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Pe 4 august a.c., Beirutul a 
sărit în aer. O explozie puterni-
că (echivalentă cu un cutremur 
de 3,3 grade pe scara Richter) a 
ucis peste o sută și a rănit circa 
5 000 de persoane. Catastrofa 
nu a fost provocată de teroriști, 
ci de 3 000 de tone de nitrat de 
amoniu – marfă confiscată de 
autoritățile libaneze și lăsată 
la păstrare într-un depozit încă 
din 2014. Televiziunile s-au 
năpustit îndată asupra ruine-
lor și i-au încolțit pe martorii 
oculari, fericite că pot înviora 
apocalipsa monotonă a covidu-
lui cu o tragedie atât de specta-
culoasă. 
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Lumea din sat și angajații primăriei susțin că el 
e lenos și n-a lucrat o zi în viața lui, doar a băut. 
Andrei Dragomir crede că îl poate ajuta doar 
președintele Igor Dodon.
Din mână în mână, în redacția noastră a ajuns 
o scrisoare din partea lui Andrei Dragomir (a.n. 
1968), locuitor al comunei Marinici, Nisporeni, 
dedicată președintelui Igor Dodon.

Adrian CIUBOTARU

Starea de urgență a fost prelungită până la 31 august, pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. Doar anumite categorii de persoane 
pot traversa frontiera cu România și fără a li se impune aflarea în 
carantină în România sau R. Moldova. Una din aceste categorii sunt 
elevii și studenții care studiază sau încep să studieze la instituțiile de 
învățământ din România sau din alte țări. 

Coronavirusul, 
încă o graniță între 
absolvenții de liceu și 
universitățile europene
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Un bărbat de 52 de ani din Marinici, 
Nisporeni, îndură foame de cinci ani, de 
când l-a părăsit soția și copiii. Trăiește 
într-o magherniță, conectată doar la 
lumină, pentru care achită 3-4 lei lunar. 
În ultimele zile trăiește doar „cu aer, apă 
și o bucată de pâine cu zahăr”. 

Alegătorul lui Dodon 
moare de foame
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Pe urmele lui Putin, spre 
o dictatură unipersonală

R a c u r s i

Irina Bogdanova. Lecție de balet

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

papers and News Publishers

Zeci de moldoveni au format 
cozi la vama Leușeni, încercând 
să ajungă în mai multe state din 
Uniunea Europeană. Chiar dacă 
la frontiera Republicii Moldova 
acestora le este permis să treacă 
prezentând doar pașaportul, de la 
frontiera română aceștia au cale 
întoarsă, scrie jurnal.md.

Purtătorul de cuvânt al Poliției 
de Frontieră, Raisa Novițchi, a de-
clarat că la frontiera R. Moldova, 
cetățenii sunt supuși unui control 
simplu și sunt lăsați să treacă, însă 
ulterior, aceștia sunt întorși de la 
frontiera română. „La ieșirea din 
Republica Moldova noi nu solici-
tăm acte de contracte de muncă, 
programări, ci doar pașaportul. 
Toți sunt supuși termometriei pen-
tru a ne asigura dacă nu prezintă 
simptome de COVID-19. Zeci de 
moldoveni sunt întorși de la fronti-
era română pentru că nu întrunesc 
condițiile de intrare pe teritoriul 
UE”, a declarat Raisa Novițchi.

Poliția de Frontieră Română a 
declarat că toate persoanele care 
se prezintă în această perioadă la 
frontieră sunt supuse unor con-
troale riguroase efectuate de auto-
ritățile cu competență în punctele 

de frontieră, inclusiv de repre-
zentanți ai Direcțiilor de Sănătate 
Publică şi Autorităților Regionale 
Vamale de la frontierele externe.

„Se permite intrarea în ţară a 
cetățenilor străini doar în situațiile 
de excepție prevăzute expres în 
cuprinsul Hotărârii privind prelun-
girea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 17 
iulie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe dura-
ta acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. În cazul cetățenilor 
moldoveni care sunt în tranzit şi 
se deplasează în scop de muncă 
spre Italia, acestora li se va permite 
continuarea călătoriei, cu respec-
tarea cadrului normativ aplicabil 
şi a prezentării documentelor care 
dovedesc scopul călătoriei (tran-
zit)”, a declarat  Lazăr Denis de la 
Poliția de Frontieră din România.

În continuare se interzice 
intrarea pe teritoriul României, 
prin punctele de trecere a 
frontierei de stat, a cetățenilor 
străini din state non-UE, respectiv 
care nu aparțin spațiului Econo-
mic European şi Confederației 
Elvețiene, precum şi apatrizilor. 

Moldoveni, întorși din 
drum la frontiera română

Misiunea acestei Comisii este 
să „analizeze lacunele sistemu-
lui constituțional și să elaboreze 
propuneri privind reforma consti-
tuțională”. Comisia are posibili-
tatea să lucreze timp de 12 luni, 
deoarece o reformă constituțio-
nală solidă durează doi-trei ani, 
a declarat secretarul Comisiei, 
Victor Stepaniuc, pentru GAZETA 
de Chișinău. „Cel care spune că-i 
legat de mandatul președintelui 
sau de campania electorală din 
toamnă, greșește”, spune Stepa-
niuc, precizând că în comisie „nu 
sunt oameni întâmplători”.

Alexandru Arseni critică iniți-
ativa lui Dodon de modificare a 
Constituției. Potrivit doctorului în 
drept constituțional, scopul șefu-
lui de stat l-a spus Ambasadorul 
R. Moldova la Moscova, Andrei 
Neguța, precum că R. Moldova 
studiază cu atenție experiența 
Rusiei privind modificarea Con-
stituției. „Practica Rusiei este 
de a prelungi pe un termen de 
șapte ani durata mandatului și 
nelimitat în funcția de președinte. 
Sub pretextul regimului politic 
prezidențial, despre care ei nu au 
idee, vorbesc despre instaurarea 
dictaturii unipersonale și a unui 
partid”, explică Arseni.

Se urmărește federalizarea 
R. Moldova

Totodată, Alexandru Arseni 
atrage atenția asupra locuțiunii 
de federalizare a R. Moldova. 
Acesta spune că în Constituție 
nu există sintagma federalizare, 
dar ei vor să o includă. „Federa-
lizare, nu în sensul structurii de 
stat ca federație, dar legiferarea 
prezenței armatei ruse pe terito-
riul R. Moldova din partea stângă 
a Nistrului, inclusiv la Tighina, și 
cedarea acestui teritoriu Federa-
ției Ruse. Se pregătește o bombă 
extraordinară, mișelească, împo-

triva demnității noastre, a cetă-
țenilor și a celor care au luptat 
pentru integritatea R. Moldova”, 
consideră Arseni.

Domnia sa bănuiește că va fi 
discutată reducerea numărului 
de deputați de la 101 la 61. Micșo-
rarea numărului de parlamentari 
este o veche inițiativă a Partidu-
lui Democrat care în anul 2019 

a desfășurat și un referendum 
consultativ în acest sens. 

Și politologul Ion Tăbârță crede 
că Igor Dodon merge pe urmele lui 
Vladimir Putin care a resetat în-
tregul sistem juridico-constituțio-
nal, ceea ce-i permite să conducă 
Rusia pe o perioadă îndelungată. 
În opinia politologului, Dodon 
vrea să-și întărească puterea, 
schimbând forma de guvernă-
mânt din republică parlamentară 
în prezidențială. Tăbârță observă 
că șeful statului nu controlează 
CC. „El înțelege că, atâta timp cât 
este actuala CC, el nu-și va putea 
promova planurile, intențiile sale 
de a crea o republică prezidenți-
ală prin care să-și construiască o 
verticală a puterii”. 

La două zile după ce Igor Do-
don a anunțat crearea Comisiei, 
liderul PD, Dumitru Diacov, ple-
dează pentru „scrierea unui nou 
text al Constituției”.

Natalia MUNTEANU

Doctorul în drept constituțio-
nal, Alexandru Arseni, spune că 
prin așa-zisa reformă constituți-
onală, propusă de președintele 
Republicii Moldova, Igor Dodon, 
se urmărește prelungirea manda-
tului șefului de stat de la patru la 
șapte ani, instaurarea dictaturii 
și cedarea teritoriului național 
Federației Ruse. 

Președintele Dodon consideră 
necesară revizuirea Constituți-
ei, iar în acest sens a semnat un 
decret de constituire a Comisiei 
pentru reforma constituțională. 
Modificările la Legea Supremă pot 
fi adoptate cu votul a 67 de depu-
tați din 101 sau prin referendum la 
nivel național, după avizul pozitiv 
al Curții Constituționale (CC).

Comisia este formată din 22 
de persoane, printre acestea sunt 
judecători, ex-președinți ai CC, 
doctori în drept constituțional, 
specialiști în administrația publi-
că etc. Printre membrii Comisiei 
se regăsește ex-președintele CC, 
Dumitru Pulbere, șeful direcției 
consultanță a Aparatului Preșe-
dintelui R. Moldova, Victor Ste-
paniuc, judecătorul de la Curtea 
de Apel Chișinău, Ion Muruianu, 
cel care a numit jurnaliștii „câini 
turbați”, un alt ex-președinte al 
CC, Victor Pușcaș, ș.a. 

Unii membri ai Comisiei. Foto: facebook.com/Igor Dodon
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Raiderii puși la 
treabă sau toamna 
se numără bobocii

Capii politicului autohton au o tradiție, 
probată și confirmată ani de zile: în iulie, pe 
la miez de noapte, boțesc toate „proiectele 

extrem de importante” în ședințe de finalizare a 
sesiunii de primăvară-vară, după care își trimit 
ridicătorii de mâini în concedii bine meritate. 

„România este o ţară uimitor de diversă… O atât de bogată 
diversitate naturală şi culturală reunite sub acelaşi drapel 
e remarcabilă şi e una dintre caracteristicile care fac din 
România acest colţ deosebit al Europei. …Acum e momentul 
ideal să ne redescoperim rădăcinile şi să refacem legătura 

cu moştenirea noastră. Sunt convins că românii care vor 
face astfel vor găsi nenumărate motive să se bucure şi să 
fie mândri de ţara lor.” 

Prinţul Charles de Wales
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M a p a m o n d

Explozia din Liban: Corupția 
și impunitatea clasei 
politice, mai mult 
ca niciodată în acuzare

La o intersecție din Beirut, polițiștii opresc circulația pentru a 
lăsa să treacă un convoi oficial. O camionetă însă forțează barajul, 
scrie lefigaro.fr. Conducătorii furioși lansează insulte la adresa 
unei clase politice a cărei iresponsabilitate criminală li se pare 
fără limite. Sub înalta protecție, cu geamurile fumurii, vehiculele 
trec în trombă. Decalajul nu a mai fost atât de mare între oligarhia 
politică și financiară care conduce țara de trei decenii și libanezii 
care înțeleg cu greu șocul pe care urmează să îl aibă. Devastarea 
capitalei și a plămânului său portuar este de nedescris.

WAGNER // Lukașenko 
a invitat procurorii generali 
ai Ucrainei și Rusiei 
la Minsk

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a dispus să fie 
invitați la Minsk procurorii generali ai Ucrainei și Rusiei pentru a 
investiga arestarea celor 33 de cetățeni ai Federației Ruse, pe care 
autoritățile belaruse îi numesc mercenari din cadrul unității Wagner, 
unitate implicată în ocuparea Crimeii și în Siria. Lukașenko a făcut 
procurorilor celor trei state această propunere pentru a conteni 
„discuțiile plictisitoare” despre așa-numiții 33 de bogatâri, potrivit 
meduza.io. „Vă veți așeza împreună și veți decide ce să faceți. Veți 
lua o decizie în baza legislației noastre și a celei internaționale în 
cazul acestor băieți. Cum veți decide, așa va fi”, a spus Lucașenko.

La Minsk a fost arestată 
șefa staff-ului electoral 
al candidatului opoziției, 
Tihanovskaia

În Belarus, a fost arestată Maria Moroz, șefa staff-ului elec-
toral al Svetlanei Tihanovskaia, candidata opoziției la alegerile 
prezidențiale din 9 august curent. Moroz a fost arestată lângă 
Ambasada Letoniei la Minsk, unde și-a depus actele pentru 
a obține viză. Cei care au arestat-o s-au prezentat angajați ai 
Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia nu au comunicat mo-
tivul arestării. Ulterior, Moroz a fost eliberată, chipurile, după 
o discuție, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne a comunicat 
că nu a arestat pe nimeni din staff-ul lui Tihanovskaia. 

Germania a făcut „o avere” 
din staționarea militarilor 
SUA, susține Donald Trump

Germania a făcut o „avere” de pe urma staționării trupelor 
americane pe teritoriul său, a declarat miercuri președintele 
Donald Trump, pe fondul planurilor de retragere a unei părți 
a trupelor Statelor Unite din această țară, potrivit DPA, citată 
de agerpres.ro. „Ei (nemții) au făcut o avere pe seama trupelor 
(americane), știți că ei au construit orașe în proximitatea tru-
pelor noastre”, a afirmat Trump într-un interviu la Fox News. 
Președintele american și-a reiterat acuzațiile potrivit cărora 
Germania este „foarte delincventă” și „s-a folosit” de SUA.

Închiderea școlilor pe 
fondul pandemiei de 
coronavirus, o catastrofă

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat 
marți că lumea se confruntă cu „catastrofa unei generații” din 
cauza închiderii școlilor pe fondul pandemiei de coronavirus. 
El a subliniat că a-i aduce pe elevi înapoi la sala de clasă în 
condiții de siguranță trebuie să fie „principala prioritate”, re-
latează Reuters, citată de agerpres.ro. Guterres a spus că, de la 
mijlocul lunii iulie, școlile au fost închise în aproximativ 160 
de țări, afectând peste 1 miliard de elevi.

Și de aici încep cele mai inte-
resante (dacă nu ar fi și cele mai 
triste) evoluții până se trezesc toți 
din concediile lor de moarte ca să 
înțeleagă că le-a mai fost trasă o 
țeapă. Poate chiar și mai multe. Și 
hai iar la clarificări: cine? unde? 
când?

Așa a fost pe vremea lui Plahot-
niuc (cu cele trei identități ale sale), 
așa continuă și acum, pe vremea lui 
Dodon-vodă cel mincinos. 

Nu au reușit aleșii din majori-
tatea lui Dodon să mai umble la 
niște legi extrem de importante și 
existențiale pentru ei și rubedeniile 
lor, că iată începe circul din care 
aflăm: atac raider la complexul 
„Moldova” din Truskaveț (Ucraina), 
regruparea intereselor și afacerilor 
în jurul „Metalferos”, blocaj asupra 
unor acționari noi la una dintre cele 
mai mari bănci din R. Moldova – 
Victoriabank, haos informațional 
în jurul Aeroportului Internațional 
Chișinău și alte acțiuni coordonate 
asupra unor active care stau prost 
prin registre și au vulnerabilități 

despre care știu raiderii susținuți 
de cei cu puterea. 

Cel mai probabil, spre toamnă, 
vom vedea câteva deznodăminte 
cel puțin alogice în câteva dintre 
aceste cazuri, iar în unele cazuri 
– autoritățile bagă intenționat R. 
Moldova în litigii pe care e puțin 
probabil să le câștige. De ce? Pentru 
că așa e scenariul și înțelegerea cu 
raiderii. Unii de la putere au decis 
că e momentul să-și facă plinul (să-
și umple Kuliokul, cum ar zice un 
președinte kuliokar). 

Aceste jocuri cu activele statului 
lasă an de an R. Moldova păgubașă 
și fără alte active din proprietatea 
publică, care ulterior apar prin ju-
risdicții off-shore, de unde, peste 
ani, se ițesc urechiușele beneficiari-
lor finali – cei cu puterea deciziilor 
politice de azi. 

Apropo, despre beneficiarii fi-
nali ai unor entități fondate din 
bani murdari sau extrași anterior 
fie din sectorul bancar, fie prin 
scheme ilegale de achiziții publice 
sau parteneriate publice-private 
– tot în ultima ședință a parla-
mentului aleșii lui Dodon, fără a 
înțelege de unde și pentru ce, au 
ridicat mâna pentru o interpreta-
re a noțiunii de beneficiar final al 
fructului unor crime financiare, 
din care reiese că fructul nu poate 
fi atins de justiție, că ar avea pro-
prietar (chiar dacă unul nominal 
și interpus), și nu doar beneficiar 
final plin de probleme cu justiția. 

Astfel, aleșii au declanșat proce-

sul de blocare a legii privind com-
baterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, dar au atentat și asu-
pra legii privind ARBI, făcând de 
fapt inutilă o instituție cu funcții 
de recuperare a bunurilor infrac-
ționale. 

Să vedem dacă în ședința ex-
traordinară a Parlamentului din 
august această pornire devine lege, 
după o a doua lectură atât de dorită 
și bine coordonată de președintele 
Dodon. Fără el așa ceva nu putea să 
se întâmple. Iar ministrul justiției 
stă și fumează nervos în biroul său. 
Pentru că nu a fost băgat în seamă 
sau pentru că nu ar fi de acord – nu 
e clar deocamdată. 

Președintele Dodon a fost che-
mat în secret la Moscova pentru 
ultimele aranjamente preelectorale. 
Plecat clandestin, s-a văzut nevoit 
să confirme că e „într-o vizită de 
lucru” (a câta oare?) și că lucrează 
acolo, substituind instituții întregi 
ale statului lăsat aici. Se mai spune 
că pozele, în care se arată că Dodon 
lucrează cu Kozak, erau făcute de 
Krasnoselski. 

Interesele economice și financia-
re, oricât de paradoxal ar părea, ca 
și cele geostrategice, sunt extrem 
de mari la Moscova, iar președin-
tele în exercițiu Dodon are o ultimă 
foaie de parcurs până la alegeri, 
aprobată de coordonatorii politici 
ai lui Dodon. 

Datoriile, sectorul energetic și 
rețelele de distribuție, căile ferate, 
produsele agricole, în special cerea-
liere, „băncile” din stânga Nistrului 
și multe altele – sunt câteva din 
temele pe care și le-a asumat Dodon 
personal pentru ultima sută de me-
tri în schimbul unui vot organizat, 
cerșit lui Kozak prin Krasnoselski. 

Dar, cum bine se știe, toamna 
se numără bobocii...

Curtea Constituțională (CC) a decis că președin-
tele Republicii Moldova este obligat să desemneze 
candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintat 
de majoritatea parlamentară formalizată. Dacă șeful 
statului refuză numirea premierului, acesta poate fi 
suspendat și demis. 

Înalta Curte a hotărât că refuzul șefului statului 
de a desemna un candidat în această situație trebuie 
soluționat prin prisma art. 89 din Constituție, care 
se referă la suspendarea și demiterea președintelui.

Potrivit președintei CC, Domnica Manole, dacă nu 
există o majoritate parlamentară formalizată, preșe-

dintele e obligat ca după consultarea fracțiunilor din 
Parlament să desemneze un candidat pentru funcția 
de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare 
nu sunt de acord cu propunerea sa. 

Sesizarea la Curtea Constituțională a fost depusă de 
deputatul Igor Munteanu, după ce președintele Dodon 
a declarat că nu va desemna un candidat la funcția de 
premier propus de o coaliție din care vor face parte 
și deputații transfugi, adică parlamentarii care s-au 
mutat de la un partid la altul pe timpul mandatului.

N. M. 

Șeful statului, obligat să desemneze 
un premier propus de Parlament

Veaceslav NEGRUȚA

C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i
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Vremea trece, 
medicii (nu) rămân

Problema lipsei specialiștilor 
din domeniul medical nu s-a re-
simțit până acum atât de mult 
precum se întâmplă în perioada 
pandemiei. În special, problema 
s-a acutizat în spitalele raionale 
din republică. Site-urile oficiale 
ale spitalelor raionale abundă 
de anunțuri cu posturi vacante 
pentru medici. Administrațiile 
instituțiilor spitalicești sunt în 
căutare continuă de tineri spe-
cialiști. La Spitalul raional Că-
ușeni, lista posturilor vacante a 
ajuns la 18.   

„Avem nevoie urgent de medic 
pediatru. Avem un medic pedi-
atru, tânăr specialist, dar care 
efectuează doar gărzile de noap-
te. Avem nevoie de neonatolog și 
morfopatolog. În prezent, de mor-
fopatologie se ocupă alt medic, 
care alt profil. Avem nevoie și de 
un medic fizioterapeut, un infec-
ționist și un reumatolog. Nu avem 
deloc medici urgentiști, dar avem 
foarte multă nevoie de ei. Avem 
o unitate de primire urgentă, dar 
nu avem niciun medic urgentist. 
Serviciile de gardă le fac medicii 
terapeuți și pediatri. Încercăm să 
ne descurcăm. Vin medicii din sec-
ție și fac consultațiile în funcție de 
profil”, a declarat Natalia Garaba, 
șefa secției resurse umane IMSP, 

Spitalul Raional Căușeni „Ana și 
Alexandru”.

„Majoritatea sunt 
pensionari, mulți medici 
au peste 70 de ani”

Din discuția cu Natalia Gara-
ba am înțeles că tinerii specialiști 
nu se înghesuie la ușa spitalului 
raional ca să se angajeze. „Avem 
pensionari, care trebuie să demisi-
oneze, fiindcă sunt mulți cu vârsta 
de peste 70 de ani. Dacă ar veni 
tineri specialiști, am fi fericiți, iar 
pensionarii ar putea să se ducă la 
odihna bine meritată. Avem tineri 
specialiști, dar puțini. Nu prea 
vin”, a precizat Natalia Garaba.

Potrivit șefei secției resurse 
umane, în ultimul an s-au angajat 
doar doi medici, tineri specialiști. 
„Am avut doar doi medici care 
au vrut să se angajeze la noi, dar 
doar de gardă, pe timp de noapte. 
Majoritatea care vin lucrează cu 
salariul de bază la Chișinău, dar 
la noi vin doar de gardă”, a spus 
dezamăgită, Natalia Garaba.

„Dacă nu avem specialist, 
transferăm bolnavul 
la alt spital”

La Spitalul Raional din Rezina, 
majoritatea angajaților sunt, de ase-
menea, pensionari. Administrația 
încearcă să atragă tineri specialiștii. 
Deocamdată, însă, fără succes. 

„Avem nevoie de infecționist, 
ORL-ist, reanimatolog, cardio-
log, reumatolog. Infecționist și 
ORL-ist nu avem deloc. Avem doi 
reanimatologi, dar este prea puțin. 
Avem gărzi peste 24 de ore și nu 
ajung specialiști ca să acopere găr-

Aproape 2400 de angajați au plecat 
din sistemul medical în ultimii ani. 
Numărul specialiștilor din domeniul 

sănătății scade în fiecare an. Cel mai greu 
le este spitalelor raionale. Administrațiile 
instituțiilor medicale din regiuni se plâng de 
lipsa specialiștilor, dar și de vârsta înaintată a 
angajaților din domeniul medical. Medicii sunt 
nevoiți să activeze până la o vârstă înaintată, 
pentru că tinerii specialiști aleg să activeze 
în spitalele din capitală sau peste hotarele 
republicii.

S O C I A L

zile. Avem un cardiolog, dar este 
un specialist în etate”, a declarat 
Lilia Gordienco, vicedirectorul In-
stituției Medico-Sanitare Publice, 
Spitalul Raional Rezina.

Când am întrebat ce se întâm-
plă cu bolnavii care au nevoie de 
specialiști care lipsesc în spitale, 
vicedirectorul a recunoscut că 
sunt nevoiți să transfere bolna-
vii. „În cazul când vin pacienți, 
iar medici pe acel profil nu avem, 
transferăm bolnavii în alte spitale. 
De obicei, îi transferăm la Orhei. 
Nu avem ce face”, a adăugat Lilia 
Gordienco.

 Administrația spune că în-
cearcă să atragă tineri specialiști, 
dar aceștia nu prea vin. „În ulti-
mul an a fost angajat un singur 
tânăr specialist – neonatologul. 
Medicul-șef face cunoștință cu 
tinerii specialiști, încearcă să-i 
atragă, dar nu prea vin. Vin încet. 
Cei care vin, de obicei, au loc de 
trai aici. Dar avem câțiva medici 
tineri în echipă: un reanimato-
log, un pediatru și un chirurg”, a 
precizat vicedirectorul Instituției 
Medico-Sanitare Publice, Spitalul 
Raional Rezina.

„În ultimii zece ani, 
au fost angajați 
doar cinci medici tineri”

La Florești nu este lipsă strin-

gentă de specialiști, dar problema 
este în etatea acestora. „La noi, 
acoperirea cu specialiști este 
foarte bună, în comparație cu alte 
raioane, este de 98%. Problema 
este în vârsta persoanelor anga-
jate. Avem mulți angajați pensi-
onari sau prepensionari. Vârsta 
medie a medicilor angajați la noi 
este de 54 de ani. Este o proble-
mă gravă. Cel mai vârstnic este 
ORL-istul – 77 de ani, iar cel de-
al doilea specialist ORL tot este 
pensionar. Reanimatologul are 
70 de ani, iar acum este în conce-
diu pe cont propriu, întrucât are 
probleme de sănătate”, a precizat 
Ludmila Capcelea, vicedirectorul 
Instituției Medico-Sanitare Pu-
blice, Spitalul Raional Florești.

Administrația spitalului ne-a 
spus că, în ultimii ani, tot mai 
puțini tineri specialiști aleg să 
activeze în unitățile spitalicești 
din centrele raionale. „În ulti-
mul an, nu a venit niciun tânăr 
specialist care să dorească să se 
angajeze, cu părere de rău. În 
ultimii zece ani, am angajat vreo 
cinci medici, tineri specialiști. 
Aceștia activează în continuare 
aici, încercăm să-i motivăm să 
rămână. Unii sunt originari din 
alte raioane, iar aici închiriază 
spațiu localitiv. Asistente medi-
cale vin în fiecare an, fluxul este 
continuu. Nu avem probleme la 

acest capitol”, a spus vicedirec-
torul spitalului.

Administrația Spitalului Raio-
nal din Florești spune că trimite 
periodic Ministerului Sănătății 
o listă cu specialiștii de care ar 
avea nevoie. 

Potrivit datelor oferite de Mi-
nisterul Sănătății, în ultimii cinci 
ani, numărul medicilor s-a mic-
șorat cu 377 de persoane, iar al 
lucrătorilor medicali cu 1957 de 
persoane. „În urma exodului de 
specialiști, în ultimii ani, s-a creat 
un deficit de medici oftalmologi 
pentru copii, care constituie 0,045 
la 10 mii de copii, comparativ cu 
0,6, conform normativelor în vi-
goare. Se menține un nivel scăzut 
de cadre medicale la unele speci-
alități: medici psihiatri (0,4 la 10 
mii locuitori), medici de urgență 
(1,0 la 10 mii locuitori)”, se men-
ționează într-un răspuns oficial 
oferit de reprezentanții Ministe-
rului Sănătății pentru GAZETA 
de Chișinău. 

Ministerul Sănătății a precizat 
că repartizează doar tineri speci-
aliști pentru a fi angajați în câm-
pul muncii în cadrul instituțiilor 
medico-sanitare. În Republica 
Moldova, în instituțiile medicale 
activează 30.103 lucrători medi-
cali, dintre care 10.345 sunt me-
dici și 19.758 lucrători medicali 
cu studii medii.  

Testul de 
coronavirus, 
pe lista serviciilor 
medicale 
ale poliței 
de asigurare 
 

La 31 iulie, cabinetul de miniștri a apro-
bat câteva modificări la Programul asigu-
rărilor medicale, în contextul pandemiei 
de coronavirus.

Astfel, Guvernul a decis ca testul CO-
VID-19, tratamentul la domiciliu și testul de 
anticorpi să fie introduse în lista serviciilor 
medicale acoperite de polița de asigurare.

Prevederile vor intra în vigoare odată 
cu publicarea documentului în Monitorul 
Oficial.

În Republica Moldova, de la începutul 
pandemiei, s-au infectat cu COVID-19, în 

total, 3329 de cadre medicale. Din acestea, 
doar 50% au primit indemnizațiile care 
li se cuveneau, din partea Guvernului, în 
valoare de 16 000 lei. Pentru plata acestor 
indemnizații unice, au fost alocate 5 632 

milioane de lei.  
Pe de altă parte, Igor Zubcu, vicepreșe-

dintele Federației Sindicale „Sănătatea”, 
a recomandat ca instituțiile responsabile 
să monitorizeze distribuirea fondurilor și 
ca fiecărui cadru medical infectat să i se 
acorde indemnizația unică. 

Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale informează că examenul 
medical nu mai este o cerință obligatorie 
la admiterea în instituțiile de învățământ 
profesional-tehnic și superior. Prezentarea 
Adeverinței medicale (F086 e) a fost exclusă 
din cerințele obligatorii de la admitere. 
Aceasta rămâne a fi necesară numai la ad-
miterea în instituțiile în care specialitatea 
pentru care concurează candidatul necesită 
condiții fizice speciale.

Maria BÂLICI

Ana SÂRBU
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Patimile pentru Proimobil

 Președintele clubului sportiv 
„Lion Muay Thai” este Octavian 
Orheianu, tot el e și președinte 
al Federației Mondiale de K-1 
Amatori (WAK-1F) din Republica 
Moldova. Amintim că WAK-1F a 
fost fondată și condusă până nu 
demult de Dorin Damir, finul de 
cununie al lui Vlad Plahotniuc. 
Față în față, după trei ani

Orheianu și Musteață au fost 
invitați de procurori pentru con-
fruntări în dosarul intentat pentru 
escrocherie, la solicitarea celui 
din urmă. Fondatorul brandului 
Proimobil a depus anul trecut o 
plângere pe numele lui Orheianu, 
Damir și a unor foști procurori din 
cadrul PCCOCS că l-au deposedat 
de afacere printr-un atac raider. 

Confruntările au durat aproape 
șapte ore, apoi procurorii, obosiți, 
au decis să le amâne pentru o altă zi.

Musteață, inculpat 
și victimă

Vlad Musteață are statut de in-
culpat în dosarul intentat în 2017 
pentru evaziune fiscală, dosar care 
se află în gestiunea Judecătoriei 
Chișinău. Businessmanul a ajuns 
în vizorul forțelor de ordine în au-
gust 2017. Procurorii l-au acuzat 

La 28 august 2017, mascații și procurorii 
PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea 
Crimei Organizate și Cazuri Speciale) 
descindeau cu percheziții la Compania 

Proimobil, unul din principalii actori de pe 
piața imobiliară moldovenească. Au urmat 
rețineri, acuzații de preluare a afacerii, mandate 
de arestare, achitări de milioane. În prezent, 
scandalul Proimobil continuă, iar pe rol sunt 
două dosare penale. În unul din ele, omul de 
afaceri Vladislav Musteață are statut de învinuit, 
iar în altul, de parte vătămată.

că pe parcursul a doi ani nu a achi-
tat statului impozite de peste 5 
milioane de lei, prin neincluderea 
în documentele contabile și finan-
ciare a datelor privind venituri-
le și cheltuielile reale. Ulterior, 
Musteață a fost plasat în arest la 
domiciliu, dar acesta a părăsit 
teritoriul Republicii Moldova și 
a fost dat în urmărire generală. 

Musteață a fost reținut la data 
de 10 noiembrie 2017, în Italia, și  
urma să fie extrădat în Moldova, 
însă Judecătoria Chișinău a decis 
schimbarea măsurii preventive 
din arest la domiciliu în control ju-
diciar și afaceristul a fost eliberat 
de către autoritățile italiene. PC-
COCS a anunțat ulterior că acesta 
a achitat statului prejudiciul.

Vladislav Musteață susține în 
continuare că dosarul i-a fost fa-
bricat de către PCCOCS la comanda 
lui Damir pentru a-l deposeda de 
afacere și i-a acuzat pe procurorii 
anticorupție că tergiversează exa-
minarea plângerii sale. „Cu un an 
în urmă, am depus plângere despre 
toate încălcările comise în 2017, 
abuzurile în urma cărora a fost pre-
luată afacerea, a abuzurilor comise 
de PCCOCS. Din păcate, procesul 
decurge foarte anevoios. Afacerea 
mi-a fost preluată de Orheianu, dar 
este clar că el este reprezentantul 
lui Dorin Damir, iar în spatele lui 
stă nașul său și instituțiile de for-
ță”, ne-a declarat businessmanul.

Musteață ne-a mai comunicat 

că acum muncește la restabili-
rea afacerii, dar se confruntă cu 
multe dificultăți: „Avem proble-
me, inclusiv cu sediul, din cauza 
șantajului din partea aceluiași 
Orheianu. Avem probleme și din 
cauza dezinformării organizate de 
instituțiile media ale holdingului 
lui Plahotniuc. Suntem supuși în 
continuare unui atac”.

Referindu-se la dosarul in-
tentat pentru evaziune fiscală, 
Musteață a spus că procesul se 
desfășoară anevoios. „Prezentăm 
dovezi clare privind abuzurile co-
mise de procurori. Dar nu știu din 
ce cauză aceste dovezi nu atrag 
atenția cuvenită și aici tot apar 
întrebări”, a precizat Musteață.

Orheianu: 
„Sunt sportiv,
nu am nimic 
cu politica”

Octavian Orheianu a fost zgâr-
cit în declarații. Întrebat despre 
acuzațiile care i se aduc, acesta a 
spus că nu are nimic cu politica și 
poate să ne ajute doar dacă dorim 
să facem sport și să ne antrenăm 
la K-1: „Am peste o mie de spor-
tivi în asociația pe care o conduc. 
Dar sportivii pe care i-au arătat 
pe internet că ar fi șantajat nu-s 
ai mei, nu fac parte din federație”. 

Orheianu a precizat că a făcut 
bani muncind cinstit zece ani în 
Europa.

Dorin Damir: 
„Cui îi trebuie o firmă 
cu datorii de milioane?”

Dorin Damir respinge acuza-
țiile și susține că numele lui este 
folosit de Musteață pentru a se 
eschiva de răspunderea penală: 
„După plecarea PDM de la gu-
vernare, Musteață a început să 
umble pe la politicieni, procurori 
ca să-și rezolve problema. A fost 
și la Năstase. Pentru că a devenit 
în vogă să se facă dosare lui Pla-
hotniuc și celor din anturajul său, 
Musteață a profitat de situație și 
acum încearcă să mă folosească 
ca monedă de schimb pentru a-și 
rezolva problema. Firma lui are 
datorii de peste 40 de  milioane. 
Cui îi trebuie o firmă cu datorii 
de milioane?”.

Damir recunoaște că a vorbit 
cu Orheianu despre situația de la 
Proimobil, însă doar i-a dat un 
sfat cum să-l ajute pe Musteață. 

„Octavian și Vlad au fost pri-
eteni și parteneri o perioadă în-
delungată. Dosarul penal i-a fost 
pornit lui Musteață în baza unui 
demers al Inspectoratului Fiscal. 
Atunci a fost elaborată o listă cu 
mai mulți agenți economici care 
aveau datorii mari către stat. Pu-
teți să-l întrebați pe Sergiu Puș-
cuță. Octavian m-a întrebat cum 
poate să-l ajute pe Vlad. I-am răs-
puns că unica șansă este să achite 
datoria la stat”, a declarat Damir.

I N V E S T I G A Ț I E

Julieta SAVIȚCHI

Liber, cu mandatul 
de arestare 
în buzunar

Reacție la investigația precedentă

După publicarea anchetei „Greșeala 
procurorului Vinițchi”, am fost informați 
că mai există o persoană în libertate, deși 
pe numele său a fost eliberat mandat de 
arestare la data de 23 iunie. Este vorba 
despre Ion Corcodel (foto), învinuit de trafic 
de droguri, spălare de bani și apartenență 
la crima organizată. Personajul a ajuns în 
atenția presei în 2012, fiind învinuit împre-
ună cu Constantin Țuțu și Oleg Pruteanu, 
alias Borman, în dosarul omorului din Co-
drii Orheiului. Noi am reușit să-l localizăm 
pe Ion Corcodel și să-l convingem să ne 
răspundă la câteva întrebări.

Ion Corcodel a recunoscut că pe numele 
său a fost emis un mandat de arestare, însă 

susține că nu a venit nimeni după el.
Bărbatul a precizat că a fost reținut la 

data de 28 mai într-un dosar intentat de 
procurorul Pavel Vinițchi. „Dosarul a fost 
pornit pe aceleași capete de acuzare ca și în 
dosarul intentat în 2017. Am stat în arest 
preventiv 27 de luni, fiind eliberat în decem-
brie 2019. Oricum, dosarul se află pe rol în 
instanță. Dar Vinițchi nu știu cum a făcut, 
a disjuns dosarul și a pornit un alt dosar, 

cu aceeași învinuire. El a zis să-i dau 5 mii 
de euro ca să nu ajung la închisoare, dar nu 
i-am dat. Nici el nu a mai cerut și nu m-a 
deranjat mai mult”, ne-a declarat Corcodel. 

Învinuitul susține că Judecătoria Chi-
șinău a respins, la 29 mai, demersul lui 
Vinițchi de a-l plasa în arest preventiv. 
Decizia primei instanțe a fost contestată, 
iar la 23 iunie Curtea de Apel Chișinău a 
examinat recursul. La judecată a venit pro-
curorul Dumitru Ștefârță. Acesta a plecat 
imediat ce a prezentat acuzarea. Eu am 
așteptat deliberarea împreună cu avocatul. 
La pronunțare a fost avocatul, erau prea 
mulți în sală. Eu am așteptat la ușă. A ieșit 
avocatul și mi-a spus că am primit 30 de 
zile de arest. Nu s-a apropiat nimeni de 
mine ca să mă rețină. M-am dus acasă și 
nu am fost de atunci deranjat de nimeni. 
Ce, trebuia să mă arestez singur?”.

Emil Gaitur, ofițerul de presă al PC-
COCS, nu a răspuns la apelurile și mesajele 

noastre pentru a comenta situația.
Am solicitat opinia unui procuror din 

sistem, ca să ne explice care este procedura 
în astfel de situații.

„Dacă învinuitul nu a fost reținut în 
sala de judecată, procurorul care se ocupă 
de caz este cel care trebuie să aibă grijă 
de executarea mandatului de arestare. 
Procurorul trebuie să facă un demers la 
poliție privind arestarea persoanei. De 
obicei, procedura durează de la câteva zile 
până la o săptămână, dacă persoana nu se 
ascunde. Dacă poliția nu poate să iden-
tifice locul aflării suspectului, persoana 
învinuită este dată în urmărire generală. 
Consider că este o abatere serioasă din 
partea procurorului care gestionează do-
sarul, dacă un individ pe numele căruia a 
fost eliberat mandat de arestare stă acasă 
și se plimbă nestingherit de o lună și ju-
mătate”, ne-a spus omul legii.

J. S.

Octavian Orheianu Vladislav Musteață
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Luptă pentru economia 
de piață sau răfuială 
cu iz electoral?

Consiliul Concurenței a decis că unul din 
cei mai mari distribuitori de internet 
din țară, compania StarNet, ar abuza 
de poziția dominantă pe piața de 

retransmitere TV, aplicându-i o amendă de peste 
2,2 milioane lei. Directorul acesteia, Alexandru 
Machedon, califică decizia drept o „făcătură”, 
întrebându-se de ce dosarul a fost scos din sertar 
tocmai acum deși faptele invocate se referă la o 
perioadă de acum 2-6 ani. 

E C O N O M I E

Săptămâna trecută, Consiliul 
Concurenței a anunțat că la data 
de 16 iulie 2020, Plenul Consiliu-
lui a sancționat grupul de între-
prinderi „StarNet Soluții” SRL / 
„TV-BOX” SRL cu amenzi în va-
loare totală de 2,223 milioane lei 
pentru abuz de poziție dominantă 
pe piața serviciilor de retransmi-
siune a programelor audiovizuale 
în sectorul Buiucani al orașului 
Chișinău.

CC: Au suportat deliberat 
pierderi pentru 
a ruina concurența

Potrivit deciziei Plenului, în 
urma efectuării analizei de pia-
ță, s-a stabilit că grupul „StarNet 
Soluții” SRL / „TV-BOX” SRL, da-
torită poziției dominante deținute 
pe piața serviciilor de acces la In-
ternet din Chișinău, pe parcursul 
anilor 2014-2018, prin prisma 
activității integrate pe verticală, 
și-a exercitat puterea de piață pe 
a doua piață – cea a serviciilor de 
retransmisiune a programelor au-
diovizuale prin tehnologiile CATV 
și IPTV în zona în care grupul și-a 
dezvoltat rețeaua CATV.

În cadrul investigației, Ple-
nul Consiliului Concurenței a 
constatat că, în perioada dintre 
octombrie 2014 și martie 2017, 
grupul respectiv de întreprinderi 
a adoptat o politică de prețuri de 
dumping la comercializarea abo-
namentului de televiziune analo-
gică CATV, fapt ce nu i-a permis 
să-și acopere costurile medii vari-
abile suportate în urma prestării 
acestui serviciu. 

„Pe o perioada de aproximativ 
2 ani și 9 luni, „StarNet Soluții” 
SRL / „TV-BOX” SRL a suportat 
deliberat pierderi pentru a-și 
consolida poziția pe piața servi-
ciilor de acces la Internet în or. 
Chișinău, însă cu efecte asupra 
concurenței pe piața serviciilor 

Ion CHIȘLEA 

TV”, explică decizia Consiliului.
Drept urmare, Consiliul Con-

curenței a decis ca întreprinderile 
prezente pe piața respectivă să fie 
lipsite de posibilitatea de a con-
cura eficient în vederea protejării 
bazei existente de abonați și do-
bândirii unor potențiali abonați 
la propriile servicii în perimetrul 
străzilor pe care „StarNet Soluții” 
SRL / „TV-BOX” SRL prestează 
servicii CATV, neavând posibi-
litatea să practice un tarif la fel 
de scăzut.  

Concluzia finală a Consiliului 

este că politica de prețuri prac-
ticată de „StarNet Soluții” SRL 
/ „TV-BOX” SRL a reprezentat 
un element de restrângere a con-
curenței, fapt ce a dus cel puțin 
la diminuarea cotei de piață a 
întreprinderii reclamante (CTC 
„Alfa” SA), cu riscul ulterior de 
înlăturare a acesteia de pe piață.

În decizia CC se menționea-
ză și argumentele întreprinderii 
StarNet pe marginea subiectului 
sesizat. „Costul abonamentului 
CATV nu include și nu urmă-
rește recuperarea costurilor de 
infrastructură. Costul conectării 
este suportat de către compania 
StarNet Soluții ca urmare a pro-
moției de marketing efectuată în 
zonă, care urmărește securizarea 
bazei de clienți prin semnarea re-
petată a contractelor. Ca urmare, 
conectarea la serviciul de CATV 
se oferă gratuit și se acoperă din 
costul abonamentului lunar de 
Internet, iar costul serviciului de 
CATV este încasat de compania 
TV BOX SRL”, se explică într-o 

scrisoare anterioară a StarNet.
Argumentele celor de la Star-

Net n-au fost însă de natură să 
schimbe decizia Consiliului, care 
a aplicat amenda de 2,2 milioane 
de lei. Potrivit Plenului Consiliu-
lui Concurenței, ca circumstanță 
agravantă la stabilirea amenzii 
a fost faptul necooperării și ter-
giversării neîntemeiate de către 
„StarNet Soluții” SRL / „TV-BOX” 
SRL a desfășurării investigației 
prin acțiunile de neprezentare 
a informațiilor solicitate și/sau 
acțiuni de prezentare a unor in-
formații care au indus în eroare 
Consiliul Concurenței pe o peri-
oada de circa doi ani. 

Susținătorul unui partid 
de opoziție

Potrivit informației aflate în 
acces deschis, fondatorii compani-
ei StarNet Soluții sunt Alexandru 
Machedon, cu o cotă de 98%, om 
de afaceri și fost șef al staff-ului 
electoral al liderului PPDA An-

drei Năstase, și Iurie Machedon, 
cu 2%.  

La rândul ei, TV BOX este ad-
ministrată de Alexei Munteanu, 
fondatorii acesteia fiind Alexan-
dru Godoroja și întreprinderea 
Ai Soluții Creative, care deține 
o cotă-parte din capitalul social 
al TV BOX. 

Firma Ai Soluții Creative îl are 
în calitate de administrator pe 
același Alexei Munteanu, unicul 
fondator al întreprinderii fiind 
Dina Machedon, soția proprie-
tarului StarNet.

Potrivit Consiliului, „familia 
Machedon Alexandru și Dina de-
ține atât controlul întreprinderii 
StarNet Soluții SRL, cât și contro-
lul întreprinderii TV BOX SRL” 
și face parte din același grup de 
întreprinderi.

Într-un comentariu pentru 
portalul de știri Mold-street.com, 
Machedon a calificat decizia drept 
o „făcătură”, întrebându-se de ce 
dosarul a fost scos din sertar toc-
mai acum. 

Decizia Consiliului 
va fi atacată 
în judecată

În scurt timp compania a venit 
cu o reacție, anunțând că va ata-
ca în instanța de judecată decizia 
Consiliului Concurenței.

Conducerea companiei decla-
ră că atât amenda de peste două 
milioane de lei, cât și acuzațiile de 
deținere a unei poziții dominante 
sunt nejustificate, având în vedere 
faptul că pe piața comunicațiilor 
electronice există concurență efec-
tivă, iar concurenții StarNet dispun 
de putere economică și tehnologi-
că, rețele de distribuție și vânzări 
bine dezvoltate. „Ba mai mult, 
unul dintre concurenții StarNet 
are acces la infrastructura istorică 
esențială și greu de replicat”, se 
spune în comunicatul publicat pe 
pagina web a companiei, care se 
referă în acest caz la compania de 
stat Moldtelecom.

Contrar celor expuse în decizia 
Consiliului Concurenței, manage-

mentul StarNet susține că grupul 
nu a deținut și nu deține o poziție 
dominantă pe piața serviciilor de 
acces la Internet la puncte fixe în 
mun. Chișinău, și de fapt militează 
pentru o concurență loială și ones-
tă, care ar permite dezvoltarea 
ramurii de comunicații electronice 
din Republica Moldova.

 „Decizia plenului Consiliului 
Concurenței a venit în plină criză 
economică cauzată de pandemie, 
atunci când antreprenorii locali 
ar trebui sprijiniți de instituțiile 
statului, dar nu hărțuiți de aces-
tea. Mai mult decât atât, hotărâ-
rea încălcă numeroase drepturi 
garantate de către Constituția 
Republicii Moldova și Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului 
(dreptul la apărare, dreptul de a 
cunoaște învinuirea, de a prezen-
ta probe ș.a.). Acest fapt impune 
contestarea deciziei dubioase în 
instanța de judecată, pentru re-
vendicarea drepturilor ce au fost 
grav lezate”, menționează condu-
cerea companiei.

Rusia a distrus 
peste 16 tone 
de prune 
crescute 
în R. Moldova

Anunțul a fost făcut de serviciul 
Federal de Supraveghere Vete-
rinară și Fitosanitară din Rusia 
(Rosselhoznadzor). Direcția Ros-
selhoznadzor din orașul Mosco-
va, regiunile Moscova și Tula, la 
efectuarea controlului vamal al 
prunelor proaspete, în volum de 
16,4 tone din R. Moldova, a depis-
tat un obiect de carantină pentru 
Federația Rusă – molia orientală. 
Prezența obiectului de carantină 
în stare viabilă a fost confirmată 
de expertiza de laborator efectuată 
de Rosselhoznadzor, subordonat 
FGBU „Centrul rus de carantină 
a plantelor”.

OMC: 
Comerțul 
global va 
scădea cu 13%

Organizația Mondială a Comer-
țului (OMC) se așteaptă la o scădere 
de 13% a comerțului mondial anul 
acesta, din cauza șocurilor provo-
cate de pandemia de coronavirus 
(COVID-19), semnificativ mai puțin 
decât cel mai pesimist scenariu, ce 
indica un declin de 32%, a anunțat 
marți directorul general, Roberto 
Azevedo. Vorbind la un eveniment 
online organizat de ICC Brazilia și 
Confederația industriei braziliene, 
Roberto Azevedo a declarat că în 
cadrul OMC au sporit temerile că 
țările se îndreaptă spre autonomie 
ca răspuns la pandemie, transmi-
te Agerpres.ro.

Banca 
Consiliului 
Europei acordă 
R. Moldova un 
împrumut de 
70 de milioane 
de euro

Ministerul Finanțelor și Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(CEB) au semnat un acord de îm-
prumut de 70 de milioane de euro 
pentru a atenua impactul COVID-19 
asupra sănătății și ocupării forței de 
muncă. Astfel, 40 de milioane de 
euro vor fi oferite pentru componen-
ta Sănătate și vor finanța achiziția 
echipamentelor medicale și mate-
rialelor consumabile, reabilitarea și 
transformarea spațiilor/unităților 
medicale, mobilizarea de expertiză 
suplimentară. Alte 30 de milioane 
de euro vor fi oferite în calitate de 
suport pentru Întreprinderile Mi-
cro, Mici și Mijlocii. 

Consiliul Concurenței vs StarNet: 
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Explozia din Beirut. 
Intermediarii moldoveni

Nitratul de amoniu, un în-
grășământ chimic și, totodată, o 
componentă a explozibililor, care a 
detonat în Portul din Beirut a fost 
confiscat de pe un vas ce aparținea 
unui cetățean rus din Habarovsk. 
După spusele marinarilor aflați la 
bord, transmite RBC, proprieta-
rul a anunțat că este în faliment și 
„practic a abandonat vasul”. 

Nitratul de amoniu a fost con-
fiscat de pe vasul Rhosus în sep-
tembrie 2014. Vaporul transporta 
2.750 de tone de silitră din Georgia 
în Mozambic. În septembrie 2013, 
vasul a făcut o oprire fortuită în 
Beirut din cauza unor probleme 
tehnice.

După verificarea navei, autori-
tățile libaneze au interzis echipa-
jului să părăsească portul. Silitra 
confiscată de pe navă se păstra la 
debarcaderul 12 al portului, preci-
zează sursa citată. Îngrășământul 
urma să fie folosit. Din cauza că 

nava avea datorii la taxele portu-
are, autoritățile libaneze au obli-
gat patru marinari să rămână să 
aștepte înlocuirea lor.

Fostul căpitan al vasului, Boris 
Prokoșev, a declarat în cadrul unui 
interviu pentru Radio Svoboda că, 
în perioada în care echipajul său 
se afla în Beirut, îi scria în fiecare 
zi lui Putin.

„Îi scriam că situația noastră 
e mai proastă decât cea a deți-
nuților. Un condamnat știe când 
va ieși din închisoare, iar noi nu 
știam! Nu știam dacă vom ieși 
vreodată! Consulatul Federației 
Ruse a ironizat, spunându-mi: 
«Ce, vrei ca Putin să trimită for-
țele speciale ca să te scoată de aici 
cu luptă?». Puteau să contracteze 
serviciile unui avocat, dar nu au 
făcut nimic”, a evocat el. 

Nava a fost ștearsă 
din Registrul moldovenesc 
în 2014

Proprietarul navei era un om de 
afaceri din Rusia, Habarovsk, Igor 
Greciușkin (foto), stabilit în Cipru. 
După spusele marinarilor, citați de 
RBC, proprietarul a declarat că a 
falimentat și practic a abandonat 
nava. Juriștii creditorilor au ob-
ținut trei ordine de arest al navei 
Rhosus, înregistrată sub pavilion 
moldovenesc.

Silitra care a explodat marți seară 
în portul din Beirut, Libia, a fost 
transportată de un vas sub pavilion 
moldovenesc. Nava a avut o oprire 
forțată în Libia din cauza problemelor 
tehnice. În 2016, în cadrul Centrului de 

Investigații Jurnalistice, am realizat un experiment 
jurnalistic. Ne-am propus să înregistrăm o 
navă din Rostov pe Don din 1967 sub pavilion 
moldovenesc. Am găsit mai mulți intermediari 
moldoveni și le-am spus pe șleau că vrem să 
abandonăm pur și simplu nava. Uitați-vă ce oferte 
am avut. 

Armatorul a obținut licența 
din partea autorităților moldove-
nești, potrivit unui comunicat al 
Agenției, la 23 februarie 2012 și a 
fost radiat din Registrul de Stat al 
Navelor al R. Moldova în 2014 din 
cauza expirării documentelor de 
înregistrare. Angajații Căpităniei 
Portului Giurgiulești ne-au mai 
spus că i-au retras navei licența 
în 2014, după ce a fost reținută la 
Beirut și de atunci nu a mai circulat 
sub pavilion moldovenesc.

Pavilionul moldovenesc, cel pu-
țin, în perioada în care a obținut 
licența Igor Greciușkin, se oferea 
tuturor celor care, contra unei 
sume modice, voiau să scape de 
navele vechi. Astfel, în 2012, R. 
Moldova a ajuns să aibă o flotă de 
700 de nave. 

De aceea, 99% din armatorii 
care navigau sub pavilion moldo-
venesc nu sunt rezidenți ai R. Mol-
dova. Aproape jumătate din aceștia 
au fost șterși din Registrul de Stat 
al Navelor al R. Moldova din cauza 
implicării în traficul de arme, dro-
guri și chiar de emigranți.

R. Moldova în lista neagră 
a navelor cu risc înalt

Deși autoritățile responsabile 
de transportul naval au accentuat 
permanent importanța financiară a 

înregistrării navelor străine pentru 
R. Moldova, un proprietar al unei 
nave, de pildă, cu o capacitate de 
2.800 de tone, își procură dreptul 
să navigheze sub pavilion moldove-
nesc cu aproximativ 850 de euro. 

Acest fapt reprezintă o situație 
bizară, deoarece un cetățean mol-
dovean care vrea să își cumpere din 
străinătate o mașină, de exemplu, 
din 2006, cu o capacitate cilindrică 
a motorului de 1998 centimetri 
cubi, trebuie să achite pentru taxe 
vamale și pentru înregistrare apro-
ximativ 2.300 de euro. 

Prin urmare, înregistrarea unei 
nave maritime în R. Moldova este 
mai ieftină decât înregistrarea unei 
mașini! 

De fapt, înregistrarea navelor 
în R. Moldova constituie o aface-
re profitabilă pentru zeci de fir-
me intermediare care reprezintă 
armatorii în R. Moldova. O parte 
dintre acestea sunt proprietare de 
nave. Contactele lor pot fi găsite 
lesne pe internet. 

În 2016, un reporter a contactat 
mai multe firme intermediare din 
această listă, prezentându-se drept 
angajat al unei pretinse filiale a 
companiei „Volga Shipping Gems-
tone” din Rostov pe Don. El a soli-
citat serviciile intermediarilor din 
R. Moldova pentru a trece o navă 
din 1967 de sub pavilionul rusesc 

Cât costă și cum să obții licența pentru o navă maritimă din partea autorităților Republicii Moldova 

Ilie GULCA

Igor Dodon 
a fost primit 
la Moscova 
doar 
de Kozak 

Șeful statului nu-l poate aduce 
pe Vladimir Putin la Chișinău, dar 
forțează, înainte de alegeri, o ședin-
ță a Comisiei interguvernamentale 
moldo-ruse.

În luna octombrie, înainte de ale-
gerile prezidențiale, la Chișinău ar 
putea avea loc o nouă ședință a Comi-
siei interguvernamentale moldo-ruse 
pentru colaborare comercial-econo-
mică, în cadrul căreia urmează să fie 
semnată o serie de acorduri bilate-
rale importante. Despre acest lucru 

a anunțat președintele Igor Dodon, 
după întâlnirea de astăzi de la Mos-
cova cu șeful adjunct al administrației 
prezidențiale, Dmitri Kozak. 

Potrivit lui Dodon, în cadrul dis-
cuției cu Kozak a fost abordat și su-
biectul privind reluarea negocierilor 
pentru acordarea creditului rus în 
mărime de 200 de milioane de euro: 
„Am convenit ca în zilele următoare 
să se desfășoare prima rundă de ne-
gocieri dintre reprezentanții guver-
nelor R. Moldova și Federației Ruse”. 

Dodon mai spune că, în cadrul 
discuțiilor, a fost remarcată „o dina-
mică bună a exporturilor mărfurilor 
moldovenești pe piața rusă, după ce 
Guvernul Federației Ruse a prelungit 
termenul importului fără taxe vamale 
pentru mai multe mărfuri agroindus-
triale importante, ceea ce oferă pro-
ducătorilor noștri posibilitatea de a 
face economii substanțiale”. 

„În acest context, am discutat 

cu partea rusă problema legată de 
acordarea autorizațiilor pentru 
tranzitarea mărfurilor moldove-
nești pe teritoriul Ucrainei pentru 
a fi exportate în Rusia. Organele 
de resort au primit indicația de a 
soluționa această problemă în cel 
mai scurt timp posibil, în condiții 
reciproc avantajoase”, a subliniat 
președintele Dodon. 

De asemenea, Dodon spune că a 
convenit cu Dmitri Kozak să fie exa-
minată posibilitatea de a acorda R. 
Moldova un ajutor umanitar gratuit, 
sub formă de motorină (câteva zeci 
de mii de tone), pentru susținerea 
producătorilor agricoli, care au fost 
cel mai mult afectați de seceta înde-
lungată. Despre acesta președintele 
Dodon a anunțat și anterior, însă 
ajutorul nu a venit, deocamdată, în 
R. Moldova. 

ziarulnational.md

sub cel al R. Moldova, pentru a o 
preda la fier vechi.

Ofertele intermediarilor

Trei companii moldovenești – 
DRAGNA, GIP MANAGEMENT, 
VLANTA-INTER – s-au angajat să 
presteze servicii pentru reporterul 
nostru pentru a aranja această afa-
cere. Mai mult, ele s-au întrecut să-i 
ofere consultații ca să poată trece 
procedura de verificare a actelor 
la Căpitănia Portului Giurgiulești. 

Niciun angajat al celor trei fir-
me nu a întrebat despre istoricul 
navei, dacă a fost sau nu supusă 
unor sancțiuni internaționale, dacă 
vasul se află într-o stare tehnică 
adecvată pentru a efectua curse 
de transport etc. 

În ce privește afacerea înregis-
trării navelor pentru R. Moldova, 
aceasta ar semăna cu un aisberg 
din care statului moldovenesc îi 
revine doar vârful, mai exact, par-
tea cea mai mică.

Bilanțul exploziei este catastro-
fal pe plan uman. După un bilanț 
provizoriu, detonația ar fi făcut 
peste 100 de morți și 4.000 de 
răniți. 

Este vorba de asemenea de un 
dezastru economic ce pune la pă-
mânt un Liban răpus deja de criza 
Coronavirusului și de sancțiunile 
americane, lovind centrul nevral-
gic al țării.

În ce privește explozia silitrei, 
care a provocat atâtea pierderi, 
Boris Prokoșev a declarat că în-
seși autoritățile libaneze „sunt 
vinovate”. 

„Nu trebuia să aresteze nava, 
trebuia să scape de ea! Când le-am 
cerut voie să plecăm, trebuia să ne 
spună: «Plecați odată, nu vă mai 
cerem nimic!». Și-apoi, această 
silitră puteau să o scoată și să o 
folosească în câmp, ca îngrășă-
mânt. Dacă nu întreabă nimeni 
de încărcătură, este a nimănui!”, 
a declarat ex-căpitanul navei.
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Maimuțele 
și constituțiile

A - p o l i t i c e

Ca să fie limpede și să nu căutăm pisica 
acolo unde ea nu este: jocul de-a comisia 
constituțională nu i-a venit lui Igor 
Dodon în minte, ci i-a fost înșurubată 

acolo de experiența Rusiei. Ambasadorul 
moldovean la Moscova, Andrei Neguță, afirmase 
acum câteva săptămâni într-un dialog cu 
senatorul rus Kosaciov că Moldova „studiază 
experiența Rusiei în materie de reformă a 
Constituției”. 

Mimetismul (recte: maimuţă-
ria) de care dă dovadă infatua-
tul, dar inconsistentul, duce de 
Condriţa se developează o dată în 
plus, fără adaos original autohton. 

În general, două sunt atitudi-
nile față de legea supremă a unei 
țări. Una ține de imperfecțiunea 
ei (oricând se vor găsi oameni ne-
mulțumiți de cum s-au formulat 
unele articole: cazul articolului 
13 este emblematic), alta de ca-
racterul ei inviolabil. Nu vreau să 
intrăm în discuții sterile despre 
constituție și despre constituțio-
naliști, pentru că nu cunosc eu mai 
bine acest domeniu decât Nicolae 
Osmochescu sau Alexandru Arse-
ne, decât Boris Negru sau Victor 
Pușcaș. 

Dar ar exista un criteriu defi-
nitoriu de apreciere a constituției, 
a utilităţii ei. Acest criteriu este: 
în ce măsură constituția îi apără 
pe cetățeni de abuzurile statului 
(și nu invers). Cetățeanul așa ar 
trebui să aprecieze: constituția 
care garantează drepturi pentru 
oameni e o lege bună, cea care 
fortifică structurile statului e de-
testabilă. 

Care sunt motivele pentru care 
Igor Dodon și echipa vor să aten-
teze la Legea existentă? Ce mari 
griji pentru popor, pentru cetă-
țeanul simplu, pentru alegătorul 
său are în vedere președintele 
constituționalist? Barierele în 
calea fericirii contribuabilului 
moldovean ar fi următoarele: 
„blocajele constituționale în re-
lațiile Președinte-Guvern-Parla-
ment”; „problemele traseismului 
politic”; „inițiativele unor forțe 
politice și obștești privind redu-
cerea numărului de deputați”; 
„problemele de securitate nați-
onală, create de funcționarii de 
rang înalt cu dublă cetățenie” 
(Cine? Care? Când? – mvc); 
„necesitatea introducerii în 
Constituție a prevederilor pri-
vind politica externă echilibrată 
a statului moldovenesc”; „iniți-
ativele obștești privind oportu-
nitatea omiterii din Constituție 
a stipulărilor, care prevăd posi-
bilitatea lichidării statului prin 
intermediul referendumului”; 
„necesitatea concretizării atri-
buțiilor și statutului Curții Con-
stituționale, Consiliului Superior 
al Magistraturii”; „necesitatea 
redactării și concretizării unor 
prevederi din Constituție, revizu-
irii unui set de hotărâri ale Curții 
Constituționale care au depășit 
câmpul constituțional și/sau care 
au depășit limitele de competență 
constituțională a Curții”. 

Pe 4 august a.c., Beirutul a 
sărit în aer. O explozie puterni-
că (echivalentă cu un cutremur 
de 3,3 grade pe scara Richter) a 
ucis peste o sută și a rănit circa 5 
000 de persoane. Catastrofa nu a 
fost provocată de teroriști, ci de 3 
000 de tone de nitrat de amoniu 
– marfă confiscată de autoritățile 
libaneze și lăsată la păstrare în-
tr-un depozit încă din 2014. Te-
leviziunile s-au năpustit îndată 
asupra ruinelor și i-au încolțit pe 
martorii oculari, fericite că pot în-
viora apocalip-
sa monotonă a 
covidului cu o 
tragedie atât de 
spectaculoasă. 

Într-adevăr, 
orașul arăta a 
doua zi ca Hi-
roshima după 
bombardamen-
tul de pomină 
și această ima-
gine ar fi fost, 
probabil, cam 
tot ce ar fi reți-
nut și spectato-
rul moldovean 
din toată ne-
norocirea, dacă 
nu aflam, între 
timp, că salpe-
trul cu pricina 
fusese adus în 
Liban de un cargobot care circula 
sub pavilion… moldovenesc!

O scurtă investigație a dezvălu-
it întreaga poveste: nava „Rhosus“ 
era proprietatea unui om de afa-
ceri rus, Igor Greciușkin, și figura, 
din 2012, în Registrul de Stat al 
Navelor din Republica Moldo-
va. În septembrie 2013, nava a 
ridicat ancora în portul Batumi 
și s-a îndreptat spre Mozambic, 
unde trebuia să livreze salpetrul. 
O defecțiune tehnică majoră l-a 
silit pe căpitanul vasului să intre 
în portul Beirut, pentru reparații. 
Din varii motive, tehnice dar mai 
cu seamă financiare, cargobotul 
nu a mai fost reparat. Armatorul, 
un cetățean rus cu reședință în 
Cipru, era dator vândut: sub pre-
siunea creditorilor, administrația 
portuară a reținut nava și a pus 
sechestru pe îngrășămintele azo-
tate, stivuindu-le cu grijă într-un 
depozit. 

Libanul se află în inima Levan-
tului și birocrația lui e, bineînțe-
les, una levantină, adică greoaie 
și lăsătoare. Timp de aproape șase 
ani, aceasta nu a putut decide 
soarta primejdioasei încărcături. 
Greciușkin a dat faliment, mari-
narii s-au întors, cu chiu, cu vai 
acasă, Republica Moldova a șters 

în 2014 vasul din registrul naval 
(nu pentru încălcări, firește, ci 
pentru că nu au mai venit bani), 
dar nitratul de azot a rămas în 
depozit și a așteptat, răbdător, 
să-i vină ceasul.

Într-o țară în care cetățenii 
știu, din fașă, că jena și rușinea 
(de parcă ar avea și de ce să se 
rușineze!) nu sunt semne de ca-
racter, ci de slăbiciune, o explozie 
poate zdruncina orice, mai puțin 
conștiințele. Și Ion Chicu a reacți-
onat previzibil, în acord cu menta-
lul colectiv. Adică spălându-se pe 
mâini. Desigur, nu e plăcut să știi 
că vasul-bombă a intrat în portul 
Beirut ca navă moldovenească, 
dar încărcătura lui a detonat, to-
tuși, sub alte flamuri. Apoi, nu 
moldovenii au ținut șase ani sub 
soare trei mii de tone de salpetru, 
ci libanezii. 

Aparențele sunt liniștitoare, 
dar înșelătoare: vina statului 
RM, chiar dacă nu este directă, 

e în afara ori-
cărui echivoc. 
Pe mările și 
oceanele lumii 
circulă o puz-
derie de nave 
sub pavilion 
moldovenesc. 
Nu o fac însă 
întru gloria și 
prestigiul ță-
rii, ci pentru 
că aventurieri 
și afaceriști 
de tot soiul 
pot să-și înre-
gistreze vasele 
lor ruginite și 
defecte doar 
în porturi 
precum cel din 
Giurgiulești. 
Iar când statul 

RM dă undă verde pe mare aces-
tor epave potențiale, care mai și 
transportă, pe deasupra, mărfuri 
dubioase, el își recunoaște, invo-
luntar, complicitatea la viitoarele 
dezastre sau ilegalități.

Problema este, în realitate, 
foarte gravă, întrucât ține de nă-
ravurile păguboase ale demnita-
rului și cinovnicului moldovean 
care, în aproape trei decenii de 
neatârnare, încă mai confundă 
afacerile statului cu aranjamen-
tele de cartier ale băieților de 
gașcă. Am devenit, mulțumită 
acestor șmecheri lipsiți de scru-
pul și gata să facă bani (mari) 
din (absolut) orice, Tortuga Eu-
ropei. Suntem, azi, un teritoriu 
al pirateriei și al afacerilor clan-
destine, dar și refugiul tuturor 
escrocilor, bandiților și trafi-
canților din regiune. De altfel, 
pe lista neagră a țărilor cu cele 
mai multe încălcări ale norme-
lor navale internaționale, în fața 
noastră se află doar Tanzania, 
Togo, Cambodgia, Congo. Să nu 
ne întristăm însă: vom trena în 
spatele acestor neisprăviți doar 
până în clipa în care o navă cu 
ceva puturos și toxic la bord va 
detona sau se va scufunda chiar 
sub semețul pavilion moldav.

H a r t a  l u m i i

Tortuga 
Europei

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

În principiu, președintele în 
exercițiu fie că invocă propriile 
derapaje (traseismul) ca să schim-
be legea, în loc să o respecte, fie 
că restrânge și diminuează au-

toritatea parlamentului (într-o 
republică parlamentară!), fie 
aplică o atitudine segregaționistă 
față de cetățenii RM care dețin și 
cetățenia UE sau vrea să anuleze 
posibilitatea unei decizii (oricare 

ar fi ea, ea va exprima voința po-
porului) luată prin referendum, 
fie că vrea să fixeze în constituție 
relația dintre unele instituții pe 
care nu le controlează azi pe de-
plin, fie că, în special și esențial, 
vrea să ne „echilibreze” și să ne 
alinieze la turnurile din Kremlin. 
Toate făcute pentru propria grilă 
de guvernare. De parcă va fi în 
acest post veșnic.

Recitiți aceste „motivații” și 
arătați-mi măcar una ce deno-
tă grija pentru popor și ar fi în 
avantajul cetățeanului! Niciuna! 
Toate sunt pentru fortificarea... 
nici măcar a statului, ci a actualei 
guvernări. Nu mai spun că (e scris 
în constituție!) legea fundamenta-
lă nu poate fi revizuită în perioada 
stării de urgență, dar e strigător 
la cer să încalci prevederea expli-
cită a articolului 142 (2): „Nici o 
revizuire nu poate fi făcută, dacă 
are ca rezultat suprimarea dreptu-
rilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor sau a garanțiilor 
acestora”. 

P.S. Recitind încă o dată pre-
supusele rocade de (i)responsa-
bilități, preconizate de consti-
tuționalistul Dodon în vremuri 
de ciumă, nu știu de ce mi-am 
amintit de o parabolă povestită 
de Jean-Claude Carrière în Cercul 
mincinoşilor. Un îmblânzitor de 
maimuțe le anunță că vor primi 
câte trei ghinde la micul dejun și 
câte patru la cină. Maimuțele se 
revoltă, țipă, fac scandal. Atunci 
el întoarce macazul „în beneficiul” 
lor: Bine, am să vă dau patru ghin-
de la dejun și trei la cină. Și toate 
maimuțele sunt fericite. Numai nu 
mă întrebați la cine m-am gândit 
când mi-am amintit-o.

Toate

sunt pentru 
fortificarea... nici 

măcar a statului, ci 
a actualei guvernări. 

Nu mai spun că (e 
scris în constituție!) 
legea fundamentală 
nu poate fi revizuită 

în perioada stării 
de urgență, dar e 
strigător la cer să 
încalci prevederea 

explicită a 
articolului 142 (2): 

„Nici o revizuire 
nu poate fi făcută, 

dacă are ca rezultat 
suprimarea 
drepturilor 

și libertăților 
fundamentale 
ale cetățenilor 

sau a garanțiilor 
acestora”. 

Ion Chicu

a reacționat 
previzibil, în acord 

cu mentalul colectiv. 
Adică spălându-se 
pe mâini. Desigur, 
nu e plăcut să știi 
că vasul-bombă 

a intrat în portul 
Beirut ca navă 

moldovenească, dar 
încărcătura lui a 

detonat, totuși, sub 
alte flamuri. 
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S-a întâmplat în Suedia. 
Un profesor de economie de 
la un colegiu a declarat că nu 
a picat vreodată pe cineva la 
examen, dar a picat o dată o 
grupă întreagă. Acea clasă a 
insistat că socialismul este 
funcțional și că nimeni nu ar 

trebui să fie sărac și  nimeni 
bogat, toată lumea egală! 
Profesorul le-a spus, „ok, vom 
face în grupa aceasta un expe-
riment asupra socialismului. Se 
va face media tuturor notelor și 
fiecare va primi aceeași notă, 
astfel încât niciunul nu va pica 
şi niciunul nu va primi nota 10”.

După primul test, notele au fost 
adunate și împărțite la numărul 
de studenți și toți au primit nota 
8. Studenții care au studiat intens 
au fost supărați, dar cei care au 
învățat mai puțin au fost bucuroși 
peste măsură.

Cum cel de-al doilea test se 
apropia, studenții care studia-
seră puțin au învățat și mai pu-
țin, iar cei care studiaseră mai 

intens și-au spus că și ei vor o 
„pomană”, așa încât și ei au stu-
diat mai puțin. Media celui de-al 
doilea test a fost 6! Când a fost 
dat al treilea test, media notelor 
a fost 4. Spre marea surpriză a 
tuturor studenților, toți au picat. 
Nu putea fi o explicație mai simplă. 
Profesorul le-a spus că socialis-
mul va pica în final, deoarece, 
atunci când jumătate din po-
pulație va vedea că poate să nu 
muncească, pentru că cealaltă 
jumătate va avea grijă de ea și 
când jumătatea care a muncit 
realizează că nu are sens să mai 
muncească, pentru că alții sunt 
beneficiarii muncii lor, atunci 
acesta este sfârșitul oricărei na-
țiuni.

MREAJA REȚELELOR

Pisicuța mă-sii

Daca as porni vreo campanie 
contra violenței domestice, așa 
s-ar numi.

Azi iarăși, în urma unei pos-
tări într-un grup de femei, unde 
una se plângea că a fost bătută 
de soț, s-au găsit deștepte care să 
o îndrume „să fie mai pisicuță”, 
să lase jobul ca să nu mai fie ner-
voasă, să înțeleagă că el „doar o 

lovește, nu o bate agresiv” și să-i 
confirme că ea singură e vinovată. 
Asta, desigur, ea prima a declarat.

Încă n-am cunoscut nicio vic-
timă a violenței domestice care 
după un ceas de lacrimi să nu 
adauge încetișor „ei, da niș eu 
nu-s cadou...”

Fetelor, doamnelor, femeilor, 
persoane cu cervix, cum vă mai 
numiți acum... Femeile din Mol-
dova sunt MEGA-CADOU pentru 
oricine! Ca voi deamu nu-s!

Bărbații din Europa de-
muuuult nu mai visează soții care 
lucrează, cresc copii, le clădesc 
în față seara trei bliuduri, șterg 
praful cu limba și nu îndrăznesc 
să crâcnească când le deranjează 
ceva.

Aici femeile demult și-au băgat 

adânc piciorul în ceea ce numiți 
voi „a fi cadou” și au înțeles că în 
viața asta este un singur cadou 
– însăși viața.

Căsătoria nu înseamnă că 
încetați să vă mai temeți de tata 
(sau de mama) și începeți să vă 
temeți de alt cretin.

Ea înseamnă că v-ați ales un 
om matur, responsabil, cu care 
vi-i drag, plăcut, confortabil psi-
hologic să trăiți, dar pe care la 
fel de ușor puteți să-l trimiteți 
de unde a venit în cazul în care 
vă asuprește.

Și lăsați pisicuța în pace, pi-
sicuța e un animal cu demnitate 
și niciodată nu stă acolo unde 
nu se simte bine. Eu știu, că am 
avut vreo zece. Iar una mai nu 
m-a ucis.

În regiunea Lazio a Italiei, 
cu capitala la Roma, săptămâna 
trecută s-au aprobat noi măsuri 
anti-covid – se fac gratuit teste 
serologice celor veniți cu autoca-
rele de peste hotare. S-au ales teste 
serologice, care arată prezența an-
ticorpilor, nu și a infecției active, 
deoarece rezultatul este gata foarte 
repede, în vreo 20 de minute. Dacă 
testul e pozitiv, atunci doar acelor 
persoane li se face testul care indică 

prezența infecției active. Testele se fac la gara Tiburtina din Roma, pe 
bază voluntară și inițial lucrătorii medicali spuneau că majoritatea au 
acceptat și că foarte puțini aveau testele pozitive. Linkul la noutate 
este în comentarii.

https://www.fanpage.it/roma/test-sierologici-a-terminal-bus-per-
chi-viene-dallest-europa-lo-hanno-fatto-7-persone-su-10/

Săptămâna aceasta însă s-a observat că foarte puține autocare din 
Est vin la gara Tiburtina. Se presupune că șoferii ingenioși își lasă 
pasagerii prin alte părți pentru a evita testele. Printre aceștia sunt 
și șoferii de autocare din R. Moldova și România. Autoritățile din 
Roma au cerut colaborarea poliției pentru a intensifica controalele 
parcărilor ilegale de autocare și minibusuri. Ele sunt gata să meargă 
direct la intrarea pe autostrada Roma Nord pentru a efectua testele. Se 
vorbește deja despre necesitatea controalelor la frontieră. Controale 
la frontieră nu se fac deja de foarte mulți ani. Dar evitarea regulilor 
de către migranții din Est va duce probabil la revenirea controalelor 
la frontieră. 

Evitarea regulilor de către 
migranții din Est va duce 
la revenirea controalelor 
la frontieră

Sorina MACRINICI

Despre evenimentele din Beirut

Dionis CENUȘĂ

Vasul implicat în transporta-
rea îngrășămintelor (nitrat de 
amoniu), care se convertește cu 
ușurință în material explozibil, a 
operat timp de un an și nouă luni 
sub pavilion moldovenesc până în 
momentul reținerii în Beirut (fe-
bruarie 2012 – septembrie 2013). 
Deci, în momentul înregistrării 
nu au fost depistate nereguli, iar 
prima problemă a apărut odată 
cu transportarea celor circa trei 
mii de tone de nitrat de amoniu, 
îmbarcat în Batumi, adică în Geor-
gia. Totodată, nava a fost radiată 
peste câteva luni. Lucru care a dus 
la transferarea responsabilității 
pe umerii autorităților libaneze. 
Altceva nu era de făcut, deoare-
ce proprietarul rus a abandonat 
nava.

Așadar, văd 4 părți care au 
implicare nemijlocită în caz, dar 
despre responsabilități în incen-
diu vorbesc mai jos:

1. Moldova. Înmatricularea 
navelor se face în baza unor cri-
terii, și în mare parte, reieșind 
din imaginea proprietarului navei 
conform datelor internaționale și 
europene. Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene a 
început să facă o verificare mai 
minuțioasă, în special după sem-
narea Acordului de Asociere cu 
UE. Nava cu pricina a fost înma-
triculată și ulterior a fost oprită în 
Beirut până la parafarea Acordu-
lui de Asociere cu UE în noiembrie 
2013. Problema majoră este că 
Moldova are capacități limita-
te pentru a verifica pe loc ce se 
întâmplă cu navele sub pavilion 
moldovenesc. Probabil, pentru a 
face față riscurilor de securitate 
și de imagine de țară, autorități-
le necesită asistență UE pentru a 
capacita Agenția Navală.

2. Cetățeanul rus Igor Gre-
chiuskin este un businessman 
rus din Habarovsk, unde acum 
au loc proteste și unde până în 
2015 a guvernat corupția și ine-
ficiența totală a guvernării locale. 
Totuși, nimeni nu a dezvăluit de 
unde acest afacerist a găsit cir-
ca trei mii de tone de nitrat de 
amoniu. Dacă acest material a fost 
îmbarcat în Batumi, este logic ca 
materialul vine sau a fost stocat 
inițial în Batumi. Dar nu este clar 
dacă există urme criminale trans-
naționale sau, totuși, vorbim doar 
despre îngrășăminte.

3. Georgia. Vasul a pornit spre 
Mozambic din Batumi, unde se 
presupune ca a avut loc îmbarca-
rea nitratului de amoniac. Apropo, 
din 2008, dreptul exclusiv de a 
administra Portul din Batumi o 
are compania de stat kazaha Kaz-
MunayGas, care la fel din 2007 
controlează 75% din acțiunile 

Rompetrol. Așadar, nu este clar 
dacă autoritățile georgiene au vreo 
obligație de a inspecta porturile 
concesionate companiilor străine.

4. Liban. Autoritățile libaneze 
au inspectat vasul în 2013 și au 
descoperit probleme. Dar inves-
tigarea și soluționarea cazului a 
nimerit în blocaj, deoarece aface-
ristul rus a abandonat nava și ni-
tratul de amoniu, iar R. Moldova a 
retras autorizația, probabil pentru 
a nu fi atrasă în litigii internați-
onale. Deci timp de circa șapte 
ani (sept. 2013-august 2020), ni-
tratul de amoniu a fost stocat în 
portul din Beirut, fiind cunoscut 
faptul ca în condiții specifice aces-
ta poate exploda. Pe de o parte, 
vorbim despre incompetența, iar 
pe de altă parte, despre lipsa de 
resurse materiale pentru a stoca 
și a distruge în forma controlată 
substanța stocată.

Așadar, responsabilii pentru 
cele întâmplate se află în Liban, 
unde trebuie efectuate investi-
gații. Lovitura asupra imaginii 
țării o resimte R. Moldova, care 
necesită reforme instituționale 
pentru gestionarea sectorului 
naval. Georgia ar trebui la fel să 
clarifice situația de la Portul din 
Batumi. Nu în ultimul rând, tre-
buie de identificat ce fel de filie-
re sunt folosite de afaceriștii ruși 
pentru a-și înregistra navele în R. 
Moldova. O asemenea evaluare ar 
permite prevenirea utilizării pavi-
lionului moldovenesc în activități 
de natură criminală sau cu riscuri 
de alt ordin.

Ionela HADÂRCĂ

Eram, astăzi, în taxi. Șoferul e ce-
tățean al Republicii Moldova, vorbi-
tor de limba rusă, dar vorbește bine 
și în română. Locuiește la Tighina, 
dar muncește în Chișinău.

Mă întreabă:
- Ce părere aveți despre faptul că 

numărul unioniștilor crește?
- De ce mă întrebați?
- Pentru că e foarte bine, după 

părerea mea, zice domnul. Cel mai 
interesant este faptul că eu am cu-

noscuți ruși, care și-au dat seama că singura salvare este unirea cu 
România. Foarte mulți ruși pe care îi cunosc vor tare mult ca DNA-
ul să treacă Prutul. Eu tot m-am 
convins că e singura soluție. Am 
o fetiță de 15 ani. Mă doare su-
fletul când mă gândesc că acest 
stat nu îi poate oferi niciun viitor. 
Am pierdut încrederea în toată 
clasa politică. Doar unirea ne mai 
poate salva de această sărăcie și 
dezordine.

- Se pare că aveți dreptate, îi 
răspund.

- Eu trăiesc la Tighina, dar fac 
naveta în fiecare zi la Chișinău. 
Vin aici cu mare drag să aud, să 
vorbesc în limba română, am o 
dragoste aparte pentru ea, dar 
tare mă doare sufletul când in-
tru într-un magazin, de exemplu, 
iar unii vânzători îmi răspund în 
rusă, deși mă adresez în română. 
Problema noastră, a majorității, a 
românilor moldoveni, chiar dacă 
sunt vorbitor de rusă, mă consider moldovean, este că suntem prea 
permisivi, prea indiferenți. E nevoie de o lege care să-i oblige pe cei 
care sunt în serviciul public să vorbească în limba de stat, în limba 
română. Eu am trăit toata viața într-un mediu în care s-a vorbit doar 
limba rusă, dar am început să învăț limba română din 1995, în peri-
oada când eram student. Atunci știam doar mulţumesc, la revedere 
și alte câteva expresii.

Călătoria se apropie de final. Plătesc, îi mulțumesc pentru discuție 
și îi urez sănătate, adăugând:

- Doamne ajută. Vom reuși.
El:
- În stânga Nistrului unii oameni zic - PMR pobedit, dar eu știți 

cum descifrez PMR?
- Nu, zic eu.
- PMR – Patria-Mamă România!

PMR – Patria-Mamă 
România!

Vasile MUNTEANU

Care este sfârșitul oricărei nații?

Raisa LOZINSCHI

Eu am 
cunoscuți 

ruși, care și-au dat 
seama că singura 

salvare este unirea 
cu România. Foarte 
mulți ruși pe care îi 
cunosc vor tare mult 
ca DNA-ul să treacă 
Prutul. Eu tot m-am 
convins că e singura 

soluție.
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Coronavirusul, încă o graniță 
între absolvenții de liceu 
și universitățile europene

Starea de urgență a fost prelungită până la 
31 august, pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Doar anumite categorii de 
persoane pot traversa frontiera cu 

România și fără a li se impune aflarea în carantină 
în România sau R. Moldova. Una din aceste 
categorii sunt elevii și studenții care studiază sau 
încep să studieze la instituțiile de învățământ din 
România sau din alte țări. 

S A T U L  P L A N E T A R

Am discutat cu trei absolvenți 
de liceu, din R. Moldova, despre 
ce studii au ales să facă, despre 
admiterea la instituțiile de învă-
țământ din afară și deplasarea lor, 
care au devenit mai dificile din 
cauza actualei pandemii. 

 
Admiterea și deplasarea 
în alte țări, mult mai 
dificile în acest an  

Daniela Jovmir, absolventă a 
Liceului Teoretic Român-Francez 
„Gheorghe Asachi” din Chișinău, 
admisă la Universitatea din Stras-
bourg, ne-a spus: „Înscrierea și 
admiterea au avut loc online, nu 
a fost necesară depunerea fizică a 
dosarului. Însă am avut dificultăți 
la obținerea asigurării medicale, 
a cazării. Cazarea a fost cel mai 
dificil de obținut, pentru că nu am 
putut merge în Franța. Nu știm 

dacă este din cauza pandemiei, 
dar în acest an nu am avut dreptul 
să cerem cămin”. 

Daniela adaugă că a avut difi-
cultăți la planificarea deplasării, 
unii colegi și-au cumpărat bilete 
la avion și au fost anulate. Pentru 
a merge cu autocarul, sunt nece-
sare o adeverință de la instituția 
de învățământ din Franța și un 
certificat medical. Dar călătoria 
durează 36 de ore și riscul de con-
taminare este mai mare. „Testul 
COVID nu este obligatoriu, dar 
ni s-ar putea solicita să îl facem 
în Franța. Ni s-ar putea solicita 
să stăm în carantină, dar sperăm 
să nu fie necesar”, crede Daniela.

Alexandrina Tertea, de ase-
menea fostă elevă a Liceului 
Teoretic Român-Francez „Ghe-
orghe Asachi”, trage nădejde că 
va studia economie și gestiune la 
Marsilia. Și ea zice că admiterea 
a durat mult mai mult, din cau-
za pandemiei. „Am depus actele 
prin Alianța Franceză, care s-a 
ocupat de transmiterea dosaru-
lui. Deocamdată, nu am decis cum 
voi pleca în Franța, zborul meu a 
fost anulat. Mai mulți colegi mi-au 
spus că au fost admiși la studii în 
Franța, după care au primit un re-
fuz, din cauza pandemiei. Mie mi 

Maria BÂLICI

s-a spus că ne vor primi”, afirmă 
Alexandrina Tertea.

Paul Babici, fost elev al Lice-
ului Teoretic „Vasile Alecsandri” 
din Ungheni, este încrezător că 
va studia inginerie aeronautică 
la Poitiers, de asemenea Franța. 
El a depus dosarul în luna martie 
la trei universități franceze – la 
Paris (Sorbona), Toulouse și Bor-
deaux. A fost acceptat la Paris și 
la Bordeaux. De la Bordeaux a 
primit din nou un refuz, pentru 
că cetățenii non-europeni au fost 
respinși din cauza pandemiei de 
coronavirus. Apoi a trimis dosa-
rul ca cetățean român și a fost 
admis la Poitiers. 

Paul afirmă că are bilet la avi-
on pentru data de 4 septembrie 
și speră că zborul nu se va anula. 
„Este dificil să ne deplasăm acum. 

La cazare am avut o proble-
mă, francezii nu vor să răspundă 
la numere străine. Am aflat că ei 
nu vor să-ți dea spațiu cu chirie 
fără să te vadă. În septembrie 
sper să găsesc cazare”, e opti-
mist Paul. 

Tânărul relevă că, la înscrierea 
ca cetățean român, cu diplomă 
din R. Moldova, care nu are un 
cod special la fel ca diplomele eu-
ropene și nu e introdusă în baza 
de date europeană, a trebuit să 
traducă și să apostileze diploma.  

 „Colegii mei care nu au cetățe-
nia română au trebuit să meargă 
la București pentru a obține viza și 
au stat în carantină în R. Moldova. 
Și au fost obligați să arate că au 
șase mii de euro pe cont, pentru a 
dovedi că se pot întreține!”, ne-a 
relatat Paul.

Câteva informații obținute 
de la MAEIE și Poliția 
de Frontieră  

Sergiu Corcodel, ofițer de presă 
în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene 
(MAEIE), ne-a spus că fiecare țară 
are condiții de călătorie diferite 
pentru perioada pandemiei, iar 
pe site-ul MAEIE se publică în 
fiecare vineri informații noi, la 
alerte de călătorie. Studenților li 
se recomandă să contacteze direct 
instituția de învățământ pentru 
a afla de ce acte mai au nevoie, 
pentru a fi ghidați. 

Am întrebat în ce fel sprijină 
ministerul acești studenți care se 
confruntă cu tot felul de dificultăți 
și ni s-a spus că instituția infor-
mează cetățenii doar cu privire la 
condițiile de călătorie.  

  Potrivit Raisei Novițchi, res-
ponsabil de presă în cadrul Poliției 
de Frontieră, elevii și studenții 
înmatriculați la instituțiile de în-
vățământ din alte țări pot traversa 
frontiera în această perioadă fără 
a fi nevoiți să stea în carantină. 
Acestora li se recomandă să con-
tacteze Poliția de Frontieră, pen-
tru a afla ce documente le sunt 
necesare dacă vor traversa fronti-
era de mai multe ori, pentru a nu 
li se impune carantina. La ieșirea 
din republică, dar și la revenire, se 
verifică doar pașaportul, tempe-
ratura și dacă există interdicții de 
părăsire a teritoriului Republicii 
Moldova. 

Măsuri de sprijin necesare 
pentru acești tineri 

În această perioadă atât de di-
ficilă, credem că oamenii și îndeo-
sebi acești tineri au nevoie de spri-
jin material și moral, de un mesaj 
aducător de încredere și siguranță. 
Ne-am dori să știm că aceștia nu 
vor fi lăsați singuri în fața acestor 
probleme și că măsurile de susți-
nere nu vor întârzia să vină. 
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APEL cu privire la transparența 
cheltuielilor pentru publicitatea 
online a partidelor politice și 
liderilor acestora

GAZETA de Chișinău lansează un Apel 
privind transparența cheltuielilor pentru 
publicitatea online făcută de partidele 
politice din Republica Moldova și de 

liderii acestora.

- Solicităm deputaților Parla-
mentului Republicii Moldova să 
elaboreze și să propună un proiect 
de lege prin care ar putea fi create 
instrumente legale privind moni-
torizarea și verificarea cheltuielilor 
pentru publicitatea sponsorizată 
pe internet. Cerem ca rapoartele 
pe care partidele politice și con-
curenții electorali le prezintă la 
CEC să fie detaliate la capitolul 
„publicitatea în internet”, astfel 
încât să prevadă subcategoriile de 
cheltuieli, cum ar fi bannere online, 
postări sponsorizate pe rețelele de 
socializare, reclama google (goo-
gle ads), pentru a vedea cum sunt 
divizate aceste costuri. În prezent, 
există doar o categorie unică, pu-
blicitate pe internet.

- Solicităm liderilor politici care 
dețin funcții de demnitate publică 
să facă publice facturile pentru pu-
blicitatea de pe Facebook. Atunci 

când este o postare sponsoriza-
tă prin care se face promovarea 
unui partid, cheltuielile la fel ar 
trebui să fie făcute publice. Așa 
cum cheltuielile pentru deplasă-
rile demnitarilor publici, care sunt 
și persoane politice, sunt făcute 
publice, cerem ca și informația 
despre cheltuielile acestora pen-
tru publicitatea online, în calitate 
de persoane de demnitate publică, 
să fie publicate. Trebuie să existe o 
diferențiere între funcția publică 
profesională pe care o are liderul 
politic și statutul de membru de 
partid sau de lider de partid.

-    Publicarea facturilor, de către 
partidele politice și liderii aces-
tora, de pe rețeaua de socializare 
„Facebook”. Acestea ar trebui să 
conțină ID-urile conturilor publi-
citare, titlul campaniei publicitare 
pentru care s-a făcut reclama, su-
mele cheltuite per fiecare postare 

P R I V I R E A

Rețelele de socializare au deve-
nit în ultimii ani tot mai des plat-
forme utilizate de către politicieni 
pentru comunicarea cu cetățenii. 
Comoditatea și viteza de transmi-
tere a mesajelor prin intermediul 
lor îi determină pe liderii politici 
să le folosească în scopuri de agi-
tație politică, atacuri împotriva 
oponenților politici și crearea de 
imagine în mediul virtual. 

Conform datelor oficiale, doar 
pe rețeaua Facebook sunt înregis-
trați circa 1 milion și o sută de mii 
de cetățeni moldoveni. În ajunul 
campaniei electorale, tot mai mulți 
lideri politici folosesc în această 
perioadă instrumente plătite ofe-
rite de rețelele de socializare.

Pentru publicarea postărilor 
sponsorizate sunt folosiți inclusiv 
bani publici. Conform datelor ofici-
ale, în anul 2020 partidele politice 
vor primi subvenții în valoare de 
31.203.800,00 lei din bugetul de 
stat. Din punct de vedere al trans-
parenței cheltuielilor de către per-
sonalitățile publice, ar fi corect să 
fie publicate sistematic rapoarte 
detaliate privind publicitatea pe 
online. Pentru că interesul privind 
felul în care sunt folosiți banii pu-
blici trebuie să fie în prim-plan, 
iar cetățenii să cunoască exact cât 
și pentru ce sunt cheltuiți banii 

contribuabililor.
În acest sens, venim cu o serie 

de solicitări către autoritățile pu-
blice centrale privind asigurarea 
transparenței și accesului la in-
formația de interes public, după 
cum urmează:

- Comisia Electorală Centrală 
(CEC) să verifice de pe ce conturi 
bancare este făcută publicitatea 
pentru partidele politice și liderii 
acestora.

Legea prevede ca toate cheltu-
ielile în campania electorală să fie 
făcute dintr-un singur cont bancar. 
Aici apare o problemă, pentru că 
plățile pentru publicitatea de pe 
Facebook poate fi făcută de pe mai 
multe conturi și mai multe persoa-
ne gestionează paginile.

- Concurenții să raporteze con-
turile sau donațiile făcute de alte 
persoane fizice sau juridice pentru 
publicitatea sponsorizată. Dacă se 
face plata de pe alte conturi, aces-
tea să fie raportate, chiar dacă sunt 
făcute prin donație.

Atât timp cât nu există instru-
mente necesare, pentru a vedea din 
ce țări și de pe ce conturi bancare 
au fost făcute tranzacțiile, verifica-
rea este foarte dificilă. În prezent, 
opțiunea CEC-ului este ca acestea 
să rămână la discreția concuren-
ților electorali.

sponsorizată în parte, conturile și 
cardurile bancare de pe care a fost 
plătită publicitatea, cu indicarea 
sursei financiare.

Dacă în cazul publicității po-
ligrafice candidații sunt obligați 
să raporteze datele privind tirajul 
pentru pliante, ziare și alte tipuri 
de materiale tipărite, în cazul pu-
blicității online aceste informații 
nu sunt verificate corespunzător. 

Pornind de la cele expuse în 
acest Apel, GAZETA de Chișinău, 
împreună cu instituțiile indepen-
dente de presă și cu cele ale socie-
tății civile din Republica Moldova, 
solicită autorităților publice cen-
trale, liderilor și partidelor poli-
tice să examineze revendicările 
propuse mai sus pentru a asigura 
transparența bugetară și accesul la 
informația de interes public.

Totodată, ținem să menționăm 
că, în paralel cu acest apel, GA-
ZETA de Chișinău, împreună cu 
organizațiile semnatare ale acestui 
apel, intenționează să expedieze o 
petiție către administrația rețelei 
de socializare Facebook prin care 
să solicităm publicarea facturilor 
pentru reclamele făcute de parti-
dele politice și liderii acestora, din 
motiv că aceste cheltuieli prezintă 
interes public, iar o parte din ele 
sunt plătite din subvențiile primite 
de la bugetul de stat.

Cetățenii Republicii Moldova 
trebuie să fie informați despre felul 
în care sunt cheltuiți banii publici.

7 august 2020
Organizațiile semnatare:

GAZETA de Chișinău

Ministrul Economiei și Infras-
tructurii, Sergiu Railean, a avut 
o întrevedere cu ambasadorul 
României în Republica Moldo-
va, Daniel Ioniță. Subiectul dis-
cuției a vizat evoluția relațiilor 
comercial-economice dintre cele 
două state.

„România a fost întotdeauna un 
partener de încredere pentru țara 
noastră nu doar pe filiera de coo-
perare economică, dar și prin spri-
jinul acordat în cele mai dificile 
situații. Chiar și acum, în perioada 
pandemiei de COVID-19, România 
a fost alături de noi cu un suport în 
valoare de 3,5 milioane euro, fapt 
pentru care vreau să aduc sincere 
mulțumiri Guvernului român”, a 
menționat ministrul Railean.

Părțile au mai discutat des-
pre realizarea proiectelor de in-
frastructură în sectorul energetic, 
în special pe segmentul de inter-
conexiuni, în domeniul atragerii 

investițiilor în sectorul industriei, 
colaborarea în cadrul diverselor 
proiecte transnaționale.

La rândul său, ambasadorul 
Daniel Ioniță a reiterat că Re-
publica Moldova poate miza pe 
suportul Guvernului României în 
realizarea obiectivelor propuse și 
optează pentru o colaborare efici-
entă pe domenii de interes comun, 
precum infrastructura energetică, 
comerț, investiții etc.

În Republica Moldova activează 
1709 de întreprinderi cu capital 
românesc. Investițiile în capitalul 
social au însumat 3,831 miliarde 
de lei. România se clasează pe lo-
cul 1 printre principalii investitori 
ai Republicii Moldova, atât după 
valoarea capitalului investit, cât 
și după numărul de întreprinderi 
cu capital român.

radiochisinau.md
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Daniel Ioniță: Republica Moldova poate 
miza pe suportul Guvernului României 
în realizarea obiectivelor propuse

La votare, ne vom șterge 
picioarele de preșuri 
îmbibate cu alcool

Comisia Electorală Centrală 
(CEC) pregătește terenul pentru 
votarea în condiții de pandemie. 
În planul elaborat există măsuri ca 
intrarea în secția de votare a unui 
număr limitat de persoane, vota-
rea cu măști și mănuși și punerea 
semnăturii cu pixul personal.

Potrivit CEC, documentul a fost 
remis pentru avizare Comisiei na-
ționale extraordinare de sănătate 
publică. Ar putea fi implementate 
unele măsuri de protecție, printre 
care organizarea accesului fluidi-
zat al alegătorilor la secția de vo-
tare; admiterea în incinta secției 
de votare a unui număr limitat de 

alegători; accesul alegătorilor în 
secția de votare și sediul organelor 
electorale doar cu echipament de 
protecție (măști, mănuși); alegă-
torii se vor prezenta la secțiile de 
vot cu pixurile personale etc.

De asemenea, la intrarea în 
localul secției de votare, s-ar pu-
tea instala pe podea câte un preș 
îmbibat cu soluție dezinfectantă 
pe bază de alcool pentru dezinfec-
tarea încălțămintei, iar în locuri 
vizibile și accesibile pentru vizi-
tatori, dozatoare cu soluție dezin-
fectantă pe bază de alcool pentru 
respectarea igienei mâinilor.

N.M.
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C U L T U R Ă

Contrariată, se va supune regi-
mului, dar și dorinței de a cânta, 
de a fi mereu în scenă, oriunde 
s-ar afla aceasta, fie în condiții 
necunoscute de ea, la Cernobîl, ori 
pe scena ei de la Chișinău, ori la 
Moscova, în spectacolele Teatrului 
„Bolșoi”, sau la Tokyo, la Sidney, 
sau Milano, ori pe podiumul altor 
teatre europene, ori pe faimoasa 
scenă a Metropolitan Opera din 
New York. Un tur glorios de ar-
tistă și un final imprevizibil de 
dramatic ce amintește de unul din 
personajele sale, sublima actriță 
Lecouvreur, care, iubind – iar 
Maria iubea oricând și oriunde 
să cânte – sfârșește prin a săruta 
un buchet de flori otrăvit… 

Curios și neobișnuit, totuși, 
pentru mediul predominant agrar 
din Basarabia sovietizată e că o 
fată modestă de la țară, cu o scurtă 
biografie într-o formație artisti-
că de amatori, va face, doar după 
cinci ani de studiu la Conserva-
tor și un scurt stagiu la Scala, o 
carieră fulminantă de artistă de 
talie internațională, cu un debut 
spectaculos, la 27 de ani, în rolul 
Tosca de Puccini. 

Vocea ei de soprană lirico-dra-
matică, dar, spre deosebire de atâ-
tea altele, culoarea ei timbrală, 
expresia perfectă a vocii pusă în 
lumină, în special, de partidele 
de belcanto (amintim aici de su-
blima Norma de Bellini) o făceau 
oarecum ieșită din comunul solis-
telor teatrelor lirice. Muzicalitatea 
și accentuatul ei simț dramatic 
modelau din aceeași Tosca, în re-
gistre opuse, o tandră actriță ce 
iubește și o necruțătoare ucigașă; 
la fel cum din fragila și delicata 
Mimi se putea transfigura în gla-
ciala Turandot, o partidă feroce și 
distrugătoare de voci, așa încât e 
greu să-ți imaginezi cum e posibil 
ca după rolul plin de tristețe al 
tinerei boeme răpusă de ftizie, să 
te lansezi în acrobațiile vocale ale 
orgolioasei prințese chineze? 

Ea a fost și Nedda, paiața neso-
cotită și infidelă, rol ce i-a adus, în 
’71, un extraordinar succes newyor-

kez (după care directorul Metro-
politan Opera o va invita pentru o 
întreagă stagiune, doar că Moscova 
nu-i va permite să se angajeze, in-
vocând formal statutul ei de de-
putat URSS) și, totodată, cea mai 
sfâșietoare, profundă și dramatică 
Madama Butterfly a scenei lirice de 
la Chișinău care a convins, în ’67, 
un juriu internațional să-i acorde 
titulatura, devenită emblematică 
pentru imaginea ei, de „cea mai 
bună Cio-Cio-san a lumii”. 

Episodul citat la noi până la 
sațietate devine, totuși, viu și de 
netăgăduit dacă urmărești filmul 
cu opera lui Puccini, Maria Bieșu 
avându-l alături pe Mihail Mun-
tean-Pinkerton (doar vocea sa), 
film care păstrează frumusețea 
celor două voci, la fel și parfumul 
iubirii micuței gheișe, curată și 
înălțătoare, ce s-ar desprinde par-
că dintr-un inocent și de neuitat 
răsărit de soare nipon.

Soprana repertoriului 
italian

O voce de nedespărțit mai ales 
de dramele pasionale verdiene, 
puternică și viguroasă pentru 
Leonora, care se împotrivește 
„forței destinului”, ori disperată 
și tandră în partida Ameliei, care 
nu-și mai poate masca iubirea, ori 
miraculos de caldă (aici intervine 
mai ales culoarea timbrului ei in-
confundabil) atunci când cântă, 
despărțindu-se de viață, Aida ei 
din scena finală. 

Dar ea putea fi și era cu ade-
vărat o sacerdotă monumentală, 
pe care o admirai în Norma, în 
cantilena ei perfectă din Casta 
diva, în cascadoriile ei vocale ce te 
emoționau și-ți dădeau frisoane, 
ca mai apoi să o vezi transpusă 
într-o simplă țărăncuță, în San-
tuzza, sedusă și abandonată, ori 
în concerte camerale, selectate 
cu eleganță în special din liedul 
francez, din care muzicalitatea 
și disponibilitatea ei vocală pen-
tru o nuanțare discretă și subtilă 
creau mici bijuterii pline de viață 
și sensibilitate. 

În esența ei, ea a fost soprana 
repertoriului italian, cu deosebire 
a celui verist, deși a cântat și din 
opera rusă, și din cea națională, 
în timp ce autoritățile sovietice 
veghetoare de politici culturale 
se aflau mereu în alertă pentru a 
cere și impune „echilibrul nece-
sar” dintre ce voia și ce „trebuia” 
să cânte Maria Bieșu. Concesii 

Diva

făcute, uneori, de ambele părți 
(ea a cântat și rolul soției nefe-
ricitului bolșevik Serghei Lazo), 
dar nimeni niciodată nu a reușit 
să-i reorienteze predilecțiile și 
opțiunile de repertoriu. 

Caracterul ei ferm, alimentat 
și de conștiința talentului cu care 
era înzestrată, la fel și succesele, 
turneele în afară într-o perioadă 
în care, în URSS, cortina de fier 
nu se ridica decât în cazuri excep-
ționale, au avut efectul ca întreaga 
trupă să se subordoneze vocii și 
preferințelor Mariei. Opera Na-
țională Chișinău devenise, astfel, 
un teatru de divă! 

De aici, ștacheta valorică ridi-
cată, exigențele mărite, filtrarea 
minuțioasă a prim-soliștilor, di-
rijorii, scenografii, regizorii se-
lectați cu grijă, în timp ce culisele 
teatrului fierbeau de orgolii răni-
te, de speculații, intrigi, de pasiuni 
și frustrări inspirate parca dintr-o 
operă veristă. Dar era destul ca 
Maria să apară în scenă, să intre 
în rolul care capta toate energi-
ile în mrejele carismei ei și ale 
spectacolului, ca triumful divei, 
ropotele de aplauze ale unei săli 
pline să devină – spre satisfacția 
tuturora – ale întregii trupe.

Vocea eternului feminin

Dificilă și inabordabilă, vani-
toasă și distantă, dar incredibil 
de sentimentală și caldă în mo-
mentele în care nu-și mai putea 
controla emoțiile, Maria știa să-și 
respecte statutul de primadonă. 
De o pedanterie surprinzătoare, 
avea pusă la punct pas cu pas, eve-
niment cu eveniment o cartotecă 
a întregii sale cariere artistice. 

O făcea oare din orgoliu? Sau, 
mai degrabă, din bucuria de a 
mai retrăi o dată și a păstra în 
memorie spectacolele și concer-
tele ce veneau în avalanșă ca o 
mărturie unică a rațiunii întregii 
ei existențe? Un fel de compen-
sație pentru lipsa în viața divei 
a propriei familii? Căsătorită cu 
dirijorul Arcadi Rodomschi, un 
timp aflat la pupitrul Operei din 
Chișinău, căsnicia lor, întreruptă 
de îndelungile turnee ale Mariei, 
de deciziile în care teatrul, și nu 
viața personală, avea prioritate, se 
va destrăma după doar șase ani. 

Un gol ce va alimenta și va găsi, 

cu siguranță, o expresie dramatică 
în aparițiile ei scenice, în triun-
ghiurile pasionale declanșate de 
personajele ei lirice, și o frustrare 
profund feminină resimțită în fas-
cinația ce o emană scena Normei 
care nu-și poate sacrifica copiii, a 
Madamei Butterfly, atât de curat 
sperând să fie iubită (de neuitat 
celebrul monolog din actul II). 
Viața sentimentală a Mariei pare 
să se fi consumat în întregime în 
teatru, în destinele eroinelor că-
rora li se asimilează, în eternul 
feminin, în păcatul și virtutea ce 
alimentează intriga spectacolelor 
ei fără a mai lăsa loc sieși ori ba-
nalului cotidian care le-ar afecta 
fascinația sublimului.

Atunci când dirijorul ei pre-
ferat, Alexandru Samoilă, cu 
care realizase cele mai frumoase 
spectacole din cariera ei artistică, 
părăsea, în ‘91, Chișinăul, Maria 
nu s-a putut împăca mai mulți 
ani la rând cu această absență. 
Fără a realiza – ea, de fapt, nici 
nu voia să realizeze! – că steaua 
ei care s-a aflat 30 de ani în zenit 
intra de acum încolo într-o altă 
dimensiune. 

Chiar dacă o asedia o firească 
stare de oboseală, iar acutele nu-i 
răspundeau cu aceeași vigoare și 
strălucire, la începutul anilor ’90, 
Opera Națională instituia grație 
Mariei Bieșu și în numele Mariei 
Bieșu Festivalul vedetelor de ope-
ră și balet ce-i va purta numele. Un 
eveniment fastuos și răsunător, în 
pofida sărăciei demoralizatoare 
în care se cufunda nou-creata 
„republică independentă”, și un 
festin al muzicii și dansului ce va 
onora mai întâi vocea Mariei, apoi 
doar prezența divei, apoi, odată 
cu dispariția ei, memoria celeia 
care a fost Maria Bieșu. 

Testamentul armoniei 
și luminii

Prin voia destinului, gloria Ma-
riei Bieșu, faima ei de soprană de 
elită s-au consumat, în cea mai 
mare parte, în spațiul cultural al 
URSS. Un spațiu care a apreci-
at-o și răsfățat-o după merit și i-a 
acordat cele mai înalte distincții, 
un spațiu care i-a pus la dispoziție 
cele mai prestigioase scene, iar cea 
de la „Bolșoi”, în primul rând – 
un gen de compensare oferit de 

regim pentru privilegiul de a o 
avea mereu la îndemână, pasăre 
în colivie. 

Astăzi titulaturile de „Erou al 
muncii socialiste” și laureat al Pre-
miului Lenin în raport cu o artistă 
trezesc o ușoară ironie, nu și în 
epoca „socialismului dezvoltat”, 
când asemenea distincții erau cele 
mai înalte decorații ale unui stat 
care înțelegea astfel să-și lustru-
iască imaginea alături de succe-
sele și talentul unor mari artiști. 
După destrămarea imperiului, 
ideea a fost preluată de fel de fel 
de aventurieri autohtoni, de lideri 
de partide, până și de președinți 
și alți oligarhi ajunși la putere – 
toți au aspirat să stea în preajma 
aurei ei de VIP, devenind peste 
noapte mari amatori de operă și 
susținători pasageri de festival. 
Unul dintre ei chiar s-a grăbit să 
se fotografieze cu Maria pentru 
afiș, în ultimii ei ani de viață, 
fără ca ea să știe (cum nu știe nici 
floarea edelweiss) la ce folosește 
parfumul faimei ei și a numelui ei 
pentru un sponsor de festival nu 
tocmai curat. Deși... nu cred că ea 
nu a intuit și nu a simțit umilința 
culturii în fața potentaților zilei 
din toate timpurile.

În mesajul său de adio adre-
sat, cum scrie ea, „catre neam”, în 
semn de „gratitudine și îmbărbă-
tare”, și publicat în mass-media cu 
puțin timp înainte de deces, Maria 
și-a văzut cu seninătate traiectoria 
vieții într-un spațiu care a fost mai 
întâi România unde s-a născut, 
apoi URSS unde i-a venit gloria, 
iar astăzi R. Moldova, „acest pă-
mânt drag mie”, unde își dorește 
ca „oamenii să viețuiască în pace, 
armonie și bună înțelegere, dă-
ruind lumii bunătate și lumină”. 

Un testament ce ar vrea să 
concilieze, sub semnul iubirii, 
toate neînțelegerile și conflictele 
epocilor în care a trăit și un gest 
ce te trimite cu gândul la Aida 
ei din opera verdiană, prințesa 
captivă a unei țări îngenuncheate, 
ce alege, mai presus decât viața, 
să iubească. Și acum îmi sună în 
urechi acel do luat discret în pi-
ano în registrul de sus, vocea ei 
ce suspină și se înalță în „Adio, 
pământ, vale a lacrimilor”, aria 
finală a Aidei, în care Maria a 
spus tot ce nu a putut să spună 
niciodată în cuvinte.  

Anul acesta, la 3 august, Maria Bieșu ar fi împlinit 85 de ani

Ciclul vieții acestei soprane, care a răvășit spațiul 
cultural din stânga Prutului – și nu numai! – în 
a doua jumătate a secolului XX, s-a încheiat în 
2012. A murit la vila sa frumoasă și selectă de pe 

strada Mateevici din Chișinău, pe care i-a dăruit-o statul 
sovietic, un deces survenit după mai mulți ani de suferință 
în urma leucemiei pe care a „achiziționat-o” la Cernobîl, 
unde același stat a trimis-o să cânte pentru alte victime 
ale dezastrului radiologic provocat de explozia reactorului 
nuclear. 

Rodica IUNCU
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Alegătorul lui Dodon 
moare de foame

Un bărbat de 52 de ani din Marinici, Nisporeni, 
îndură foame de cinci ani, de când l-a părăsit 
soția și copiii. Trăiește într-o magherniță, 
conectată doar la lumină, pentru care achită 

3-4 lei lunar. În ultimele zile trăiește doar „cu aer, apă și 
o bucată de pâine cu zahăr”. Lumea din sat și angajații 
primăriei susțin că el e lenos și n-a lucrat o zi în viața lui, 
doar a băut. Andrei Dragomir crede că îl poate ajuta doar 
președintele Igor Dodon.

R E P O R T A J 

Din mână în mână, în redacția 
noastră a ajuns o scrisoare din 
partea lui Andrei Dragomir (a.n. 
1968), locuitor al comunei Mari-
nici, Nisporeni, adresată preșe-
dintelui Igor Dodon.

„Nu-mi rămâne nimic de-
cât să mă spânțur”

„Vă scrie un om sărac. Îs vai 
de capul meu. N-am ce mânca. 
Amețesc, cad pe jos. Nu mă pot 
bărbieri. Asistența socială nu mă 
ajută. În ce țară trăiesc eu. Nu mai 
pot de îndurat foame. Nu-mi ră-
mâne nimic mai mult decât să mă 
spânțur. Casa se scârligă. N-am 
lemne de foc pe iarnă. Telefon 
069648706. Aștept răspuns. Cu 
respect, Andrei Dragomir”.

Am mers în sat ca să vedem 
cum trăiește omul care a scris 
scrisoarea.

4 august, ora 15.00, intrăm 
în Marinici. Puțini oameni pe 
drum. Arșiță mare, termometrul 
arată peste 33 de grade Celsius. 
Cârduri de gâște pe drumurile de 
țară pline de praf. Albeața lor dă 
culoare și mai înviorează peisajul 
rural. O femeie ne îndreaptă spre 
primărie. 

Un obelisc sovietic, cu o listă 
de nume încrustate, persoane 
decedate între anii 1941-1945, 
pe care-i scris cu litere chiri-
lice „Nimeni nu-i uitat, nimic 
nu se uită”, stă neclintit în fața 
instituției publice.

„Prieten” cu paharul

Intrăm în biroul secretarului 
Consiliului local. Ne prezentăm și 
îi spunem cauza vizitării comunei, 
în care intră satele Heleșteni și 
Marinici, cu o populație de 2600 
de locuitori.

Funcționara ne spune imediat 
că autorul scrisorii e „un leneș 
fără pereche. Care niciodată nu a 
vrut să muncească. Și nu e bolnav 
de nimic. Avea soție și copii. Soția 
lucra femeie de serviciu la gim-
naziul din sat. Trăiau toți într-o 
cameră cu trei copii. Mai era și 

mama lui. O bătrână cumsecade. 
Maică-sa a murit”. 

Secretara povestește că 
Autoritatea Publică Locală i-a 
ajutat de câteva ori. „Cu trei ani 
în urmă, i-au dat materiale de 
construcție ca să-și facă casă – 
cotileți și foi de ardezie. Nu i-au 
dat bani ca să nu-i bea. A vândut 
totul și i-a băut. Atunci soția lui 
s-a supărat și a plecat din sat. 
Ea trăiește într-un sat din Orhei 
și se descurcă cu cei trei copii”, 
povestește despre soarta femeii 
secretara. 

Funcționara continuă: „el tot 
timpul a trăit din salariul soției, 
pensia copiilor și ajutorul social 
acordat de stat”.

Asistenta socială de la Primăria 
Marinici, Ludmila Nichifor, se 
află în concediu. 

„Dacă chica scrisoarea 
la Dodon, avea să fie 
mai bine”

Ghidați de femeia de ser-
viciu de la primărie, ajungem 
la o șandrama, unsă cu lut și 
văruită cu mulți ani în urmă. 
Căsuța este înconjurată de niște 
șoproane care stau să se pră-
vale și o grădină mare plină de 
buruieni uscate, care nu a fost 
lucrată de mulți ani. Căsuța 
sărăcăcioasă este conectată la 
curent electric. 

Printre buruienile înalte, o 
cărărușă ne duce spre pragul casei 
lui Andrei Dragomir. Pe prispa 
de lut crăpată văd strânse gră-
măjoară câteva vreascuri. Ușa e 
larg deschisă. În interior se vede 
mizerie și sărăcie lucie. O butelie 
de gaz în partea dreaptă a ușii; 
în partea stângă, un scaun de la 
școală, niște cepe pe jos, încălță-
minte și o mătură aruncată. Așa 
arată de la intrare locuința de vreo 
12 metri pătrați a bărbatului de 
52 de ani.

Iese în prag sprijinindu-se de-
un băț. Înalt, slab, nebărbierit, 
acesta răspândește un miros in-
suportabil.

Stăm lângă răzătoarea din fața 
casei. Ne prezentăm. Se interesea-
ză de unde am aflat de scrisoa-
re. Începe a miorlăi. Susține că a 
ajuns în situația aceasta jalnică 
din cauza că l-a părăsit soția și 
copiii.

„Toate zilele mele 
sunt la fel”

Îl întreb ce a mâncat zilele 
acestea. „Nimic, aer. Alaltăieri 

am mâncat o bucată de pâine 
cu zahăr. Feghea sosedul mi-o 
dat”, mărturisește el cu o voce 
fără vlagă. Aflu că în ograda lui 
Dragomir intră doar Feghea, cu 
doi ani mai mare ca el, care la 
fel e în băț. 

Se plânge că nu are ce mânca și 
e bolnav. „Dacă aș mânca un borș 
cald, o supă, aș fi altfel”. Nu are 
la ce își face mâncare. „Am doar 
lumină. Plătesc 3-4 lei pe lună”, 

spune bărbatul.
„Mă doare capul, nu pot dormi. 

Primăria și asistența socială nu 
mă ajută. Toate zilele mele sunt 
la fel. Mănânc câte o pearjă. Apă 
îmi aduce un băiețel”, mormăie 
el sub nas.

Se jeluie că o vecină nu i-a dat 
doi lei și pâine. „Oamenii azi nu 
au milă”, este de părere Drago-
mir. Ne spune că bea vin atunci 
când are.

„A vrut să se spânzure, 
dar nu poate”

„Să-mi dea ajutor, să mă stro-
iesc, să-mi întorc copiii înapoi. Au 
câte 13, 16, 17 ani”, îmi spune el. 
Un fâșâit se aude din casă. E de la 
un aparat de radio. „Ascult un hârb 
de radio. Dacă chica scrisoarea la 
Dodon, avea să fie mai bine. Mă 
ajuta cu bani”, se arată el convins.

La vreo 20 de metri de casă 
întâlnim o vecină tânără, cher-
chelită de-a binelea, cu o vânătaie 
sub ochi, cu o fetiță cu păr bălai 
de mână, neîngrijită. Ne prezen-
tăm și ea ne spune că știe cine 
suntem: „V-am văzut prin ziare”. 
Râde. Despre vecinul ei spune că 
nu vrea să audă de el. Nu-i dau 
nimic. Noi nu trăim bine cu el. A 
vrut să se spânzure, dar nu poate”, 
bălmăjește aceasta și ne închide 
poarta în nas hlizindu-se.

Zăpușeala de afară i-a alun-
gat pe oameni prin case. Batem 
la poarta unui alt vecin.

„Fondul social le dă bani 
la toți lenoșii din sat”

„I-a dat ajutor primăria for-
tan și material pentru casă și el 
a vândut totul la un tractorist 
și la polițistul de sector. Și s-a 
dus la magazin la Călimănești, 
că de acolo a primit materialele 
de construcție, și a băut binișor. 
Fondul social le dă bani la toți 
lenoșii din sat, alde Dragomir. 
Ei nu lucrează. La unii femeile 
lucrează în Italia, dar ei primesc 
ajutor de la stat”, ne spune in-
dignat Gheorghe Ciobanu, 73 de 
ani, care are o vechime de muncă 
de 45 de ani.   

Potrivit lui, ajutor social tre-
buie să primească cei care nu pot 
munci, au vreo dizabilitate. Iar la 
primărie trebuie verificate listele 
celor care primesc ajutor social 
de la stat, consideră pensionarul.

Victoria POPA
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„După ce îi alegem, cedează 
toată puterea lui Dodon”

La numai douăzeci de kilome-
tri de Tighina, orășelul Căușeni 
ne-a impresionat prin curățenia 
sa, prin faptul că, oricâte compli-
cații ne-ar aduce criza economică, 
el continuă să se dezvolte și să 
capete trăsături de urbe așezată, 
cu clădiri și case mai vechi îngri-
jite, dar și cu unele construcții 
administrative și comerciale noi. 

„Tighina nu trebuia cedată”

Oamenii cu care discutăm nu 
pot uita războiul din anul 1992 „de 
la Nistru”, un război ce le-a lăsat 
amintiri dureroase pentru mulți 
ani înainte. Andrei, de 65 de ani, 
din Hagimus, ține bine minte cum 
s-a început totul, cum nu ajungeau 
arme pentru toți, iar din cealaltă 
parte armata a 14-a a Rusiei, spri-
jinită de cazaci și gardiști, avea 
de toate, fiind una din cele mai 
dotate armate, pe atunci, a rușilor. 

„Ne pare rău că am pierdut și 
Tighina, care, la un moment dat, 
era aproape toată a noastră, pen-
tru că băieți noștri viteji, cu arma-
mentul puțin pe care îl aveau, îi 
uimeau și pe dușmani și îi făceau 
să tremure. Celelalte teritorii de 
peste Nistru, mai treacă, mear-
gă, dar Tighina nu trebuia cedată. 
Atâția bărbați tineri au căzut, dar 
degeaba. Dacă ne-am pornit la 
război, trebuia să mergem până 
la capăt. Ne simțim trădați de 
conducerea statului de atunci și 
de acum, chiar dacă ni s-a spus și 
ni se mai spune că Tighina a fost 
cedată pe moment ca să nu pier-
dem și mai mult. Să vedem cum 
o întoarcem, dacă o mai putem 
întoarce”, oftează combatantul. 

Centrul raional Căușeni are un farmec aparte 
prin locuitorii săi și prin faptul că aceștia țin 
la valorile noastre naționale într-un mod cu 

totul deosebit. Pentru că totuși ne interesează mai 
mult oamenii și ce cred ei despre ce se întâmplă 
în societate și în politică, am ales să vizităm două 
piețe de produse agricole: pe cea din Căușeni și pe 
cea din Ursoaia, situată la vreo cinci kilometri de 
centrul raional. 

Despre felul cum au fost umi-
liți combatanții de către poliție la 
protestele de la Chișinău spune 
că e o mare rușine și nu-i vine să 
creadă că așa ceva este posibil, 
că nu se poate să te porți așa cu 
cei care și-au apărat cu demnitate 
țara și neamul.

„În locul celor care 
ne conduc să aducem
4-5 nemți”

Observăm că piața e plină de 
piersice mășcate, aromate și ze-
moase, acestea fiind culese din 
livezile gospodarilor ce-și vând 
ei înșiși marfa la piață. Lăzile cu 
fructe, în majoritatea cazurilor, 
sunt puse direct pe asfalt, tarabele 
neajungând pentru toți vânzătorii. 

Prețurile accesibile, la unii vân-
zători în jumătate ca la Chișinău, 
te atrag și te fac să cumperi  nu-
maidecât aceste minunate fructe 
ale verii. Maria, 65 de ani, pro-
fesoară de chimie, din Ursoaia, 
împreună cu soțul său, Andrei, 71 
de ani, fost inginer, vând piersice 
cu 10-12 lei kilogramul. 

Maria, fiind mai vorbăreață, 
în virtutea profesiei, probabil, 
ne spune: „De treizeci de ani tot 
facem ordine și nu mai facem. 
În locul celor care ne conduc și, 
ori că nu vor să facă nimic, ori că 
nu se pricep să facă, ar trebui să 
aducem 4-5 nemți. Să vedeți ce 
treabă bună ar mai ieși! 

Noi tot timpul credem că îi vo-
tăm pe cei mai buni, dar, până 
la urmă, tot o dăm în bară. Iată, 
chiar și Maia Sandu, bunăoară, 
parcă e de treabă, parcă e capa-
bilă, dar, după ce o alegem, îi ce-
dează toată puterea lui Dodon. De 
Roșca și Filat nici nu mai vorbim, 
aceștia și-au dat demult arama pe 
față și acum nu se prea aud. Și pe 
ei i-am susținut, dar tot degeaba”.

„El are dreptul să nu învețe 
limba română”

Mai plimbându-ne prin piață, 
să vezi și să nu crezi! Discutăm cu 
Anatolie Covalenco, 58 de ani, din 

Gheorghe BÂLICI

Ministerul 
Educației anunță 
în ce condiții 
vor reveni copiii 
în clase

Aproximativ 65% din instituțiile de învă-
țământ școlar sunt pregătite să organizeze 

procesul de studii de la 1 septembrie în 
regim obișnuit, cu respectarea normelor 
antiepidemiologice care presupun, printre 
altele, un singur copil în bancă și spațiu de 
1,5 metri între bănci, a declarat miercuri, 5 
august, în cadrul unor audieri la Comisia 
parlamentară de profil secretarul de stat al 
Ministerului Educației Culturii și Cercetării, 
Natalia Grâu.

Ea a precizat că elevii nu vor fi obligați 
să poarte măști, în schimb acest lucru va fi 
obligatoriu pentru profesori. Totodată, ea 

a precizat că instituțiile de învățământ vor 
fi asigurate cu dozatoare, dezinfectanți și 
termometre, iar în fiecare dimineață ele-
vilor le va fi verificată temperatura.

Una din problemele la care nu a fost 
identificată o soluție e legată de alimen-
tarea copiilor, în condițiile în care statul 
este obligat să asigure hrana pentru elevii 
claselor primare.

Cât privește municipiul Chișinău, unde 
sunt cele mai mari instituții de învățământ, 
Natalia Grâu a declarat că este necesar să 

fie identificate spații suplimentare, inclusiv 
în afara liceelor, cum ar fi în biblioteci și 
muzee.

De asemenea, ea a menționat că ar trebui 
identificate soluții pentru transportarea în 
siguranță a copiilor, ca să fie evitat trans-
portul public. În acest context, ea a sugerat 
posibilitatea lansării unor rute speciale 
pentru transportarea elevilor la instituțiile 
de învățământ.

radiochisinau.md

Căușeni, care, pe lângă faptul că 
vinde produse de patiserie, atrage 
lumea cu niște texte demne de toată 
lauda. Chiar dacă textele nu sunt de 
autor, curajul și insistența cu care 
le promovează te fac să te bucuri și 
să-l admiri. Vedeți imaginile. 

„S-a apropiat odată un rus de 
mine și m-a întrebat de ce îmi per-
mit să afișez asemenea texte. Era 
foarte revoltat și îmi spunea că el 
are dreptul să nu învețe limba ro-
mână, părere foarte des întâlnită 
la „frații noștri mai mari”. I-am 
răspuns că, odată ce el are acest 
drept, am și eu dreptul să expun 
ce doresc. A plecat cu coada în-
tre vine și de atunci nu l-am mai 
văzut”, relevă Anatolie. 

Acesta ne zice că nu e la prima 
întâlnire cu presa. Se mândrește că 
despre el a scris și Valentina Ursu 
și ne spune că nu-i este frică de 
nimic, pentru că acesta e adevărul.

La piața din Ursoaia, Svetlana, 
de 60 de ani, tehnolog, mențio-
nează că nu speră în schimbare 
și că a pierdut încrederea în orice 
conducere.

 

Atâția

bărbați tineri au 
căzut, dar degeaba. 
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„Când pot să-mi văd nepoții?”

Elena (pseudonim) nu și-a 
văzut nepoata de când aceasta a 
împlinit nouă ani. Până la cinci 
ani, fetița a crescut cu bunica, 
după aceasta s-a mutat cu mama 
ei în Italia, de unde a comunicat cu 
bunica la telefon sau prin Skype. 

Însă legătura s-a pierdut, iar 
Elena nu și-a mai văzut și auzit 
nepoata de cinci ani. Pe atunci, 
fiul Elenei era plecat în Italia cu 
nora sa pentru a-și câștiga exis-
tența și pentru a-i asigura copilei 
lor un viitor decent.

Un cadou de la Dumnezeu

Elena a îngrijit de nepoata 
sa până la cinci ani. Aceasta își 
amintește cum îi împletea cosițe, îi 
citea povești și o lua peste tot cu ea. 
„Pe ea o aveam. Fiul și cu nevastă-sa 
veneau rar acasă. Nu voiau să chel-
tuiască bani. Și de când moșneagul 
mi-a murit, doar cu ea mă mai luam 
și nu-mi era urât. Mă uitam la ea 
ca la un cadou de la Dumnezeu”, 
povestește femeia.

Când nepoata sa avea patru 
ani, tatăl acesteia a decedat la 
locul de muncă în Italia. A fost 
un accident care s-a soldat cu 
moartea a trei oameni. Elena 
își amintește cu tristețe în voce 
despre acea perioadă. „A fugit de 
aici pentru o viață mai bună, dar 
nu s-a mai întors”, menționea-
ză Elena cu vocea tremurândă. 
 
Golul dorului

După toate rânduielile, nora 
Elenei i-a spus că, cel mai proba-
bil, o va lua pe fiica sa în Italia. 
Elena s-a resemnat. Înțelegea că e 
pentru binele nepoatei și nu avea 
să-i stea în cale, iar peste un an 

și câteva luni, aceasta era deja la 
mama sa, într-un oraș din nordul 
Italiei. „Tare greu m-am obișnuit 
să trăiesc fără ea. Am simțit un 
gol în suflet. Și casa era pustie, 
și ograda”, spune Elena.

Vreo patru ani au vorbit zilnic 
pe Skype, se vedeau și vorbeau. Pe 
urmă, nora Elenei s-a recăsătorit. 
Apelurile pe Skype s-au rărit, iar 
la un moment dat, aceasta nu și-a 
mai putut suna nora și nepoata. 
A fost blocată și pe rețelele de 
socializare. „Nu știu de ce a pro-
cedat așa. Parcă nu ne-am certat 
cu ea, parcă nu am supărat-o cu 
nimic. Are viața ei, eu înțeleg asta. 
Dar de nepoată mi-i dor. Tare 
mi-i dor”, se destăinuie femeia.  
Elena își dorește cu ardoare ca 
nepoata sa să-și amintească de 
bunica ei, și poate, peste ani, va 
fi curioasă să-și cunoască rudele 
și o va căuta.

* * *
Asemănătoare cu povestea 

Elenei este și istoria Anei (pseu-
donim). Ana este bunică a patru 
nepoți, însă pe doi dintre aceș-
tia i-a văzut doar de câteva ori 
de când s-au născut, și doar prin 
apelurile video. Unul dintre nepoți 
are acum 16, iar celălalt – 11 ani. 

Divorț de soț și de copii

Înstrăinarea dintre Ana și cei 
doi nepoți ai ei vine de la fiul 
acesteia. Cu mulți ani în urmă, Ana 
a divorțat de soțul ei, iar fiul nu a 
putut să accepte și să se confor-
meze cu această decizie. „El a fost 
întotdeauna mai apropiat de tatăl 
său (soțul Anei). Pentru divorț, 
m-a găsit pe mine vinovată și a în-
ceput să se îndepărteze de mine.” 
Pe atunci, fiul Anei era student 
la Iași. Acolo a rămas după ce a 
terminat facultatea. S-a căsătorit 
și are doi băieți. Mama sa nu a fost 
invitată la nuntă. Vorbesc doar de 
câteva ori pe an, la telefon. Fostul 
ei soț s-a mutat și el la Iași, la 
fiul lor. 

Ana povestește că a încercat 
să repare relația dintre ea și fiul 
său, să țină legătura, să îl vadă pe 
el și pe nepoți. „L-am invitat de 
multe ori în ospeție. Îi văd doar 

Legătura dintre nepoți și bunici este una 
dintre cele mai strânse, mai ales la noi, unde 
generații întregi de copii au crescut alături 

de bunici. Totuși, de multe ori bunicii și nepoții 
sunt înstrăinați, iar motivele pot să fie justificate în 
unele cazuri, iar în altele sunt de-a dreptul banale.

pe odnoklassniki și pe facebook, 
și pe el, și pe soția sa, și pe nepoți. 
Cel mai mare seamănă cu el, iar 
cel mai mic – cu nora mea”, su-
râde Ana. 

„Orice om trebuie să-și 
cunoască bunicii”

Își dorește foarte mult să co-
munice cu copiii și cu nepoții 
ei. Îi urmărește pe rețelele de 
socializare și i se umezesc ochii 
când vede cât de mari au crescut 
nepoții, și ea nu i-a văzut nicio-
dată în realitate. „Îmi pare rău 
că băiatul meu nu vrea să mă 
știe. Parcă nu am făcut diferen-
țe între copii și nici nu am avut 
preferințe. I-am iubit pe toți egal, 
și m-am străduit să le asigur un 
viitor. Poate am greșit undeva și 
nu îmi dau seama încă, dar cred 
că orice om trebuie să-și cunoască 
bunicii”, conchide Ana.

Ca și Elena, Ana speră că, 
atunci când vor mai crește, nepoții 
vor dori să-și cunoască bunica. Cel 
mai mult îi pare rău de faptul că 
s-a obișnuit cu depărtarea, însă 
mai așteaptă ziua în care se vor 
întâlni cu toții, vor uita de certuri 
și vor petrece timpul ca o familie.

Comportamentul față de 
nepoți, mai indulgent, mai 
permisiv și mai afectiv

Psihologul Ștefan Popov expli-
că unele cauze pentru care părinții 
aleg să-și îndepărteze nepoții de 
bunici. Acesta motivează acțiunile 
părinților atât pe dimensiunea 
unor norme educaționale, sociale 
și culturale, cât și pe dimensiunea 
unor încărcături afective trauma-
tice. Iată câteva cauze explicate 
de Ștefan Popov:

1.  Părinții doresc să le ofere copi-
ilor un alt model educațional, decât 
modelul în care au fost educați de 
propriii părinți. Consideră că meto-
dele educaționale clasice ale buni-
cilor nu sunt relevante și sănătoase 
pentru copiii lor, respectiv, limitează 
accesul către bunici.  

2.  Adesea, unii părinți pot fi 
mai austeri în educația copiilor, 
la fel ca și părinții lor care au fost 
mai severi în educația lor, dar față 
de nepoți se comportă cu mult mai 
indulgent, mai permisiv și mai 
afectiv. Acest lucru le trezește pă-
rinților o stare de neînțelegere, 
de frustrare și de nedreptate. De 
ce cu noi s-au comportat atât de 
sever, iar cu nepoții sunt atât de 

afectivi? Unii părinți pot simți o 
formă de gelozie pe această situa-
ție, și ca oricare formă de gelozie, 
conștientă sau nu, apare dorința 
de control al interacțiunii și al 
comunicării față de persoanele 
implicate în triunghiul geloziei. 

3.  În aceeași situație, când pă-
rinții sunt mai severi, iar bunicii 
sunt mai indulgenți, unii părinți 
au frică să nu piardă controlul și 
autoritatea asupra copilului sau să 
piardă afecțiunea lui, copiii pre-
ferând să se refugieze la bunici, 
să afirme că își iubesc mai mult 
bunicii și să nu mai asculte de im-
perativele părinților, respectiv, 
din aceste temeri, părinții limi-
tează accesul copiilor la bunici. 

4. Situația cea mai gravă este 
atunci când părinții doresc să-
și pedepsească propriii părinți 
cu limitarea accesului la nepoții 
lor, iar motivele pot fi extrem de 
variate, dar, neapărat, cu o încăr-
cătură afectiv-traumatică încă din 
perioada propriei lor copilării și 
a relațiilor defectuoase și toxi-
ce cu părinții. Accesul la nepoți 
poate deveni un instrument de 
răzbunare, de nevalidare, de 
manifestare a furiei sau a dis-
prețului față de părinții bunici. 

S a l t i m - b a n c

Gânduri 
cu mintea 
de pe urmă
 

Stau uneori și mă întreb ca prostul de 
unde s-a luat atâta răutate pe lume, de 
ce oamenii răi reușesc mai multe în via-
ță, iar cei buni ca pâinea caldă abia de-și 

încropesc un acoperiș deasupra capului, 
muncind de la leafă până la leafă și aș-
teptând să vină timpuri mai bune. Știu, 
îmi veți spune că tema e veche, că a fost 
tratată de oameni înțelepți, nu ca mine, cel 
autodenumit în prima frază. Veți încerca 
chiar să mă convingeți că nu ar fi cazul 
să mai revenim la lucruri arhicunoscute, 
pentru că nu are rost.

Sunt și nu sunt de acord. În primul rând, 
vreau să vă spun că nu-i prea înțeleg pe în-
țelepții care stau doar și gândesc la lucruri 

înălțătoare, în timp ce răutățile neamului 
le umblă în buzunare la propriu și la figu-
rat. Ei, înțelepții, ar trebui să se revolte 
primii și să le deschidă ochii tuturor celor 
cu un orizont mai îngust ca al lor, orizont 
îngustat de regimurile anterioare dar și de 
cel de acum, să nu dea voie falșilor proroci 
să manipuleze și să ducă de nas prostimea 
bună numai de munci și căutată numai la 
alegeri.

Învățații de tot felul, toate mințile lu-
minate ale neamului ar trebui să coboare 

de pe cuptorul călduț al comodității și să-i 
susțină pe cei câțiva temerari care mai au 
curajul să dea cu tifla hidosului și hidoșilor 
cocoțați pe spatele celor munciți și chinuiți. 
Ca să nu ne pomenim cumva că îi pierdem 
și pe aceștia. 

Numai în așa mod lumea ar putea deveni 
și ea mai deșteaptă și nu ar alege proștii 
și răii la conducere, aceștia din urmă fiind 
și foarte uniți.

Gheorghe BÂLICI

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

Eugenia WETZ

FO
T

O
-S

IM
B

O
L



Vineri / 7 august / 2020

16
GAZETA de Chișinău

S Ă N Ă T A T E

Pagină îngrijită de Maria Bâlici

Schimbarea normelor socia-
le la care asistăm ne face să ne 
simțim lipsiți de siguranță și să 
ne împotrivim transformărilor. 
Modul nostru de viață se modifică; 
obligativitatea măștilor și a dis-
tanțării devine o nouă normă,care 
dă peste cap relațiile dintre noi și 
generează neliniște.   

  
Ce putem face pentru a nu 
ne lăsa copleșiți de această 
situație îngrijorătoare?     

Reacția noastră firească, în 
condiții stresante, este de a ne 
aminti situații care ne-au afectat 
sau ne afectează în continuare și, 
fiind stăpâniți de frică sau anxi-
etate, să îi evităm pe ceilalți, să 
evităm să ne gândim la anumite 
probleme sau chiar să le negăm. 

Se poate întâmpla chiar să de-
venim destul de agresivi în comu-
nicarea cu ceilalți. Iar informațiile 
difuzate de mass-media nu fac 
decât să provoace frică, evitare, 
agresivitate, acesta fiind încă un 
motiv al situațiilor tensionate în 
care ne pomenim uneori.

Cum putem rămâne 
senini, în ciuda evoluției 
pandemiei 

Să ne informăm cu atenție, să 
căutăm mai multe surse de infor-
mare.

O informație primită nu este 
decât un punct de vedere, nici mai 
mult, nici mai puțin. Acest punct 
de vedere este o parte a adevăru-

lui, dar nu este adevărul complet. 
Formați-vă o opinie numai 

după ce v-ați informat din mai 
multe surse (evitând astfel con-
fuzia, care este o cauză a agresi-
vității). 

Căutați surse de informare di-
ferite de cele cu care sunteți obiș-
nuit, verificând totodată credibi-
litatea sursei. Veți putea astfel să 
vă formați o opinie proprie și să 
nu vă încredeți în spusele oricui. 

Aveți grijă 
de felul în care 
vă simțiți 

Alimentați-vă cât mai natural 
cu putință, evitând cât mai mult 
produsele procesate industrial.  

Sportul ne poate face să ne sim-
țim mai siguri, de aceea faceți din 
sport sau orice fel de mișcare o 
obișnuință, ceea ce va contribui 
la oxigenarea creierului, la lim-
pezirea gândurilor, ajutându-vă 
să vă detașați și să luați decizii 
mai bune.    

 
Gestionați-vă 
cu atenție relațiile 

Distanțarea impusă are un 
impact psihologic uriaș; evităm 
să îi mai îmbrățișăm pe ceilalți, 
să le dăm mâna, să îi vizităm, să 
menținem relații care ne sunt de 
fapt indispensabile. Studiile ara-
tă că a izola pe cineva și a-l ține 
departe de toată lumea, de cei 
apropiați, înseamnă a-l lipsi de 
legăturile sociale care îi fac bine, 

Cum să ne bucurăm de vară 
în ciuda pandemiei?  

În timp ce purtarea măștii a devenit 
obligatorie și cifrele arată o înmulțire a 
numărului de cazuri de îmbolnăviri cu 
coronavirus, ce putem face, totuși, ca să ne 

bucurăm de vară și concediu?  

a-l îmbolnăvi, a-l expune chiar 
riscului de a muri. 

Distanțarea impusă în timpul 
pandemiei este însoțită de neli-
niște și comportamente iraționale. 
De frica de a nu fi contaminat, de 
a nu crede cineva că suntem pur-
tători ai virusului. Frica ne face să 
îi ținem la distanță pe ceilalți și ne 
face să fim singuri, manipulabili. 

Nu permiteți ca aceste dificul-
tăți să vă afecteze relațiile. De-
tașați-vă de persoanele care vă 
judecă și fiți alături de cei care vă 
înseninează, vă bucură și vă ajută 
să priviți lucrurile altfel. 

Sunt stabilite reguli (purtarea 
obligatorie a măștii, o vaccinare 
ce ar putea deveni de asemenea 
obligatorie) care pot fi percepute 
ca o limitare a libertăților noastre. 

Citiți cărți care vă fac bine, con-
tinuați să studiați, comunicați cu 
persoane care vă fac să evoluați, 
care au un punct de vedere diferit, 
optimist. 

Îmbunătățiți-vă starea 
de spirit 

Dacă vă lăsați copleșit de frică 
sau de neliniște, riscați să suferiți 
de anxietate, să vă lăsați influențat 
și chiar manipulat.  

Obișnuiți-vă să gândiți pozitiv; 
în vacanță, detașați-vă și regăsiți 
lucrurile cu adevărat importante, 
valorile după care vă veți ghida în 
această lume aflată în continuă 
schimbare.   

Dacă nu mai aveți un serviciu, 
gândiți-vă ce vă doriți să faceți 

în continuare și ce va avea cu 
adevărat sens, faceți un bilanț al 
realizărilor.    

Toate acestea ar însemna să 
ne redefinim, să nu ne mai lăsăm 
pradă neliniștii, să comunicăm 
altfel și să nu rămânem izolați. 

A privi lucrurile cu mai mul-
tă seninătate ar însemna să ne 
schimbăm și să ne îmbunătățim 
starea de spirit, să avem un fel 
de a fi care ne va ajută să facem 
față dificultăților și să realizăm 
schimbările pe care ni le dorim.   

https://www.psychologies.
com/Actualites/Societe/Com-
ment-passer-un-ete-serein-mal-
gre-la-pandemie

Articol tradus și adaptat de 
Maria Bâlici

Lunile de vară sunt cele în care 
sunt numai bune de cules cele mai 
multe plante medicinale, care pot 
fi păstrate pentru iarnă pentru 
diverse ceaiuri. Dacă doriți să vă 
îngrijiți în mod natural cu astfel 
de băuturi, informați-vă temeinic 
înainte privind proprietățile fiecă-
rei plante, pentru că un ceai băut 
fără a-i cunoaște efectele vă poa-
te face mai mult rău decât bine. 
Dacă sunteți siguri că anumite 
plante vă pot ajuta organismul, 
trebuie să respectați câteva reguli 
simple, atunci când le recoltați. 
Iată ce plante medicinale culegem 
în august și cum să le depozităm 
corespunzător.

Pentru a culege plante de bună 
calitate, cu un conținut mare de 
principii active, trebuie să aveți 
în vedere momentul recoltării. 
Culegerea frunzelor, florilor și a 
părților aeriene în general, se face 
pe vreme însorită și fără umidita-
te, până în ora prânzului sau mai 
pe seară. Fructele și semințele se 
culeg de obicei pe timp răcoros, 

dimineața devreme sau seara 
târziu.

Ce plante medicinale cule-
gem în august

Luna aceasta culegem o mulțime 
de plante medicinale, dintre care cele 
mai cunoscute ar fi: afin (frunze și 
fructe); anason (fructe); anghinare 
(frunze); busuioc (toată partea aeri-
ană); cătină (fructe); chimen (fruc-
te); cicoare (toată partea aeriană); 
cimbru și cimbrișor (toată partea 
aeriană); coacăz (toată partea aeri-
ană); coada-șoricelului (toată partea 
aeriană); coriandru (fructe); crușin 

(scoarță); fenicul (fructe); gălbenele 
(flori); măceș (fructe); mentă (toată 
partea aeriană); mur (frunze); pelin 
(toată partea aeriană); roiniță (frun-
ze); sulfină (toată partea aeriană); 
sunătoare (toată partea aeriană); 
urzică (toată partea aeriană).

Cum uscăm și depozităm 
plantele medicinale

Uscarea plantelor medicinale 
se face imediat după recoltare și 
pentru aceasta sunt potrivite spa-
ții aerisite și curate.

https://casepractice.ro      

Parlamentul României a votat în urmă cu câteva zile legea prin 
care produsele alimentare cu un conținut ridicat de acizi grași trans 
nu se vor mai putea comercializa în România. Acestea sunt cele mai 
dăunătoare grăsimi pentru organism şi se găsesc în multe dintre 
produsele de pe rafturile magazinelor, precum: margarină, pop-corn, 
chipsuri, mezeluri, biscuiți sau prăjituri. 

Grăsimile trans se regăsesc în multe din alimentele procesate pe 
care le găsim în comerț şi pe care populația le consumă îngrijorător 
de mult. Acestea nu au nicio valoare nutrițională şi, mai mult, sunt 
nocive pentru sănătate. 

Acizii grași trans (TFA) sunt uleiuri cu costuri reduse, care reduc 
costurile generale de producție a produselor alimentare. Puțini știu că 
grăsimile trans pot provoca boli extrem de grave şi pot chiar duce la de-
ces. Acestea pot fi găsite în cea mai mare parte în gustările dulci şi sărate 
făcute industrial. Acizii grași trans cresc nivelul colesterolului „rău”, dar 
nu şi al colesterolului „bun”, crescând riscul de a dezvolta boli cardio-
vasculare şi diabet. Studiile arată că acizii grași trans sunt responsabili 
de 500 de mii de decese pe an, din cauza patologiilor asociate acestora. 

Parlamentarii români au adoptat legea la un an după ce Comisia 
Europeană a aprobat un regulament care vizează alimentele bogate 
în grăsimi procesate. 

https://www.csid.ro

Legea care interzice 
alimentele nesănătoase 
a fost adoptată de 
Parlamentul României

Ce plante medicinale culegem în august 
și cum le depozităm
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Carlsen îl învinge 
pe Nepomniașci

Norvegianul Magnus Carlsen, 
campion mondial în exercițiu, l-a 
surclasat în data de 3 august cu-
rent pe rusul Ian Nepomniașci, 
în cadrul etapei I a Turneului 
Legendelor la șah (Legends of 
Chess). Duelul disputat în fața 
calculatoarelor a constat din patru 
partide a câte 15 minute fiecare și 
două meciuri blitz de 5 minute. În 
rapid scorul a fost de 2-2, iar la 
blitz fără drept de apel s-a impus 
Carlsen. Norvegianul a câștigat, cu 
2,5-1,5, și în etapa a II-a, intrând 
în posesia premiului de 45 000 de 
dolari SUA.

Hamilton, 
cel mai bun 
la Silverstone

Lewis Hamilton (Mercedes) 
și-a adjudecat victoria pe circui-
tul de Formula 1 de la Silverstone, 
Marea Britanie, desfășurat la 2 au-
gust a.c. El a început concursul din 
pole position și l-a dominat până 
la final, trecând linia de sosire cu 
o pană de pneu. Astfel, britani-
cul a bătut recordul legendarului 
Ayrton Senna cu privire la numă-
rul de curse conduse de la start 
la finiș (19). Câștigătorul (lider 
incontestabil al Campionatului la 
individual) a fost urmat de Max 
Verstappen (Red Bull) și Charles 
Leclerc (Ferrari). În clasamen-
tul pe echipe conduce formația 
Mercedes (146 de puncte), urmată 
de Red Bull (78 p.) și McLaren 
(51 p.). Următoarea etapă se va 
desfășura la 9 august pe același 
circuit de la Silverstone.

Coquard s-a 
impus la Route 
d’Occitanie

Francezul Bryan Coquard (B&B 
Hotels-Vital Concept) a câștigat 
pe 1 august curent prima etapă 
a cursei de ciclism Route d’Oc-
citanie. El a parcurs 187 km în 4 
ore 35 de minute, fiind urmat de 
italienii Elia Viviani (Cofidis) și 
Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). 
Traseul s-a situat între localitățile 
franceze Saint Affrique și Cazo-
uls-les-Beziers.

Real-Succes a obținut cea mai 
impresionantă victorie din Divizia 
„A” după două etape disputate. În 
partida desfășurată sâmbătă, 1 
august. Jucătorii antrenați de Du-
mitru Iurcu au găzduit echipa FC 
Grănicerul Glodeni, învingând cu 
un categoric 7-2 (4-0 după prima 
repriză). Ținem în mod special să 
subliniem faptul că lotul chișină-
uienilor este alcătuit în totalitate 
din discipoli ai școlii Real-Succes, 
majoritatea băieților având vârste 
cuprinse între 16 și 18 ani. 

Măiestria tehnică și elanul ti-
neresc al gazdelor au dus la des-
chiderea scorului încă din debutul 
partidei, Grigore Țîra înscriind 
printr-un șut puternic din interi-
orul careului, după un scurt asediu 
al echipei sale la poarta adversaru-
lui. Avalanșa ofensivă a chișinău-
ienilor nu conteni odată cu primul 
gol marcat, ei continuând să pună 
presiune pe echipa din Glodeni. 
Atacul gazdelor mergea strună. 
Acțiunile disciplinate și schemele 
tactice puse în aplicare cu rigurozi-
tate de fotbaliștii de la Real-Succes 
au dus la faptul că după primele 
18 minute de joc tabela de marcaj 
oglindea un sec 3-0 (de două ori a 
marcat Marius Manole). 

Spre meritul celor de la FC Gră-
nicerul, ei au inițiat tentativa de 

întoarcere a scorului, creându-și 
câteva ocazii de a marca, însă de-
fensiva gazdelor a fost la înălțime. 
Și aici pregătirea tehnico-tactică 
excepțională a discipolilor lui 
Dumitru Iurcu își spuse din nou 
cuvântul. Pentru a tempera iure-
șul adversarilor, ei au organizat 
câteva contraatacuri vertiginoase, 
unul dintre care s-a soldat cu un 
gol de toată frumusețea în exe-
cuția lui Dorin Zămosteanu, pe-
cetluind practic soarta partidei. 

În a doua repriză fantezia și 
entuziasmul jocului de care au dat 
dovadă fotbaliștii lui Real-Succes 
luară proporții, spre satisfacția 
amatorilor de fotbal prezenți în 
fața monitoarelor. 

Reflecții 
pe marginea meciului

„Avem o formație foarte tâ-
nără și în componență nouă pe 
deasupra, fotbaliști „crescuți” la 
școala lui Real-Succes încă de 
mici, din anul 2012. 50 la sută 
dintre ei joacă în selecționatele 
U-16, U-17 și U-19 ale Republicii 
Moldova. Acum este important să 
le asigurăm trecerea cu succes la 
seniorat, un proces care nu este 
nici simplu, nici ușor. În prezent, 
avem discipoli care joacă în Divi-
zia Națională la formații precum 
Sheriff, Dinamo-Auto, Dacia-Bu-
iucani ș.a. Ideal ar fi să finalizăm 
construirea acelei infrastructuri 
ce ne-ar permite să evoluăm cu 
propria echipă în eșalonul fotba-
listic superior al țării, obiectiv pe 
care ni-l propunem pentru vii-
tor”, a menționat în exclusivita-
te pentru GAZETA de Chișinău 
Veaceslav Maximov, președintele 
Clubului Real-Succes. 

Fotbalul autohton 
și necesitatea 
analizei decente

După demararea meciurilor eșalonului 
fotbalistic superior (Divizia Națională), 
spectatorii au mai primit un cadou – 
posibilitatea de a urmări (deocamdată 

doar online) partidele din cadrul Diviziei „A” și 
cele ale Campionatului intern de fotbal pe plajă. 

Iulian BOGATU

„După primul meci, pe care 
l-am încheiat la egalitate cu Vic-
toria Bardar (scor 1-1), un accent 
deosebit am pus pe realizarea 
potențialului nostru ofensiv, iar 
munca intensivă prestată de bă-
ieții noștri la antrenamente și-a 
găsit astăzi reflecția și în teren. 
Punem un accent deosebit pe ca-
litatea jocului, pe acumularea de 
experiență și creșterea măiestriei, 
precum și pe pregătirea psiho-
logică a acestor tinere talente în 
formare. Odată aceste obiective 
fiind realizate, vor veni și rezulta-
tele”, a specificat Dumitru Iurcu, 
antrenorul principal al echipei 
Real-Succes. 

Campionatul 
de fotbal pe plajă 
își accelerează turațiile

S-au desfășurat deja șase eta-
pe ale Campionatului național de 
fotbal pe plajă. Formal, meciurile 
au loc fără spectatori; însă per-
soanele prezente într-un număr 
impresionant pe plaja din preajma 
Lacului „Valea Morilor”, pentru 
a se scălda și face băi de soare, 
au fericita ocazie să asiste, chiar 
dacă de la o anumită distanță, la 
confruntările „fierbinți” de pe ni-
sipul încins al terenului de fotbal. 

Lideri incontestabili ai tur-
neului sunt echipele CS Djoker 
Chișinău, campioana în exerci-
țiu, și AO Olimpia Stels Budești, 
învingătoare în toate meciurile. 
Reluarea, deși cu întârziere (din 
cauza pandemiei), a competiției 
interne are o importanță cu atât 
mai mare pentru fotbaliștii noștri, 
dat fiind faptul că Chișinăul ur-
mează să găzduiască – cu condiția 
că nu vor interveni iarăși măsurile 
antipandemice –, în perioada 19-
23 august a.c., meciurile din ca-
drul Euro Beach Soccer League, 
Divizia B. 

În încheiere voi face o succintă 
remarcă la o somație, emisă de 
un formator de opinie publică de 
la noi, de a nu face comentarii, 

pe motiv că trăim într-o „gaură 
neagră a Europei”, și în asemenea 
condiții acestea, chipurile, nu-și 
au niciun rost. Cum poți comenta, 
spune acea persoană, niște reali-
tăți fotbalistice, dacă în Moldova 
fotbalul e plin de mediocru? Sau 
ce rost are să abordezi politicul 
într-o societate în dezintegrare, în 
care corupția actanților a devenit 
o normă. 

Despre necesitatea 
analizei exhaustive 
și a comentariului decent

Numai că, zic eu, culcatul pe 
o ureche nu este soluția cea mai 
potrivită. Comentariul sportiv, 
ca și analiza evenimentelor po-
litice, au un scop precis – de a 
elucida și de a face pe înțelesul 
tuturor rostul lucrurilor, de a-l 
stimula pe cititor să gândească 
pentru a se dumeri despre ceea 
ce se întâmplă cu adevărat într-o 
sferă sau alta. Mai cu seamă acest 
fapt este valabil în domeniul po-
liticului mioritic învechit în rele, 
care caută să-și camufleze în fel și 
chip intențiile meschine pentru a 
dezorienta lumea bună, tulburând 
apele și furându-le propriilor ce-
tățeni ultima cămașă. 

A fi politic sau apolitic este 
desigur treaba fiecăruia. Însă 
argumentul că a „comenta im-
plicând analize profunde e risi-
pă de creieri” nu ține, nu stă în 
picioare, conținând o contradic-
ție interioară și presupunând că 
însăși afirmația respectivă sau 
este lipsită de profunzime, sau 
își încalcă propria recomandare. 
De fapt, este aidoma faptului de 
a soma victima să-și țină limba 
după dinți pe motiv că aceasta 
nu pricepe nimic din adevăratele 
scopuri ale torționarului. Părerea 
mea este că atât politicul, cât și 
sportul nostru autohton, dome-
nii aflate în profundă putrefacție, 
trebuie de urgență asanate, nu și 
ignorate. Iar somnul rațiunii, din 
câte se știe, naște monștri.
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T U T T I - F R U T T I

O echipă de cercetători de la 
un spital din Lyon a descoperit 
o nouă metodă de testare pentru 
determinarea infecției cu coro-
navirus. Este vorba despre un 
aparat care testează respirația 
și determină instantaneu prezența 
coronavirusului. 

„Suntem destul de siguri că 
suntem pe drumul cel bun”, a 
declarat pentru Reuters Chris-
tian George, directorul Centru-
lui Național de Cercetări Știin-
țifice (CNRS) de la spitalul la 
Croix-Rousse din Lyon.

Aceste informații sunt furniza-
te de un dispozitiv asemănător cu 
alcoolscopul: o mașinărie gri, de 
dimensiunea unui frigider, care 
identifică compușii chimici din 
aerul expirat.

Acesta este testat în pre-
zent pe pacienții de la spitalul 
la Croix-Rousse. Pacienții sunt 
rugați să sufle într-un tub și, în 

câteva secunde, li se spune dacă 
au Covid-19 sau nu.

Noul test respirator este 
non-invaziv și oferă un rezultat 
imediat.

Există încă câteva obstacole 
care trebuie parcurse înainte ca 
acest test să poată fi pus la dis-
poziția publicului. Pe primul loc, 
este costul. Pe locul doi, disponi-

bilitatea. O altă dificultate este 
siguranța că respiratorul testea-
ză în mod specific Covid-19 și nu 
orice boală respiratorie.

„Rămânem precauți”, a spus 
George de la CNRS, care spune 
însă că această nouă metodă de 
testare ar putea marca o „nouă 
eră în diagnosticarea medicală”.

rfi.ro 

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă 
posibilitatea de a publica anunțuri de vânzare-cumpărare.  

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 taxabil al redacției: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina 
online a publicației – gazetadechisinau.md.

I n t e g r a m a

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 ma-
cină 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 pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conține mesajele celor 
care se află în aceeași situație 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)

Test respirator 
cu rezultat imediat

Soacra în vizită la noră.
- Mamă-soacră, cât stai pe la noi?
- Cât timp voi fi binevenită.
- Aaa, păi nici la o cafea nu stai?

Învățătoarea verifică tema:
- Bulă, compunerea ta cu tema „Câinele meu” 

este similară cu a fratelui tău. Ai copiat de la el?
- Nu, doamnă învățătoare, dar este vorba despre 

același câine.

Discuție între un copil și tatăl său:
- Tată, tu te-ai însurat la biserică sau... la starea 

civilă?
- La beție, dragul meu, la beție.

În parc, un polițist și câinele său jucau șah. Un 
trecător, mirat de ceea ce vede, se adresează poli-
țistului:

- Domnule, ce câine deștept aveți! Știe să joace 
șah!

- Ei știe! E 2-1 pentru mine până acum!

- Gheorghe, vrei să spui că nu te-a ajutat tatăl 
tău la rezolvarea problemei?

- Nu m-a ajutat.
- Dă-ți cuvântul.
- Mi-l dau. Nu m-a ajutat, a rezolvat-o singur.

Pacientul începe discuția cu psihologul:
- Doctore, am o prietenă imaginară.
- Meriți ceva mai bun.
- Știu.

- Vorbeam cu ea, nu cu tine!

După miezul nopții sună cineva la ușă. Femeia 
se duce somnoroasă să deschidă. În fața ușii erau 
patru bărbați, beți criță.

- Stimată doamnă, noi am venit să-l conducem 
pe soțul dumneavoastră până acasă, dar nu știm 
care dintre noi este!

Merge un om la doctor și-i spune:
- Domnule doctor, când adorm, visez cum joacă 

fotbal șoarecii.
După mai multe analize, doctorul vine cu dia-

gnosticul:
- Ți-am prescris niște medicamente, de mâine 

începem tratamentul.
Omul tresare și răspunde:
- Domnule doctor, se poate să începem peste 

două zile?
- De ce?
- Pentru că mâine e finala și nu vreau s-o pierd!

Un călător ajunge la hanul „Gheorghe și Balau-
rul”. Bate la ușă, ușa se întredeschide și o femeie 
îl întreabă:

- Ce vrei?
- Aș dori să înnoptez la han și daca ați avea și o 

farfurie cu mâncare...
- Nu avem!
Și i se trântește ușa în nas. Bate din nou la ușă, 

ușa se întredeschide și aceeași femeie îl întreabă:
- Ce vrei?
- N-aș putea să vorbesc și cu Gheorghe?

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Supărat că i-a născut 
nevasta cinci fete

Pentru fiecare din copile, dar 
și pentru nevastă-sa avea câte-o 
poreclă, una mai urâtă decât 
alta. Maria și-ar fi luat copilele 

și s-ar fi dus în lume cu ele, atât 
de nefericită era în căsnicia asta. 
E adevărat, avea de toate și le 
îmbrăca Istrate ca pe niște prin-
țese, îi plăcea astfel să-și etaleze 
bogăția și să arate tuturor că nici 
unul din sat nu merită barem să-i 
miroase umbra. 

Dar, departe de ochii lumii, le 
umilea și le scotea ochii pentru 
oricare lucru cumpărat pentru ele. 
Și le-a poruncit: nicio vorbă să nu 
se audă prin sat cum trăiesc și se 
împacă ei. Pentru că toate femeile 
din familia lui i-au cunoscut gre-
utatea pumnilor, firește că lumea 

Modul în care ajungi să 
te exprimi demonstrează 
cât de mult crezi în proprii-
le visuri. Ești determinat și 
concentrat, nu crezi în limi-
tări. Norocul este de partea 
ta și, de cele mai multe ori, 
o mână întinsă de cineva 
necunoscut la momentul 
potrivit te poate ajuta să 
îți îndeplinești cu succes 
obiectivele.

E recomandabil să-i 
aduni pe cei dragi la o șu-
etă. Sunt posibile oferte 
de colaborare profesională 
noi și foarte bune. Fii foar-
te atent la sănătate și la 
locul de muncă! Relațiile 
colegiale sunt tensiona-
te. Evită, pe cât posibil, 
consultațiile, analizele 
medicale și intervențiile 
chirurgicale. 

Deși îți susții mereu 
punctul de vedere în ra-
port cu ceea ce simți, sta-
rea emoțională confuză din 
această perioadă nu îți va 
permite să faci asta. Pare că 
nu mai ai energia necesară 
pentru a face ceea ce ți-ai 
propus. Ai nevoie de susți-
nerea și afecțiunea celor din 
jur pentru a putea răzbi în 
fața provocărilor.

Indiferent că este vorba 
de viața personală, de carie-
ră, de alegeri, de relații sau 
de orice alt aspect al vieții 
tale, totul suferă modificări 
substanțiale. Având în ve-
dere atracția energetică 
dintre planetele Saturn și 
Jupiter, zilele următoare 
vor fi caracterizate de aven-
tură și riscuri. 

Pare că uneori pierzi 
contactul cu tot ceea ce se 
întâmplă în jur. Ai foarte 
multe de rezolvat, totul 
în jurul tău este agitație 
și este nevoie de o foarte 
bună organizare. Atunci 
când trebuie să iei decizii 
cu un mare impact emoțio-
nal, ești pregătit să trăiești 
totul la cote maxime. Nu te 
eschivezi din fața niciunei 
provocări.

În plan personal, dinamica 
anumitor relații importante 
pentru tine pare să se re-
gleze de la sine. Nu mai ești 
dispus să îți întorci privirea 
spre toți cei care îți cer aju-
torul deoarece ai nevoie de 
resurse și pentru tine. Te afli 
într-o tranziție importantă 
din punct de vedere emoți-
onal. În plan profesional, ai 
senzația că tot ceea ce faci își 
atinge scopul predefinit.

Marte-Uranus te ajută 
să îți recapeți încrederea în 
sine în urma unor eșecuri 
incontestabile. Nimic nu te 
va face să îți întorci privirea 
din fața drumului pe care 
ai pășit. La birou, această 
săptămână va trece în viteză 
deoarece au loc schimbări 
la nivel de management și 
totul va lua o altă formă.

Iluzia pe care o trăiești 
atunci când vine vorba de 
controlul asupra propriei 
vieți se spulberă rapid la 
aflarea unor vești triste. 
Venus va aduce mult mai 
mult romantism în relația ta 
și apropierea pe care o simți 
față de partener te ajută să 
îți menții vitalitatea pe linia 
de plutire.

Deși informațiile pe care 
încerci să le integrezi nu re-
prezintă ceva nou pentru 
tine, temerile pe care le ai 
iau amploare. Aspirațiile 
profesionale îți surescită 
perspicacitatea. În zilele 
care urmează vei fi mereu în 
mijlocul acțiunii, indiferent 
de dispoziția emoțională pe 
care o vei avea.

Observând modul în 
care lucrurile din jurul tău 
se modelează în funcție de 
acțiunile tale, devii încreză-
tor că până la urmă totul se 
va armoniza. Anxietatea de-
ține controlul asupra mul-
tor aspecte ale vieții tale. 
Trebuie să reușești să ieși 
cumva din acest cerc vicios 
în care te afli.

Jupiter creează un cli-
mat de încredere în cadrul 
echipei din care faci parte 
la birou, dar asta nu este 
suficient pentru tine. În 
sectorul personal, ți se ofe-
ră destule indicii că te afli 
într-o mare dilemă emo-
țională. Nimic din ceea ce 
trăiești nu îți dă senzația 
de autenticitate. 

Ai nevoie de mai multe 
activități care să te relaxeze. 
Programul tău este foarte 
încărcat, dar doar cu task-
uri sau responsabilități care 
nu vizează propriul echili-
bru. Mai mult decât atât, ai 
senzația că nimic din ceea 
ce faci în prezent nu îți oferă 
de fapt împlinirea de care 
ai nevoie.

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

Așa-i ziceau lui Istrate în sat – 
drac de om, împelițatul, cel fără de 
cruce, necuratul – pentru că avea 
omul acesta o minte vicleană, ră-
utate peste măsură și palmă grea.

Nevastă-sa chiar în prima săp-
tămână după nuntă a și luat câteva 
palme de n-a putut ieși în sat de 
rușine. A trimis vorbă la părinți 
acasă că-și leapădă bărbatul și s-o 
primească înapoi. Aceia, într-o 
fugă la vale, la casa lui Istrate, să-l 
pună pe ginere la punct. 

Maria era fata tatei și Alexan-
dru o iubea ca pe ochii din cap. 
Dar uite că ginerele nici nu i-a 
permis să intre în curte, darămite 
să stea de vorbă cu fiică-sa. „Du-
te, omule, acasă și să nu te văd 
la mine decât atunci când te-oi 
chema eu! N-ai știut s-o crești și 
s-o educi, o pun eu la punct că-i 
sunt bărbat și stăpân peste dân-
sa!”, a ținut să precizeze ginerele.

Istrate împelițatul

A alergat omul și la miliție, și 
la primărie să-și smulgă fata din 

mâna necuratului de Istrate. Dar 
n-au izbutit nici aceia s-o scoată 
cu nebunul la capăt. A îndreptat 
pușca spre ei și a zis că trage, că 
de pușcărie nu se teme. Plângea 
mama Mariei de n-o puteau ogoi 
neamurile. Satul a vorbit săptă-
mâni la rând despre asta. 

„Au vrut s-o dea după bogat, 
așa le trebuie!”, auzeai șoptin-
du-se pe la garduri. Apoi s-au mai 
liniștit apele și, la sorocul potrivit, 
naște Maria o fată, a doua, a tre-
ia, până a ajuns să aibă cinci. Și 
nici un băiat… Atâta scârbă avea 
Istrate pe suflet că nici nu se uita 
la copilele lui.

Erau frumușele fetele și dez-
ghețate la minte că ar fi trebuit 
să-i moaie inima diavolului, dar 
el, când îi ieșeau în cale, toc-
mai scrâșnea din dinți. „Mata-
hale” și „puinițe” le zicea. „De 
ce puinițe?”, se întreba satul. 
Dar asta era vorba necuratului 
și nu-l putea nimeni îndepărta 
de la gândul că nevastă-sa i-a 
făcut în ciudă, născându-i tocmai 
cinci fete. 

După ultima copilă nu s-a mai 
culcat Istrate niciodată cu Maria 
deși o temea de alți bărbați fiind 
femeia tare frumușică. Ca să se ră-
corească, se ducea la o muiere din 
satul lor, vădană și săracă, care 
se bucura de ce-i aducea Istrate 
în casă – un sac de făină, cartofi, 
un șold de porc la zile mari. Nu se 
ascundea de lume bărbatul că-și 
înșală nevasta, vezi bine, și în asta 
vedea el un act de eroism!

L A  N O I  A C A S Ă

Cum s-a însurat Vasile 
cu fata dracului (1)

Lidia BOBÂNĂ

doar bănuia ce se întâmplă în casa 
lui Istrate.

Puțini îi călcau pragul, nicioda-
tă când nu era el acasă. Dacă voia 
nevasta sau fetele lui să-și vadă 
buneii din deal, n-aveau decât să 
se ducă la ei. Cumetrii și celelalte 

rude se țineau la distanță de dia-
vol, nu de alta, dar putea să i se 
năzărească banditului ceva și, fără 
să te aștepți, ajungeai la ceartă, 
dar chiar și la pumni! Vă spun, 
greoi om la caracter era Istrate, 
se fereau toți de el. Nu avea un 
prieten, o rudă sau un mahalagiu 
cu care să bea un pahar când ți-i 
poftă să mai schimbi cu cineva 
o vorbă.

Mezina se pune în poară 
cu taică-său

Maria se împăcase cu starea asta 

de lucruri – avea cinci fete pe care 
trebuia să le crească și să le mărite. 
Copilele însă se puneau în poară cu 
Istrate, parcă nu-i ieșeau din cuvânt, 
dar, dacă puteau, o făceau pe-a lor. 
S-au înscris la toate cercurile posi-
bile în școală, numai să nu-l vadă 
pe tatăl lor în timpul zilei. Sâmbă-
ta și duminica fugeau la buneii lor 
în deal. Cea mai mare fată avea de 
acum 16 ani și era în clasa a zecea de 
liceu, iar cea mai mică era în clasa a 
doua. Frumușele toate, vă spuneam, 
și dezghețate la minte.

La caracter doar cea mică, 
Năstica, s-a aruncat lui taică-său. 
Era impulsivă și violentă, dar mai 
frumoasă decât toate celelalte și 
mai alintată de mamă și de bu-
nei. Îi intrau în voie doar ca s-o 
liniștească, să nu sară la bătaie, 
să nu-l contrazică pe taică-său, de 
care fata asta nu se temea deloc. 
Într-o zi, a bătut-o el așa de tare 
că abia de-a scos-o maică-sa din 
mâinile lui. Și ce face zănatica? 
Credeți că s-a speriat sau a prins 
frică de tată? Ba bine că nu!

Se culcase omul pe la chindii, 
căci era o zăpușeală în ziua aceea 
de n-aveai aer să respiri și, când 
adormise adânc de tot, nebunatica 
de fată i-a pus în pat niște broscu-
țe pe care le prinsese în mlaștina 
din fundul grădinii. Ce-a fost nu 
vă mai spun, dar din ziua aceea 
Istrate încuia întotdeauna ușa 
când se ducea la culcare. Prinse-
se nu știu cum un fel de frică, te 
pui cu nebunele – te omoară în 
somn vidmele!
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Luni, 10 august

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.50 Serial: - Pistruiatul
11.00 Femei de 10, bărbați de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbește corect!
15.00 Politică și delicatețuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moștenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moștenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
10.45 Serial: Prințul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Prințul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 7
01.50 Discover România
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 Exclusiv în România
03.15 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
04.05 #Creativ
04.30 Replay
05.20 Vorbește corect!
05.25 Ineditul american
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Discover România
07.45 Nume de cod: câini din Alaska
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa XII
09.50 Engleză la minut
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul sălbatic Comunități 
locale și natura - lecții de învățat
14.00 Documentar: Nume de cod: 
câini din Alaska
15.00 Teleșcoala Clasa XII
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Serial: Primăverii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Cu susul în jos 153’
02.50 Filler călătorie vară
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Câștigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai

Moldova 1

06.05 Tezaur

06.35 Respiro
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 Iubire de argint
11.00 Purtătorii de cultură
11.30 F/d
12.30 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu

16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Film Fabrizio De Andre - prin-
cipele liber
01.05 Bună dimineața
02.50 Vector european
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Magia naiului
03.50 Pur și simplu
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
07.55 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Super motanul: La început (12)
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.20 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Sus Ancora! Elias și secretul 
din Marele Port
14.50 Talking Tom și prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Micul meu ponei: Prietenia 
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
21.50 Talking Tom și prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom                                     
și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom                                 
și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.00 Film Lizzie McGuire Movie
16.00 Lecții de viață
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Al 5-lea val
23.45 Știrile
00.15 Serial Vlad
02.15 Las Fierbinți
03.00 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.45 Știrile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Asfalt de Moldova
11.00 CoLecții Ora de Ras
12.30 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecție Ora de                         
Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecție Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecție Tat pi Dos
05.00 Я не буду это есть
05.30 Ora Expertizei

TV8

06.00 Întreabă ghețu
07.05 Ждем в гости
08.00 Talk-show - optmart SRL
09.05 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Погружение
11.40 Teleshopping
12.15 Х/ф А вот и она
14.15 Х/ф Почувствуй ритм
16.30 Teleshopping
16.45 Iubește viața
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Большая свадьба
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Линия родства
01.00 Știrile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Știrile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie, ep. 719
10.15 Film: DRAGOSTE ETERNĂ
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping

16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 331
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 334
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 720
21.00 Film: CEI TĂCUȚI
23.00 Iubire interzisă
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с И все-таки я люблю

STS Mega

06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Т/с Погнали

14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Т/с Семейный бизнес
20.30 Вечный отпуск
21.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 11 august

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.50 Serial: - Pistruiatul
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbește corect!
15.00 Politică și delicatețuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moștenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moștenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show

10.45 Serial: Prințul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Știința în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - rețete mediteraneene
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Prințul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 8
01.50 Discover România
02.00 Trish - rețete mediteraneene
02.30 Adevăruri despre trecut
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
04.05 Vizita de lucru
04.30 Ora Regelui
05.20 Vorbește corect!
05.25 Știința în prima linie
06.05 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Instantanee de 
pe front
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa XII
09.50 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Instantanee de 
pe front
15.00 Teleșcoala Clasa XII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.00 Serial: Primăverii
01.00 Memorialul Durerii
01.55 Filler călătorie vară
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.55 Filler călătorie vară
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Vara amintirilor
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
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 Artelier
09.45 Vector european
10.05 Respiro
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 F/d
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Film Fabrizio De Andre - prin-
cipele liber
01.05 Bună dimineața
02.50 F/d
03.50 Pur și simplu

04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
07.55 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Pompierul Sam - Alertă 
extraterestră

09.15 Talking Tom și prietenii lui
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.20 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Pettson și Findus
14.50 Talking Tom și prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Micul meu ponei: Prietenia 
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Barbie Mariposa
21.50 Talking Tom și prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.15 Film O rețetă letală: porția 
finală
16.00 Lecții de viață
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Siguranță națională
23.15 Știrile
23.45 Serial Vlad
01.45 Las Fierbinți
03.00 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Știrile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Arena bucătarilor
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecție Ora de                         
Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Editie speciala
21.30 Serial Sclava albă
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22.30 Filme și Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Editie speciala
01.30 Filme și Staruri
02.00 Colecție Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecție Tat pi Dos
05.00 Zona VIP
05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Линия родства
11.40 Teleshopping
12.15 Х/ф Большая свадьба
14.15 Х/ф Почувствуй ритм
16.30 Teleshopping
16.45 Iubește viața
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Теория хаоса
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Воздушный маршал
01.00 Știrile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Știrile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 720
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 332
17.15 Serial: Rebelul

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 335
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 721
21.00 Film: CREATURILE
23.00 Film: CEI TĂCUȚI
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă `
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter

STS Mega

06.00 Т/с Беглые родственники

07.00 Т/с Погнали
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Вечный отпуск
21.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 12 august

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.50 Serial: - Pistruiatul
11.00 Natură și aventură
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timișoara, capitală culturală
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbește corect!
15.00 Politică și delicatețuri
15.50 Diasporadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moștenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.20 Discover România
00.30 România… în bucate
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura și aventura
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moștenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
10.45 Serial: Prințul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - rețete mediteraneene
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Prințul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 9
01.50 Discover România
02.00 Trish - rețete mediteraneene, 
ep. 2
02.30 M. A. I. aproape de tine
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
04.05 Levintza
04.30 Tezaur folcloric
05.20 Vorbește corect!
05.25 Ineditul american
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Regatul uran-
gutanilor
08.45 Filler călătorie vară

09.00 Teleșcoala Clasa XII
09.50 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Regatul uran-
gutanilor
15.00 Teleșcoala Clasa XII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca Hannie 
Caulder
21.45 Filler călătorie vară
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Telecinemateca Hannie 
Caulder
01.45 România… în bucate
02.15 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.05 Sport
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Vara amintirilor
05.05 Memorialul Durerii
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 Respiro
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
12.30 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Fugarii
21.00 Știrile
21.20 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
21.45 Poezii
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineața
02.50 C. Moscovici. Alături de 
prieteni
03.50 Chișinău: ieri și azi
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
07.55 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.20 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
14.50 Talking Tom și prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Micul meu ponei: Prietenia 
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Super motanul: La început (12)

22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și                         
prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.15 Film Logodnicul fals
16.00 Lecții de viață
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii

19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Nevastă de împrumut
23.45 Știrile
00.15 Serial Vlad
02.15 Las Fierbinți
03.00 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.45 Știrile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 Editie speciala
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecție Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Serial Sclava albă
00.00 Jurnalul de noapte
01.50 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecție Tat pi Dos
05.00 Я не буду это есть
05.30 Secretele Puterii

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Воздушный маршал
11.40 Teleshopping
12.15 Х/ф Теория хаоса
14.15 Х/ф Лорд-вор
16.30 Teleshopping
16.45 Iubește viața
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Клод в помощь
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пылающая равнина
01.00 Știrile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Știrile TV8
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping

14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 721
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 333
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 336
20.00 Film: GARDIENII MORMÂN-
TULUI SECRET
22.00 Film: DEȘERTUL ÎNSÂN-
GERAT
00.00 Film: CREATURILE
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы

STS Mega

06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Вечный отпуск
21.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 13 august

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.50 Serial: - Pistruiatul
11.00 Descălecați în Carpați
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbește corect!
15.00 Politică și delicatețuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comu-

nismului
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie
00.30 România… în bucate
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecați în Carpați
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comu-
nismului

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR Cluj
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
10.45 Serial: Prințul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Știința în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - rețete mediteraneene, 
ep. 3
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Prințul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.29 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Fantomele fiordului
01.50 Discover România
02.00 Trish - rețete mediteraneene, 
ep. 3
02.20 Pro Patria
02.44 Discover România
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
04.05 Șah-mat
04.30 Profesioniștii…
05.20 Vorbește corect!
05.25 Știința în prima linie
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Salvate de la 
extincție
08.45 Filler călătorie vară
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa XII
09.50 Engleză la minut
10.00 SerialEroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: Salvate de la 
extincție
15.00 Teleșcoala Clasa XII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!

20.10 Film: Mirodenia secretă
21.50 Filler călătorie vară
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Mirodenia secretă
01.50 România… în bucate
02.20 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Vara amintirilor
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu știai
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
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08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 F/d
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 C. Moscovici. Alături de 
prieteni
21.00 Știrile
21.20 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
07.55 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Balto
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.20 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie și prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Barbie Mariposa
14.50 Talking Tom și prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Micul meu ponei: Prietenia 
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Pompierul Sam - Alertă 
extraterestră
21.35 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.45 Film Înainte să te cunosc
16.00 Lecții de viață
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Sunt spion
23.30 Știrile
00.00 Serial Vlad
02.00 Las Fierbinți
03.00 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус

12.15 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecție Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Zona VIP
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Filme și Staruri
02.00 Colecție Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecție Tat pi Dos
05.00 Я не буду это есть
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Пылающая равнина
11.40 Teleshopping
12.15 Х/ф Клод в помощь
14.15 Х/ф Мистер Пип
16.30 Teleshopping
16.45 Iubește viața
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Талли

21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Париж подождет
01.00 Știrile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Știrile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Opriți timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 334
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 337
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 722
21.00 Film: HAI SĂ UCIDEM, COM-
PANEROS!
23.45 Film: GARDIENII MORMÂN-
TULUI SECRET
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping

14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы

STS Mega

06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Вечный отпуск
21.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 14 august

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.50 Serial: - Pistruiatul
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbește corect!
15.00 Politică și delicatețuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comu-
nismului
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Dăruiește Românie!
22.30 Gala umorului
00.30 România… în bucate
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului
03.50 Discover România
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comu-
nismului

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR Cluj
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
10.45 Serial: Prințul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - rețete mediteraneene, 
ep. 4
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Prințul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Enigma
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.10 Film: Enigma
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
04.00 Trish - rețete mediteraneene, 
ep. 4
04.30 Garantat 100%
05.20 Vorbește corect!

TVR 2

07.00 Generația Fit

07.30 Discover România
07.45 Documentar: Hagigadar, 
regăsirea speranței
08.45 Filler călătorie vară
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialEroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Hagigadar, 
regăsirea speranței
15.00 Teleșcoala Clasa XII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.30 Filler călătorie vară
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Vara amintirilor
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

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 În ritmul dansului
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediție specială
11.00 Evantai folcloric
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Fugarii
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului

01.05 Bună dimineața
02.50 F/d
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.30 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
07.55 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Pettson și Findus
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.20 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie și prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Super motanul: La început (12)
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Micul meu ponei: Prietenia 
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Curiosul George 2: pe urmele 

maimuței
21.50 Talking Tom și prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
13.45 Film Iubitul meu se însoară
16.00 Lecții de viață
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Air Force One
00.00 Film Veronica Mars
02.15 Film Nevastă de împrumut
04.00 Vorbește lumea

ProTV Internațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
03.45 Regina
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Colecție Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zdob și Zdub
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecție Ora de ras
01.00 Страна на вкус
02.00 Colecție Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecție Tat pi Dos
05.00 Я не буду это есть
05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Париж подождет
11.40 Teleshopping
12.15 Х/ф Талли
14.15 Х/ф Замыкая круг
16.30 Teleshopping
16.45 Iubește viața
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Элвис и Никсон
21.30 Întreabă ghețu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Голограмма для короля
01.00 Știrile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Știrile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309

22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 722
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 335
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 338
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 723
21.00 Film: INSULA DINOZAURI-
LOR
22.45 Film: DEȘERTUL ÎNSÂN-
GERAT

00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Крепостная I
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Поле Чудес
20.30 Т/с Запретная Любовь
21.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.20 Reporter
01.50 Т/с Громовы

STS Mega

06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Большая игра
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 15 august

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Breaking Fake News
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Portret-In memoriam Sebasti-
an Papaiani
11.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.20 La cazino, în vreme de război
15.00 Film: Liceenii rock’n’ roll
16.40 Documentar
17.30 Cooltura
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Marele război 
în cifre
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23.50 Discover România
00.00 Film: Liceenii rock’n’ roll
01.40 La cazino, în vreme de război
02.20 Drag de România mea!
04.00 Documentar: Marele război 
în cifre
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei

TVR 1

07.00 #Creativ
07.35 Politică și delicatețuri
08.30 România construită, ep. 10
09.30 Șah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 O dată-n viață Best of
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 O dată-n viață Best of
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Rusia necunoscută, 4 eps
16.30 Cooltura Best of
17.00 Direcția: Sud-Vest! 3 eps
17.30 Banii tăi
18.00 Izolați în România
18.35 Teleenciclopedia: Georges 
Seurat, un scăldat la Asnières
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Haiducii
22.50 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 13
23.55 Profesioniștii…
00.55 Direcția: Sud-Vest!
01.25 Banii tăi
01.50 Film: Haiducii
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fitsez. noueditia 9
08.35 Desene animate: Războiul 
stelelor: războiul clonelor
10.15 Discover România
10.30 Repere sacre
12.00 Documentar: De Sântă Mărie
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Charlotte Gray
22.15 Serial: Dragoste și sânge
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Charlotte Gray
04.50 E vremea ta!
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Artelier
06.30 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 Desene animate Rosie și 
prietenii săi
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
15.10 F/d
15.35 Chișinău: ieri și azi
15.45 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat

18.30 MeseriAșii
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Film Eroi
22.55 Știrile (rus.)
23.10 Știri Externe
23.25 Concert în Europa
00.10 F/d
00.40 Reporter pentru sănătate
01.00 Serial Poftă bună

01.30 Bună dimineața
03.15 La noi în sat
04.00 Știri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
21.15 Bună dimineața

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.50 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Jurnalul lui Barbie
09.20 Barbie - Tărâmul Zânelor
10.40 Eu și cei 7 pitici
11.30 Fiul de aur
11.50 Oaza lui Onchao
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Pompierul Sam - Alertă 
extraterestră
14.35 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.45 Masha și ursul
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Balto
21.50 Talking Tom și prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur

ProTV

06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Știrile
10.00 Film Un prieten deosebit
12.00 Film Iubitul meu se însoară
14.15 Film Dansul dragostei 4: 
Revolutia
16.30 Film Marele uriaș prietenos
19.00 Știrile
20.00 Film Baieti rai 2
23.00 Falsez pentru tine
00.30 Serial Videochat
01.00 Film Sunt spion
03.00 Falsez pentru tine
04.15 Film Un prieten deosebit

ProTV Internațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Vorbește lumea
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Colecție Dora Show
09.00 Top Gear
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
12.00 Serial Sclava albă
13.00 Secretele Puterii
14.30 Din lumea filmelor
15.00 O seara în parc I
15.45 Teleshopping
18.00 Страна на вкус
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Culorile
00.00 CoLecții Dora Show
02.00 Serial Sclava albă

TV8

06.00 Întreabă ghețu
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
08.40 Teleshopping
09.00 Новости
09.30 Autoblog
10.00 Х/ф Элвис и Никсон
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping

13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Убить короля
16.00 Drive it
16.30 Х/ф Ромовый дневник
19.00 Întreabă ghețu
20.15 Х/ф Падение Лондона
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Воспоминания о 
будущем
01.00 Reporter de Gardă
01.15 Река без границ
01.30 Ждем в гости
02.00 Cutia neagră
03.00 Punct și de la capăt
04.00 Egoist
05.10 Америка. Большое 
путешествие
05.40 Река без границ

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 336
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor, ep. 348
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: INSULA DINOZAURI-
LOR
15.45 Film: HAI SĂ UCIDEM, COM-
PANEROS!

18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 339
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с Черная любовь
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с Крепостная I
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Крепостная I
00.30 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Детский КВН
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Слава Богу ты пришел
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел!
20.30 Шоу Русские не смеются
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 16 august

TVR Moldova

07.00 Universul credinței

09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Dacii
16.45 Iașii marilor iubiri
17.10 Ora Regelui
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 România construită
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Cântec și poveste
22.30 Locuri, oameni și comori
23.00 Documentar: Marele război 
în cifre
23.50 Discover România
00.00 Film: Dacii
01.45 Ora Regelui
02.35 Dăruiește Românie!
04.00 Documentar: - Marele război 
în cifre
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Rusia necunoscută, 4 eps
16.30 Breaking Fake News
17.00 Yuval Noah Harari-Istoria de 
mâine
18.00 Exclusiv în România
18.45 MomentArt
19.00 Vizita de lucru
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 O dată-n viață Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Direcția 5 - Concert la Operă
01.15 Teleenciclopedia
02.05 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 13
03.00 Breaking Fake News
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: De Sântă Mărie
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Natură și aventură
12.00 Generația Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Liceenii rock’n roll
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: Pădureanca
22.10 Film: Războinicul singurătic
23.50 Filler călătorie vară
00.00 Natură și aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Liceenii rock’n roll
02.50 Telejurnal
03.20 Film: Pădureanca
06.00 Poate nu știai
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 Știrile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Respiro
12.00 Vacanța romană a lui Cathe-
rine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 F/d
15.00 Știință și inovații
15.30 F/d
15.35 Ansamblul de cântece și dan-
suri Strămoșesca
17.00 Știrile (rus.)

17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală
21.00 Știrile
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Prin muzică în Europa
23.10 Film Rebel
01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineața
03.15 Evantai folcloric
04.10 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom și prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.50 Talking Tom și prietenii lui
08.05 Barbie - Tărâmul Zânelor
09.20 Jurnalul lui Barbie
10.40 Eu și cei 7 pitici
11.30 Piesele speranței
11.50 Ziua liberă a lui Ziggo
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom și prietenii lui
13.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
14.50 Talking Tom și prietenii lui
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.25 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.45 Masha și ursul
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.30 Pettson și Findus
21.50 Talking Tom și prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha și ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur

ProTV

06.00 Lecții de viața
07.00 Știrile
10.00 Film Elefantul Whispers
11.30 Ce spun românii
12.30 Film Dansul dragostei 4: 
Revolutia
14.30 Film Marele uriaș prietenos
17.00 Film Seara mamelor
19.00 Știrile
20.00 Film Cei patru fantastici: 
Ascensiunea lui Silver Surfer

21.45 Film Adâncul albăstru
00.00 Film Air Force One
02.30 Film Elefantul Whispers
04.00 Apropo TV
05.00 Ce spun românii

ProTV Internațional

06.15 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
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 Regina
22.45 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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Colecție Dora Show
09.00 Top Gear
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
11.00 Editie speciala
12.30 Filme și Staruri
13.00 Ora Expertizei
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 O seara în parc II

18.30 Бойкая Кухня
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Bee Moldovan
23.00 CoLecții Ora de Ras
05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Х/ф Огонь и лед хроники 
драконов
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф По прозвищу 
Чистильщик
09.30 Check in
10.00 Х/ф Венеция зовет
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Тихая гавань
15.55 Teleshopping
16.15 Punct și de la capăt
17.00 Х/ф Сити-Айленд
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Джуди
22.30 Zâmbărele
23.00 Х/ф Криминальная фишка 
от Генри
01.00 Egoist
02.00 Talk-show politic
03.15 Autoblog
03.45 Reporter de Gardă
04.00 Пятое время года
05.00 Punct și de la capăt

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Iubire ca în filme
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 337
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: CASANOVA, IDENTITA-
TE FEMININĂ
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Opriți timpul
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.45 Iubire interzisă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 340
20.00 Film: ÎN NUMELE PRIETE-
NIEI
23.15 Film: CASANOVA, IDENTITA-
TE FEMININĂ
01.00 Opriți timpul
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с Запретная Любовь
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Запретная Любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Запретная Любовь
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Запретная Любовь
16.15 Telemagazin. Oferta zilei
17.15 Т/с Запретная Любовь
20.00 Т/с Крепостная I
23.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Детский КВН
13.00 Teleshopping
13.30 Слава Богу ты пришел
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел!
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Детский КВН
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC

P R O G R A M E  T V
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Viitorul trecut

Muncind cu toţii, ca popor,
Am vrut s-avem un viitor
Și-acum, râzând, un hoţ tembel
Ne spune c-am trecut de el…

Gheorghe BÂLICI

Cu melodii bune 
,,Totul va fi bine”

Activitatea profesională a 
Corneliei Ștefăneț cuprinde mai 
multe componente. Pe lângă 
statutul de interpretă, îl  mai 
are și pe cel de pedagog. Iar pe 
timp de pandemie, după cum 
ne-a spus chiar ea, a reușit să 
practice mai mult activitatea 
didactică.

„Am aprofundat activitatea 
mea de profesoară de canto. Am 
eleve cu care mă mândresc și la 
care deja văd și aud rezultate care 
nu pot decât să mă bucure”, ne-a 
mărturisit Cornelia.

În altă ordine de idei, interpreta 
ne-a comunicat că nu știe ce 
așteptări să aibă de la următoarele 
luni ale anului, dar are aspirații 
pentru anul viitor.  

,,Sper ca în 2021 să uităm de 
toate greutățile din 2020 și să re-
venim la viața normală artistică, și 
nu numai, de odinioară. Tuturor 
le doresc multă sănătate și doar 
gânduri bune de la mine. Putere, 
răbdare, înțelepciune de a trece 
cu bine și cu capul sus peste acest 
impas!”, ne-a declarat Cornelia 
Ștefăneț.

Interpreta Cornelia Ștefăneț 
a fost membră a trupei ,,Mille-
nium”, iar actualmente este solista 
formației ,,Ethno Republic”.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Povestea 
emoționantă a lui 
Hubert și Kalisa 

Doi lei de la grădina zoologică 
din Los Angeles, care formau un 
cuplu inseparabil de șase ani, au 
fost eutanasiați împreună, pentru 
a nu fi nevoiți să trăiască unul fără 
celălalt. Hubert și Kalisa au trăit 
împreună din clipa în care s-au 
cunoscut.

În general, leii trăiesc în jur de 
15-17 ani la o grădină zoologică, 
însă Hubert și Kalisa au depășit 
cu mult acest prag, ajungând la 
vârsta de 21 de ani, dintre care 
ultimii șase au trăit nedespărțiți, 
potrivit Unilad. Din păcate, starea 
lor de sănătate s-a deteriorat în 
ultima perioadă, din cauza vârstei 
înaintate.

Hubert s-a născut la grădina 
zoologică din Chicago, iar Kalisa 

în Seattle. Cei doi s-au cunoscut 
când au fost transferați în 2014 
la Los Angeles.

„Leii erau carismatici și îm-
preună, și separat, dar foarte rar 
îi puteai vedea departe unul de 
celălalt. Întotdeauna atenția lor 
era concentrată către celălalt, se 
odihneau împreună, se ghemuiau 
unul în celălalt, își frecau boturile 
unul de celălalt”, a povestit Beth 
Schaefer, purtător de cuvânt al 
grădinii zoo din LA.

„E sfâșietor că a trebuit să ne 
luăm adio de la cei doi, dar ne 
consolează gândul că au plecat 
împreună”, a declarat Denise 
Verret, directoarea grădinii zoo.

digi24.ro

Trilogia „Taine și povești la feminin”

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  5 LUNI 

 PM 21125 (pers. fizice)    35,20  105,60  176 

 PM 21125/23 (pens., inval., stud.)    32,20  96,60  161  

PM 21125/24 (pers. juridice)    40,0  120,0  200 

Deși pandemia a contramandat 
activitatea artiștilor, unii interpreți 
și-au bucurat admiratorii cu noi 
producții muzicale. De curând, 
Cornelia Ștefăneț a interpretat în 
premieră melodia „Totul va fi bine”, 
despre care a scris că este diferită de 
toate pe care le-a lansat până acum.

Contactată de GAZETA de 
Chișinău, Cornelia Ștefăneț ne-a 
relatat despre noua sa piesă și 

despre ce a mai făcut în ultima 
vreme. Am aflat că piesa „Totul 
va fi bine” va avea și un videoclip 
potrivit perioadei estivale.

„Urmează să am filmări de vi-
deoclip pentru cea mai nouă pie-
să de muzică ușoară «Totul va fi 
bine». O să fie ceva foarte ușor, 
de vară, cu multe zâmbete, dans și 
bună dispoziție”, ne-a comunicat 
interpreta.

Descriere
Mă gândesc la cât suntem 

de complexe, câte femei stau 
ascunse într-o singură feme-
ie. Despre ele vreau să vorbesc. 
Despre femeile care pot inspira 
alte femei. Despre tine, despre 
mine, despre noi.

Zece povești ce au drept per-
sonaje principale zece femei 
puternice, deși imperfecte, dar 
de la care sper că fiecare dintre 
voi poate învăța ceva. — Maria 
Cristiana Tudose

Când vrei să înțelegi o feme-
ie, privește-o în ochi: acolo vei 
afla toate tainele ei.

Maria Cristiana Tudo-
se este o tânără autoare născută 
la Ploiești. A început să scrie din 
dorința de a-și vindeca sufletul, 
ocupație ce a devenit pasiune și 
remediu. După șase ani, pagina 
sa „Eu sunt femeie” a reușit să 
ajungă la inimile a sute de mii 
de femei din întreaga lume. Pri-
ma ei carte „Eu sunt femeie” a 
devenit bestseller în România 
și Republica Moldova cu peste 
40.000 de exemplare vândute. 
Este licențiată în Științe Politi-
ce la Istituto Cesare Alfieri din 
Florența.
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