale benefice, cum este 
licopenul, care contribuie la ges-
tionarea unor boli cronice.

Feniculul

Atât frunzele, cât și bulbii de 
fenicul sunt ingrediente folosite 
îndeosebi în gastronomie; bulbul 
are un gust ca de anason și este 
excelent în combinație cu carnea 
de pește, pe post de salată. De 
asemenea, feniculul este o sursă 
excelentă de vitamina C, o sursă 
foarte bună de fibre alimentare, 
care pot ajuta la reducerea nive-
lurilor prea mari ale colesterolu-
lui, însă conține și alte substanțe 

nutritive de care inima are nevoie 
pentru o mai bună funcționare, 
cum ar fi potasiu, mangan și acid 
folic. În plus, feniculul este o sursă 
bună de niacină, fosfor, calciu, 
magneziu, fier și cupru.

Lintea

Lintea este o sursă foarte bună 
de fibre, un aliat în lupta pentru 
scăderea colesterolului. În plus, 
boabele de linte au un beneficiu 
special în ceea ce privește tulbu-
rările legate de nivelul glucozei 
din sânge, deoarece conținutul lor 
mare de fibre împiedică glicemia să 
crească rapid după o masă princi-
pală. Totodată, lintea îți oferă can-
tități bune de minerale importante, 
de vitamine din complexul B și de 
proteine. În plus, lintea fiartă are 
un conținut scăzut de calorii. Poți 
s-o pui în supe de legume sau în 
salate, să prepari mâncare de linte 
cu roșii, ceapă și usturoi sau să faci 
linte bătută, la fel ca fasolea bătută.

Dovleceii

Conțin o fibră numită pecti-

nă, care este legată de susținerea 
sănătății inimii și de scăderea co-
lesterolului.

Pepenele roșu

Este aliatul perfect pentru hi-
dratare, mai ales în zilele cani-
culare. Conținutul mare de apă 
al pepenelui roșu te ajută să te 
răcorești și să te hidratezi.

Nucile de diferite soiuri

Ca gustare între prânz și cină 
poți consuma o mână de migdale, 
caju sau arahide, pentru conținu-
tul de grăsimi mononesaturate 
și polinesaturate (adică grăsimi 
bune), care pot să ajute la redu-
cerea nivelurilor de colesterol 
rău – LDL.

Măsline și uleiul de măsline

Măslinele și uleiul de măsline 
sunt alți doi aliați care nu trebuie 
să lipsească din alimentație, deoa-
rece au un conținut mare de acizi 
grași mononesaturați.

doc.ro

Protejarea pielii de efectele nocive ale 
radiațiilor ultraviolete este esențială pentru 
a avea o piele sănătoasă. La nivel global 1 
din 3 persoane folosesc protecția solară. 
Radiațiile UV sunt maxime atunci când nu 
există nori, dar chiar și în prezența acestora, 
radiațiile UV ne afectează, ele trecând în 
proporție de 90% prin norii groși.

Altitudinea la care ne aflăm este și ea 
importantă. La 1000 de metri altitudine, 
cantitatea de radiații UV crește cu 10% 
până la 12%.

Fără aplicarea unui produs cu fotopro-
tecție, în doar 15 min. de la expunerea la 
soare, pielea este afectată.

Se recomandă să se folosească produse 
cu SPF pe tot parcursul anului, nu numai 
în sezonul cald sau la plajă.

De asemenea, când suntem în mașină 
sau petrecem mai mult timp în spatele unei 
ferestre, radiațiile UV afectează pielea. 
Sticla nu lasă radiațiile UVB să pătrundă 
prin aceasta, deci nu există riscul de arsuri 

solare, însă sticla permite trecerea radiați-
ilor UVA, astfel încât riscurile îmbătrânirii 
premature a pielii și dezvoltării cancerului 

de piele persistă.
O atenție deosebită folosi-

rii produselor cu SPF trebuie 
acordată atunci când ne expu-
nem la soare în sezonul cald 
pentru perioade lungi de timp, 
pentru a evita arsurile solare. O 
arsură solară la fiecare doi ani 
crește de trei ori riscul apariției 
melanomului.

Cea mai bună metodă de a 
trata efectele negative ale soa-
relui asupra pielii este preven-
ția, de aceea este important să 
avem un comportament adec-
vat privind expunerea la soare.

Câteva sfaturi utile care ne 
vor ajuta să ne bucurăm de 
soare în siguranță:

Evitarea expunerii în inter-
valul orar 11.00-16.00, deoare-

ce cu cât soarele este mai sus pe cer, cu atât 
intensitatea radiațiilor UV este mai mare.

Înainte de expunerea la soare cu 15-20 
minute se aplică cu generozitate și uniform 
fotoprotecție pe toată suprafața pielii ce 
este expusă.

Reaplicarea fotoprotecției la fiecare două 
ore sau imediat după ieșirea din apă sau 
după activități sportive.

Nu se recomandă expunerea copiilor cu 
vârsta de până la trei ani direct în razele 
soarelui.

Alegerea unei protecții UVA și UVB 
adaptată tipului de piele și vârstei, dar și 
anumitor patologii ale pielii.

Este indicată purtarea îmbrăcămintei din 
materiale naturale, care să acopere întreg 
corpul, precum și protejarea capului cu 
ajutorul unei pălării cu boruri largi.

Purtarea ochelarilor de soare cu pro-
tecție UV.

Petrecerea a cât mai mult timp la umbră.
Este total contraindicată expunerea la 

surse artificiale de radiații UV (solar).
saptamanamedicala.ro
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O victorie și 
o înfrângere 
pentru 
Anastasia 
Nichita 
la Tokyo

Luptătoarea Anastasia Nichita 
(cat.57 kg) a debutat la 4 august 
curent cu o reușită de senzație la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 
duelul cu nigeriana Odunayo Ade-
kuoroye, vicecampioană mondială 
și campioană a Africii. Cedând pe 
parcursul luptei cu 0-8, discipola 
lui Tudor Cîrlan a izbutit cu un mi-
nut înainte de finalul partidei să 
realizeze o priză din care oponenta 
nu a mai putut să evadeze: câștig 
prin tuș. În sferturile de finală, 
atleta din Tătărești, Strășeni, a 
scăpat izbânda printre degete în 
ultimele secunde ale confruntării 
cu reprezentanta Bulgariei, Eveli-
na Nikolova, scor 3-6. Reamintim 
că anterior luptătorul nostru de 
stil greco-roman, Victor Ciobanu 
(60 kg), a obținut două victorii și 
a suferit două înfrângeri, ocupând 
locul 5, cea mai bună plasare a 
unui atlet moldovean la JO de la 
Tokyo.   

LC: Țrvena 
Zvezda – 
Sheriff 1-1

Sheriff Tiraspol a remizat pe 
3 august a.c. în deplasare cu ti-
trata echipă Steaua Roșie Bel-
grad (Serbia), în prima manșă a 
turului 3 preliminar din cadrul 
Ligii Campionilor la fotbal: 1-1. 
Discipolii lui Yury Vernydub au 
deschis scorul prin columbianul 
Frank Castañeda, care a marcat în 
min. 33 un gol fabulos din lovitură 
liberă. Gazdele au egalat după un 
asalt prelungit, în timpul adăugat 
al primei reprize. Meciul retur se 
va desfășura pe 10 august în or. 
Tiraspol, la ora 20.00.

JO: Andrian 
Mardare, în 
finala probei 
de aruncare 
a suliței

Andrian Mardare s-a calificat 
pe 4 august a.c. în etapa finală 
a probei de aruncare a suliței la 
Jocurile Olimpice din capitala 
niponă. Astfel, cu rezultatul de 
82,70 metri obținut din a treia 
încercare, elevul lui Valeriu Lungu 
s-a clasat pe locul 10, ceea ce i-a 
asigurat accederea în faza deci-
sivă a concursului, baremul de 
calificare fiind de 83,50 m. În ce-
lelalte două tentative conaționalul 
nostru a aruncat sulița la 80,69 
m și 78,95 m. Finala urmează să 
se desfășoare pe 7 august, la ora 
14.00.

Astfel, selecționata condusă de 
antrenorul Ruslan Pernai a acces 
în faza competițională următoare 
(Turneul final de promovare în 
eșalonul superior al Campiona-
tului European), care va avea loc 
la Figuiera Da Foz (Portugalia), 
în intervalul 9-12 septembrie a.c.  

Început de mare potențial

Selecționata Moldovei s-a im-
pus cu un neverosimil 6-0 (1-0, 
2-0, 3-0) în primul său meci de la 
acest turneu – disputat împotriva 
reprezentativei Slovaciei, din ca-
drul grupei „A”. Partida însă a în-
ceput cu atacurile echipei oaspete, 
iar în minutul 3 de joc goalkeepe-
rul nostru, Ruslan Istrati, a salvat 
poarta, reținând mingea trimisă 
printr-o foarfecă de toată frumu-
sețea. După care își mai salvează o 
dată echipa, parând în min. 4 un 
penalty. Trecând printr-un astfel 
de duș rece, naționala Moldovei 
dintr-odată parcă se dezmetici, 
înscriind rapid un eurogol marca 
Nicolae Ignat, care din fața porții 
a lobat cu capul după o pasă venită 
din propria jumătate a terenului 
de la Ruslan Istrati. Se vedea de 
la o poștă că acești doi jucători se 
înțeleg de minune, ei fiind și colegi 
de echipă la Nistru Chișinău. Cu 
scorul de 1-0 formațiile au plecat 
la pauză. După reluarea partidei, 
căpitanul Grigore Cojocari a mai 

Naționala Moldovei a câștigat 
etapa Euro Beach Soccer League

înscris de două ori în uralele pu-
blicului dornic de spectacol: pri-
ma dată dintr-o lovitură liberă 
de la mare distanță, iar a doua 
– din fața porții după o centrare 
laterală. În repriza a treia Leonid 
Podlesnov reușește să marcheze, 
ieșind unu la unu cu portarul slo-
vacilor, Peter Tarr, scorul final 
fiind stabilit de Andrei Negară 
(din penalty) și Constantin Gurjui. 

Este de menționat că la com-
petiție au participat 11 echipe 
naționale, divizate în trei grupe: 
Bulgaria, Slovacia, R. Moldova 
(grupa A); Grecia, Kazahstan, 
Lituania, Suedia (grupa B); Es-
tonia, Cehia, România, Norvegia 
(grupa C). Câștigătoarele grupelor 
și cea mai bine clasată echipă de 
pe locul doi au luptat apoi pentru 
desemnarea campioanei turneu-
lui de la Chișinău. De asemenea, 
în paralel, au fost organizate și 
miniturnee pentru locurile 5-8 și 
9-11. De remarcat că primele șapte 
echipe s-au calificat la turneul din 
Portugalia, amintit mai sus. 

În următorul său meci din gru-
pă, fotbaliștii noștri au întâlnit 
echipa Bulgariei, de care au trecut 
cu mare încredere, scor 3-1 (1-0, 
2-1, 0-0), golurile tricolorilor fi-
ind marcate de Grigore Cojocari, 
Andrei Negară și Dumitru Graur. 
Astfel, reprezentativa Moldovei 
s-a clasat pe primul loc în grupă 
și a acces în semifinale, unde de 
asemenea s-a impus fără drept 
de apel în fața Cehiei: 5-2 (1-1, 
3-0, 1-1). De data aceasta s-au re-
marcat Andrei Negară (hat-trick), 
Leonid Podlesnov și Grigore Co-
jocari. 

Finală cu valențe triumfale 

Meciul final a adus față în față 
cele mai valoroase și pregătite 
echipe ale turneului, Moldova 

și Estonia. Tribunele au devenit 
neîncăpătoare pentru publicul 
venit să-și încurajeze favoriții 
și dornic de mare spectacol care 
i-a și fost oferit din plin. Să luăm 
însă evenimentele în ordinea lor 
de desfășurare. Prima jumătate 
a reprizei întâi a avut un carac-
ter echilibrat, de tatonare. Iar în 
minutul 6, Nicolae Ignat reușește 
să deschidă scorul printr-un șut 
din propria jumătate a terenului, 
mai exact de lângă propria poartă, 
marcând un gol senzațional, cu o 
boltă bine plasată ce l-a păcălit pe 
portarul Kaspar Kotter. 

Al doilea mitan a început cu 
atacuri furibunde întreprinse de 
ambele părți. Pe la mijlocul repri-
zei am asistat minute bune la o 
dominare covârșitoare a tricolo-
rilor, situație ce s-a materializat 
cu un gol imparabil, din propriul 
careu, marcat cu putere în vinclu 
de portarul nostru Ruslan Istrati. 
Execuția s-a dovedit a fi o surpriză 
pentru goalkeeperul estonian, care 
nu făcu nici cea mai mică tentativă 
de a reacționa. Iar încă peste două 
minute înscrie Grigore Cojocari, 
dintr-o preluare din prima pe flan-
cul drept, trimițând mingea la col-
țul lung după pasa cu mâna a lui 
Ruslan Istrati, scor la pauză 3-0.   

Cu trei minute înainte de fluie-
rul final, golul oaspeților, marcat 
din fața porții de Edwin Stuf, le-a 
redat speranța de a întoarce re-
zultatul. Însă elanul le-a fost tăiat 
în scurt timp de Nicolae Ignat, 
care înscrie din propria jumătate 
de teren, printr-o lovitură liberă 

executată impecabil la colțul lung. 
Scorul de 4-1 (1-0, 2-0, 1-1) s-a 
menținut până la fluierul final, 
moment în care în tribune s-a 
declanșat fiesta, stimulată și de 
hora jucată de fotbaliștii noștri 
pe nisipul fierbinte, dar devenit 
atât de drag în acele momente 
de triumf ale fotbalului pe plajă 
moldovenesc.  

La ceremonia festivă de în-
chidere, în posesia unui premiu 
special a intrat Andrei Negară 
(Cel mai bun jucător al turneu-
lui), distincție înmânată de către 
Joan Cuscó, președintele Federa-
ției Internaționale de Fotbal pe 
Plajă (Beach Soccer World Wide 
– BSWW). Ruslan Istrati a fost 
desemnat Cel mai bun portar, 
premiul fiindu-i oferit de Edu-
ard Crețu, președintele Federației 
Sportive de Fotbal pe Plajă din 
Moldova. Iar cehul Lukáš Trampo-
ta a devenit Cel mai bun golgeter 
al întrecerii, cu 7 reușite.

Grație performanțelor obținute 
la etapa calificărilor Euro Beach 
Soccer League, Divizia B, Regu-
lar Stage Winner Moldova 2021, 
selecționatele Moldovei, Estoniei, 
Kazahstanului, Cehiei, Greciei, 
Slovaciei și Lituaniei vor evolua 
la turneul final de promovare 
în eșalonul superior. Echipelor 
respective le va face concurență 
reprezentativa Turciei, ultima 
clasată din calificările Diviziei A. 
Aceste formații vor fi repartiza-
te în două grupe, iar campioana 
va promova în elita europeană a 
fotbalului pe plajă.

Reprezentativa națională a Republicii 
Moldova de fotbal pe plajă s-a impus 
într-un stil de zile mari în prima etapă 
a Turneului Euro Beach Soccer League, 

Divizia B, ce s-a desfășurat în perioada 28 iulie 
– 1 august curent pe Arena de fotbal pe plajă din 
Chișinău. 

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

„Te caut!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul 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 abonament la noua 
publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica 
„Te caut”, care conține mesajele 
celor care se află în aceeași situ-
ație 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 scri-
soare pe adresa redacției GAZETA 
de Chișinău, mun. Chișinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De 

aceea aș vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc 
o femeie potrivită vârstei mele, născută în anii 1945-
1948, gospodină, educată, care să iubească plimbările 
de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la 

țară, cu vârsta de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 
cm până la 176 cm, care poate avea și copii. Sunt născut 
în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul 

Moldovei. „Sunt în căutarea unei femei gospodine, 
harnice, care ar dori să treacă cu traiul la mine. Rog 
seriozitate”. (03)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului 

Ialoveni. Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să 
nu aibă vicii și să fie un bun gospodar. „Ca mai apoi 
să-mi devină un prieten respectuos și un susținător 
bun pe parcursul vieții”. (04)

Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie 

potrivită vârstei mele, cu studii superioare, serioasă, 
gospodină, care ar vrea să treacă cu traiul la mine.” 
Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cu-

prinsă între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o 
înțeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept scrisorile 
femeilor interesate. (06)

Tânăr de 24 de ani își caută jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi eliberat. 

Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care și-ar dori o 
familie. Sunt un băiat liniștit. (07)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgo-

lioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea să 
împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu simțul 
umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma 
orașului Căușeni. Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat 

potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 

la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 

la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
07.08 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
14.08 „Prințesa Broască” de N. Ghernet, ora 11.00.
21.08 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00.

După ce-l termină de tuns, frizerul își întreabă 
clientul:

– Să vă dau cu ceva-n cap?
– Nu te-o-mpinge dracu’! 

Pffffff… Mă face să râd când mi se spune: „te 

cunosc perfect”.
Nici eu nu mă cunosc, în fiecare zi vin cu noi 

tâmpenii.

Legea termodinamicii…
Când femeia fierbe… bărbatul se evaporă!

A f i ş

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 ”

Franța adoptă o nouă 
carte de identitate 

Începând cu data de 
2 august în Franța intră 
în vigoare o nouă carte 
de identitate, numeri-
că. Printre altele, noul 
format și noua con-
cepție sunt destinate 
să contribuie la lupta 
împotriva fraudelor.

Noua carte de iden-
titate electronică este 
mai mică, seamănă cu 
un card bancar, poate fi mai ușor ținută în portmoneu, conține da-
tele esențiale ale persoanei, precum și amprentele sale digitale și nu 
poate fi falsificată. Vechile cărți de identitate rămân valabile până în 
august 2031, iar de fiecare dată când expiră vor fi înlocuite cu cele 
noi, mai „performante”…

În fiecare an sunt de fapt opriți la frontierele Franței între 8000 
și 9000 de oameni purtători de false cărți de identitate franceze. Iar 
în 2019, potrivit Ministerului de Interne, au avut loc în Franța 45 
000 de uzurpări de identitate.

Falsificatorii de astfel de cărți vor fi probabil stopați în elanul lor, 
mai ales că noul document conține simboluri care pot fi descoperite 
doar cu lupa, precum și un dispozitiv holografic de natură să prote-
jeze fotografia deținătorului. Un alt avantaj: cartea cea nouă conține 
componente în relief, pentru nevăzători…

Prin această măsură Franța face un pas spre armonizarea cărților 
de identitate în Uniunea Europeană. Ba chiar este puțin în întârziere, 
Germania, de exemplu, a generalizat noua formulă.

Noua carte de identitate franceză va avea o valabilitate de zece 
ani, față de cea veche care era valabilă timp de 15 ani. Conținând o 
semnătură numerică, ea va putea fi utilizată pentru demersuri admi-
nistrative on line, ceea ce va reduce cozile la primării sau prefecturi.

 rfi.ro
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Obiectivele pe care le ai 
în minte pentru perioada 
următoare necesită concen-
trare și determinare. Chiar 
la început de săptămână, 
Soarele face bine cunoscu-
ta sa vizită în casa familiei. 
Prezența sa va induce armo-
nie și calm între membrii 
familiei, chiar dacă firile 
rebele ale unora dintre ei 
vor fi dificil de acceptat.

Tot ceea ce se întâmplă 
la birou te fascinează din 
punct de vedere intelectual. 
Aveți noi proiecte intere-
sante raportate la dome-
niul companiei. Indiferent 
de starea ta de spirit, zi-
lele acestei săptămâni te 
vor aduce mai aproape de 
anumite persoane. Vei pre-
lua inițiativa doar dacă vei 
simți cu adevărat că trebuie 
să faci asta.

Alegerile în materie de 
relații și conexiuni interper-
sonale sunt de obicei greșite 
în ceea ce te privește. Fami-
lia este și va fi pentru tine 
o sursă de energie pozitivă. 
Te vei afla în mijlocul unor 
situații care te vor „obliga” 
să cedezi în fața nevoilor ce-
lor din jur. Uneori nu este 
greșit să acționăm într-o 
manieră altruistă.

Compromisurile din plan 
personal te duc mereu spre 
apogeul stărilor de vino-
văție și te dezechilibrează 
psihic. Resimți totul la o 
intensitate mare. Mintea ta 
se află în continuă analiză. 
Deși astrele te influențează 
destul de mult atunci când 
vine vorba de alegerile pe 
care trebuie să le faci, până 
la urmă primează ceea ce 
simți.

Ai multe lucruri pe care 
trebuie să le integrezi în 
universul propriu, iar în-
ceputul acestei săptămâni 
este promițător din acest 
punct de vedere. Nu înțelegi 
comportamentul anumitor 
persoane, dar asta este în 
beneficiul tău. Este ca un 
semnal că uneori trebuie să 
stai departe de tot ceea ce 
îți este necunoscut.

De cele mai multe ori lași 
prejudecățile să vorbească 
de la sine, fără însă să îți dai 
seama cât de mult rău poți 
face cu o astfel de atitudi-
ne. Postura de victimă a fost 
dintotdeauna cea mai ușor 
de accesat pentru tine. Din 
păcate, ai devenit un „profe-
sionist” în acest sens. Acum 
e momentul să schimbi cu 
totul traiectoria vieții tale. 
Totul depinde de tine!

Trecutul romantic își 
menține „ancorele” în pre-
zentul tău. Este esențial să 
nu te mai minți atunci când 
vine vorba de sentimentele 
tale. A privi cu claritate și 
responsabilitate în propriul 
suflet este primul pas pe 
care trebuie să îl faci pentru 
a-ți da voie să trăiești liber. 
Ai nevoie să faci pace cu tot 
ceea ce ai trăit cândva.

Ai atât de multe lucruri 
de spus… Teama ca celălalt 
să nu reacționeze, într-un 
fel anume, te blochează 
însă. E important să îți dai 
seama ce aport emoțional 
aduc în viața ta anumite 
persoane. A rămâne în anu-
mite relații, doar de teamă, 
e un mare deserviciu pentru 
sine. La birou, o săptămână 
extrem de provocatoare.

Majoritatea partenerilor 
de afaceri se încred în ca-
pacitatea ta de a lua decizii 
rapide în situațiile limită. 
Ești deosebit de ocupat pe 
parcursul acestei săptămâni 
și lași pe plan secund tot 
ceea ce ține de personal. De 
fapt, tot ceea ce faci este să 
îți ascunzi adevăratele sen-
timente. 

Nu există o perioadă mai 
bună a anului în care să îți 
îndrepți atenția către fami-
lie și propriile nevoi emoți-
onale. Deși este posibil ca 
în anumite contexte în care 
te vei afla să nu reușești să 
îți expui ideile, în această 
săptămână te mulțumești 
cu șansa de a cunoaște oa-
meni deosebiți din punct de 
vedere profesional.

Negocierile de la birou 
îți oferă oportunitatea de a 
pune pe tablă toate cărțile pe 
care le ai. Inconvenientele 
care apar atunci când avem 
o atitudine delăsătoare se 
întorc împotriva noastră, 
mai devreme sau mai târ-
ziu. Te simți motivat să faci 
anumite schimbări, dar încă 
nu știi cu exactitate pașii pe 
care trebuie să îi parcurgi.

Pentru fiecare dintre noi, 
viața este un carusel. Nimic 
din ceea ce facem nu poate 
fi întru totul controlat. Din 
fericire, tu ai uitat  demult 
de anumite persoane. Te lași 
dus de valul energetic pe 
care îl resimți și faci tot ceea 
ce este necesar doar pentru 
propriul bine. În acest pro-
ces, compromisurile nu își 
au loc. De niciun fel.

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

În umbra cărărușii se auzi tro-
pot de cal. Arina tresări, inima 
începu să îi zvâcnească cu putere. 
O cuprinse o neliniște. Îi despăr-
țeau doar câțiva pași. Gelu apăru 
călare pe un cal alb cu un buchet 
mare de trandafiri. (Cine a spus 
că, în secolul vitezei, nu mai avem 
romantici?) 

„Eu sunt nebunul 
care te iubește”

A sărit sprinten de pe cal, s-a 
apropiat și i-a întins buchetul 
cu un vers pe care i-l scrisese 
cândva într-un mesaj: „Când 
trandafirii înfloresc /O mare 
taină în ei se-arată...”. Apoi a 
adăugat: „Eu sunt nebunul care 
te iubește și care a ales să-și 

exprime sentimentele prin sms-
uri”. 

Ochii Arinei îl priveau visă-
tori. Nu-i venea a crede că toate 
acestea se întâmplă în realitate. 
Iar după ce s-a desprins dintr-o 
lungă și fierbinte îmbrățișare, a 
rostit: „Bănuiam că tu ești prințul. 
Într-o noapte chiar te-am văzut 
în vis. Am avut și momente când 
eram gata să-ți scriu. Dar era prea 
frumos jocul și nu voiam să-i apro-
pii sfârșitul. Mulțumesc Domnului 
că te-a adus în viața mea. Atunci 
când mi-ai scris primul mesaj, 
mi-am zis că suntem născuți unul 
pentru altul, chiar dacă nu știam 
exact că tu ești acela. Acum chiar 
mă consider pe deplin fericită. 
Dar, pe de altă parte, mă încearcă 
și niște păreri de rău. Regret că 
s-a risipit misterul care a acoperit 
atâta amar de vreme mesajele de 
la tine. A fost atât de frumos!...”. 

Gelu, apucându-i strâns mâi-
nile, i-a răspuns: „De acum încolo 
va fi și mai frumos. Alți fiori, alt 
parfum și alte culori vor acoperi 
floarea dragostei noastre. Am știut 
doar să ne împărtășim fără preju-
decăți sentimentele. E mare mi-
nune telefonul mobil, nu-i așa?”. 

Frumoasă, romantică, 
neordinară poveste de amor (II)

Iubire fantastică, 
sentimente rănite, iertare

Am auzit această poveste care 
pare incredibilă chiar de la eroii 
mei în anul 2010. Trebuie să vă 
spun că Gelu s-a pregătit îndelung 
pentru întâlnirea cu Arina. Încă 
în anii de școală, după o seară de 
dans, a tras cu urechea la ce vor-
beau fetele între ele. Discutau pe 
tema cum și-ar dori să facă cunoș-
tință cu viitorii lor soți sau iubiți. 

Una zicea că vrea să-i apară 
la geam într-o mașină de culoa-
re albastră, alta că ar vrea să facă 
cunoștință în tren, alta – la mare, 
iar Arina a zis că ea și-ar dori ca 
iubitul ei să se înfățișeze călare 
pe un cal alb, așa ca prințul din 
poveste. Gelu a luat aminte la 
vorbele domnișoarei, fiind purtat 
mereu de gândul să-i împlinească 
acest vis frumos. Mult timp a îm-
blânzit calul vecinilor – unicul cal 

alb în sat – ca să poată apărea în 
fața iubitei. Mult timp și-a potrivit 
cuvintele ce urmau să fie rostite...

După ce le-am ascultat po-
vestea, le-am dorit viață lungă și 
frumoasă, după pofta inimii, iar 
mama Arinei, care era de față, a 
adăugat zâmbind: „În lumea noas-
tră plină de tot felul de viruși, o 
dragoste exprimată prin mesaje, 
așa cum au făcut-o acești copii, e 
mult mai convenabilă. Nu te lasă 
nici gravidă, nici cu vreo boală 
periculoasă...”. 

Atunci, la despărțire, i-am 
întrebat pe eroii mei: „Din toate 
mesajele pe care vi le-ați scris în 
această perioadă de timp, dacă  ar 
fi să vă alegeți câte unul ce vă este 
aproape de suflet, care ar fi?”. Ari-
na: „Țin minte până azi cuvintele 
visătorului meu – Sunt nebun de 
fericirea ce m-a cuprins după ce 
te-am văzut azi la recreația mare. 
Aștept să-mi vin în fire ca să-ți pot 
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scrie mai mult. Te ador, același 
visător”. Gelu: „Eu țin minte pe 
de rost o mulțime din mesajele 
Arinei. Dar cel mai aproape îmi 
rămâne primul – Nu știu cine 
ești, dar îmi place jocul. Hai să 
continuăm. E tare frumos! Arina”.

P.S. Cu mai bine de un an și 
ceva în urmă aveam să aflu că în 
această romantică poveste s-a bă-
gat și michiduță. Părinții lui Gelu 
s-au opus căsătoriei fiului lor cu 
Arina. Tatăl băiatului în frage-
da lui tinerețe o iubise pe mama 
Arinei. Viitoarea mamă-soacră 
n-a dorit nici în ruptul capului s-o 
aibă de noră pe fiica fostei iubite 
a soțului ei. 

Dar îndrăgostiții au rupt barie-
rele din calea lor. Și-au făcut baga-
jele și au plecat în lume. Mai întâi 
în România, apoi în Germania. Nu 
le-a fost nici pe departe ușor. Dar 
iubirea lor fantastică i-a ajutat 
să treacă prin toate încercările. 
Acolo în Germania li s-au născut 
doi copii, acolo s-au stabilit. 

Timp de opt ani nu au dat pe 
acasă. Gelu rupsese orice legătură 
cu părinții lui. A fost emoționantă 
revederea. Mama lui Gelu,  că-
zând în genunchi, a rostit printre 
lacrimi: „Îmi pare rău. Am greșit 
față de amândoi. V-am rănit rău 
de tot sentimentele. Iertați-mă 
dacă puteți!”. 

Și Floarea Iertării a alungat 
pentru totdeauna disconfortul și 
starea sufletească proastă provo-
cată de această ruptură.

Cu cât rămânea mai puțin timp până la 
ora 21.00, cu atât bătea mai tare inima 
Arinei. Și Gelu era cuprins de emoții 
de nedescris. Seara era fermecătoare. 

Parfumul florilor de tei îi sporea sensibilitatea. 
Mai rămăseseră câteva minute până la ora 21.00 
și sufletul ei se deschidea ca o mimoză.   
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Misterul anulat

Calendarul lucrărilor 
agricole în luna august

Materia organică din sol reprezintă 
materia primă din care, sub 
acțiunea microorganismelor, are loc 
descompunerea ei cu eliberarea de 

substanțe nutritive pentru plante și formarea de 
humus.

În luna august caracterizată de 
temperaturi ridicate și lipsa preci-
pitațiilor, trebuie pregătit terenul 
și eventual aplicate și erbicidele 
care aproximativ într-o lună pot 
fi translocate în totalitate către 
rădăcini. Tot în această lună se 
mai recoltează: fasolea, ardeiul, 
vinetele, dovleceii, rădăcinoasele, 
fasolea verde, cartofii, soia, floa-
rea-soarelui și sfecla de zahăr. În 
continuare, se va cosi și depozita 
în cele mai bune condiții lucerna 
și trifoiul, atunci când plantele 
au înflorit în proporție de 25%. 
În luna august se pregătesc de-
pozitele pentru cartofi și sfecla 
furajeră, iar silozurile sunt supuse 
dezinsecției pentru o bună depo-
zitare a cerealelor.

În legumicultură, se vor semă-
na în câmp culturile succesive – 
varza de toamnă și castraveții de 
toamnă, dar și salata pentru a se 
obține răsadul ce se plantează la 
sfârșitul lui septembrie, începu-
tul lui octombrie. Se mai poate 
planta fasolea, mazărea, salata, 
spanacul, ridichile de lună, prazul 
etc. Se încheie recoltatul roșiilor 
timpurii, al cepei de arpagic și al 
usturoiului. Tot în această lună 
se monitorizează starea fitosani-
tară a culturilor și se aplică tra-

tamentele adecvate cu fungicide 
și insecticide pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor, precum și 
erbicidarea buruienilor.

În pomicultură, în luna august 
se aplică obișnuitele lucrări de 
întreținere a solului, combaterea 
bolilor și a dăunătorilor, tăierile în 
verde la sâmburoase. Prin tăierea 
în verde se obține o cicatrizare 
mai bună și se evită scurgerile. Se 
vor rări ramurile, înlăturându-se 
cele lacome din partea superioară 
a coroanei și cele uscate. După 
tăierea în verde este indicat să 
se aplice o irigare și o fertilizare.

La măr, păr și gutui se vor efec-
tua tratamente împotriva prin-
cipalelor boli și dăunători, cum 
ar fi rapăn, făinare, monilioza, 
acarieni, afide și insecte mina-
toare. Lucrările solului constau 
și în aplicarea de erbicide, acolo 
unde au fost ploi abundente. În-
tre pomi, se poate aplica prași-
la, superficial la 4-5 cm. Aceste 
intervenții ajută și la păstrarea 
umidității solului, acolo unde 
nu a fost apă suficientă sau nu 
se poate iriga.

În viticultură se va proceda la 
legatul corzilor pe spaliere sau 
araci și la cârnitul corzilor cu înlă-
turarea ultimei treimi a acestora, 

când boabele strugurilor au intrat 
în pârgă. Astfel, se va stopa creș-
terea vegetativă și se va stimula 
acumularea de zaharuri în boabe. 
Va rezulta o creștere a calității 
strugurilor și o bună rezistență a 
corzilor pe timp de iarnă. 

Pentru combaterea buruienilor 
păgubitoare, se pot aplica erbici-
de totale, cu mare atenție astfel 
încât erbicidul să nu ajungă pe 
frunzele viței. La viile hibride pot 
apărea atacuri ale acarienilor, în 
acest caz, se vor stropi plantele 
cu acaricide. Condițiile climatice 
din acest an, când alternează pe-
rioadele secetoase cu cele ploioa-
se, sunt momentul optim pentru 

dezvoltarea ciupercilor, dar și a 
bolilor. Mana viței-de-vie atacă 
toate organele verzi prin apariția 
unor pete în dreptul cărora pe do-
sul frunzelor se formează un puf 
albicios. Atacul este favorizat de 
timpul umed și călduros.

Făinarea apare ca un miceliu 
pâslos de culoare alb-gri, acoperit 
cu o pulbere cu aspect de făinare. 
Putregaiul cenușiu este produs 
de o ciupercă polifagă care atacă 
toate organele verzi, atacul cel mai 
periculos fiind pe fructe, atunci 
când intră în pârgă. Pielița bobu-
lui se brunifică, se desprinde ușor 
de pe pulpă și întreg bobul putre-
zit se acoperă de un praf cenușiu 

reprezentat prin sporii ciupercii. 
Atacul putregaiului este favorizat 
de timpul rece și ploios. 

În floricultură se execută lu-
crările de întreținere: mobilizarea 
solului, udatul, fertilizarea fazială, 
combaterea bolilor și dăunători-
lor, curățirea tufelor. În a doua 
jumătate a lunii, se plantează la 
loc definitiv speciile bulboase și 
bianuale. Se vor semăna semințele 
de măceș, în vederea obținerii pu-
ieților portaltoi pentru trandafiri. 
Se va continua altoirea trandafi-
rului în ochi și se vor aplica în-
grășăminte lichide sau granulate.

cotidianulagricol.ro

A G R I C O L A

Duminică, 8 august, în Rezervația naturală 
„Codrii” (Strășeni, Lozova) va avea loc festivalul 
„Strășeni, mon amour”, dedicat serviciilor publice 
de calitate, cu participarea formației Zdob și Zdub.

Plasat într-un peisaj pitoresc, evenimentul va fi 
amenajat cu spații pentru odihnă, ateliere pe subiecte 
ecologice, discuții cu autoritățile publice locale și 
experți despre serviciile publice, iarmaroc cu produse 
prietenoase mediului ale meșterilor populari etc. 

Festivalul „Strășeni, mon amour” este organizat de 
Asociația Jurnaliștilor de Mediu, în cadrul Programului 
de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) - proiectul 
„Implicare civică, pentru servicii publice de calitate” 
în raionul Strășeni, finanțat de către Uniunea Euro-
peană și implementat de către Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

De asemenea, în proiect sunt implicate cinci pri-
mării din raionul Strășeni – Strășeni, Lozova, Vor-
niceni, Sireți, Zubrești. Evenimentul este organizat 
și datorită suportului Suediei și Rezervației „Codrii”. 

Festivalul „Strășeni, mon amour” a fost creat în 
contextul modernizării serviciilor publice în regiune 
ce are loc în prezent cu suportul investițiilor din 
exterior, dar și nevoii de participare a localnicilor 
în procesele de bună guvernare locală. Evenimentul 
își propune să devină o platformă de comunicare 
neformală cu autoritățile publice, de informare și 
de comunicare, într-o atmosferă plăcută și degajată. 

 La festival sunt așteptați oameni din raionul 

Strășeni, din capitală, din toată republica, adepți 
ai unui mod de viață civilizat, care se simt parte a 
societății, se informează, cer autorităților o bună 
guvernare, dar și se implică unde consideră că este 
nevoie. 

Evenimentul va începe la ora 12:00, cu expozi-
ții, iarmaroc, ateliere, vizite la muzeul Rezervației, 
odihnă și plimbări.

La ora 19:00, în scenă va ieși cu un program ar-
tistic formația Zdob și Zdub.   

Accesul este gratuit. 
Pentru mai multe detalii legate de logistică – 

transport, comodități, hrană etc., urmăriți postările 
evenimentului „Strășeni, mon amour” pe Facebook.

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Eco-
logic este beneficiara Programului de Granturi 
Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează 
proiectul „Implicare civică, pentru servicii publice 
de calitate” în raionul Strășeni.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica 
Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană 
și este implementat de către Agenția de Coopera-
re Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul 
proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Cen-
tru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și 
Responsabilă AGER, în colaborare cu Asociația 
Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională 
„Habitat” (AO ADR „Habitat”).

„Strășeni, mon amour” – 
primul Festival dedicat serviciilor 
publice de calitate. Activități, expoziții, discuții, 
eco-iarmaroc, odihnă și formația Zdob și Zdub  Monitorul Ofi-

cial de vineri, 23 
iulie, a publicat 
decizia Guver-
nului prin care 
este stabilită o 
nouă listă a pro-
duselor alimenta-
re provenite din 
lanțul alimentar 
scurt, ce urmea-
ză a fi expuse în 
proporție de cel 
puțin 50% din lungimea liniară 
a raftului comercial.

Lista completată și actualiza-
tă conține 129 de poziții tarifa-
re: fructe și legume proaspete și 
conservate, produse lactate, ouă, 
miere, băcănie, carne proaspătă 
și procesată, produse de brută-
rie și de cofetărie, ulei, băuturi 
nealcoolice și alcoolice, produse 
congelate etc.

Totodată, lista produselor con-
ține un compartiment „perioada 
recomandată”, ce se referă la fruc-
tele și legumele de sezon, fiind un 
reper de orientare.

Potrivit Agenției Moldpres, lis-
ta produselor a fost identificată 

în baza solicitărilor mediului de 
afaceri, asociațiilor de profil, dar 
și conform criteriului de producție 
cu asigurare pe deplin a necesită-
ților pieței interne.

În funcție de specie și soi, 
comerciantul va indica, în con-
tractul cu producătorul agricol 
(furnizorul), perioada concretă, 
periodicitatea, cantitatea pentru 
livrarea produsului, precum și alte 
aspecte ce țin de relațiile comer-
ciale bilaterale.

Produsele la care nu este in-
dicată perioada de referință ur-
mează să fie comercializate pe 
parcursul întregului an. 

agrobiznes.md

Lista produselor ce 
vor ocupa 50% din 
lungimea raftului
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Luni, 9 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Dosar România
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
22.35 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 GALA Uniunii Ziariștilor Profesio-
niști din România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbește corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.20 Nostalgia dictaturii
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!

18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 11
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Scrisoare către un prieten și înapoi 
către țara - Manifest
00.20 Telejurnal Știri Sport Meteo
01.00 Serial: Dragul de Raymond
02.20 Serial: Jocurile timpului
03.30 Nostalgia dictaturii
04.20 Telejurnal Știri
05.00 Meteo
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Serial: Putere și inocență
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 #generații
22.40 Serial: Doctor Quinn
23.40 Câștigă România!
00.40 Serial: În apărarea fiului
02.05 Film: Jocul lacrimilor 108’
04.00 Sport
04.40 E vremea ta!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile

08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Cântec, dor și omenie
17.00 Știrile (rus.)
17.15 I. Ungureanu. Intrigă și iubire. 
Spectacolul vieții mele
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Artelier
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Evantai folcloric

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ  
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshoping
15.15 Film Nunta cu vijelie
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film O lupta personala 4: Tinta în 
miscare
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Nunta cu vijelie
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români
15.45 Superspeed
16.15 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Știrile Pro TV
00.30 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Știrile Pro TV
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Fii sănătos cu Maria Marian
12.00 Dora Show
14.00 Lampa fermecată

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Век перекрестков
09.00 Cutia neagră. Plus
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года

12.00 X/ф
14.15 Азия
14.40 Teleshopping
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știrile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băț prezintă
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.30 Film: SĂ REAPRINDEM FLACĂRA 
IUBIRII
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 69
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 41
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 695
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 42
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 698
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 70
21.00 Film: ÎN BRAȚELE MORȚII
23.00 Film: MISIUNE CONTRA CRO-
NOMETRU
01.00 Spune-mi adevărul
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 10 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ora Regelui
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Generatia urmatoare
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Revizie tehnica
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României

08.55 Vorbește corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 11
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 12
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Hondo
23.45 Legende și mistere
00.15 Telejurnal Știri Sport Meteo
01.00 Serial: Dragul de Raymond
01.55 Meteo
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
13.56 Serial: Putere și inocență
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: În apărarea fiului
01.45 Vara amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
11.50 Respiro
12.00 F/d
12.30 Artelier
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor și omenie
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Film: În căutarea fericirii

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  STIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-

gram educational/ cultural
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 Film Desert de toamna
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Furios și iute
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Desert de toamna
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români
15.45 Arena bucătarilor
16.15 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Știrile Pro TV
00.30 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Știrile Pro TV
04.45 Superspeed
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.30 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show

01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 X/ф
14.15 Азия
14.40 Teleshopping
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băț prezintă
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 70
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 42
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 696
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 43
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 699
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 71
21.00 Film: Z PENTRU ZACHARIAH
23.15 Film: ÎN BRAȚELE MORȚII
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 11 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
11.50 Discover România
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbește corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Omul și timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 12
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 13
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 1992 - Operațiunea Mani Pullite
23.00 Serial: Godunov, ep. 1
00.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Telecinemateca Hondo
03.40 Legende și mistere
04.10 Meteo
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
13.58 Serial: Putere și inocență
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
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19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Rudolf Valentino: destinul 
unei legende
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: În apărarea fiului
01.45 Film: Rudolf Valentino: destinul 
unei legende
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler de calatorie
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
  
 ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 Film Casa amintirilor
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Razbunarea: O poveste de 
dragoste
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Casa amintirilor

02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români
15.15 ApropoTv
16.15 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Știrile Pro TV
00.30 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Știrile Pro TV
04.45 Arena bucătarilor
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 X/ф
14.15 Азия
14.40 Teleshopping
15.00 Politica
17.00 Știrile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время

18.50 Vania băț prezintă
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 71
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 43
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 697
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 44
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 700
20.00 Film: GARDIENII MORMÂNTU-
LUI SECRET
22.00 Film: FORȚA ÎNTUNERICULUI
00.15 Film: Z PENTRU ZACHARIAH
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 12 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte

09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Garantat 100%
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Garantat 100%
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbește corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 13
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
16.00 Akzente
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 14
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Godunov, ep. 2
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 1992 - Operațiunea Mani Pullite, 
ep. 1
03.05 Vreau să fiu sănătos!
03.55 Meteo
04.00 Sport
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Serial: Putere și inocență
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Rudolf Valentino: destinul 
unei legende
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: În apărarea fiului
01.45 Film: Rudolf Valentino: destinul 
unei legende
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Reteaua de idoli
05.50 Filler calatorie
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii

12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 People to people
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Prin muzică în Europa

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 

07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT  Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 Film Drаgoste la fermа
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Straja
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Drаgoste la fermа
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români
15.45 Superspeed
16.15 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Știrile Pro TV
00.30 Acasă la Români
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Știrile Pro TV
04.45 Ce se întâmplă, doctore?
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Asia’s Monarchies
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Secretele Puterii

14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Asfalt de Moldova
00.00 Jurnalul de noapte
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 X/ф
14.15 Азия
14.40 Teleshopping
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băț prezintă
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 44
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 698
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 45
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 701
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 70
21.00 Film: SUB ACOPERIRE
23.00 Film: GARDIENII MORMÂNTU-
LUI SECRET
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 13 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Femei de 10, bărbați de 10
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Izolați în România
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 14
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma

16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 Moment Art
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 15
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Regii blestemați
22.55 Moment Art
23.10 Film: Ermessenda. Prima parte
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Film: Regii blestemați
03.45 Sport
04.05 Film: Ermessenda. Prima parte
05.30 Izolați în România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Serial: Putere și inocență
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 #generații
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #generații
04.50 Filler călătorie vara
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.05 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Cântec, dor și omenie
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Aniversări
20.35 Dor de voi
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.10 24 front line
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Știri externe
23.50 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România

13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
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RIT    Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV cu Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 Film Pentru o vara
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Furie și razbunare
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Focus
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români

15.45 Ce se întâmplă, doctore?
16.15 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ApropoTv
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Asia’s Monarchies
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 X/ф
14.15 Азия
14.40 Teleshopping
15.00 Politica
17.00 Știrile TV8
17.30 Д/ф
18.00 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băț prezintă
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge,  
ep. 70
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 45
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 699
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 46
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 702
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 71
21.00 Film: SABIA RĂZBUNĂRII
23.00 Film: FORȚA ÎNTUNERICULUI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Descriptio Moldaviae
08.30 Cap Compas
09.00 #Creativ
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 România veritabilă
11.30 Izolați în România
12.00 #Generații TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generații TVR 65
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Istorii ascunse
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.45 Discover România
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea a 
doua
23.00 Film: Zestrea domniței Ralu
00.35 Istorii ascunse
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Film: Zestrea domniței Ralu
03.35 Cap Compas
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireșarii
08.50 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Levintza
12.00 Rugby Cupa Romaniei etapa 5
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Dragoste fără Internet
17.00 Muzici și tradiții în Bucuresti Best 
of. Ed. 3
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Ion: blestemul pământului. 
Partea I
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Ion: blestemul pământului. 
Partea I
03.45 Telejurnal Știri
04.30 Film: Dragoste fără Internet
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Vacante… de 10!
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Distracțiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
21.55 Serial: Viața visată
23.00 Distracțiile lui Cazacu
23.35 Vacante… de 10!
01.35 Film: Săgeata neagră
03.10 Serial: Viața visată
04.05 Telejurnal
04.40 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…

06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Știință și inovații
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 People to people
14.30 F/d
15.00 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 Art-club. (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Mariaj de Vegas
22.55 Chișinău: ieri și azi
23.05 24 front line
23.35 Știrile (rus.)
23.55 Știri externe

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00  STIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
  
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Panica la Hotel Majestic
11.45 isănătate
12.45 Teleshopping
13.00 Film Fiica președintelui
15.15 Film Sub soarele Toscanei
17.15 Teleshopping
17.30 Film Chihuahua de Beverly Hills
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău

21.00 Gusturile se discuță
22.15 Film Alexandru
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
00.40 Film Linia de urgenta
02.40 Film Panica la Hotel Majestic
04.40 Film Fiica președintelui

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecții de viața
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața

01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos cu Maria Marian
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Tombola Microimprumut
12.00 Teleshopping
12.15 Ora Expertizei
14.15 Teleshopping
14.45 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Trigger
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Strange Empire
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Stripper and War
03.00 Putin Forever
03.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Oaspetele neașteptat
10.00 Autoblog
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
10.45 Teleshopping
11.00 X/ф
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 X/ф
19.00 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 X/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 X/ф
04.10 Д/ф

Național

06.00 Tradiții de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 700
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: SCURTCIRCUIT
16.15 Film: DINCOLO DE AMERICA
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 703
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SUB ACOPERIRE
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
08.55 Ambasadorii succesului
09.00 Pescar hoinar
09.30 Discover România
09.45 Ziua Marinei Române
12.50 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Documentar: Hagigadar, regăsirea 
speranței
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Profesioniștii…
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele   
Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Muzici și tradiții în Bucuresti
22.55 Ambasadorii succesului
23.00 Teatru TV
00.00 Documentar: Hagigadar, regăsirea 
speranței
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Teatru TV
03.00 Tezaur folcloric
04.10 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Profesioniștii…

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Sanătate, România!
09.45 Ziua Marinei Române
12.50 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 5
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Muzici și tradiții în Bucuresti Best 
of. Ed. 4
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru Cum se face de Octavian 
Strunilă

02.10 Tezaur folcloric
03.10 Sport
03.30 Meteo
03.35 Telejurnal Știri
04.20 Universul credintei
06.05 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 5

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Aventurile lui Babușcă
14.35 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ciocolată cu alune
21.45 Vara amintirilor
22.10 Film: Dragoste la persoana a treia 
136’
00.40 #generații
02.30 Film: Aventurile lui Babușcă
03.50 Telejurnal
04.20 E vremea ta!
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 F/d
10.30 Ring star

11.00 Știrile
11.40 Abraziv
12.05 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
18.45 Conjuncțiuni
19.00 Mesager
20.05 În memoriam. Maria Bieșu
21.00 Știrile
21.20 Moldovan Național Youth 
Orchestra
22.45 Știrile (rus.)
23.05 Film Fata din vecini

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural

03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Teleshopping
10.00 Film Chihuahua de Beverly Hills
12.00 Gusturile se discuță
13.00 Teleshopping
13.15 Serial ProvoCARE PE CARE
15.15 Film Mr. Bean - o comedie dezastru
16.45 Teleshopping
17.00 Film Al saselea jucator
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Omul - Furnica
23.00 Film Charlie Talisman
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Mr. Bean - o comedie dezastru
02.40 Film Al saselea jucator
04.40 Film Omul - Furnica

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă,   
doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Lecții de viața
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă,   
doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Tur Retur
08.30 Micii Bucatari
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Teleshopping
12.15 Dora Show
14.15 Teleshopping
14.45 Secretele Puterii
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Strange Empire
00.30 Patrula
01.15 Karavaichuk
02.00 My Joy
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubește viața
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
10.45 X/ф
12.45 Teleshopping
13.00 Politica
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și de la capăt
16.15 Reporter de Gardă
16.35 X/ф
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu Rodica Ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Știri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.15 X/ф
04.20 Iubește viața

Național

06.00 Tradiții de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 701
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica

10.15 Stan și Bran - momente  
de exceptie
10.45 Film: DINCOLO DE   
AMERICA
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 704
20.00 Film: DRAGOSTEA VINE CU 
TRENUL
23.00 Film: SABIA   
RĂZBUNĂRII
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Curaj 

Vaccinat de două ori,
Nu ai temere că mori,
Și, cu leafa ta cea mică,
Mori de foame fără frică... Gheorghe BÂLICI

Olga Verbițchi, neînfricată 
în fața noilor provocări

Sperăm curând să vedem filmul 
pe micile ecrane. E o producție 
autohtonă. A fost un spectacol, e 
o piesă care datează din 2001”, a 
declarat Olga Verbițchi.

Pe lângă film, din toamnă, 
admiratorii o vor putea urmări 
într-un concurs televizat despre 
modă și stil, ,,Bravo, ai stil! Ce-
lebrities”, difuzat la un post de 
televiziune din România. Olga 
este de părere că artiștii trebuie 
să aibă o imagine coerentă, iar 
alegerile vestimentare să le re-
prezinte personalitatea. Tânăra 
interpretă ne-a comunicat că nu 
are niciodată așteptări de la nimic, 
dar cert este că a primit invitația 
de a concura pentru a-și suplini 
bagajul de cunoștințe și în dome-
niul stilistic: ,,Am acceptat pro-
vocarea «Bravo, ai stil!» pentru 
experiență și pentru a-mi umple 
întreg «pachetul» de artist”.

Deși este implicată în mai mul-
te proiecte, Olga nu uită niciodată 
de muzică. Cântăreața ne-a mărtu-
risit că urmează să lanseze o nouă 
piesă. Olga Verbițchi a devenit 
cunoscută publicului larg după 
ce a câștigat cel de-al VI-a sezon 
al concursului muzical ,,X Factor” 
din România. 

 
Octavian GRAUR

O echipă de ingineri 
din Spania extrage
apă potabilă din aer

O companie spaniolă a conceput un sis-
tem prin intermediul căruia poate fi extrasă 
apă potabilă din aer pentru aprovizionarea 
regiunilor aride, în care oamenii au nevoie 
disperată de aceasta, informează Reuters.

„Scopul este de a ajuta oamenii”, a de-
clarat Enrique Veiga, inginerul în vârstă 
de 82 de ani care a inventat dispozitivul 
în timpul unei secete severe care a afectat 
sudul Spaniei în anii ‚90.

„Țelul este acela de a ajunge în locuri, 
precum taberele de refugiați, care nu au apă potabilă”, a adăugat el. 
Dispozitivele fabricate de compania sa, Aquaer, furnizează deja apă curată 
și sigură în comunități din Namibia și o tabără de refugiați din Libia.

„În satele pe care le-am vizitat în Namibia, (locuitorii) erau uimiți, 
nu înțelegeau, întrebau de unde venea apa”, a povestit Veiga.

Aparatele utilizează electricitate pentru a răci aerul până când 
acesta se condensează în apă, pe baza aceluiași fenomen ce stă la baza 
condensării în unitățile de aer condiționat.

În timp ce alte dispozitive generatoare de apă se bazează pe o teh-
nologie similară care necesită un nivel ridicat de umiditate ambientală 
și temperaturi reduse, aparatele lui Veiga funcționează la temperaturi 
de până la 40 de grade Celsius și pot suporta o umiditate cuprinsă 
între 10% și 15%.

Un dispozitiv de dimensiuni reduse poate produce 50-75 litri pe 
zi și poate fi transportat cu ușurință cu ajutorul unui cărucior, însă 
variantele mai mari pot produce până la 5.000 de litri pe zi.

AgerpresPui de zimbru născut în captivitate 
la Vânători Neamț. Se caută un nume

Muzica și actoria sunt două 
din pasiunile interpretei Olga 
Verbițchi. Talentul său muzical 
a făcut-o cunoscută atât în Repu-
blica Moldova, cât și în România, 
iar de curând, Olga a avut posibi-
litatea să-și etaleze și aptitudinile 
actoricești. Tânăra cântăreață are 
un rol important într-o producție 
autohtonă de film.

A absolvit un liceu de arte din 
Chișinău, iar la București Olga 
studiază actoria și continuă să 

facă muzică. Interpreta nu ne-a 
dat prea multe detalii despre pro-
ducția la care a colaborat, dar ne-a 
spus că este un film dramatic și 
că personajul ei e printre eroii 
principali.

,,Este vorba de un film în care 
sunt prezenți mari actori ai Repu-
blicii Moldova. Un film în care eu 
am unul din rolurile importante. 
Filmările au avut loc, în decurs de 
mai multe zile, la Teatrul Național 
«Mihai Eminescu» din Chișinău. 

Administrația Parcului 
Natural Vânători Neamț 
anunță că organizează un 
nou concurs, ediția a IX-
a, în vederea găsirii unui 
nume pentru un pui de 
zimbru venit pe lume în 
captivitate. Este vorba 
despre un mascul fătat 
în luna iunie, în Grădina 
Zoologică „Dragoș Vodă” 
a Parcului.

Numele propus trebu-
ie să înceapă cu particula 
„Ro”, iar propunerile trebuie trimise până în data 
de 10 august.

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook 
a Parcului în data de 11 august 2021.

Până acum, cu spri-
jinul publicului, au fost 
„botezați” 12 pui de zi-
mbri: șapte masculi (Ro-
mânașul, Rovin, Robur, 
Romașcan, Ronică, Rovan 
și Roborn) și patru femele 
(Rozana, Rolinne, Roemi, 
Roltea și Rovidenia).

Acest concurs se des-
fășoară în cadrul proiec-
tului „Educația ecologică, 
altfel!”, finanțat de Funda-
ția pentru Parteneriat și 

MOL România în cadrul Programului Spații Verzi, 
Componenta Arii Naturale Protejate, sesiunea fe-
bruarie 2020.

rfi.ro
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