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Elogiul
erorilor
Mircea V. CIOBANU
Vânătorii de greşeli mă irită. Dacă
am clasifica profesorii în cei care
caută greşelile cu lupa (şi triumfă
când le găsesc) şi în cei care, dimpotrivă, se bucură de orice succes
al discipolilor, îi prefer pe ultimii.
Greşelile trebuie semnalate (dacă eşti
abilitat s-o faci), nu penalizate: ele
au uimitoarea capacitate de a acumula experienţă trăită. Semnalate
fără răutate (şi îndreptate, da), ele
pot face ca lucrurile să evolueze în
direcţia bună.
Constat (o fi consecinţa psihotropă a pandemiei?) un exces de
criticism, mai ales în privinţa „alor
noştri”.
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Anchetă

La trei ani de la intentarea dosarului
scandalos privind delapidarea fondurilor
europene la Criuleni, doar un singur învinuit
a fost condamnat. În rest, justiția bate pasul
pe loc, unii dintre învinuiți și-au continuat
cariera politică, alții își administrează în
continuare cu succes afacerile, ceilalți au
ajuns să dețină funcții publice. Europenii cer
banii delapidați, cca 800 de mii de euro, de la
Consiliul Raional Criuleni.

Bani europeni,
evaporați la Criuleni
Cei de la cârma raionului strâng neputincioși din
umeri – este o sumă prea mare pentru bugetul local.
Între timp, din contul contribuabililor din Criuleni vor
trebui achitate și penalitățile pentru nerambursarea
datoriei care a ajuns la 25 de mii de euro.
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Comentariul economistului

Dodon, scutește-ne
de prezența ta!
Veaceslav NEGRUȚA
Președintele Dodon stă de ceva
timp la Moscova. Lucrează. Meditează. Petrece timpul pentru a-și
conspecta și coordona tezele de lansare în campania electorală pentru
alegerile din toamnă. Cu o scurtă
revenire de câteva zile la Chișinău,
Dodon ne arată că a revenit de unde
a pornit – dintr-o pădure de lângă
Moscova.
La sfârșit de august urmează
să-și uimească susținătorii, dar
și finanțatorii, cu un eveniment
grandios pus la cale de tehnologii

de PR politic, unde președintele în
exercițiu își va prezenta rezultatele
celor patru ani de mandat, precum
și sarcinile și angajamentele dictate
în aceste zile de un centru de comandă cu unii (p)rezidenți din state
(i)ndependente, printre care și (p)
rezidentul de la Chișinău.
Cu „rezultatele” celor patru ani e
mai simplu. Cu toții am fost martori
oculari, de voie, de nevoie, spectatori ai celor „realizate” de șeful
Președinției dăruite de Plahotniuc
și reparată de Erdogan. Putem presupune că Dodon va trece în revistă
și nu va uita să menționeze „reușitele” și bazaconiile sale împreună
cu amicul de nebunii, Plahotniuc,
asistați de aleșii acestora din parlamentul binomului de altădată:
modificarea sistemului electoral,
loializarea puterii legislative, obediența puterii executive, supunerea
puterii judecătorești, cumpărarea
puterii a patra (în mare parte), con-

viețuirea cu oligarhii și criminalii,
partajarea la kuliok a „miliardului
furat”, protejarea beneficiarilor de
fraude financiare și eliberarea de
răspundere a persoanelor care și-au
cumpărat libertatea cu alte kulioace, distracții și plăceri oriunde
și oricând le venea pofta, ordine
și medalii cu căldarea pentru cei
dragi, pentru neamuri și persoane loiale președintelui, și multe,
multe altele, cu trădări, răsturnări
și suspendări.
Asta a fost. E mai complicat cu
sarcinile de viitor. Dodon în aceste
zile speră să-i convingă pe creditorii
și finanțatorii săi că el va reuși să zăpăcească iar lumea din R. Moldova,
cu minciuni și falsuri debitate masiv
înainte de ziua alegerilor, falsificări
în ziua alegerilor, și că ulterior va
fi cel care va livra orice i se va cere.
Se pare că Moscova, totuși, crede
lacrimilor propriilor supuși până-n
măduva spinării și i-ar mai oferi o

Racursi

dată lui Dodon un alt credit politic,
dar și mai scump pentru noi toți.
Costul acestor aranjamente se poate
materializa în mai multe cedări:
politice, economice, financiare.
Costul șederii lui Dodon în funcție este enorm, iar Moscova speră
să-și recupereze toate „investițiile”
în acest (p)rezident făcute ani în șir.
Finalitatea dorită fiind transnistrizarea întregii R. Moldova.
Dodon va face orice doar ca
să ia un al doilea mandat – de la
manipulări, știri false și minciuni
la falsificarea alegerilor și în ziua
votului. Lukașenko a demonstrat că
alegerile în astfel de state nu sunt
decât o formă de legalizare a rezultatelor comandate din timp. Iar
comisiile electorale, cu mercenari
plasați în funcții, pot face magie cu
votul sincer dat de alegător, doar ca
să fie fericit stăpânul. Totuși bielorușii nu au fost de acord.
Este bine cunoscut faptul că în
R. Moldova nu există un alt politician mai nociv, mai vulnerabil,
mai șantajabil, mai mincinos decât
Dodon. Acest politican este un element slab pentru construcția unui
stat independent în interesul populației din R. Moldova. Este șantajabil, nu doar cu kulioace și genți,
în fața foștilor parteneri, precum
Plahotniuc și Șor, care, oricât de
paradoxal ar părea, pot interveni
oricând pentru a obține niște înțelegeri și aranjamente.

Dodon este extrem de vulnerabil
și șantajabil în raport cu centrul său
de comandă și de finanțare de la
Kremlin și din off-shore-uri aparținând unor cercuri de oameni de
afaceri dubioase, care i-au pus la
dispoziție milioane, călătorii, distracții, televiziuni și mercenari în
ale tehnologiilor electorale.
Și totuși, chiar și în aceste condiții și circumstanțe, Dodon poate
fi salvatorul R. Moldova dacă nu
merge în alegeri, dacă face un pas
înapoi și permite R. Moldova să se
dezvolte fără a fi ostatica unui președinte vulnerabil din cap până-n
picioare.
Președinte Dodon, faceți un pas
înapoi! Lăsați lumea să-și facă o
alegere liberă, fără interferențele
creditorilor dvs., fără tehnologiile murdare aplicate în mai multe
state, fără obligații și angajamente postelectorale față de centrele
de comandă de prin pădurile din
preajma Moscovei.
Dodon, lumea ar putea să vă înțeleagă și poate chiar să vă aprecieze un pic doar dacă nu participați la electorala din toamnă. În
caz contrar, ați putea face și mai
mult rău R. Moldova, prin propria
vulnerabilitate și șantajabilitate.
Iar în noiembrie, oricum, va trebui să plecați. Pădurile moscovite
sau Rostovul – sunt doar câteva
destinații postelectorale pentru (p)
rezidenți.

Agențiile Medicamentului de la
Chișinău și București au semnat
un memorandum de colaborare

Îngroparea unor ulcioare mari (Kvevri) pentru păstrarea vinului, în casa unei familii din satul Zemo Mach'Khaani, Georgia.
`Foto: Sergiu Bejenari

te pentru asigurarea securității
farmaceutice pe parcursul crizei
pandemice COVID-19 și a altor
schimbări, stări și evenimente, cu
impact pentru sănătatea publică
sau individuală”.
De asemenea, înțelegerea mai
prevede „utilizarea resurselor tehnice, științifice, financiare și umane
în scopul modernizării și sporirii calității proceselor conexe asigurării
securității farmaceutice, precum și
fortificării potențialului resurselor
umane prin instruire și cercetare.”
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Memorandumul semnat de către cele două părți are ca obiectiv
principal consolidarea cooperării interinstituționale între cele
două autorități de reglementare
în domeniul medicamentului și
dispozitivelor medicale din cele
două state românești, transmite
Romanian Global News.
Textul memorandumului subliniază „necesitatea valorificării
capacităților și oportunităților de
comunicare în vederea adoptării
unor acțiuni și intervenții promp-
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În primăvara-vara anului 1944, la Nistru,

Moldovenii își apărau țara la
străvechiul hotar al lui Ștefan cel Mare

M

ai există și astăzi oameni stranii,
de multe ori rău intenționați, care,
locuind în Republica Moldova, declară
că patria lor ar fi în altă parte. De regulă,
aceștia sunt ostașii imperiului ruso-sovietic,
care mai consideră că războiul din anii 40 ai
secolului trecut s-ar fi produs împotriva patriei
lor, URSS. Desecretizarea materialelor de
arhivă din ultimul timp, la Moscova, ne permite
să găsim fapte care arată că URSS a fost și ea
un agresor.

Gheorghe MĂRZENCU
Așa-zisele „eliberări” operate
de armata roșie, inclusiv la trecerea Nistrului, în Basarabia, de
două ori, s-au dovedit a fi acțiuni cotropitoare, de instaurare
a regimului sovietic antiuman,
terorist, acolo unde ostașii roșii
au pășit cu ciubota lor. Kremlinul și-a menținut stăpânirea și
prin ideologizarea populației,
promovarea minciunii, care la
noi continuă și astăzi.
Capul de pod Șerpeni, o
minciună propagandistică
mai mare decât războiul
Nu e un secret că Rusia, succesoare a URSS, poartă războaie
hibride pe întregul spațiu postsovietic, inclusiv împotriva a
tot ce-i românesc care se manifestă în Republica Moldova.
Unul dintre elementele acestei
confruntări, care violează în permanență memoria istorică a moldoveanului, sunt monumentele și
memorialele sovietice consacrate
războiului din 1941-1945. Dintre
acestea, se evidențiază memorialul de la Șerpeni, construit ca
să arate cine ar fi „eliberatorii”
Basarabiei, pe atunci românești.
La începutul primăverii 1944,
oștirile sovietice au ajuns la
Nistru. Începea România, însă
ordinul Kremlinului a fost să
înainteze fără oprire. Armata
română, din care făceau parte
și moldoveni din aproape toate
localitățile basarabene, ajutată
de cea germană, a opus rezistență firească la Nistru, care era
vechiul hotar al țării, încă de pe
timpurile lui Ștefan cel Mare.
Însă, de la Dubăsari și Coșnița
până la Palanca și liman, sovieticii au reușit să creeze mai
multe capete de pod în partea
dreaptă a Nistrului. Unul dintre
acestea a fost cel din fața satelor
Butor-Tașlîc, care, în câteva zile,
s-a extins, până la drumul dintre
Delacău și Anenii Noi, cuprinzând și satele Puhăceni, Șerpeni,
Speia și cătunul Vainova.

Timp de peste șapte decenii,
propaganda afirmă că în acest loc
s-a manifestat marele eroism al
soldatului rus și iscusința militară sovietică. Se tot repetă vechiul
clișeu bolșevic, precum că de la
Șerpeni ar fi început „eliberarea”
Chișinăului, astfel, acest cap de
pod ar fi fost unul decisiv în acea
perioadă a războiului. Forțele
antinaționale din R. Moldova au
înălțat la Șerpeni un memorial
impunător, pentru a mai ține în
cleștele ideologic mintea moldoveanului.
În realitate, porțiunea de
front Butor-Tașlîc, alias „capul
de pod Șerpeni”, a fost un eșec
tactic al militarilor sovietici care
urmăreau să ocupe Basarabia
cu prețul unor mari vărsări de
sânge.
De regulă, în primăvara
anului 1944, sovieticii au ocupat capetele de pod acolo unde
apărarea româno-germană era
slăbită, fără pază, deoarece locurile constituiau în fond mlaștini,
râpi și alte terenuri accidentate. Anume de pe un asemenea
teren, de lângă satul Butor, a
început forțarea râului Nistru.
Când trupele române și germane

Hartă militară sovietică din vara anului 1944. Zona capului de pod Șerpeni. Deși până la 10 mai cuprindea și satele învecinate,
până la Delacău, după ofensiva româno-germană din 11 mai 1944, din el rămăsese doar un petic de loc viran,
între Butor și Șerpeni.

multă lejeritate în satele ocupate
de sovietici, unde obțineau date
prețioase despre inamic.
Menționăm că în fața armatei
roșii, pe linia de front începând
cu capul de pod Butor-Tașlîc
și până la Marea Neagră, erau
concentrate mai multe unități
române și germane din grupul
de armate Dumitrescu. Comanda-

blindate, numeroase echipamente de luptă. Armata roșie a
suferit pierderi grele, numărul
răniților, morților și prizonierilor depășind 7000 de oameni.
Mulți și-au pierdut viața înecați
în Nistru sau secerați din spate de mitraliorii din așa-zisele
„zagraditelnye otready” (detașamente de pedepsire a celor
care se retrăgeau fără ordin).
Cel mai important e însă că satele Puhăceni, Șerpeni și Speia
au fost din nou eliberate, spre
bucuria localnicilor, mai spun
documentele germane și române.
Generalul Vlasov
rupe tăcerea

s-au pomenit cu rușii sub coaste,
a început operația de lichidare
a capului de pod.
Arhivele române
și germane dezmint
minciunile triumfaliste
ale sovieticilor
În această luptă, ei au fost
susținuți decisiv de către populația locală. În timp ce bărbații
moldoveni se aflau în armata
română, femeile erau cele care
ajutau la săpatul tranșeelor sau
la instalarea altor fortificații.
Adolescenții se ofereau în calitate de cercetași, trecând linia
frontului și ajungând cu mai

mentul grupării a decis lichidarea
acestui cap de pod. Astfel, la 10
mai 1944, printr-o ofensivă-fulger, capul de pod a fost curățat
aproape în totalitate. Sovieticii
au rămas doar pe un petic al
malului drept, într-un loc greu
accesibil – vreo două-trei hectare
de pământ, care se vedeau ca în
palmă de pe coasta înaltă de la
Butor. Generalul german Angelis,
comandantul Armatei a șasea,
menționează aportul deosebit al
aviației române în această luptă.
Sursele germane mai spun
că, prin loviturile aplicate la
11-12 mai, a fost distrusă practic Armata 8 sovietică, au fost
capturate sute de tunuri și de

Marea înfrângere a rușilor
la acest cap de pod a fost trecută sub tăcere de propaganda
sovietică. Însă astăzi, în Arhiva
Centrală a Ministerului Apărării
din Rusia, pot fi identificate mai
multe documente care reflectă
dramatismul acelor lupte, plătite
cu viața a mii de oameni. Avem în
față raportul generalului Vlasov,
comandantul Diviziei 113 infanterie, adresată superiorilor săi.
Din acest raport, care cuprinde opt pagini, se relevă toată incompetența militară sovietică,
manifestată în luptele de lângă
Butor-Tașlîc. În document se
menționează în mod special că
unitățile au fost completate cu
tineri încorporați din teritoriile recent „ocupate de români”.
Acești tineri, se mai spune în document, fuseseră aproape trei
ani sub influența administrației
românești și își manifestau tacit

pe front atitudinea lor proromânească. Comandamentele îi foloseau în calitate de carne de tun.
În grupuri de până la o sută de
oameni, aceștia erau trimiși în
câte 7-10 atacuri pe zi, fapt ce
însemna moarte sigură. În nici
o lună de zile, numai în divizia
generalului Vlasov și-au pierdut
viața circa 2000 de ostași recrutați din Transnistria.
Generalul mai spune că una din
cauzele pierderii capului de pod
o constituie atitudinea ostilă pe
care populația locală o manifesta
față de ruși. „Atât cât s-au aflat
sub stăpânirea noastră, oamenii
din Șerpeni, Speia și Puhăceni au
ținut legătura cu partea cealaltă a
frontului, informând despre dislocările din zonă”, scrie generalul.
În acest sens, s-au evidențiat adolescenții, doi dintre care au fost
prinși cu spionarea, chiar înainte
de ofensiva româno-germană, mai
adaugă Vlasov.
Rezumând cele expuse mai
sus, amintim că, la 24 august,
se împlinesc 76 de ani de la a
doua ocupație sovietică a Chișinăului. În pofida afirmațiilor
propagandistice, „Capul de pod
Șerpeni” a fost doar un episod
local al ofensivei armatelor sovietice spre Vest. Prin urmare,
el nu a influențat în niciun fel
intrarea rușilor în capitala Basarabiei. Iar moldovenii din R.
Moldova trebuie să cunoască
simplul adevăr, și anume: în
primăvara-vara anului 1944, la
Nistru, înaintașii lor își apărau
țara, la străvechiul hotar al lui
Ștefan cel Mare.
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„Este imperioasă adoptarea unei legi
lingvistice pentru întreaga societate”
Interviu cu Nina Corcinschi, directoarea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

A

m ajuns iarăși într-un nou sfârșit de
august și, chiar dacă nu suntem animați
de elanuri festiviste, calendarul oficial al
R. Moldova ne obligă – pe cei pentru care limba
română e profesiune și crez, dar și pe cei care
se vor bucura de o zi liberă – să o consemnăm,
cel puțin. Să ne întrebăm onest, fără înflăcărare
sterilă, ce foloase au adus limbii române acești
31 de ani de prezumtivă libertate. Am căutat
răspunsuri la aceste probleme spinoase, de
actualitate, solicitându-i un interviu Ninei
Corcinschi, directoarea Institutului de Filologie
Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.
- Stimată Doamnă Nina
Corcinschi, cum preferați
să fiți apelată: doamnă director sau doamnă directoare?
Dicționarele normative ale limbii române, inclusiv cel ortografic,
consemnează forma directoare
pentru feminin. Eu prefer ambele
variante.
- Cum credeți, dacă nu s-ar
fi întâmplat cunoscutele
evenimente din anul 1989,
ar mai fi existat în acest teritoriu măcar acea „limbă
moldovenească”, nemaivorbind de limba română?
Date fiind ambiguitățile de tot
felul cu care s-a confruntat și se
mai confruntă societatea noastră
postsovietică, un răspuns tranșant
e greu de găsit la această întrebare. Cert rămâne faptul că bătăliile
care s-au dus la noi în 1988-1989
în jurul „limbii și alfabetului (latin)” (aceasta era lozinca de bază
a miilor de manifestanți de atunci)
au însemnat, totuși, o voință colectivă de supraviețuire identitară. Or, limba este unul din factorii
identitari unificatori, poate chiar
principalul element, aflat atunci
(și, din păcate, și azi) într-o stare
de degradare catastrofală.
- Există vreo legătură între
situația materială, socială
și politică a unei comunități
și starea degradată a limbii
acesteia?
Un stat care finanțează insuficient instituțiile culturale și educaționale nu poate miza pe o bună
funcționare lingvistică. Corectitudinea limbii se învață începând din
familie, grădiniță, școală. Într-o
familie cu mari probleme materiale, cu părinți muncind peste
hotare, interesul pentru cultura
lingvistică slăbește, dacă nu chiar
dispare. Salariile mici pentru educatori și profesori au un impact
direct asupra calității instruirii.
Instituțiile culturale subfinanțate
pierd profesioniștii și lucrează cu
semidocți, cu oamenii întâmplători, de cele mai multe ori. Dacă
și factorul politic e ostil în ceea ce
privește funcționarea limbii române la ea acasă, rezultatele negative nu se lasă mult așteptate. E un
cerc vicios. În educație și instruire, pentru a se cultiva conștiințe,
pentru a se motiva profesioniștii
să-și facă treaba onest și calitativ,
trebuie să se investească financiar.

Simplul entuziasm e caz rarisim
și sporadic, nu putem miza doar
pe sentimente. Educația, știința,
cercetarea au nevoie de resurse
financiare pentru a funcționa la
cote maxime. Din păcate, sărăcia
alungă profesioniștii din R. Moldova. An de an pierdem personalități
care abandonează cariere, cv-uri
impresionante pentru a-și satisface
un trai decent în alte țări. Starea
de degradare continuă a limbii
române din Basarabia este determinată și de o parte a oamenilor
din mass-media. Unele posturi TV
lansează emisiuni cu un limbaj de
stradă. În acest context, aș vrea să
le amintesc avertismentul lui Alecu
Russo, care constata că deosebirea
dintre țăranul german și Schiller
se reduce la dihotomia știință –
neștiință, de aceea intelectualul
nu trebuie să coboare la nivelul
țăranului german, ci să-l ridice pe
acesta la nivelul său. Este regretabil că și oamenii de cultură, de
artă de la noi adesea coboară la
nivelul omului neștiutor. Nu mai
zic de modul incalificabil în care
se exprimă în limba română unii
politicieni.
Pentru a fi mai concisă, concluzionez: relația dintre corectitudinea limbii și starea materială este
pluriaspectuală, incluzând factorul
politic, social și, bineînțeles, calitatea sistemului educativ-instructiv.
- Azi, la Chișinău, se editează cam tot atâtea ziare
în limba română ca în 1989
(ziare bune, poate, și mai
puține); sunt localități în
care serviciul divin se oficiază doar în rusă/slavonă;
facultatea de filologie română a USM a fost închisă... Acestea ne sunt „ajunsurile”, și nu am enumerat
toate lacunele, în cele trei
decenii de „independență”,
inclusiv lingvistică?
Avem, într-adevăr, mai puține
publicații românești – ca să dau
un singur exemplu, nu mai apare
revista Semn, o importantă revistă
culturală de la Bălți – , în timp ce
presa de limbă rusă este în continuare dominantă. Publicațiilor
rusești li s-au creat, în virtutea
unor conjuncturi politice favorabile, anumite facilități de a pătrunde
pe piața noastră, în timp ce publicațiile din Țară întâmpină mari
obstacole, încât editorii acestora
refuză să le mai aducă la Chișinău.
Facultățile de Filologie se pome-

Institutul nostru, care se ocupă
nemijlocit de cercetare, participă
și la alte activități, inclusiv ia în
dezbatere și unele probleme referitoare la respectarea normelor
lingvistice. Bunăoară, un grup de
cercetători de la Institut (îndeosebi membri ai Centrului de Terminologie) a efectuat, în mai multe
rânduri, monitorizarea unor posturi de radio şi de televiziune din
Republica Moldova, monitorizare
inițiată de Consiliul Coordonator
al Audiovizualului şi urmărind un
scop concret: calitatea limbii române vorbite în spaţiul audiovizual
naţional. Au fost editate și două
broșuri cu rezultatele acestei monitorizări. Suntem dispuși să continuăm colaborarea cu Consiliul
Coordonator al Audiovizualului.
nesc fără studenți, deoarece nu se
mai consideră rentabilă profesia
de profesor de limba română,
de filolog. Vorbind de biserică,
trebuie să constatăm că cea mai
mare parte a credincioșilor noștri
țin de patriarhia rusă, iar preoții
acesteia sunt mai puțin preocupați
de limba de oficiere a serviciului
divin, fiind dominați de dorința de
a sta în profitabilul scaun preoțesc
al patriarhiei moscovite, căci în
caz contrar își pot pierde postul
de preot. Nu cunosc suficient de
bine situația din biserica, care ține
de Mitropolia Basarabiei, dar cred
că, în cazul în care biserica noastră
s-ar detașa de cea moscovită, s-ar
putea soluționa mai multe probleme, inclusiv cea a limbii române
în biserică.
- Academia de Științe a Moldovei a îmbrățișat standardele unice ale ortografiei,
elaborate de Academia Română. Totuși în R. Moldova
ele nu se respectă de multe
ori. Din ce cauze credeți că
se întâmplă acest lucru?
Academia Română, prin tradiție, este unica instituție în România care deține verdictul asupra
problemelor de limbă. Și așa ar
trebui să fie, forul academic să
decidă asupra cadrului normativ
lingvistic. La noi, Academia de Științe a Moldovei însă nu a avut și nu
are un astfel de drept. Mai mult, în
prezent ea a rămas și fără institutele de cercetare. Prerogativa aceasta i-a revenit fostului Minister al
Educației, care, la propunerea Institutului de Filologie, aprobată de
Academia de Științe a Moldovei,
a decis trecerea obligatorie a școlilor la â și sunt, un ordin în acest
sens fiind semnat de ex-ministrul
Corina Fusu. În afara instituțiilor
școlare, cu regret, situația nu s-a
schimbat. Fiecare scrie cum îi trece
prin minte. Este imperioasă adoptarea unei legi lingvistice pentru
întreaga societate. Să nu pierdem
din vedere faptul că, în Republica
Moldova, făcându-se uz de o ortografie distinctă de cea general
românească, am oferi probe în plus
anumitor cercuri interesate politic
de a repune în circulație falsa noțiune de „limbă moldovenească”.

- Institutul pe care îl conduceți are în componența
sa Centrul Național de Terminologie, cu importante
misiuni practice. În virtutea unor factori politici,
prerogativele acestui instrument de monitorizare
a bunei funcționări a limbii
de stat au fost drastic restrânse, finanțarea și dreptul de control și penalizare
fiindu-i retrase. Ultimele
guvernări nu s-au preocupat de reanimarea lui, iar
alte mecanisme de control
al situației lingvistice nu
există. Ce-i de făcut?
Centrul Național de Terminologie, fiind în subordinea directă
a Guvernului, a avut inițial funcții
și sarcini de enormă importanță
națională la începutul anilor 90,
când din necesitatea de a se înscrie
în viața socială și politică, alolingvii sau vorbitorii de limbă rusă au
început să studieze limba română
în modul cel mai serios. Cei de la
putere, pentru a-și asigura un electorat permanent și fidel, au făcut
tot ce au putut pentru a reduce la
tăcere acest Centru și, ca urmare,
în 2006, l-au transferat în subordinea Institutului de Filologie,
iar în 2018, existența lui a devenit
mai mult o ficțiune – un număr
foarte redus de persoane au rămas
în cadrul Institutului de Filologie
Română „Bogdan P.-Hasdeu”, iar
altă parte de personal a fost angajată într-o nouă structură, Agenția
de Servicii Publice. Este necesar ca
Centrului de Terminologie să i se
redea drepturile pe care le deținea
odinioară. Institutul de Filologie
Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a făcut un demers în acest
sens la MECC.
- Cu vreo opt ani în urmă,
o echipă de experți de la
Institutul de Filologie monitoriza (la comanda CCA)
mai multe posturi de televiziune și de radio pentru
a constata calitatea limbii
române vorbite în spaţiul
audiovizual naţional. Ce
lipsește acum pentru ca
aceste monitorizări să fie
reluate?

- Filmele străine difuzate la
televiziunile din RM sunt
subtitrate în română. Calitatea acestor traduceri
este, de regulă, sub orice
nivel. Unele mostre ar fi
doar hilare, dacă nu ar deruta și descuraja vorbitorii
noștri, atât de influențabili
de exemplul prost. Cum să
le combatem?
Aveți perfectă dreptate că traducerea, subtitrarea filmelor, în
special a celor de producție rusească, este sub orice nivel. În primul
rând, ar fi nevoie de traducători
calificați, în timp ce aceste posturi
de TV preferă persoane cu instruire și cunoștințe aproximative de
limbă (română și străină), în baza,
probabil, a relațiilor de cumetrism,
nepotism etc. În fine, pornind de la
situația concretă, specifică din Republica Moldova, cred că filmele,
în special cele rusești, nu trebuie
subtitrate, ci dublate, dat fiind că
majoritatea, cunoscând limba rusă,
nici nu citește subtitrarea, iar în
situația în care acestea ar fi dublate, ar învăța limba română corectă. Iar dublajul poate fi controlat
și redactat din timp sub aspectul
corectitudinii limbii.
Oricum, această sarcină de
monitorizare revine în primul
rând Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, care poate taxa
asemenea posturi de televiziune.
- În ce relații sunteți cu
institutele de filologie din
alte țări, în special cu institutele Academiei Române?
Puteți miza pe sprijin din
partea Țării în dificilele
probleme pe care le-am
semnalat?
Relațiile noastre cu România
sunt, pot declara cu toată responsabilitatea, foarte bune. Organizăm
conferințe, activități științifice,
manifestări literare și culturale în
comun, edităm cărți la editurile din
România, publicăm articole în revistele din România, fiind totodată
bucuroși de participarea colegilor
noștri din România la manifestările și publicațiile noastre.
Consemnare,
Rodica MAHU
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Bani europeni,
evaporați la Criuleni

L

a trei ani de la intentarea dosarului
scandalos privind delapidarea fondurilor
europene la Criuleni, doar un singur
învinuit a fost condamnat. În rest, justiția
bate pasul pe loc, unii dintre învinuiți și-au
continuat cariera politică, alții își administrează
în continuare cu succes afacerile, ceilalți au ajuns
să dețină funcții publice. Europenii cer banii
delapidați, cca 800 de mii de euro, de la Consiliul
Raional Criuleni.

Julieta SAVIȚCHI
Cei de la cârma raionului strâng
neputincioși din umeri – este o
sumă prea mare pentru bugetul local. Între timp, din contul
contribuabililor din Criuleni vor
trebui achitate și penalitățile pentru nerambursarea datoriei care a
ajuns la 25 de mii de euro.
Bani care nu au mai ajuns
la destinație
În perioada 2011-2012, Consiliul Raional Criuleni a devenit
beneficiarul a două proiecte –
CRING ,,Cross border Inventory
of degraded lands” şi ,,CBC RUR
Waste” – gestionarea integrată a
deşeurilor în raionul Criuleni”,
din cadrul Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina
– Moldova 2007-2013.
Obiectivul proiectului ,,Inventarierea Transfontalieră a terenurilor degradate – CRING” a fost
crearea unui cadru favorabil pentru îmbunătăţirea instrumentelor
de combatere a eroziunii solului.
Pentru implementarea proiectului au fost alocate 300 de mii de

lei din bugetul public raional şi 90
de mii de euro, grant din partea
Uniunii Europene.
Proiectul ,,CBC RUR WASTE –
gestionarea integrată a deşeurilor
în raionul Criuleni” a fost iniţiat
pentru a construi în satul Hruşova,
raionul Criuleni, un depozit de deşeuri menajere, pentru deservirea a
trei localităţi cu un număr de circa
8000 de locuitori. Pentru implementarea proiectului nominalizat
din bugetul raional Criuleni au fost
alocate 2,5 mil. lei şi 1,3 mil. euro
grant din partea Uniunii Europene.
Ca urmare, pentru implementarea proiectului, Consiliul
Raional Criuleni a fondat două
agenţii pentru implementarea
proiectelor, ai căror manageri au
fost soții Iurie și Svetlana Chesari,
precum și finul lor de cununie,
Andrei Revenco.
Deși banii au fost alocați, proiectele nu au avut finalitate.
Dosarul penal
Dosarul penal a fost pornit la
14 aprilie 2017 de către Centrul
Național Anticorupție. Sub învinuire au fost puși Iurie și Svetlana
Chesari, Andrei Revenco, fostul
președinte al raionului Criuleni,
Vitalie Rotaru, succesorul său,
Iurie Andriuță, fostul deputat
PLDM, Sergiu Ceauș, coordonatorul de proiecte, Veaceslav Botnari.
Procurorii au constatat în timpul
desfășurării investigațiilor că unii
dintre inculpați și-au construit
case de lux, iar alții și-au procurat automobile scumpe. O parte

Iurie Andriuță

din bani ar fi fost folosită pentru
finanțarea campaniei electorale a
PLDM, din toamna anului 2014,
pentru ca Sergiu Ceauș să fie inclus în lista electorală și să ajungă
într-un final deputat. Din banii
europenilor i s-ar fi plătit și interpretului Fuego pentru recitalurile
ținute la întâlnirile liberal-democraților cu alegătorii din Criuleni.
Dosare fără finalitate
și cu un singur
condamnat
Veaceslav Botnari a fost singurul condamnat în urma scandalului delapidării banilor europeni
la Criuleni. Acesta a făcut o înțelegere cu statul și a colaborat cu
ancheta. Învinuitul a dat în vileag
schemele și a recunoscut că a fost
împuternicit de Chesari să ducă de
mai multe ori sume impunătoare
de bani la sediul PLDM. În final,
Botnari a fost condamnat la doi
ani cu suspendare și o amendă de
90 de mii de lei.
Dosarul în care sunt învinuiți
Rotari și Ceauș se află în gestiunea magistratului Sergiu Lazăr de
la Judecătoria Chișinău, iar ședințele de judecată au loc foarte
rar. Dosarul intentat pe numele
lui Andriuță se află în gestiunea
Judecătoriei Criuleni. De asemenea, a fost trimis în instanță și
dosarul intentat soților Chesari
și finului lor.

Sergiu Ceauș

Svetlana Chesari

Soarta
inculpaților
Veaceslav Botnari și-a ispășit
pedeapsa, a achitat amenda și
se află în Spania. Bărbatul ne-a
declarat la telefon că a fost atras
în aceste scheme de către soții
Chesari, că regretă cele întâmplate, dar cel mai tare îi pare rău
că adevărații delapidatori nu au
fost pedepsiți.
Despre Sergiu Ceauș am aflat
că se ocupă de afaceri. Fostul deputat ne-a comunicat că nu mai
are niciun statut în dosar. „Inițial,
am avut statutul de martor, apoi,
de bănuit, iar după ce a fost analizat întreg probatoriul, am fost
scos de sub urmărire penală”, a
precizat Ceauș.
Iurie Andriuță este consilier
din partea PDM în Consiliul Raional Criuleni. Contactat la telefon, Andriuță a declarat că, în
septembrie, instanța va pronunța
verdictul și va fi achitat. „Mi-au
incriminat abuzul în serviciu, dar
eu nu am nimic cu delapidările.
M-au pus și pe mine la pachet”,
ne-a spus alesul din Criuleni.
Vitalie Rotari nu ne-a răspuns
la telefon. De la foștii săi colegi am
aflat că acesta își încearcă norocul în afaceri. Toamna trecută a
candidat pe lista Verzilor pentru
Consiliul Raional Criuleni, dar
nu a ajuns în posesia mandatului.
Acesta mai vine uneori la ședințele

Consiliului ca să-i vadă pe unii din
foștii colegi.
Nu am putut să-i contactăm pe
soții Chesari. Am aflat doar că Iurie Chesari a revenit la Chișinău
după ce ar fi fost fugar mai bine de
doi în afara republicii. În Chișinău
se află și soția sa, Svetlana.
Cine va restitui
banii?
În mai 2019, Consiliul Raional
Criuleni a fost somat de către
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
de la București să restituie suma
de 745 mii 905 euro, bani alocați
din fondurile europene în cadrul
Programului Operaţional Comun
Romania – Ucraina – Moldova
2007-2013.
Fosta conducere a raionului
Criuleni nu a dat curs demersului. Surse din cadrul Consiliului
Raional Criuleni ne-au comunicat că administrația actuală,
constituită în urma alegerilor
locale din toamna trecută, s-ar
fi adresat după ajutor la Guvern,
însă a fost refuzată. Singura speranță rămâne ca cei vinovați să
fie condamnați și obligați să
restituie banii. Iar dacă luăm în
calcul viteza justiției în dosarele
respective, prognozele par foarte
pesimiste.

Procuratura a inițiat un control de serviciu în privința
procurorului vizat într-un articol din GAZETA de Chișinău
Procuratura Generală
anunță printr-un comunicat
de presă emis azi, 18 august
2020, că a luat act de materialul jurnalistic, intitulat „Greșeala procurorului
Vinițchi” (https://gazetadechisinau.md/2020/08/04/
greseala-procurorului-vinitchi ), realizat de săptămânalul „Gazeta de Chișinău” și a dispus inițierea
unei cercetări de serviciu
în privinţa procurorului din
cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, delegat în

PCCOCS, vizat în articolul
respectiv.
Potrivit comunicatului,
de asemenea, „vor fi supuse
controlului cauzele penale la
care se face referire în materialul jurnalistic, concluziile
acestui control urmând a fi
implementate cu imparțialitate şi fără întârziere”.
„Activitatea tuturor procurorilor trebuie desfăşurată
cu respectarea strictă a legii,
a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cu imparţialitate şi independenţă. În cazul

în care faptele prezentate se
vor confirma, vor fi luate
măsurile legale în consecință”, mai scrie în comunicatul
Procuraturii.
Amintim că „Procurorul
Pavel Vinițchi din Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și
Cazuri Speciale (PCCOCS)
a lăsat în libertate un tânăr
învinuit de trafic de droguri,
deși pe numele acestuia exista un mandat de arestare.
Acuzatorul a fost cel care a
insistat asupra mandatului

de arestare și a întocmit
proces-verbal de reținere.
Bărbatul învinuit, Anton
Zaharov, susține că Pavel
Vinițchi ar fi extorcat de la
el drept mită 15 mii de euro
și că l-ar fi lăsat să plece ca
să aducă banii. Pe de altă
parte, omul legii susține că
este victima unei campanii
de denigrare”, scrie în GAZETA de Chișinău.
Despre rezultatele controlului de serviciu, Procuratura va informa suplimentar.
Julieta SAVIȚCHI
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„Sunt investiţii extrem de importante. Unele care au fost
finalizate, cum este o investiţie de suflet a României, şi anume
gazoductul Ungheni-Chişinău, care a fost finalizat şi pentru
care îl felicit pe domnul director general Sterian şi în acelaşi
timp atrag atenţia autorităţilor vremelnice din Republica
Moldova să nu încerce să politizeze acest subiect. Este o inves-

Industria
moldovenească
a scăzut cu 7%
Potrivit Biroului Național
de Statistică, ținând cont de
numărul de zile lucrătoare și
ajustările sezoniere, în primul
semestru, volumele producției
au scăzut chiar cu 7,8%. Cea
mai mare scădere a fost observată în producția de autoturisme și remorci, unde producția a
fost de 60,1% din nivelul anului
trecut, electronice și optică –
61%, echipamente electrice –
64,3%. În același timp, industria chimică a crescut cu 34,9%,
iar produsele alimentare – cu
9,2%.

Fermierii
moldoveni
cer ajutorul
Guvernului
României
Asociațiile Moldova Fruct,
Federația Națională a Fermierilor, Uniunea Republicană
„Uniagroprotect”, Federația Națională a Agricultorilor „FARM”
au adresat o scrisoare către
Guvernul României în care au
solicitat suport pentru agricultorii din Republica Moldova care
au fost grav afectați în acest an
de seceta dezastruoasă și grindină. Solicitarea vine după ce
cele patru asociații din domeniul
agricol s-au întâlnit cu premierul Ion Chicu, iar acestea au
concluzionat că Guvernul de la
Chișinău „are o abordare superficială și chiar iresponsabilă”
față de situația din agricultură.

Bloomberg,
despre Europa:
Ce e mai rău din
criza economică
urmează să vină
Alinarea adusă de creșterea
activității economice în Europa
pe măsură ce guvernele au retras măsurile de lockdown este
înlocuită acum de un nou val de
date descurajatoare. Speranțele
pentru o așa-numită revenire
în formă de „V“ sunt diminuate
de indicatori și date de înaltă
frecvență care arată o încetinire
semnificativă a activității – sau
chiar o stagnare – sub nivelurile
anterioare crizei, scrie Bloomberg. Pentru mulți oameni, ce e
mai rău din criza economică urmează să vină. Până în prezent,
piețele muncii au fost protejate
în mare măsură de programe de
șomaj tehnic cu salarii plătite
de stat și de împrumuturi masive ale guvernului.
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tiţie făcută de statul român, prin intermediul unei companii a
statului român, o investiţie care a fost finanţată de noi şi care
urmăreşte să ofere locuitorilor Basarabiei o sursă alternativă
de alimentare cu gaz natural.”
Ludovic Orban, premierul României

În prag de cataclism social.
De ce protestează fermierii?

U

ltima săptămână a trecut sub semnul
protestului amplu al fermierilor, care
au pornit din mai multe raioane cu
tractoarele spre Chișinău pentru a
revendica o susținere mai consistentă din partea
autorităților în condițiile secetei severe din acest
an. Dacă nu vor fi susținuți, fermierii spun că vor
da faliment, fapt ce va atrage după sine o criză
socială enormă.

Ion CHIȘLEA
Fără susținere, potrivit protestatarilor, sute sau chiar mii de
afaceri agricole mici și mijlocii,
care oferă zeci de mii de locuri
de muncă și asigură venituri importante pentru zeci de mii de
persoane ce dau pământul spre
lucrare fermierilor, vor falimenta.
Guvernul afirmă că a făcut suficient pentru fermieri, că ei n-ar
fi singurii care necesită suport în
această perioadă și dă de înțeles
că protestele ar fi organizate de
partidele de opoziție.
În replică, opoziția parlamentară își declină orice implicare,
însă se solidarizează cu fermierii.
Totodată, opoziția acuză guvernul,
care a inițiat negocieri cu protestatarii, că doar ar trage de timp
și nu intenționează la modul serios să salveze fermierii, dând de
înțeles că există mari holdinguri
agroindustriale, care ar fi interesate de falimentarea afacerilor
agricole mici și mijlocii.
Pierderi de 1,2 miliarde lei
Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, seceta severă
din acest an și ploile cu grindină
au afectat 200 mii de hectare de
terenuri agricole. Majoritatea
culturilor au fost compromise în
proporție de peste 60%, cauzând
un prejudiciu total de 1,2 miliarde
lei agricultorilor din republică.
În acest context și după ce au
atenționat de mai multe ori autoritățile, sute de fermieri au pornit
săptămâna trecută spre Chișinău,
fiindu-le blocată intrarea în capitală. Protestatarii au mers să
manifesteze miercuri fără tehnică
în fața Parlamentului pentru ca, în
final, primul-ministru Ion Chicu
să accepte negocierile, oferind și
o serie de soluții.
Guvernul anunță că a alocat
100 de milioane de lei din Fon-

dul de intervenție al Guvernului
pentru susținerea agricultorilor
afectați de secetă. Tot în acest
scop a fost majorată de la 100 de
milioane la 200 de milioane de lei
suma alocată din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Mediului Rural. Prin urmare, în
total, Executivul va repartiza 300
de milioane de lei pentru compensarea parțială a pierderilor la
culturile de grupa I.
Și compensații de doar
300 de milioane
Premierul Chicu a menționat
că statul suportă cheltuieli suplimentare din buget și pentru
alte măsuri de susținere a fermierilor, printre care subvenționarea dobânzilor la credite (100 de
milioane de lei), restituirea TVA
acumulate în conturi pentru subvenționarea plăților aferente salariilor (200 de milioane de lei),
compensarea impozitului funciar
(120 de milioane de lei), reeșalonarea datoriilor pentru livrarea
tehnicii (200 de milioane de lei).
Cu toate acestea, până acum,
Agenția pentru Intervenții și Plăți
în Agricultură a recepționat doar
75 de dosare, suma despăgubirilor
solicitate fiind de 7,35 milioane
lei, iar agricultorii au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a
depune dosarele, data limită fiind
18 septembrie 2020.
Guvernul trage de timp
Alexandru Slusari, deputat al
Platformei Demnitate și Adevăr,
aflată în opoziție, spune că prin
negocierile inițiate cu fermierii
Guvernul doar încearcă să tragă
de timp. „Azi am aflat că proiectul
legii privind reeșalonarea datoriilor față de bănci nu are nicio
perspectivă în opinia Guvernului, întrucât nu va fi acceptat de
FMI. Proiectul cu achitarea unor
impozite ale agricultorilor prin
rambursarea TVA în cont la fel
trebuie să fie coordonat cu FMI
și dl Pușcuța (Ministrul Finanțelor – n.a) a remarcat că, cel mai
probabil, avizul va fi unul negativ.
Bine, dar oare acest lucru nu a fost
cunoscut de guvernare sâmbătă,
când și eu, și toți fermierii insistam
asupra unor decizii de promptitudine maximă?”, întreabă Sliusari.

Totodată, și obținerea subvențiilor de către o mare parte a
fermierilor este sub semnul întrebării, or pentru aceasta trebuie
prezentat certificatul privind lipsa
datoriilor la buget, lucru pe care
nu și-l poate permite o bună parte
din fermieri în acest an catastrofal
pentru afacerile lor. Însă nici ideea de a elimina pentru anul curent
certificatul nu a fost acceptată.
În concluzie, Slusari spune că
dacă pe celelalte segmente nu pot
fi oferite soluții rapide fiind pus
în pericol acordul cu FMI, trebuie
alocate până la 1 septembrie nu
300, dar 500 de milioane de lei
pentru compensarea pierderilor.
El a indicat și două soluții: compensațiile pentru supermarketuri
și benzinării, care nu sunt la fel
de afectate ca și agricultorii, să
fie realocate afacerilor agricole
pentru ca ele să poată ajunge până
la anul. Executivul n-a acceptat
însă nici această soluție.
Majoritatea protestatarilor
au credite pe care nu le pot
rambursa
Andrei Dînga, absolvent al Academiei Economice din București
și care a lucrat și la o bancă mare
din Londra, s-a întors și a investit
acasă, într-o afacere din orașul
Ștefan-Vodă.
„Am procurat depozite, terenuri, mai târziu am preluat o întreprindere agricolă și am început
a investi, a retehnologiza, adică
am început a procura tehnică
nouă. Am vrut să fac performanță,
tehnologie în Republica Moldova, la noi acasă”, relatează acesta
într-un interviu pentru Europa
Liberă.
El spune că protestatarii sunt
în mare parte agricultori mici și
mijlocii, fermieri tineri care au
investit acasă și s-au creditat masiv ca să poată face performanță.
Când au luat tractoare, o parte
din achiziție a fost subvenționată,
însă pentru cealaltă parte au luat

credite, care urmează acum să fie
rambursate.
Într-un final, fiind conștienți
că FMI nu va aviza rambursarea
TVA, agricultorii au renunțat
la această cerință, solicitând în
schimb majorarea subvenției la
hectar până la 3000 de lei.
3000 de lei la hectar
le-ar permite doar să
supraviețuiască
„3000 de lei ne acoperă doar
30 la sută din pierderile noastre
per hectar, dar nouă banii aceștia
ne-ar trebui ca să putem merge
înainte, să putem să pregătim
terenul și să ne stabilizăm. Știți,
ca o gură de aer, să ne apucăm
de mal și să ne ținem, să nu ne
înecăm cu totul. Cu 1500 de lei
ne înecăm, oricum mergem la
fund – cu falimente, cu preluarea afacerilor de către bănci, de
către companiile furnizoare de
inputuri”, spune acesta.
Fermierul aduce exemplul țărilor dezvoltate, unde guvernele
injectează surse masive de bani
ca să susțină ramurile strategice.
„Se știe că, odată cu falimentarea
atâtor întreprinderi, în perspectivă pierzi mult mai mult decât
ceea ce injectezi ca să stabilizezi
ramura”, a menționat el.
Dînga a amintit, totodată, că
problema nu a apărut „din pod”.
„I-am scris dlui prim-ministru
un demers ca să se gândească la
o clauză de forță majoră, fiindcă
grâul s-a uscat. Au trecut deja mai,
iunie, iulie și jumătate de august,
deci a fost timp destul ca să reacționeze”, spune el.
„Noi am venit să stabilizăm situația în ramura agricolă, fiindcă
de noi depinde o mulțime de lume.
Toți avem cotași în spate, cărora
le achităm sau în bani, sau în grâne. Asta este o sursă de existență
pentru ei și, dacă noi n-o să avem
nici aceasta, vă dați seama că efectul social va fi masiv în regiune”,
atenționează Dînga.

GAZETA de Chișinău

OBSERVATOR

Cine lucrează
pământurile Moldovei
Companiile străine care arendează cele mai multe hectare
în Republica Moldova și proprietarii lor

D

eși cetățenii străini nu au dreptul
să cumpere pământ în Republica
Moldova, două offshore-uri cipriote
lucrează peste 50% din pământul
arabil al Republicii Moldova.
Primul dintre acestea este conectat
la Grupul de companii Trans-Oil și i-a fost acestuia
garant la contractarea mai multor împrumuturi.
Moldova omului de afaceri Vaja
Jhashi, născut în 1966 în Federaţia Rusă. Vaja Jhashi este președintele Grupului de companii
Trans-Oil din Moldova, care a
ajuns să dețină actualmente monopolul la exportul de cereale.

Ilie GULCA
În contextul manifestațiilor
fermierilor, deputatul socialist
Corneliu Furculiță a acuzat-o
luni, în cadrul unei conferințe
pe lidera PAS, Maia Sandu, că
ar planifica să distrugă micii fermieri prin legiferarea vânzării
pământului pentru străini.
De partea cealaltă, lidera PAS
și colegii acesteia au spus că președintele Igor Dodon a fost cel
care a promovat inițiativa de a
oferi străinilor posibilitatea să
cumpere pământuri în Republica Moldova atunci când a promulgat Legea privind acordarea
cetățeniei Republicii Moldova
prin investiții. Trebuie spus că,
potrivit legislației moldovenești,
în Republica Moldova doar cetățenii moldoveni au dreptul să
cumpere pământuri.
La 3 august curent, șeful
statului a semnat un decret de
acordare a cetățeniei Republicii
Moldova în schimbul investițiilor
pentru 11 persoane. Documentul
a fost publicat pe 7 august în Monitorul Oficial. Numele beneficiarilor este ținut în secret.
Dodon a promulgat Legea
privind acordarea
cetățeniei prin investiție
Pe 18 iunie curent, Parlamentul a abrogat, în a doua lectură,
Legea cu privire la acordarea cetățeniei prin investiție. Legea nu
va mai fi în vigoare de la 1 septembrie 2020, odată cu expirarea
termenului moratoriului privind
acordarea cetățeniei Republicii
Moldova.
De fapt, Guvernul Sandu a instituit, la 31 iulie 2019, moratoriul privind dobândirea cetățeniei
prin investiție pe o perioadă de
patru luni, începând cu 23 august.
În decembrie 2019, Guvernul
Chicu a prelungit cu încă două
luni moratoriul asupra acordării
cetățeniei
prin
investiții,
începând cu 20 decembrie 2019.
Accesul cetățenilor străini la
pământul din Republica Moldova
a început în 2005, când fostul
președinte Vladimir Voronin
a acordat cetățenia Republicii

Voronin a permis accesul
cetățenilor străini
la pământurile
din R. Moldova
Conform registrului online
specializat în afacerile cu pământ,
Land Matrix, fie că este vorba de
pământul deținut în proprietate,
fie arendat, compania care lucrează în prezent cele mai multe

Jhashi, a declarat în cadrul unui
interviu că lucra 35.000 de hectare. Astfel, în decurs de patru ani,
Aragvi Holding International /
Trans-Oil aproape că și-a dublat
suprafețele.
Mai mult, Grupul de companii
Trans-Oil a intrat în 2015 și în
România, cumpărând grupul Racova de la omul de afaceri Adrian
Porumboiu, cu toate silozurile,
fabricile de ulei și drepturile
de arendă a terenurilor. Prețul
oficial al tranzacției nu a fost
dezvăluit, însă presa din România l-a estimat în jurul sumei de
150–180 de milioane de dolari.
În 2018, Trans-Oil, prin firma sa
asociată, Delta Commodity, lucra
în România 40.000 de hectare
arendate.
Grupul Trans-Oil mai deține 16
silozuri pe teritoriul R. Moldova
cu o capacitate de circa 500.000
de tone (din cele 44 de silozuri
existente). În plus, el mai deține
un siloz în Portul Reni, Ucraina,
precum și cele achiziționate în
2015 în România din cadrul fostului grup Racova, deținut ante-
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Senatul american a publicat
un raport dur despre influența
rusească în 2016
Comisia de investigații a Senatului a publicat pe 18 august raportul
său despre influența rusă în timpul alegerilor prezidențiale din 2016,
scrie lemonde.fr. Cu un volum de 1.000 de pagini, documentul conține
numeroase pasaje cenzurate în versiunea sa publică. În comparație
cu raportul procurorului Mueller, făcut public în aprilie 2019, cel al
comisiei senatoriale nu caută să demonstreze dacă echipa lui Donald
Trump s-a făcut vinovată de delicte, dar examinează riscurile care au
afectat securitatea națională determinate de diferitele campanii de
influență rusească în timpul alegerilor.

Aleksei Navalnîi,
inconștient, în spital

Fondatorul Fondului luptei cu corupția, Aleksei Navalnîi, un opozant
al lui Putin, a fost internat în stare de inconștiență cu suspiciunea
că a fost otrăvit, scrie tvrain.ru. El se află în reanimare. Navalnîi s-a
simțit rău într-un avion care zbura din Tomsk la Moscova. Potrivit
secretarului de presă al Fondului, probabil că i-a fost turnat ceva în
ceai. „Doar ceai a băut de dimineață. Medicii spun că toxina a intrat
în organism printr-un lichid fierbinte. Acum Aleksei este inconștient”,
a scris ea pe Twitter. Navalnîi a petrecut câteva zile la Tomsk și Novosibirsk, unde colecta informații despre o nouă investigație despre
deputații Edinaya Rossia.

UE nu a recunoscut rezultatele
alegerilor din Belarus
Șefii statelor din UE nu recunosc rezultatele alegerilor prezidențiale
din Belarus, anunțate de Comisia Electorală Centrală. Această decizie
a fost adoptată în cadrul unui summit, a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, scrie lemonde.fr. Aceasta a afirmat că în Belarus
a fost creată o situație complicată, din care trebuie ieșit „maxim pe
cale pașnică”. După spusele ei, alegerile nu au fost nici corecte și nici
libere, însă UE nu vrea să creeze impresia că Bruxelles este implicat
în politica din Belarus. UE, de asemenea, a decis să acorde o asistență
de 53 de milioane de euro pentru oamenii din Belarus.
hectare de pământ arabil în Republica Moldova – 60.000 – este
Aragvi Holding International.
Pentru comparație, a doua
companie străină, potrivit aceluiași registru, care are cele mai
multe hectare lucrate, 30.000,
este Sungrain Farming International Ltd, de asemenea, un alt
offshore din Cipru. Trebuie spus
că în Republica Moldova, sunt
înregistrate 220.000 de hectare
de terenuri agricole.
Aragvi Holding International
este un offshore din Cipru, ce face
parte din grupul Trans-Oil. Acest
offshore cipriot i-a garantat lui
Trans-Oil tot felul de împrumuturi. În boardul de directori al
Aragvi Holding International
figurează fostul ambasador al
Statelor Unite ale Americii la
Chișinău, Asif Javed Chaudhry.
Trans-Oil, compania
care lucrează cele mai
multe hectare
Este interesant cum a evoluat
suprafața pământului lucrat de
Trans-Oil. În 2016, președintele
acestui grup de companii, Vaja

rior de către Adrian Porumboiu.
Relațiile lui
Vaja Jhashi cu Dodon
și Plahotniuc
Vicepreşedintele Grupului de
Companii Trans-Oil, Mihail Caraseni, este membru al Consiliului
economic al președintelui Igor
Dodon.
Totodată, președintele Grupului de Companii Trans-Oil are o
relație specială cu fostul lider al
Partidului Democrat. Vaja Jhashi
nu a recunoscut niciodată că a
avut relații de business cu Vladimir Plahotniuc, dar a recunoscut
că sunt prieteni.
Cel puțin, în timpul refugiului
său la Miami, se știe că Vladimir Plahotniuc a stat/stă într-un
apartament cumpărat de directorul Trans-Oil Ucraina.
De asemenea, Trans-Oil International a finanțat Consiliul
Atlantic, un think tank american, care i-a invitat pe Plahotniuc (2016) și pe Andrian Candu
(2018) peste Ocean la mai multe
evenimente dedicate relațiilor
internaționale.

Polonia şi Lituania
reacționează, după ce
Lukașenko a cerut armatei
să întărească frontierele
Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri că nu
există niciun motiv de preocupare privind situația de la frontiera
Poloniei cu Belarus după ultimele declarații ale lui Aleksandr Lukașenko. La rândul său, președintele lituanian Gitanas Nauseda i-a cerut
liderului belarus să nu recurgă la acțiuni care ar putea duce la „regrete
amarnice”, relatează Reuters, citat de agerpres.ro. Președintele belarus
Aleksandr Lukașenko a cerut miercuri intensificarea controalelor la
frontiere pentru a preveni afluxul de „combatanți şi arme”.

Toate persoanele care intră în
Egipt de la 1 septembrie trebuie
să prezinte un test negativ
Guvernul de la Cairo le va solicita tuturor persoanelor care intră
în Egipt de la 1 septembrie să prezinte rezultatul negativ al unui test
Real Time PCR pentru noul coronavirus, a anunţat miercuri premierul
egiptean Mostafa Madbouly, transmite Reuters, citat de agerpres.md.
De asemenea, Egiptul va permite de la 28 august reluarea în moschei
a rugăciunii tradiționale musulmane din fiecare vineri, cu respectarea unor protocoale stricte de igienă și siguranță care vor fi emise de
autoritățile abilitate egiptene.
(I. G.)
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Harta lumii

A-politice

Un clasament

Adrian CIUBOTARU
Am văzut deunăzi, pe pagina
de Facebook a unui scriitor, un
clasament al netoților momentului. Pe locul doi, în acest top al
onoarei, a ieșit bucătarul anonim
din Wuhan, pe trei, e bine instruitul sudor din Beirut, iar pe patru,
milițianul din Minneapolis. Plutonul e condus detașat și previzibil
de Lukașenko – la cum evoluează
lucrurile, se pare că nimeni nu va
reuși să-l detroneze din postura
de lider până la sfârșitul anului.
Poate doar cel care va decide să-și
bage cumva armata în Bielorusia,
cu gând de pace.
Desigur, clasamentul este o
glumă, dar ilustrează perfect percepția răului în societate. Belelele
mari au întotdeauna chipul unui
om mic, deși sunt, fără îndoială,
sistemice. În toate cazurile de
mai sus, vina pentru dezastrele
provocate ar trebui repartizată
echitabil între făptașul concret
și cei care l-au lăsat să-și facă de
cap. Chiar și atunci când vorbim
de Lukașenko, nu trebuie să uităm că acesta ar fi fost și azi un
neica nimeni, dacă nomenclatura
postsovietică nu ar fi avut nevoie
de un asemenea personaj pentru
a-și lua revanșa în fața mișcării
naționale.
Amuzat de idee, m-am întrebat,
la rându-mi, pe ce locuri s-ar plasa
eroii indigeni în topul candorii
neuronale? Din fericire pentru
restul lumii, gesturile și deciziile lor necugetate nu dăunează
decât concetățenilor. Aceasta nu
le face mai puțin neroade însă,
de aceea e legitim să pretindem
și noi o poziție cât de cât vizibilă
în clasamentul cu pricina.
Cu certitudine, nu avem (încă)
stofă pentru locurile fruntașe, dar
evităm cu ușurință și zona retrogradării. Suntem, cu alte cuvinte,
extrem de competitivi. Evident
că e greu să pui pe același cântar
recomandarea OMS-ului de a nu
purta mască la începutul epide-

miei și tabloul clinic al covidului,
pictat în tușe simple și expresive
de președintele RM.
De asemenea, nu e ușor să
surclasezi pasiunea dezlănțuită
a americanilor înstăriți pentru
comunism prin slăbiciunea electoratului român pentru PSD. Sunt
realități aproape incomparabile,
și nu doar din cauza impactului
diferit, ci pentru că primele nu au
niciun fel de justificare și comportă o doză mult mai mare de
absurd. E firesc ca un președinte
ales de moldoveni doar pentru că
se fotografiază cu Putin să interpreteze așa, și nu altfel, efectele
unei boli contagioase. Și e firesc
ca o bună parte a alegătorilor din
România să înțeleagă mai anevoie prețul real ale propagandei și
populismului PSD-ist. Dar nu e
deloc normal ca OMS-ul să nu știe
cum se răspândește un virus sau
ca intelectuali și magnați media
americani să îmbrățișeze cauza
lui Bernie Sanders și discursul lui
Andrei Jdanov.
Înregistrăm totuși și noi acțiuni (sau: inacțiuni) care riscă să
ne scoată prostia din anonimat
și să ne facă periculoși nu numai
pentru noi înșine, ci și pentru cei
din jur. De ani buni, de exemplu,
asistăm, senini și habarnici, la poluarea și secarea râului Nistru, ca
și la tăierea masivă a pădurilor din
Carpați, două catastrofe iminente
care ar putea periclita grav clima,
solurile și traiul oamenilor din
regiunile învecinate pentru multe
decenii înainte.
Un exemplu, și mai la îndemână, e chiar modul defectuos în care
ne învecinăm și colaborăm noi
înde noi, românii: chiar și pe timp
de pandemie nu ne-a dus capul
să întocmim, în comun, un plan
flexibil și eficient de gestionare a
crizei. Cel puțin la frontieră, dacă
nu și în alte părți: râde lumea de
noi când aude că, la traficul de
persoane pe care (trebuie să) îl
avem pe Prut, continuăm să ne
protejăm de covid prin carantină
și nu prin testare.
Dar ce ar fi să ne pomenim,
la anul, cu același președinte de
țară în Republica Moldova și cu
aceeași majoritate social-democrată în Parlamentul României?
Vă asigur: isprăvi ca acestea ne
vor propulsa în fazele superioare
ale competiției!

Starea limbii

Buza noastră cea rămâne
Cetățeanul N. din orașul K. își
făcuse cumpărăturile. În momentul
ieșirii din piață, hotărî să se tundă.
Peste două zile era ziua iubitei sale
și dorea să arate frumos. Știa că peste drum, la parterul fostului hotel
sovietic „Vierul”, era o frizerie care
tundea ieftin țăranii veniți la piață. Își îndreptă pasul într-acolo, cu
gând că ar economisi și niște bani.
Din păcate, N. nu era numai
sărac lipit, ci și un perfid-abscons
naționalist. De aceea, când intră
în salon, vorbi cu administratoarea în limba de stat: „Vreau să mă
tund…”. Aceea îi răspunse rusește.
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N. insistă pe „cea de stat”, dându-și
seama, după specifica ei coafură,
că vorbește cu o moldovancă. Până
la urmă, trecu și femeia la idiomul
de stat. Îl conduse pe N. până la
un tânăr care tocmai „deservise
clientul” și îi zise: „Ședeți pe scaunul ista, el o să vă tundă. Dar,
păcatele mele, băietul e surdomut.
Așa că vorbiți cu el rusește, fiindcă
înțelege totul după buze”.
***
N. i-a urmat sfatul. Băiatul l-a
tuns minunat.
N.
Caz real, kafk-kishinăuean, 2020

Elogiul
erorilor
V

ânătorii de greşeli mă irită. Dacă am
clasifica profesorii în cei care caută
greşelile cu lupa (şi triumfă când le
găsesc) şi în cei care, dimpotrivă, se
bucură de orice succes al discipolilor, îi prefer pe
ultimii.
Mircea V. CIOBANU
Greşelile trebuie semnalate
(dacă eşti abilitat s-o faci), nu
penalizate: ele au uimitoarea capacitate de a acumula experienţă trăită. Semnalate fără răutate
(şi îndreptate, da), ele pot face ca
lucrurile să evolueze în direcţia
bună.
Constat (o fi consecinţa psihotropă a pandemiei?) un exces
de criticism, mai ales în privinţa
„alor noştri”. În timp ce tabăra
puterii tolerează derapajele favoriţilor, opoziţia nu face decât să
contabilizeze eşecurile propriilor trupe. Nimeni dintre liderii
unioniştilor nu se mai ridică la
înălţimea idealului şi nu e zi în
care aceştia să nu facă greşeli impardonabile. Nimeni dintre liderii
proeuropenilor nu se conformează
standardelor. Toţi au păcate ce îi
discreditează şi doar adepţii puterii aplaudă fără discernământ
tot ce fac ai lor.
Înţeleg că politică înseamnă
concurenţă, dar există o deosebire
între a profita de eşecul adversarului şi alta e de a vorbi despre
paiul din ochiul posibilului aliat.
Să nu mai zic că nu poţi construi
propriul discurs politic doar pe
greşeala celuilalt. Cum să-i tratăm
pe greşiţii noştri? Cel mai bine
e să le spui prietenilor, în faţă,
care este eroarea lor. Eventual, să
polemizezi cu ei. Încă şi mai bine:
să dialoghezi (dialogul înseamnă
căutarea, împreună, a soluţiei optime, spre deosebire de polemică:
asta din urmă înseamnă vânarea
şi penalizarea punctelor vulnerabile din discursul oponentului).
Şi, important, de fiecare dată să
admiţi că punctul tău de vedere
nu este neapărat singurul valabil.
Ne scoatem ochii unul altuia
nu doar din cauza erorilor, fireşti,
care implică nişte consecinţe (nici
acelea catastrofale), ci şi din cauza
unor opinii/ comentarii, privind
evenimente şi lucruri absolut neprincipiale. Ai noştri nu au dreptul la opinie! Mergem înainte, dar
numai cu ochelari de cai. Muncim
pentru cauză şi nu punem nimic
la îndoială. Ai noştri nu pot să
aibă preferinţe (ştiinţifice, tehnice, literare, sportive, cromatice, gastronomice) decât cele din
registrul prescris, patriotic până
în vârful unghiilor!
Consecinţa directă a acestui

criticism e că oamenii de la care
aşteptăm fapte se tem să facă vreo
mişcare, se tem să spună ceva, ca
să nu fie un pas greşit. Dar cum,
Doamne, să schimbi lucrurile fără
să rişti? Cum să gândeşti fără libertatea cugetului, fără să-i dai
voie acestuia să greşească? Singura eroare a politicienilor ce merită
penalizată este când ei nu fac nimic... din teama de a greşi.

Ai
noştri
nu au dreptul la
opinie! Mergem
înainte, dar numai
cu ochelari de cai.
Muncim pentru
cauză şi nu punem
nimic la îndoială.

A nu greşi, în înţelegerea „comentatorilor” de azi, înseamnă
a urma unul dintre parcursurile
[politice] existente. Dar există vreunul care, respectând canonul,
vă convine? Putem să schimbăm
lucrurile doar greşind în raport
cu modelele existente! Doar alegând un parcurs neordinar. Personalităţile autentice prin asta se
deosebesc de ceilalţi: ele nu vin cu
soluţia la îndemână, ci o caută pe
cea care poate schimba lucrurile.
Cu toate riscurile, desigur. Şi cu
inevitabilele greşeli.
Caricatura la gazetă

Politicienii veritabili caută
soluţii, acţionează, greşesc. Putem să-i criticăm, să-i bârfim, să
cârcotim. Doar să nu ne ieşim
din fire: a greşi e singura cale de
a găsi altceva. Altfel rămâne să
acceptăm „soluţia” propusă de
preşedintele fracţiunii socialiste din parlament: stăm cuminţi
în bancă şi ne rugăm Domnului.
Poate ne dă ploaie, poate ne dă
prosperitate, poate ne apără de
viruşi. Şi de idei noi, care nu pot
fi decât greşite, de vreme ce nu
repetă vechiul parcurs.
Gândind ca toţi ceilalţi, fără
a ieşi din contingent, niciodată
nu vei schimba nimic. Iar timpul
cere imperativ schimbări în faptă
şi gând. Efectele gândirii lineare, cuminţi, conforme uzanţelor,
au falimentat. Tradiţia nu mai
merge, e nevoie de modernizare
radicală a vieţii publice. În Ulise a
lui James Joyce (roman emblematic pentru modernismul literar),
un personaj cu rezonanţe mitice
(Stephen Dedalus), apărându-l
într-o polemică pe Marele Will,
decretează adevărul lumii moderne: „Erorile [omului de geniu]
sunt volitive [= expresii ale voinţei – mvc]; ele sunt portalurile
descoperirii”. QED.
P.S. Mi-am amintit, o dată în
plus despre un slogan scris cu litere mari pe peretele unei instituţii
care se considera infailibilă: „Nu
avem dreptul la greşală!” Or, greşeala era chiar în slogan. Povestea
cu paiul din ochiul altuia e încă
valabilă.
Adevărul, dacă nu suntem ipocriţi, este altul: avem dreptul la
greşeală!

MREAJA REȚELELOR
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De ce ursul nu are coadă?

Aurelia PERU

Și de ce președintele Dodon
ar supăra intelectualitatea?
/Replică „prietenilor” mei nevăzuți/
Am avut îndrăzneala – nu
zic imprudența – să constat
că problema fermierilor a devenit „o nadă” apetisantă pentru actorii politici, care râvnesc cel mai securizat fotoliu
din instituția prezidențială.
Întrebarea mea retorică suna
astfel: „ Cine a furat campania
?” Ca, ulterior, să fiu citată în
titluri de genul: „Aurelia Peru:
Maia Sandu a furat sloganul…”
Dragi prieteni,
Sunt discipola școlii vechi –
cum e la modă acum - „old school”, dar, scuzați, fără Harvard.
Dacă place – doar o diplomă cu
mențiune la USM. Eu prefer implicitul în defavoarea brutalității verbale. De asta, vă rog, dragi
prieteni, nu „construiți” titluri
comerciale din postările mele.
Da, sloganul de campanie este
important din punct de vedere al
poziționării actorilor politici în
mentalul electoratului. Deocamdată, prezidențiabilii din toamnă
nu-și divulgă sloganul. Nici Codul
electoral nu le permite. Suntem
în așa-numitul „val zero” (polit-

tehnologii mă înțeleg). Iar ceea
ce vedeți, auziți în mitinguri de
protest sunt doar lozinci de moment. De exemplu: „Învingem
hoția! Oprim sărăcia!”. Or, nu
cred că acest îndemn poate servi
drept slogan de campanie. Pentru că sloganul nu este vers, nu
trebuie să „împuște” rimă doar.
Sloganul este o sinteză a: (1) doctrinei, a (2) poziționării liderului
și a (3) problemei de stringență în
societate. Complicat! Tocmai de
asta, politicienii deștepți invită
specialiști în PR și, NEAPĂRAT,
au răbdare. Pentru că ceea ce semeni astăzi nu dă recolte a doua
zi !!! - nici în agricultură, nici
în PR politic. De asta miopii „nu
văd lucrul”.
Citesc pe social media că
președintele Dodon a plecat la odihnă în Turcia.
Fiți de cord! Noi toți merităm o
scăldătoare bună în Mare – fie ea
Neagră, Mediterană, Egee, Roșie.
Dar, poporul, departe de ideea
monarhismului constituțional,
iubește liderii modești „unul ca
noi, dintre noi”./ Așa spune regula PR-ului politic./
Iată de ce văd trei erori majore ale președintelui Dodon:
1. Vacanțele de lux ale familiei
prezidențiale, care sunt o ofensă la
adresa moldovenilor SĂRACI tare.
2. Două vile de stat – cea de la
Condrița și cea de la Holercani.
Dacă ar schimba statutul uneia
din ele – cea de la Holercani, de
pe malul Nistrului, care ar putea fi reprofilată, de exemplu, ca
tabără de odihnă pentru copiii
dotați – ar fi „o bombă de PR electoral, dle Președinte!”. Ați reduce

astfel și cheltuielile de 35 de milioane ale instituției prezidențiale.
Sunt sigură că mulți conștientizează faptul că aceste vile nu
sunt altceva decât o mumificare a trecutului sovietic, a vieții
„azartate” a birocraților sovietici. Dar de ce nu se pune punct
acestui capitol din altă viață, din
alt secol, din alt regim? E bine,
da ? E confortabil, da? Adevărat
se spune că noua elită politică,
care o schimbă pe precedenta,
inclusiv pe cale revoluționară,
începe – mai devreme sau mai
târziu – să o mimeze. Nu știu
însă dacă Ivan Ivanovici Bodiu
avea și el castraveți la Condrița?
3. Opțiunea (nu zic insistența,
mă tem) pentru un regim prezidențial. Nu e bună treaba, dle
Președinte. „Sindromul Belarus”,
sper, va tempera lucrul Comisiei
instituite recent pentru reforma
constituțională. Europa modernă
iubește regimurile parlamentare
sau semiprezidențiale. Prezidențialismul în republicile ex-sovietice renaște autoritarismul! Vă
trebuie? Sunteți un președinte
tânăr, totuși. Reorientați-vă spre
valori occidentale, nu neapărat
cele care afectează familia clasică. Și mie îmi place doctrina
conservatoare.
În fine, e târziu. Vreau ca
mesajul meu să fie citit, dimineața, cu suficientă înțelegere
și nu mai vreau titluri manipulatoare. Nu mă implicați,
vă rog, în războaie politice. Eu
sunt PR-ist după codul lui Edvard Bernays. Deci, eu nu mint.
Pot doar să ofer recomandări.
Noapte bună!

De râs sau de plâns?

Mihai POIATĂ
În postarea de ieri v-am promis
câteva „perle” din arsenalul dlui
președinte Dodon. Le vedeți mai
jos. Dacă e de râs, râdeți, dacă e
de plâns, plângeți. Iar dacă v-au
lezat (jignit, ofensat) demnitatea
și onoarea, citiți postarea de ieri,
ca să știți ce mai puteți face…
- Curbet? Acel care cântă?
- Le dau vreo două torpede cum
știu eu și se termină...
- Furtul miliardului este treaba
internă a PDM.
- Se joacă în poddavki, în șașki…
- Ei se simt ca țariocii…

- Au trecut în Parlament pe
spatele lui Maia Sandu și Andrei Năstase lodarii iștia, altfel
nu poți să le zici, și acum sunt
mari eroi... Erau teomnaia loșadka…
- Tot o să fie ciotko!
- Și unii lapșaua pe urechi o
primesc.
- I-ai vândut lui Plahotniuk
deputații la puciok.
- Vă luați o ghiră la gât și o să
vă tragă la fundu mării.
- Asta-i puti v nikuda.
- Pe Plahotniuc americanii „îl
țin la sohranenie”.
- Против лома нет приема
если нет другого лома. А другой
лом есть…
- Umblă cu namordnice roșii,
altul umblă cu palătcile, în parlament țipă parcă-s tăieți, altul
face bulbuci la Tel-Aviv, opiati
pesnea pro starogo bîcika..
- Scoateți strașilka asta (despre
federalizare).
- Știi că anul ista n-ai să te duci

la mare să prinzi olecuță de zagar.
- Istina poznaiotsea v sravnenii.
- Candu s-o pornit prin țară cu
șourile istea glamurnâe...
- Închipuți-vă că și eu pun
pălătci.... za cei sciot sei banket?
- Andrei Năstase îi na grani...
- S-o găsit să-i țină crâșa geopolitică lui Plahotniuc.
- Ne po-pațanski eto, ne
po-mujski.
- Gosudarstvo v gosudarstve.
- Polițiștii noștri îs boji oduvanciki.
- Razborcile voastre au rămas
„za bortom”.
- Grupirovka, neporeadocino,
krâșa, balabol, tușonkă, kuliok,
storoj, nacealnik, mikrovolnovkă,
kovior, sliv...
- Eu sper că pân în iulie Guvernul va veni în Parlament cu
inițiativa președintelui.
- Eu am decis să nu-mi tremure
pantalonii.

La o plimbare cu nepoata Rucsandra, iar în spatele nostru, malul
stâng al Nistrului, de pe care în
1937 câțiva militari i-au făcut din
deget unui moș de-al nostru, Spiridon Corobceanu, care a decis să se
scalde în timp ce se întorcea de la
câmp: te apropii ori te împușcăm?
Speriat, bărbatul a înotat până
la celălalt mal. A fost condamnat
inițial pentru „trecerea ilegală

a frontierei de la Nistru”, apoi
pentru „spionaj în favoarea României”, pentru că avea doi fii
care își făceau serviciul militar
în Armata Română.
Spiridon a fost deportat la
munci silnice în regiunea Arhanghelsk, în unul din lagărele din
arhipelagul Franz Iosif. Unul din
fiii săi, Alexandru, a fost deportat
în 1949 în Siberia.

Rădăcini

Svetlana COROBCEANU
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Oare de care lustrație
are mai multă nevoie
Republica Moldova?
Oare de care lustrație are mai
multă nevoie Republica Moldova
pentru a rezista până la capătul
tranziției ei fără de... capăt?
De Lustrația perioadei sovietice cu publicarea listei „stukacilor”
kgb-iști care și-au turnat colegii
de la facultățile de Istorie și Filologie-Jurnalistică ș.a., pentru că
citeau cu nesaț, cu lanterna sub
Vasile ȘOIMARU
plapumă, opera politică a lui Mihai Eminescu? Sau de Lustrația de
după proclamarea independenței, cel mai important fiind momentul
furtului Declarației de Independență și a incendierii clădirilor Parlamentului și a Președinției, pe 7 aprilie 2009, incendiere copiată de
la naziștii germani în frunte cu Hitler (dar poate de la Kominternul
condus de comunistul bulgar Gheorghi Dimitrov?) care au incendiat
Reichstagul german, pe 27 februarie 1933?...
Mă grăbesc să răspund primul la propria întrebare:
Prima Lustrație, cea a perioadei sovietice, este foarte importantă
pentru scrierea obiectivă a istoriei noastre naționale din perioada
respectivă, chiar dacă deja mulți au fost chemați DINCOLO... Cea de
a doua Lustrație ar fi de mare folos la curățarea actualelor rânduri ale
participanților la Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia și
pentru bunul mers al nostru mai departe, cu toate că unii „fruntași”
din primul grup au rămas „băieți buni” și după 27 august 1991, chiar
și în ziua de 7 aprilie 2009, când avusese loc unul din cele mai mari
furturi ale Secolului, FURT UNICAT ÎN LUME, cel al Documentului
de naștere a statului nostru, Declarația de independență...
Închipuiți-vă pentru o clipă că Plahotniuc, Candu, Filip și... Dodonă
publică lista trollilor, redactorilor, comentatorilor politici, jurnaliștilor,
editorialiștilor etc., care au vărsat șapte rânduri de sudoare în zilele începutului de aprilie 2009 și în campaniile electorale de mai târziu, pentru niște
kulioace cu calendar pe ele, pline cu resturi din miliardele furate... Dacă ar
depinde de mine l-aș primi pe Candu al treilea în Blocul ACUM dacă găsește
curaj în sine și publică lista și sumele ridicate de trollii lor care în noiembrie
2016 au făcut posibilă victoria lui Dodonă și, în februarie 2019, au contribuit
suficient de mult pentru rezultatele obținute de socialiști și democrați...
N-ar strica și Lucinschi să publice lista și sumele acordate
luptătorilor cu „snegurismul”, în noiembrie 1996, precum și a celor care au doborât Guvernul Sturza pe 9.11.1999, prelungind până
astăzi aflarea armatei a 14-a ruse în Transnistria și a R. Moldova – la o distanță astronomică „socială” de Uniunea Europeană...
Și Voronin ar face un mare bine statului pe care l-a condus mai mult de
opt ani de zile, dacă ar publica suma acordată pentru voturile care au
hotărât soarta celui de-al doilea său mandat de președinte, pe data de
4 aprilie 2005.
Ce mare bine ar face Candu Republicii Moldova după atâta rău făcut ei în cei 11 ani de „coordonare democrată” nănășistă... Ce surprize am avea cu toții și ce puțină lume ar mai
rămâne în rândurile celei mai asigurate clase a trollilor basarabeni, din RM, România și Occident, inclusiv de peste Atlantic...
În schimb am asigura pe viitor ALEGERI LIBERE, PLINE DE ADEVĂR, RESPONSABILITATE ȘI DEMNITATE...

Atunci norodul,
de bucuria marii victorii,
va lăcrima abundent
Igor Dodon va câștiga alegerile
din toamnă, dar nu va fi Președinte. Peste 2-3 zile, poate peste o
săptămână de „revolte”, Estul cu
Vestul, adică Federația Rusă cu
Germania, (iar) își vor da mâna și
se va recunoaște oficial că victoria
îi aparține Maiei.
Și Maia, fericită, va „ruli” (iar)
o jumătate de an până când mânia
Andrei ȚURCANU
„poporului” va schimba Constituția
și președintele ales prin vot direct
va deveni președinte ales de parlament. Abia atunci new Jeanne d’Arc
va pleca la odihna binemeritată într-un ONG finanțat de o fundație
obscură, blestemată de toată gloata adulatorilor ei neghiobi de astăzi.
Cu aceasta am spus tot ce am avut de spus și în continuare renunț la
orice comentariu politic pe tema aceasta.
Să vă fie de bine!
P.S. Că Maia va fi președinte cu ea s-a făcut deja înțelegerea, la
Est și la Vest. Dodon își dă seama, dar mai speră să evite Ignatul. Cei
care tulbură apele pe flancul unionist sunt, ca întotdeauna, infantili
și idioți utili sau își execută cuminți partitura, comandată, a NeUnirii.
P.P.S. S-ar putea, la sugestia protectorilor, Maia să fie lăsată să
câștige din prima, fără a mai fi nevoie de revolta norodului. Atunci
norodul, de bucuria marii victorii, va lăcrima abundent și va uita de
Dodon și matrapazlâculile sale, lăsându-l să-și gestioneze în voie
treburile financiare din RM, FR și ofshoruri.
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Au luptat pentru
libertatea
Lituaniei (2)
Rezistenţa armată antisovietică în Lituania
în anii 1944-1953

A

ceste acțiuni au definit obiectivele
mișcării, au trasat strategia și tactica
unităților de rezistență armată
antisovietică în Lituania. Câteva luni
mai târziu, a fost înființat Statul Major Central al
Forțelor Armate. A urmat un val de noi arestări.
Partizanii lituanieni însă nu au renunțat la
luptă, deși abia peste cinci ani de la începutul
confruntărilor a devenit posibilă înființarea
Centrului Comun de Conducere Militară și Politică
a Rezistenței.
(urmare din numărul trecut)
Congresul reprezentanților districtelor de partizani, organizat în
februarie 1949 la inițiativa căpitanului Jonas Žemaitis-Vytautas,
comandant al unităților regiunii
Lituania de Vest, a subordonat
unitățile forțelor armate unei
organizații comune – Mișcarea
Militanților pentru Libertatea Lituaniei (LLKS). Declarația politică
adoptată de LLKS la 16 februarie
1949 a stabilit că unica autoritate
legală pe teritoriul Lituaniei pe
timpul ocupației sovietice este
mișcarea de partizani și organizațiile care o reprezintă, iar
obiectivul luptei este renașterea
Republicii Lituania, independentă
și democratică.

șefii subdiviziunilor. În cadrul
unor districte militare, partizanii au trecut un curs de instruire
militară, iar cei care promovau
examenul erau premiați sau înaintați în grad. Intrarea în rândurile
mișcării de partizani era marcată
prin depunerea jurământului de
către viitorii luptători: încălcarea
acestui jurământ era condamnată prin judecată de către frații
de arme sau, în cazul unei crime
grave, de Curtea Marțială.
După constituirea LLKS a fost
adoptată o serie de acte normative ce reglementau activitățile
partizanilor pe întreg teritoriul
Lituaniei, a fost elaborat sistemul
unic de distincții militare, a fost

camarazii de arme, dar și față de
generațiile viitoare. Regulamentele trasau obiectivele strategice ale
întregii mișcări de rezistență, de a
se opune pe toate căile sovietizării,
de a întreține spiritul patriotic, în
special în rândul tinerilor, de a
încuraja rezistența şi nesupunerea
populației civile față de regimul
de ocupație sovietică.
După ani de confruntări frontale cu unitățile armate sovietice
și de pierderi irecuperabile în luptele cu colosul imperial, opiniile
liderilor mișcării de rezistență
în privința eficienței tacticilor
adoptate de luptă s-au împărțit.
Majoritatea susținea inițiativa
de a păstra resursele spirituale
și materiale ale națiunii. Liderii
partizanilor lituanieni, înțelegând
că nu dispun de resursele necesare
pentru un război de proporții cu
trupele sovietice, decideau să evite confruntările în cazurile când
dușmanul era superior din punct
de vedere numeric sau mai dotat
cu mijloace tehnice.
Fiind preveniți de către oamenii de încredere despre apariția și
desfășurarea operațiunilor trupelor MGB în regiune, grupurile de
partizani se redislocau în timpul

Jonas Žemaitis-Vytautas, eroul național al Lituaniei, președintele prezidiului
Mișcării Militanților pentru Libertatea Lituaniei (LLKS), declarată din 16 februarie 1949
unica autoritate legală pe teritoriul Lituaniei pe timpul ocupației sovietice

a instituțiilor sovietice, acțiuni
represive contra celor mai activi
membri ai partidului comunist și
a colaboraționiștilor.
„Ostașii libertății” (laisvės kovotojai – lit.), așa cum erau numiți partizanii lituanieni de către
populația băștinașă, îndemnau
locuitorii să nu recunoască regimul sovietic și să refuze orice formă de cooperare cu instituțiile și
persoanele care îl reprezentau, au
emis instrucțiuni pentru locuitorii
Lituaniei privind comportamentul

Nouă districte, unite în trei
regiuni de partizani
Până la întrunirea Congresului
liderilor de partizani, s-a adoptat
decizia privind structura de rezistență teritorială, care a rămas
neschimbată până la sfârșitul războiului de gherilă. Cea mai mică
unitate de partizani era echipa,
câteva echipe constituiau un pluton, plutoanele au fost unite în
corpuri, iar acestea – în districte.
Două sau trei districte formau o
regiune. La începutul anului 1949,
nouă districte s-au unit în trei regiuni de partizani: Regiunea de
Sud, Regiunea de Est și Regiunea
de Vest. La etapa când rândurile
partizanilor au început a se rări,
unitățile de partizani s-au regrupat sau și-au schimbat regiunea
de dislocare.
În ciuda scăderii numărului de
luptători, liderii partizanilor au
menținut structura stabilită până
în 1953. De la începutul mișcării
de rezistență, conducătorii marilor unități de partizani au întreprins eforturi considerabile în vederea respectării regulamentelor
ce reglementau viața și activitatea
unităților, având ca exemplu regulamentele și regulile care erau în
vigoare în cadrul Forțelor Armate
Lituaniene Independente.
Fiecare echipă, pluton, corp,
district, regiune militară de partizani era subordonată Statului
Major, format din șeful unității,
comandantul Statului Major și

Comandantul unităților regiunii Dainava, Adolfas Ramanauskas-Vanagas (primul pe linie, rândul din față) în inspecție la unitatea Šarūnas

definită noțiunea de „datorie față
de Patrie” care trebuia onorată
de fiecare luptător, au fost elaborate însemnele distinctive ce
atestau apartenența la o unitate
armată sau regiune, experiența
de luptă etc.
Obiective strategice:
opunerea pe toate căile
sovietizării, întreținerea
spiritului patriotic
Regulamentele aveau menirea
să disciplineze partizanii și să le
motiveze responsabilitatea față de

nopții, parcurgând distanțe enorme prin păduri. Cu toate acestea,
nu întotdeauna au avut chip de
izbândă. Istoria războiului de gherilă a înregistrat cazuri de luptă,
care indicau zeci sau chiar sute
de victime. Pentru a evita confruntările distrugătoare, în cele
din urmă, partizanii au adoptat
printr-o decizie comună forme de
rezistență, preponderent de natură politică: boicotarea alegerilor
în organele administrative ale
puterii sovietice, sabotarea politicii de colectivizare, desfășurarea
operațiunilor de dezorganizare

în condițiile sovietizării forțate
a țării și a războiului de gherilă.
Distincția supremă a fost
Titlul de Onoare „Erou al
Luptei pentru Libertate”
Militanții mișcării armate antisovietice au pus în evidență întotdeauna și în orice mod posibil
faptul că sunt apărătorii Lituaniei
independente. Cei care aveau posibilitatea de a obține uniforma
militară a Forțelor Armate Lituaniene din perioada independenței,
ignorând pericolul, au păstrat și

purtat cu demnitate aceste uniforme. Unii și le-au confecționat singuri, fiind considerate obiect de
prestigiu și demnitate. Cei care nu
aveau astfel de posibilități, siliți de
circumstanțe să folosească orice
uniforme și munițiile disponibile,
germane sau chiar sovietice, aveau
grijă să le doteze cu simbolurile
Lituaniei independente: stema
Statului Lituanian dinainte de
război, reprezentând imaginea
ecvestră a cavalerului Vytis, Crucea lui Vytis, Tricolorul lituanian.
În 1949, după constituirea
Mișcării Militanților pentru Libertatea Lituaniei, au fost întreprinse acţiuni de creare a unui
model comun al uniformei militanților lituanieni. A fost anunțat
un concurs de creare a insignei
și a cocardei unice, dar, odată cu
slăbirea mişcării de partizani,
acest proiect a rămas nefinalizat.
LLKS a reușit însă să adopte un
sistem comun de distincții, au
fost stabilite modele de adresare
a mesajelor de mulțumire (verbale, scrise, mulțumiri oficiale
exprimate în ordin), distincțiile
Crucea „Lupta pentru Libertate” și Adeverința Crucii „Lupta
pentru Libertate” de trei tipuri
și de trei clase.
Distincția supremă a fost Titlul
de Onoare „Erou al Luptei pentru
Libertate”. Cu toate acestea, partizanii nu au avut posibilitatea să
emită Crucea „Lupta pentru Libertate” și alte distincții. S-a hotărât,
în schimb, ca militanții să poarte
o insignă care indica distincțiile
și benzi colorate din pânză prin
care era desemnată apartenența
la unitatea de partizani. Arhivele
partizanilor, depistate de cercetătorii mișcării de rezistență anticomunistă după 1991, conțin mesaje,
mulțumiri adresate partizanilor și
susținătorilor.
Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător
științific, Institutul de Istorie
(va urma)
* text elaborat în cooperare cu Centrul
de Cercetare a Genocidului și Rezistenței
din Lituania
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Interviu cu regizorul Igor Cobileanski

„Nu poți fi contemporan
cu Brejnev și face film
pentru Cannes 2020”

I

gor Cobileanski este un regizor și un
scenarist basarabean stabilit la București,
autor al peliculelor „La limita de jos a
cerului” și „Afacerea Est”, recunoscute la
nivel internațional, unul din creatorii serialelor
„Umbre” și „Hackerville” produse de HBO. Pentru
ultimul a luat în 2019 premiul Grimme la categoria
cea mai bună regie. În acest interviu am discutat
despre criza din cinematografia moldovenească,
problemele cu care se confruntă și despre
posibilitățile de resuscitare a acesteia.
- Cinematografia moldovenească trece printr-o perioadă destul de dificilă.
Ce se întâmplă de fapt și
care sunt motivele acestei
stagnări?
Problema este destul de complexă și nu are doar un factor care
pune piedici dezvoltării industriei
cinematografice. Acum 30 de ani,
cinematografia, ca și celelalte ramuri ale culturii, era încă finanțată de stat și, odată cu dispariția
lui, a dispărut și modelul sovietic,
centralizat, de finanțare a ei. Din
păcate, în vâltoarea transformărilor, nu au fost identificate alte
modele de funcționare a cinematografiei și nici mai târziu nu
au fost găsite soluții pentru a o
revitaliza.
Din păcate, nu am avut vizionari în sistemul cinematografic
capabili să genereze idei corelate
cu noile realități, care ar fi menținut un nivel minim de producție.
A început să se producă tot mai
puțin, până s-a ajuns să nu se producă deloc. Cinematografia există
mai degrabă pe hârtie. În sensul
în care există un „Moldova Film”,
unde nu se întâmplă absolut nimic. Treptat, lumea s-a schimbat,
o bună parte dintre oamenii profesioniști ai domeniului au plecat în
străinătate, iar alții pur și simplu
au îmbătrânit fizic. Între timp, o
întreagă industrie a dispărut, 30
de ani nu-s ca și cum am face o
pauză de câteva luni pentru că a
venit pandemia peste noi. E un
timp suficient pentru a modifica din rădăcină, în sens negativ,
funcționarea acestui domeniu.
Mai târziu a venit o nouă generație care, din păcate, nu a împrumutat ADN-ul funcționării cinematografiei de la experimentații
domeniului și, prin efortul lor de
azi, încearcă să o reinventeze. Să
nu uităm că cinematografia nu
înseamnă doar scenariu, regie și
cameră de filmat, ci și zeci de meserii adiacente care completează
producția unui film și care în mod
trist, dar firesc au dispărut din
cauza stagnării.
O altă problemă generată de
lipsa de activitate în acești ani
este și comunicarea cu colegii
din alte țări. Cinematografia este

azi un domeniu cosmopolit, ea
nu mai funcționează demult în
limitele unui stat. Discrepanța
între cineaștii moldoveni și cei
din străinătate a devenit evidentă
și se manifestă atât în subiectele
abordate, deseori extrem de locale, lipsite de universalitate sau
interes pentru audiența din alte
țări, cât și prin maniera frecvent
infantilă de a filma, povesti, juca
a filmelor moldovenești. Speranța
mea este însă că, în timp, lucrurile
se vor redresa.
- Cine se face vinovat de
criza din cinematografia
autohtonă?
Eu nu aș putea să identific pe
cineva anume vinovat de distrugerea acestei ramuri. Nu cred că
a existat cineva care, în mod conștient, să-și fi dorit distrugerea
cinematografiei. Am traversat
o perioadă dificilă economic și
politic și încă suntem martori ai
convalescenței sociale, iar acest
fapt nu a putut ocoli producția
de film. Am intrat într-un soi de
mocirlă din care nu reușim să ieșim, e o stare de fapt.  
Am putea însă face pași considerabili spre revitalizarea sau mai
bine zis reconstrucția industriei
cinematografice renunțând la
modelele sovietice pe care statul
încearcă să le upgradeze prin intermediul funcționarilor depășiți
ca vârstă, mentalitate și raportare la cinematografie, permițând
profesioniștilor tineri să injecteze
în mecanica domeniului viziuni
moderne ale funcționării sistemului cinematografic. Dar nu poți
fi contemporan cu Brejnev și face
film pentru Cannes 2020.
- Mai este posibilă resuscitarea cinematografiei moldovenești? Cum s-ar putea
ieși din această criză?
Da. Aici, în mod tradițional,
voi arunca pietre spre autoritățile
moldovenești, care ar trebui să
găsească soluții certe pentru finanțarea proiectelor cinematografice, așa cum se întâmplă în alte
părți. Suntem o țară săracă, știm,
dar și extrem de naivă, ca să mă
exprim eufemistic. Este de râsul
lumii să oferi 20 sau 30 de mii de

Din arhiva personală a regizorului Igor Cobileanski

nu se împacă cu declarații populiste ale diriguitorilor ministeriali
și încearcă pe căi diferite să pună
presiune pe ei ca aceștia să-și facă
treaba. Nici aici nu e ușor, dar, în
orice caz, vorbim despre un sistem cinematografic care a evoluat
mult în comparație cu cel din R.
Moldova. Diferențele sunt foarte
mari. La sesiunile de concurs de
la CNC Romania, considerate sărace, asistăm de fapt la finanțarea
câtorva zeci de proiecte serioase,
o bună parte din ele lungmetraje.

euro unor proiecte de anvergură
internațională și să te mândrești
cu acest fapt, atunci când în toată
lumea astfel de sume nici nu se
iau în considerare, lipsindu-ne
de eligibilitatea de a participa la
coproducții serioase.
Pentru a face filme competitive, statul ar trebui să gândească
strategii clare de finanțare și cooperare între cineaștii din alte țări
europene, să genereze sume considerabile pentru producția de film,
estimate de mine măcar la 2 mil.
euro anual. Pare mult? Nu, dacă
am gândi un sistem de finanțare
coerent și o lege care să impună
cheltuirea acestor bani acasă, făcând atractivă R. Moldova pentru
cineaștii din alte țări în cazul unor
coproducții. Și mai e o problemă
despre care se tot vorbește, și nu

există guvern moldovean care să
nu-și dorească să discute formal și
politicos despre ea, iar concomitent să dea din umeri și să zică – e
greu, nu se poate. Aici mă refer la
Fondul Cinematografic care există
în toate țările, dar la noi… e greu,
nu se poate.
- De ani buni muncești în
Romania. Statul român
investește mai mult în cinematografie? Producătorii de film au acces la mai
multe fonduri? Care este
diferența față de Republica
Moldova?
Statul român are o lege a cinematografiei care este în continuă
actualizare. Și aici sunt probleme,
dar sunt și soluții. Spre deosebire
de R. Moldova, cineaștii români

- Cum vezi evoluția cinematografiei moldovenești
în viitor? Crezi că va fi mai
vie, cu mai multe pelicule
bune?
Vreau să cred că, în următorii
cinci-zece ani, se vor produce pelicule capabile să suporte o competiție internațională serioasă, să ne
trezească mândrie. Dar acest lucru
se va întâmpla doar dacă sistemul
de finanțare și atitudinea autorităților va fi reformatată completamente. Altfel, vom continua
să culegem premii și diplome pe
la festivaluri de cartier din toată
lumea, ne vom mândri și lăuda
între noi, dar niciodată de cei din
afara tării. Ar fi util să învățăm să
gândim critic despre ce facem ca
cineaști. Să încetăm să încurajăm
proiectele submediocre. Să nu mai
raportăm umil la ministere despre
succesele de piatiletkă, cuantificând cinematografia prin număr
de filme, unele dintre care nici nu
ajung să fie văzute de audiență, ci
să încurajăm recalibrarea și reformatarea acestei industrii care să
dea roade vizibile și competitive,
altfel vor mai trece alți 30 de ani
și tot cearșaful bunicii ne va sluji
drept ecran de proiecție.
Interviu realizat
de Sergiu Bejenari
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Limba română,
umilită în
Republica Moldova

L

a Muzeul Satului, în preajma Bisericii de Lemn,
un tânăr îl întreabă rusește pe un om cărunt: „Kak
po-moldavski țercovi”? Situația precară a limbii
române iese la iveală în această scurtă întrebare. Vă
propunem, în continuare, un sondaj în cadrul căruia mai
mulți oameni de cultură ne spun cum, când, unde au fost
martori ai umilirii limbii române în R. Moldova.

Ion Hadârcă, scriitor,
senator al României:
„Cea mai mare
umilință este articolul
13 din Constituția RM”
„Consider că cea mai mare
umilință pentru Limba Română
este art. 13 din Constituția RM...
Este datoria tuturor românilor
basarabeni să înlăture această
umilință”.

Maria Șleahtițchi,
scriitoare, director
al Muzeului Național
de Literatură „Mihail
Kogălniceanu” din
Chișinău: „Cine umilește
norma limbii române se
declară împotriva ei”
„Am depășit perioada când unii
concetățeni ai noștri ne cereau
cu ură „говори на человеческом
языке” și vremurile când moldoveniștii înrăiți se băteau cu pumnul în piept cum că ei nu vorbesc
românește, ci moldov’nește. Acum
umilința coboară de pe sticlă, mai
cu seamă din emisiunile când invitat este fostul președinte comunist
Voronin sau actualul președinte
socialist Dodon. Am remarcat la
ei un fel de plăcere de a „grăi moldrusește”... Moldrusa lor este o
formă de sfidare a limbii române,
a celor care își vorbesc limba maternă cu respect, inclusiv în grai
moldovenesc, pentru că a vorbi
organic limba noastră de la țară
nu înseamnă deloc să amesteci
sfidător două limbi, detestându-le
pe amândouă. Oamenii care ocupă
funcții sociale înalte devin modele. Limbajul lor depinde de nivelul
de cultură, de miza lor politică.
Când, prin felul de a vorbi, pro-

movează incultura și aroganța,
înseamnă că aceasta le este miza.
Umilind norma limbii române,
ei se declară împotriva ei. Într-o
societate civilizată aceste mesaje
ar fi amendate imediat. Dacă le
tolerăm înseamnă că suntem ca
ei, oricât de instruiți și cultivați
ne-am crede”.

nisterului Sănătății, spre exemplu,
am tot citit (luni întregi!) formulări absurde, caraghioase, precum
„situația la Covid” sau confuzii de
termeni (ex.: „tratați” în loc de
„vindecați” – o confuzie datorată faptului că, în rusă, cele două
sensuri sunt „diferențiate” doar
prin mici prefixe: „lecitisia” (a se
trata) și „izlecitisia” (a se vindeca)). De ce, după treizeci de ani de
„independență și suveranitate” ai
RM, textele noastre oficiale sună
ca pe vremea URSS, fiind pline
de calchieri inutile, dezacorduri
și formulări neîngrijite?
Ce e asta, dacă nu umilirea limbii de stat de către funcționarii
acestui stat?”

Argentina Gribincea,
doctor în sociologie:
„Textele oficiale sună
ca pe vremea URSS”

Lucia Țurcanu,
critic literar: „Cele mai
mari umiliri, din partea
vorbitorilor nativi”

„Un teren de joacă pentru copii
se află în centrul unui mic părculeț, înconjurat de trandafiri și mai
multe blocuri înalte, astfel încât
formează un fel de amfiteatru,
unde părinții și copiii sunt actori
într-un serial lesne de urmărit.
Când „scena” e plină de copii, prin
geamul deschis, „spectacolul” îți
intră în casă. Constat că generațiile mai noi de copii, „generația
Mini-Max”, poartă nume incredibil de frumoase (în comparație
cu generația mea, spre exemplu,
când moldovenii își mai botezau
copiii cu variante rusificate, precum Fiodor, în loc de Tudor, sau
Serghei, în loc de Sergiu). Blocurile din vecinătatea mea sunt populate de micuți pe care îi cheamă
Cezara, Cezar, Cristi, Mădălina,
Loredana, Mirela etc., ei vorbesc
și cântă într-o română perfectă,
sunt chemați de părinți care vorbesc o română foarte frumoasă,
cu vocale deschise. Mă bucură să
văd reabilitatea vocalelor, despre
care, acum vreo treizeci de ani,
aveam impresia că se vor stinge
definitiv (ca urmare a rusificării).
Cu atât mai trist apare astăzi,
prin contrast, limba vorbită de
oficiali, de politicienii cei mai mediatizați și chiar de unii jurnaliști.
În timpul pandemiei, curiozitatea
și îngrijorarea mea, care mă îndemnau să caut știrile, se loveau
mereu de comunicatele oficiale
agramate, întocmite probabil în
rusă și traduse parcă prin serviciul
Google Translate. Altfel, nu-mi
pot explica de ce, în buletinul Mi-

„Probabil, cele mai mari umiliri
pot fi aduse unei limbi de chiar
vorbitorii nativi, cu atât mai mult
dacă aceștia sunt așa-ziși „maeștri
ai cuvântului”, adică scriitori. Cea
mai mare supărare în acest sens
mi-au provocat-o câteva volume
de versuri apărute la Chișinău în
2019 (nu ale debutanților, nu) și
depuse la Uniunea Scriitorilor din
Moldova pentru premiile anului.
Bunăoară, mă întreb în ce limbă
gândește scriitoarea și cum a lucrat redactorul dacă prima frază
(din cuvântul introductiv semnat
de autoare) conține un calc de care
tot încercăm să scăpăm de mai
bine de treizeci de ani: „Încep
gândurile mele într-o tonalitate
minoră, dar cu o lirică optimistă
și cu multă sete de viață, cât de
grea n-ar fi”. Sau, în textele cu
pretenții de poem, un ca introdus
pentru a păstra ritmul dovedește
deficiențe majore în cunoașterea
limbii române: „Guvernatorii cei
bogați/ Ce-ați putea ca să luați?...” Și mai gravă este situația
când o carte cu texte pentru copii
conține nenumărate greșeli de exprimare: „Înainte de-a începe/
ca să faci un lucru-n viață…”
Oxana Gherman, lector
univ., UPS „Ion Creangă”
din Chișinău: „Instituțiile
oficiale publică texte pline
de greșeli”
„Mi se întâmplă aproape zilnic
să văd în spațiul public (virtual
și real) diferite acte de mutilare

a limbii române, pe care, din păcate, unii vorbitori le consideră
nesemnificative sau chiar inofensive și încearcă să le treacă drept
normalitate, aducând ca argument
comportamentul lingvistic al majorității.

E regretabil că se scrie fără diacritice, când tocmai acestea sunt
semnele care etalează specificul
limbii noastre, originalitatea ei.
E reprobabilă indolența unor reprezentanți ai instituțiilor oficiale
care publică texte ce abundă de
greșeli. Oare nu e cumva o contradicție flagrantă să încerci să epatezi prin haine și accesorii scumpe
și în același timp să te exprimi
într-un mod cu totul neglijent,
domnilor oficiali? A fi indiferent
față de umilirea limbii române
în public înseamnă a participa la
profanarea unui simbol național”.

Cristian Serdeșniuc,
profesor de limba
și literatura română,
satul Târnova, Dondușeni:
„Ar trebui să reeducăm
conștiința părinților
și a buneilor”
„Încă nu am învățat să ne iubim
și prețuim valorile naționale, îndeosebi LIMBA MATERNĂ. Poate
că încă suntem urmăriți de propaganda sovietică și de „mutilarea” ideologică, poate încă suntem
rătăciți în labirintul dogmatizărilor totalitare (moscovite), dar
implicarea Noastră, astăzi, este
mai importantă ca niciodată. De
multe ori mă ciocnesc cu situații
de felul când a vorbi în limba română e o „rușine”, pe când limba
rusă e la modă și te face „superior” și „autoritar”, așa cum au
făcut-o elitele partinice. Și asta e
în satele noastre, în magazine, în
instituțiile de stat și în cele private. Suntem văzuți cu alți ochi în
momentul în care vrem să avem
o limbă română literară, cultă și
etichetată. Suntem considerați
unioniști sau, în cel mai rău caz,
naționaliști. În calitate de profesor
de „inimă” română, mă ciocnesc

dureros cu această problemă în
școală. Ar trebui să reeducăm mai
întâi conștiința părinților și a buneilor, care dezaprobă faptul că
Limba Română e la ea acasă, mai
apoi a elevilor noștri”.

Mariana Jitari, profesoară
de limbă și literatură
română, Liceul „Spiru
Haret”, Chișinău: „Limbă
română în RM încă își mai
revendică dreptul la viață”
„Limba română în Republica
Moldova încă își mai revendică
dreptul la viață. O condiție umilitoare în sine, dacă un fapt științific
rămâne să fie lăsat la îndemâna
politicului și ignoranței.
Totuși, pentru mine, cea mai
mare supărare se trage din vorbirea neglijentă, cu greșeli și
schimonosiri, a limbii române.
Consider că e mult mai grav când
ofensa e adusă de pretinșii vorbitori ai acestei limbi, decât de
cei străini. Graiul se macină nu
prin răutățile și desconsiderarea
din partea rușilor, găgăuzilor sau
ucrainenilor, ci prin schimonosirea acestuia de către cei care
ar trebui să-l păstreze. Dacă noi,
vorbitorii de română, cu acte în
regulă, cu note mari în certificatele școlare, ne permitem umilirea constantă a limbii, cum am
putea inspira admirație și respect
străinilor?
Culmea este că, de cele mai
multe ori, greșelile de exprimare
nu sunt cauzate de necunoaștere,
ci de atitudine superficială, inconștientă față de cuvântul rostit.
Resimt o suferință aproape fizică
atunci când oamenii aleg varianta
în rusă a unor cuvinte extrem de
cunoscute precum „film”, „bere”,
„cașcaval”, „farmacie”, „volan” și
altele. Cuvintele noastre, mult mai
calde și muzicale, sunt aruncate
la coș.
E trist că oamenii, atunci când
vor să fie economiști, fac studii în
economie, când vor să fie juriști,
studiază jurisprudența, dar cu
nimic nu-și întrețin rolul și responsabilitatea de vorbitori ai unei
limbi. Un dicționar, o emisiune
consacrată corectitudinii exprimării, o consultare a specialiștilor
ar trebui să intereseze nu doar pe
profesorii-filologi sau pe elevi în
prag de examen, ci pe fiecare consumator de logos”.
Sondaj de Irina Nechit
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Detalii „din culisele” meseriei de alpinist utilitar

Dincolo de etaje

D

e șapte ani, Alexandru Matușevski
practică meseria de alpinist utilitar, după
ce a lăsat-o în urmă pe cea de patiser,
din cauza dificultăților financiare. În
această perioadă, a reușit să urce pe unele din
cele mai înalte clădiri din Chișinău, să bea cafeaua
atârnând pe sfoară și să-și sacrifice o seară de Anul
Nou pentru a salva o pisică de la înălțime. Între
timp, spune că s-a atașat într-atât de mult de ceea
ce face, încât nu ar mai putea pleca din branșă.
În linii mari, alpinismul utilitar
este un sector de activitate care
constă în urcarea și coborârea pe
clădiri cu acces dificil, precum
blocuri înalte, turnuri, antene
etc., cu scopul de a efectua unele
lucrări sau intervenții.
Gustul vieții la înălțime
Alexandru avea 16 ani când a
luat cunoștință de acest domeniu.
La început, muncea în calitate de
ajutor pentru alpiniștii experimentați. Asta a durat doi ani,
până când colegii lui au părăsit
republica și i-au lăsat echipamentele de alpinism. De atunci, bărbatul trăiește doar din activitatea
de alpinist utilitar.
„Sigur că mi-a fost teamă la început, dar nu știam să fac altceva.
Și acum îmi este frică uneori”, povestește el. Alexandru adaugă că
i-a venit de multe ori ideea să-și
schimbe profesia. Pentru prima
dată s-a gândit serios la asta când
unui coleg cu care lucra i-a tăiat
cineva sfoara de care atârna și

acesta a căzut de la etajul cinci
al unei clădiri, iar de atunci bărbatul se află în scaunul cu rotile.
„A încurcat sfoara aceea un locatar
și pur și simplu a tăiat-o. Cineva
ne aduce gustări la fereastră, iar
altcineva ne taie sforile”, reflectează el.
Pe lângă pericole, despre care,
de altfel, nu prea pomenește, Alexandru vorbește despre plăcerea
de a atârna uneori la zeci de metri
înălțime. „Simți adrenalina, simți
gustul vieții și mai ai acces la unele
locuri unde majoritatea oamenilor nu ajung. Îmi place că nu este
un lucru de care să te plictisești”,
spune el.
Rugat de o bătrânică
să-i dea jos pisica
de pe un garaj
Echipamentele pe care le folosește trebuie schimbate în fiecare
an, însă Alexandru și colegii săi le
folosesc mai mult timp, deoarece
sunt foarte costisitoare „Atunci
când vine vreun polițist la noi, nu

se uită dacă avem sfoara în stare
bună sau dacă avem cască, ci ne
cere actele și, dacă ceva nu e în
regulă, primim amendă. Sigur că
aș vrea să aibă o atitudine mai
omenoasă”, spune Alexandru.
Munca lor este de sezon, astfel
că în anotimpurile neprielnice evită să urce pe acoperișuri. Totuși,
când apar cazuri mai deosebite,
nu ezită să sară în ajutor. „Într-o
seară de Anul Nou, am fost rugat
de o bătrânică să vin să-i dau jos
pisica de pe un garaj. Cum să nu
mă duc?”, surâde el.
Susține că ar vrea să lucreze ca
patiser, meseria pe care a studiat-o, însă acolo nu ar avea siguranța financiară pe care o are în
domeniului alpinismului utilitar.
„Totul se rezumă la bani. Nu pot
lucra cu un salariu de 5000 de lei,

când pentru apartament trebuie să
plătesc 6000”, conchide el.
În Republica Moldova, nu
există în prezent nici o instituție
care să ofere instruire alpiniș-

tilor utilitari. Majoritatea sunt
autodidacți sau merg la cursuri
în alte țări.
Eugenia WETZ

Călători fără frontiere

U

n stol de pelicani comuni au venit după
hrană pe lacurile din satele Nimoreni,
Suruceni și Dănceni, Ialoveni. Localnicii
spun că văd păsările pentru prima dată
și sunt impresionați. Pelicanii, care au poposit din
Delta Dunării, sunt incluși în Cartea Roșie a R.
Moldova, iar vânarea acestora este interzisă și se
pedepsește penal.
„E o minunăție. Ceva fenomenal. Așa ceva n-am văzut niciodată. Prima dată au venit pelicanii la
Suruceni. În weekend era rând la
filmat”, spune Iulia din Suruceni,
născută în 1952. Femeia care a
văzut fenomenul ne-a mărturisit
că păsările migratoare își schimbă
popasul de la un lac la altul deoarece antreprenorii care au arendat
iazurile „împușcă” în gol pentru a
forța plecarea pelicanilor.
Ornitologul Ion Grosu susține
că, în august, pelicanii emigrează
spre nord pe râurile Prut și Nistru.
Popasurile lor pe lacuri semnifică
faptul că sunt în căutare de hrană.
„Pelicanii se așază pe orice iaz cu
pești. Când termină peștele sau
se plictisesc, pleacă mai departe.
Pot sta o zi sau pot sta o lună. De
obicei, pescarii plasează petarde
care explodează. Dar pelicanii

sunt greu de alungat”, explică
Ion Grosu.
Potrivit ornitologului Ion Grosu, statul instituie grad de protecție, dar nu oferă despăgubiri
agenților economici afectați de
venirea pelicanilor care le mănâncă peștele din lacuri. „E o protecție virtuală, inexistentă pe teren”,
precizează Ion Grosu.
Și președintele Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
(SPPN), Vitalie Ajder, susține că
fenomenul este absolut normal
pentru această perioadă, iar stoluri de pelicani au mai fost văzute
în anii trecuți pe lacurile Sărata
Nouă, r. Leova, Cneazevca, Taraclia, Congaz și Comrat.
„Deplasările păsărilor pot fi
influențate de presiunea din interiorul populației speciei asupra
zonelor bune de hrănire. Păsările

tinere vor căuta și alte zone bune
de hrănire sau chiar cuibărit. În
cazul nostru, păsările nu vor rămâne la cuibărit, dar vor cunoaște
măcar dacă zona e bună sau nu
de hrănire”, menționează Vitalie
Ajder de la SPPN.
Vitalie consideră că „pelicanii
sunt veniți din Rezervația Biosferei Delta Dunării, dar e dificil să
spui dacă sunt din România sau
din Ucraina. Totuși în România
cuibărește mai mult de jumătate
din populația de pelicani. La noi
pot fi văzuți până în septembrie”.

Ion Caliniuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului
din Ialoveni (IPM Ialoveni), ne-a
asigurat că niciun pelican n-a fost
împușcat. „La Nimoreni antreprenorul îi sperie cu o instalație
acustică. Dar pelicanii nu se tem.
Eu cred că vor mai sta câteva zile,
totul depinde de câtă hrană este
acolo. Dacă mănâncă tot, ei se
duc. Noi monitorizăm situația”,
a declarat Ion Caliniuc.
Caliniuc spune că uciderea pelicanilor atrage răspundere penală
sau contravențională. „Acesta-i

braconaj. Împușcarea lor este
interzisă prin lege. Poziția IPM
Ialoveni este fermă: pelicanii sunt
pe primul loc, celelalte probleme se vor rezolva pe parcurs. Ei
au venit la noi în ospeție. Nu au
dreptul să-i vâneze”, conchide Ion
Caliniuc.
Precizăm că un pelican consumă în jur de două kilograme de
pește pe zi, iar o colonie din 500
de pelicani comuni– pot mânca
o tonă de pește pe zi.
Natalia MUNTEANU
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„Regimul acesta
este apărat
de prostia noastră”
Independenți în proporție de 10–50%

Dacă iadul e aici pe pământ,
atunci îmi apare un fel de curiozitate ce mă îndeamnă să aflu
dacă iadul de dincolo e la fel de
groaznic sau mai groaznic. Îmi
dispare orice interes pentru rai,
pentru că vreau să știu dacă iadul de pe cealaltă lume are și el
încălzire… globală, coronavirus,
războaie nesfârșite, dictatori întronați până își termină viața și
ne termină și pe noi, continente
de gunoaie și masă plastică în
ocean etc.
Aș vrea să știu dacă iadul
închipuit mai are mult până se
termină, căci acesta de la noi dă
semne de oboseală cronică, cu
haosul instaurat și toate cumplitele încercări la care e supus
omul. Aș mai vrea să aflu dacă
întinderea nemărginită a acelui
iad este împărțită în state și stătulețe, cu conducători aparte, cu
guverne și parlamente ce au grijă de bunăstarea tuturor cetățenilor de pe Pământ ajunși acolo,
inclusiv a tuturor cetățenilor
cu cornițe, adică a localnicilor,
care i-au primit și continuă să-i
primească cu brațele deschise
pe cei veniți „pe calea aerului”.
Curiozitatea asta a mea mă
face să mă întreb dacă nu cumva există și acolo un stătuleț
ca al nostru, cu un conducător
roșior și rotungior, supus tartorului principal de la cazanele cu
smoală clocotindă ale istoriei,
cu un parlament pestriț care a
dat jos o mare nedreptate și a
adus o alta și mai mare, cu un
guvern ce luptă cu pandemia
și sărăcia și, cu cât luptă mai
mult, cu atât mai mari devin
acestea. Tot ea mă obligă să mă
întreb dacă și pe celălalt tărâm
al terorii există opoziție care
este împreună cu poporul când
acesta așteaptă ploaie, când o
mare parte a lui pleacă în străinătate pentru totdeauna, când
ea, opoziția, propune la alegerile prezidențiale vreo douăzeci
de pretendenți, iar poporul, cât
a mai rămas cu mintea trează
și crede că procedează corect,
îi votează pe toți și nu trece
niciunul…
Multe întrebări de acest fel
îmi roiesc în cap și, Doamne,
Dumnezeule, trebuie să închei
oricum, deoarece, sunt sigur,
la toamnă se vor clarifica mai
multe lucruri, cum s-au mai
clarificat ele de multe ori pe la
noi. Și dacă de iadul din toată
lumea nu suntem responsabili,
să avem grijă măcar de cel de
aici. Vorba moldoveanului, mai
rău să nu fie...

E

chipa GAZETEI de Chișinău a ajuns duminica
trecută la Sărătenii Vechi și la Telenești, iar
la piețele din aceste localități de centru a
efectuat un vox populi, întrebând persoanele care
au binevoit să răspundă cât de independentă este
Republica Moldova și cât de independenți sunt
cetățenii ei, cei care au rămas și nu au plecat peste
hotare.
La piața din Sărătenii Vechi,
cea de păsări și animale, am descins, după părerea noastră, mai
de diminecioară, iar după părerea
oamenilor cu care am discutat,
cam târzior, lumea de la țară venind să vândă sau să cumpere cum
se face ziuă afară. Am remarcat
bucuria oamenilor de a discuta
cu reprezentanții presei și ne-am
bucurat și noi de răspunsurile sincere care ni s-au dat. Vi le propunem în continuare, ca mărturii ale
unor timpuri deloc ușoare, pentru
o informare veridică.
„Câștigăm de pâine și la
pâine și ne asigurăm singuri independența”
Eugenia, 45 de ani, frizeriță,
localnică, are o afacere cu păsări
și iepuri de casă și vinde aceste
vietăți chiar peste drum de poarta
pieței împreună cu Marius, fiul ei.

Băiatul are doar 14 ani și învață
la Bănești, iar în timpul liber își
ajută părinții. Va merge în clasa a
noua, fiind dispus să învețe bine,
să facă și studii superioare și săși deschidă o afacere proprie. În
cazul când nu va fi și mai rău la
noi și nu va fi și el nevoit să plece,
ca mulți alți tineri, peste hotare.
„Situația este deplorabilă. Independența noastră este cam la

jumătate, iar dacă va câștiga Dodon din nou alegerile, s-ar putea
să fie și mai rău, ca în Belarus,
de exemplu”, declară Marius,
ca un om cu experiență, trecut
deja prin viață. „Existăm, dar nu
trăim. Avem mari cheltuieli, dar
puțin venit. Câștigăm de pâine
și la pâine. Cum s-ar spune, ne
asigurăm singuri independența,
căci azi dacă nu ți-o asiguri tu, nu
ți-o mai asigură nimeni”, adaugă
Eugenia, care în tot acest timp a
fost atentă la discuția mea cu Marius, fiind, evident, fericită că îi
crește un asemenea urmaș.
Semion, 51 de ani, tipograf, din
Chiștelnița, și-a deschis o tipografie mică în casa părintească,
dar mai lucrează și la Tipografia
centrală din Chișinău. Deocamdată, are puține comenzi, dar
nu disperă. Îmi vorbește despre
manualele de istorie politizate,
pe care el, slavă Domnului, nu le

tipărește. Tipărește manuale de
geografie, pentru că e o ocupație
mai plăcută. „Avem cu toții un an
greu, iar independența de care mă
întrebați e de vreo zece la sută”,
opinează bărbatul.
„Vom fi independenți când
se va termina hoția”
Mihaela, 19 ani, din Chițcani,

Foto: Natalia MUNTEANU

Gheorghe BÂLICI

studentă în anul doi la ASEM,
vinde iepuri și granule produse
de părinții ei. Este bine dispusă
și se vede că îi place ocupația de
vânzătoare la piață. Iepurii ei sunt
deosebiți, foarte liniștiți, pentru
că ea le pune muzică acasă. O întreb dacă nu cumva urecheații mai
și cântă, iar ea râde și îmi spune
că doar dansează.
„Susțin protestele agricultorilor la Chișinău care, într-un fel, ne
apără pe toți. Cu recolta de cereale
în acest an e un dezastru și, dacă
agricultorii nu vor fi sprijiniți, independența noastră și a lor poate

dispărea cu totul. Independența
Republicii Moldova, după părerea
mea, e de vreo treizeci la sută”,
afirmă domnișoara.
La piața din Telenești, Victor,
54 de ani, salahor, din Inești, ni
se plânge că nu are un serviciu
permanent și nici soția sa nu
lucrează. „Care independență?!
Doamne ferește! Când se va termina hoția și hoții nu vor mai fi

la putere ca să fure totul, atunci
vom ajunge independenți!”, strigă
revoltat bărbatul și pleacă grăbit
în drumul său.
„Independența parcă ar
exista și parcă nu ar exista”
Viorel, 71 de ani, inginer din
Vadul-Leca, vinde la piața din Telenești roșii, ardei grași și grăunțe
de porumb. Grăunțele costă șase
lei kilogramul, cu mult mai mult
decât în anul trecut, și Viorel îmi
spune că țăranii taie păsările și
animalele, le mai vând, pentru
că totul e scump de când e seceta
aceasta cumplită.
„Independența asta a noastră
parcă ar exista și parcă nici nu ar
exista. Este mai mult pe hârtie.
Ce fel de independență avem noi
dacă Dodon treapătă tot timpul la
Moscova? Râd de dânsul toți pe
acolo pe unde se duce, și Putin,
și jurnaliștii ruși, iar el ne reprezintă. Regimul acesta este apărat
de prostia noastră. De treizeci de
ani, de când ni se spune că trăim
în democrație, a crescut o altă
generație, care, nici pe departe,
nu seamănă cu a noastră. Noi am
stat în genunchi în Piața Marii
Adunări Naționale pentru independență, dar aceștia de acum…
Lari, Hadârcă, Ungureanu și alții
nu prea au avut pentru cine lupta, dacă ne referim la tineretul de
azi”, menționează Viorel.
Galina, 63 de ani, profesoară
de franceză, din Telenești, ne convinge că zona de centru a republicii nu este cu comuniștii, nici
cu socialiștii. Nu înțelege cum de
o colegă a dumneaei, profesoară
de română, îi slujește și îi susține.
„Independența noastră este numai
în vorbe. Dacă ne vom uni cu România, se va schimba totul. Până
atunci suntem slugile celor care
ne conduc și ne amăgesc că am fi
independenți”, susține profesoara.
Gheorghe BÂLICI
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Filmul groazei în Belarus

Violați și torturați în
izolatoarele de la Minsk
D

e aproape două săptămâni, în Belarus
au loc proteste în masă. Sute de mii
de cetățeni au ieșit să protesteze
drept urmare a seriei de arestări în rândul
contracandidaților lui Alexandr Lukașenko la
alegerile prezidențiale din 9 august. Jurnaliștii
spun că a început să fie eliberată o parte dintre
protestatarii reținuți la începutul mitingurilor.
Aceștia povestesc cu groază prin ce torturi au
trecut în izolatoare.

Ana SÂRBU

Unii protestatari le oferă susținere
juridică în cazul în care sunt concediați, iar alții chiar și susținere
financiară”, a adăugat Marina.
Totodată, zilele trecute, angajații mai multor uzine l-au întâlnit dur pe Alexandr Lukașenko la
unul din evenimentele organizate.
În secvențele video de la întâlnire
se vede cum acesta este întâmpinat dur de angajați. Oamenii
scandau „Pleacă!” și „Rușine!”.

La Minsk, protestele continuă.
După mai multe zile în care au
„Eliberați din iad!”
fost bătuți și târâți în izolatoarele
din Minsk, protestatarii rămași
Jurnalista de la Minsk a declaau decis să participe la mitinguri
rat că una din cele mai șocante
doar pe timp de zi. „Noaptea, oaștiri din ultimele zile a venit din
menii nu se mai adună, pentru că
partea protestatarilor care au fost
după violențele în masă din timpul
eliberați din izolatoare.
protestelor, oamenii au înțeles că
„Au început să elibereze oamee mai bine să se întâlnească în timnii care au fost reținuți în timpul
pul zilei. În primul rând, pentru
protestelor. A început să iasă la
a se proteja de posibile violențe
iveală adevărul. Noi presupuneam
din partea forcă acolo este un
țelor speciale”,
adevărat iad,
ne-a declarat,
dar când oamedin Belarus,
nii au început
jurnalista Masă povestească
rina Kașpur,
și să arate cum
special pentru
au fost tratați
martorilor, în
GAZETA de
în izolatoare,
microbuzele în care
Chișinău.
ne-a șocat ce
erau transportați
Potrivit juram aflat. În
protestatarii erau
nalistei, lucruizolatoare a
bălți de sânge.
rile s-au mai
fost un adecalmat zilele
vărat lagăr de
acestea. „După
concentrare.
ce la Minsk a
În camere de
început mișcarea femeilor care
patru persoane erau ținuți zeci
se îmbrăcau în alb, li s-au alăturat
de protestatari. Oamenii stăteau
femei din alte orașe din Belarus.
pur și simplu în picioare, nu aveau
Li s-au alăturat și bărbați, copii.
loc nici unde să se așeze și nici să
Oamenii purtau haine albe și rodoarmă. Potrivit martorilor, în
șii. Oamenii nu mai sunt bătuți,
microbuzele în care erau transdar sunt monitorizați de forțele
portați protestatarii erau bălți
de ordine, care îi urmăresc din
de sânge. În secțiile de poliție,
microbuze. Oamenii vin zilnic în
oamenii au fost torturați. În izofața clădirilor guvernamentale, în
latoare, au fost bătuți încontinuu.
fața închisorii unde este deținut
Ies din izolatoare cu picioarele
Tihanovskii, unul dintre liderii
negre de vânătăi”, relatează Maacestor proteste”, a precizat jurrina Kașpur.
nalista de la Minsk.
Potrivit jurnalistei din Belarus,
Numărul protestatarilor a cresîn izolatoare au fost violate mai
cut considerabil în ultimele zile.
multe femei. „Au apărut mai multe
„Au început să protesteze angamărturii despre violurile din izojații mai multor companii mari
latoare. Fetele ies din izolatoare
din țară. Se adună multă lume,
cu organele genitale perforate. E
dar sunt și din cei care se tem.
îngrozitor”, spune tânăra.
Administrațiile acestor instituAutoritățile au anunțat că vor
ții îi presează și amenință. Dar
elibera toți protestatarii. „Au spus
angajații continuă să protesteze,
că îi vor elibera pe toți, dar au
își manifestă îngrijorarea și susfost eliberați doar o parte. Mulți
ținerea față de evenimentele care
oameni sunt dați dispăruți. Avem
au loc. Li se aduce mâncare, apă.
impresia că au fost eliberați doar

persoanele care sunt eliberate din
izolatoare. Acolo li se oferă suport
medical și psihologic.
„Jurnaliștii din Belarus,
înlocuiți cu cei din Rusia”
Jurnaliștii de la televiziunile
naționale se concediază în masă,
începând cu prezentatorii și terminând cu operatori și editori
de imagine. „Este interesant să
urmărim ceea ce se întâmplă la
televiziunile naționale. Au fost
momente când regizorii arătau
live platouri goale, apoi, brusc –
filme din arhivă. Una din prezentatoarele televiziunii naționale,
considerată o instituție propagandistică, a anunțat că în locul jurnaliștilor concediați au fost aduși
jurnaliști din Rusia”, a subliniat
Marina Kașpur, jurnalista de la
Minsk.
Majoritatea jurnaliștilor poartă veste antiglonț la proteste.
„A devenit un pic mai ușor de
lucrat. Ne-au întors internetul.
Chiar dacă uneori frânează, este
net. Nu ne mai bat, dar suntem
monitorizați”, a precizat tânăra.

Potrivit

„Contraproteste,
organizate de Lukașenko”

cei care pot merge pe propriile
picioare. Și-au bătut joc de oameni
în izolatoare, le tăiau pielea, le
smulgeau părul. Acolo continuă să

se întâmple lucruri îngrozitoare”,
a mai adăugat Marina Kașpur.
Organizatorii protestelor au
amenajat un loc special pentru

Zilele trecute, Alexandr Lukașenko a început să adune oameni din toată țara și să organizeze mitinguri. „Sunt aduși cu
autobuzele bugetarii, cărora li se
oferă zile libere, li se dau drapele
și pancarte. Acești oameni aduși
nu pot să răspundă clar de ce protestează. Ne spun nouă, jurnaliștilor, că sunt pentru stabilitate și
„pentru batko”, dar totul arată ca
un circ”, a conchis Marina Kașpur.
Pe 16 august, la Minsk, a avut
loc Marșul Libertății care a adunat
sute de mii de oameni.
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Factori de risc în lupta cu COVID-19 și
câteva condiții pentru a rămâne sănătoși

E

xistă multe semne de întrebare atunci
când vine vorba de coronavirus și mai
mulți factori care ne fac mai vulnerabili.
Nu putem avea control asupra tuturor
acestor factori, însă există câțiva în privința
cărora putem decide.
Dacă adoptăm un stil de viață
sănătos, acesta va reduce riscul
de a ne îmbolnăvi.
Afecțiunile de care suferim
ne fac mai vulnerabili
Bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 și afecțiunile
pulmonare ar face mai dificilă însănătoșirea în cazul în care ne-am
infecta cu covid. Aceste boli sunt
determinate în mare parte de stilul nostru de viață, iar din cauza
acestora riscăm să fim afectați în
mai mare măsură de coronavirus.
Pentru a ne proteja de el, medicii recomandă să renunțăm la
fumat, să facem mai multă mișcare, să ne alimentăm mai bine și
să reducem consumul de alcool.
Doctorii consideră că putem renunța la aceste obiceiuri nocive
indiferent de vârstă și de alți factori de risc.
Fumatul, consumul excesiv de
alcool, sedentarismul și alimentația nesănătoasă ne scad imunitatea și ne expun riscului de a
dezvolta diferite boli.
O persoană care fumează se expune riscului de a fi afectată de
boli cardiovasculare, diabet de tip
2 sau boli pulmonare cronice, din
cauza cărora poate fi grav afectată
de covid, cu riscul de a deceda.

Iar o persoană care face sport
are o condiție fizică mai bună pentru a trece peste infecția cu covid
și a se recupera mai rapid.
Fumatul și consumul de alcool
ne scad imunitatea, o persoană
care consumă alcool poate să dezvolte, de asemenea, boli cronice
și poate avea un comportament
nechibzuit.
Pentru a reduce riscul de a ne
infecta, dar și pentru o însănătoșire rapidă, medicii ne sfătuiesc
să renunțăm la fumat, pentru că
efectele pozitive nu întârzie să
apară. Pulsul, tensiunea arterială
și absorbția oxigenului în sânge
se îmbunătățesc în numai câteva
ore, iar circulația sângelui și funcția pulmonară se îmbunătățesc în
câteva săptămâni sau luni.
Mai multă activitate fizică și
reducerea consumului de alcool
vor avea de asemenea efect, în
scurt timp.
O alimentație sănătoasă, cu
mai multe fructe și legume, are
efecte pozitive imediate și ne îmbunătățește imunitatea.
Kilogramele în plus
și obezitatea sunt
un alt factor de risc
Hormonul leptinei, al cărui
nivel crește în cazul în care o

persoană suferă de obezitate,
poate fi un motiv pentru care
persoanele supraponderale sunt
afectate în mai mare măsură de
coronavirus.
În iulie, cercetătorii americani
au prezentat rezultatele unui studiu, potrivit căruia un indice al
masei corporale egal cu 30 sau
mai mare este considerat un factor
de risc atunci când vine vorba de
coronavirus.
Indicele masei corporale este
folosit în medicină pentru a determina riscul de a dezvolta boli pe
fondul greutății prea mici ori prea
mari. Acesta este totuși o aproximare și nu măsoară procentul de
grăsime din corp.
Formula folosită este următoarea: greutatea (kg)/înălțime
(m) 2. De exemplu: o femeie cu

greutatea de 55 kg și 1,65 m, va
avea un IMC de 55/(1,65 x 1,65)
= 55/2,7225 = 20,2.
Leptina este un hormon care,
printre altele, contribuie la reglarea poftei de mâncare și a metabolismului. Potrivit cercetătorilor
americani, nivelul ridicat al leptinei la persoanele obeze poate avea
impact asupra evoluției infecției
cu coronavirus.
Persoanele care suferă de
obezitate au deja adesea probleme de sănătate, din cauza
cărora vindecarea de coronavirus poate fi mai dificilă. Virus
care, printre altele, limitează capacitatea organismului de a face
față inflamației plămânilor. În
cazul persoanelor obeze, acestea
suferă de anumite afecțiuni și
întregul corp, inclusiv plămânii,

pot suferi de inflamație; imunitatea și capacitatea pulmonară
sunt scăzute.
Un prilej să avem mai
multă grijă de noi înșine
Pentru a ne simți mai bine,
putem apela la medicul de familie, care ne va verifica starea de
sănătate și va indica tratamentul
potrivit. În această perioadă, este
esențial să acordăm atenție felului
în care ne simțim și să luăm toate
măsurile necesare pentru menținerea sănătății și echilibrului
nostru.
Totodată, este esențial să nu
rămânem izolați, să comunicăm,
fie chiar la distanță, să exprimăm
ce simțim și să putem să ne regăsim starea de bine.

7 recomandări pentru un sfârșit de săptămână
odihnitor

Cinci obiceiuri pentru
a ne simți mai odihniți

Alegeți să vă deconectați
și să vă relaxați
Obișnuiți-vă să vă deconectați și
să nu vă abateți de la această regulă.
Începând cu vineri seara, străduiți-vă
să limitați cât mai mult utilizarea
internetului. Faceți cât mai mult în
timpul săptămânii, pentru a fi liber
sâmbăta și duminica. Dacă rămâne
totuși ceva ce nu ați dus la bun sfârșit, rezervați-vă câteva ore și încheiați această sarcină.

Cum să luptăm împotriva oboselii? Stresul generat de
pandemia de coronavirus și izolarea își spun cuvântul și
contribuie la oboseala noastră. Câteva obiceiuri zilnice ne
vor ajuta să combatem oboseala și să ne simțim bine în
orice zi a săptămânii.

Împărțiți treburile casnice
Este bine să se implice toată familia în menținerea ordinii în locuință,
de aceea stabiliți sarcini pentru fiecare, inclusiv pentru copii. Aceștia
pot îndeplini sarcini mai simple, potrivite vârstei lor, care îi vor învăța
să devină responsabili.
Gătiți și mâncați împreună
Reveniți la obiceiul de a lua prânzul în familie, la sfârșitul săptămânii.
Orice masă este un prilej bun de a
retrăi această bucurie, de a pregăti
împreună o mâncare bună sau un
desert și de a organiza un mic festin
împreună cu cei pe care îi iubiți.
Nu stabiliți prea multe
activități pentru copii
Lăsați-i pe copii să se odihnească,
să nu se grăbească nicăieri, fără a le

Somnul este esențial
Pare o banalitate, dar medicii nu încetează să ne repete
că lipsa somnului dăunează sănătății. Aceasta ne dă peste
cap ritmul biologic, ne expune riscului de a ne îngrășa
sau de a fi afectați de maladii cardiovasculare. Sistemul
imunitar este de asemenea afectat.
Nu există o regulă generală referitoare la cât trebuie să
dormim. Ora la care mergem la somn și numărul de ore
dormite trebuie să corespundă ritmului fiecăruia.
Dacă somnul întârzie, putem să bem un ceai de plante,
să acordăm timp trăirilor noastre sufletești sau să folosim
un ulei esențial, de exemplu, de levănțică.

impune – și a vă impune – o listă de
activități.
Oferiți-vă momente
de bucurie
Faceți o plimbare în parc, vizitați
o expoziție, ascultați muzică. Sunt
activități care ne costă foarte puțin
sau nimic, dar ne bucură, ne dau
energie și ne consolidează relațiile.
Bucurați-vă de prezența
celorlalți
Nu e nevoie de prea multe și sofis-

ticate feluri de mâncare pentru a ne
petrece timpul alături de cei dragi.
Ce contează este să fim disponibili
și să ne bucurăm de prezența lor.
Permiteți-vă să vă odihniți
Momentele în care ne permitem
să lăsăm deoparte toate activitățile
ne sunt indispensabile, ne permit
să ne regăsim și să ne recăpătăm
forțele.
Un sfârșit de săptămână odihnitor
sau momentele de respiro ne sunt
necesare pentru a ne menține starea
de bine și a ne reîncărca bateriile.

Nu uitați de micul dejun
Este o eroare să săriți peste micul dejun, care vă va
da energie pentru a începe o nouă zi. Luați micul dejun
și hidratați-vă. Lipsa timpului nu este un motiv pentru
a renunța la acesta, altfel vă va lipsi energia. Pâinea
integrală la micul dejun, pastele la prânz și cerealele
la o gustare vă vor oferi energia necesară și vă vor astâmpăra foamea.
Faceți mișcare
Cu cât ne mișcăm mai puțin, cu atât ne simțim mai
obosiți. Este esențial să facem mișcare. Dacă veți exersa
în mod regulat, vă veți simți mai puțin obosit, mai puțin
stresat. Activitatea fizică ne obosește în sensul bun și ne
face să dormim mai bine. Nu e necesar să vă antrenați ore
întregi pentru a vă simți mai bine, sunt suficiente zece
minute de mișcare pentru a vă simți revigorat.

SPORT

GAZETA de Chișinău

17
Vineri / 21 august / 2020

Campionatul Moldovei
la volei pe plajă și-a
desemnat laureatele

T

imp de patru zile pline de un soare ce-și
revărsa cu generozitate căldura pe plaja
din Parcul „Valea Morilor”, locuitorii
capitalei au avut fericita ocazie să asiste
la meciurile din cadrul Campionatului Republicii
Moldova la volei pe plajă feminin. Astfel, amatorii
sportului estival au avut parte, în zilele de 8, 9, 15
și 16 august curent, de un spectacol voleibalistic
în care grația feminină a jucătoarelor a fost
secondată de prestația ce reclamă robustețe și
precizie în mișcări, forță de concentrare și putere
de voință.

Iulian BOGATU
La startul turneului s-au prezentat 16 echipe din municipiile
Chișinău și Orhei. În urma rezultatelor înregistrate în primele
două zile ale întrecerii, au fost desemnate opt formații care au acces
în faza superioară a concursului.
O finală de zile mari
Cununa competițională a constituit-o finala disputată între Valeria Ștefan și Ludmila Golomozin,
pe de o parte, și formația alcătuită din mult mai titratele, deși
aproape la fel de tinerele, Polina
Volianin (campioană a Franței,
multiplă campioană a Moldovei)
și Victoria Cîrpac (multiplă premiantă a campionatelor naționale),
pe de altă parte. Este de menționat că partida s-a desfășurat
în dimineața zilei de duminică,
pe un nisip ce purta încă urmele
unei ploițe căzute în cursul nopții din ajun, „oferindu-i” aerului
din zona plajei o prospețime și
o mireasmă de nedescris. Totuși
soarele ce prindea forță cu fiecare
clipă scursă în clepsidra timpului
și dorința aprigă a jucătoarelor
de a se impune în partea finală
a unui asemenea turneu de prestigiu au încins, în scurt timp, la
maximum atmosfera din teren și
de pe marginea acestuia.
Primul set al finalei a început
cu o demonstrație de forță a cuplului P. Volianin și V. Cîrpac –
atletele se înțelegeau de minune
doar din priviri și chiar fără să
se privească. Ele au reușit din
start desprinderea, menținându-și avantajul confortabil până
la finalul primului set, scor 21-11.
Turnura
O cu totul altă turnură luară lucrurile în debutul setului secund.
Elanul tineresc, ca să nu zic ado-

lescentin, al Ludmilei Golomozin
și al Valeriei Ștefan (care au doar
17 și, respectiv, 18 ani), a readus
suspansul în teren, reanimând
interesul în privința rezultatului
final al meciului. Astfel, după executarea primelor servicii realizate
din săritură de Golomozin, scorul luă proporții: 4-0. Oponentele
însă se dezmeticiră rapid din șoc
și au egalat situația (4-4), spre
deliciul unui public venit în număr
mare să asiste la această simbioză
a feminității, caracterului și forței în sport. V. Ștefan strălucește
în continuare la recuperări, iar
L. Golomozin reușește să se impună în repetate rânduri la bloc.
Adversarele nu contenesc și mai
departe să-și calce pe urme, atmosfera concurențială atingând
cote inimaginabile în momentul în
care P. Volianin și V. Cîrpac obțin
o minge de meci: 20-19.

În asemenea clipe de încordare
maximă, când totul pare pierdut,
iese în evidență caracterul unor
sportivi cu adevărat mari, capabili
să lupte și să-și mențină concentrarea și calmul chiar și în cele
mai disperare situații. Tocmai de
aceste rare calități a dat dovadă
„duetul” Ludmila și Valeria, reușind să câștige în mod consecutiv
trei mingi și să-și adjudece setul
cu 22-20, egalând astfel scorul la
general: 1-1.
Setul decisiv în volei pe plajă
se joacă până la 15 puncte acumulate, fiind de obicei mult mai
dinamic și încrâncenat. De această

Agarista și-a
adjudecat
Cupa Moldovei

Agarista CSF a câștigat Cupa
Moldovei la fotbal feminin, impunându-se pe 19 august curent
în finala disputată în compania
formației Ciobruciu GTC, scor 2-1.
Jucătoarele clubului din Anenii
Noi au întors scorul după golul
încasat în min. 47 de Viorica Tonu,
prin reușitele Ludmilei Andone
(80) și Carolinei Vasilachi (90+2),
adjudecându-și pentru a treia oară
consecutiv trofeul principal al
competiției.

Sheriff își
continuă drumul
european

dată, purtate pe aripile entuziasmului generat de performanța
atinsă în partea a doua a meciului,
V. Ștefan și L. Golomozin obțin
rapid un avans care părea de neînchipuit: 5-0. Polina și Victoria
încearcă cu disperare să revină,
reducând din handicap (5-2). Însă
liderele restabilesc ecartul și continuă să se distanțeze (8-2; 103; 14-8); adversarele lor reușesc
să recupereze o minge de meci,
însă următorul atac aduce punctul

decisiv, care veni drept urmare a
unei execuții de o coordonare impecabilă a Ludmilei Golomozin și
Valeriei Ștefan, ele devenind astfel
campioane naționale și urcând în
premieră pe podium.
Simpatia publicului
și spiritul fair play
Distincțiile de bronz au fost cucerite de perechea Eugenia Ceban
și Ana Nicolaeva, care a surclasat
echipa ce le are în componență pe
Natalia Andrianova și Elizaveta
Suslova. De asemenea, deținătoarele poziției a III-a s-au învredni-

cit de premiul special „Simpatia
publicului”, pentru spiritul fair
play și pozitivismul demonstrat
în teren.
„A fost un turneu extrem de
tensionat pentru mine, dat fiind
faptul că adversarele au o experiență mult mai mare. Pe de altă
parte, pentru perechea noastră
această ediție de campionat este
a treia, așa că posedăm și noi un
arsenal de procedee și scheme tactice ce ne permit să facem față
oricărui adversar”, a specificat
Ludmila Golomozin.
„În plus, ne antrenăm împreună cu majoritatea oponentelor
prezente aici, așa că le cunoaștem
stilul de joc, lucru de care ne străduim să profităm, așa cum o fac și
ele, de altfel”, a adăugat Valeria
Ștefan.
La ceremonia de premiere, Alexandru Stratan, vicepreședinte al
Federației de Volei din R. Moldova
(FVRM), le-a înmânat atletelor
cupe, medalii și premii în bani.
De asemenea, el a apreciat în
mod deosebit prestația la acest
turneu a arbitrilor de categorie
internațională, Vitalie Fistican
și Veaceslav Prozorov.
În exclusivitate pentru GAZETA de Chișinău, A. Stratan,
vicepreședintele Federației autohtone de profil, a menționat
că „turneul, organizat de către
FVRM, a întrunit atât sportive cu
experiență, de la care au ce învăța
cele mai tinere, cât și debutante,
ceea ce vorbește despre interesul pe care îl are noua generație
față de acest sport atât de frumos.
În context, pot afirma cu toată
certitudinea că nivelul voleiului național se află an de an în
continuă creștere. Le mulțumesc
voleibalistelor pentru atmosfera
de sărbătoare pe care au creat-o și
au dăruit-o cu atâta generozitate
spectatorilor care au venit să le
admire jocul.”

La Tiraspol, Sheriff a învins
cu 2-0 în prima rundă preliminară a Ligii Campionilor, ediția
2020/2021, formația Fola Esch
Luxemburg (au marcat A. Abang,
36, și A. Lukić, 80). În următoarea etapă, „viespile” vot întâlni
în deplasare, pe 26 august a.c.,
echipa Qarabağ Baku. Reamintim
că în finala ediției 2019/2020 a LC
se vor confrunta, pe 23 august a.c.,
Bayern München și PSG; acestea
în semifinale au trecut, cu același
scor de 3-0, de Olympique Lyon
și, respectiv, de RB Leipzig.

Hamilton,
de neînvins
la Montmelo

Britanicul Lewis Hamilton
(Mercedes) s-a impus la Marele
Premiu al Spaniei, desfăşurat în
data de 16 august curent pe circuitul de Formula 1 de la Montmelo,
într-o cursă pe care a dominat-o
cap-coadă. Astfel, el a devenit pilotul cu cele mai multe podiumuri
(156) în Marele Circ, devansându-l
la acest capitol pe germanul Michael Schumacher. Câștigătorul
a fost urmat de olandezul Max
Verstappen (Red Bull) și finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes),
aceeași ordine fiind păstrată și în
clasamentul general. Următoarea
cursă va avea loc la 30 august, pe
circuitul de la Spa-Francorchamps, Belgia.
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Anunț
Primăria comunei Seliște, raionul Nisporeni, anunță concurs
pentru ocuparea funcției publice
vacante de Bibliotecar la Biblioteca Publică Seliște.
Cerințe specifice:
- Studii corespunzătoare domeniului de activitate aferent funcției
(secundare, profesionale, tehnice,
postsecundare sau universitare);
- capacitatea de a aplica,
transfera şi combina cunoştinţe
şi deprinderi de muncă;
- capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea
funcţiei, conform certificatului
medical de sănătate eliberat în

condiţiile legii;
- posedarea cunoştinţelor de
operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
- posedarea limbii de stat.
Persoanele interesate urmează
să depună personal dosarele de
concurs la sediul primăriei comunei Seliște pe adresa s. Seliște,
raionul Nisporeni, care va conține
următoarele acte:
1) formularul de participare la
concurs;
2) copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul
de şedere permanentă pe teritoriul

Republicii Moldova;
3) copiile actelor de studii, ale
actelor de absolvire a cursurilor
de perfecţionare profesională şi/
sau specializare;
4) certificatul medical privind
starea sănătăţii;
5) acordul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Data limită de depunere a dosarului la concurs – 29.08.2020,
ora 17.00.
Informații suplimentare la telefonul: 0264-46-238,
e-mail: primseliste@gmail.com
P

Oftalmologul, către pacient:
- Citește aceste litere.
- Nu pot.
- Dragul meu, ești miop!
- Offf! N-a fost destul că-s analfabet, acuma mai
sunt și miop.

Facebook ale soțului tău. Chiar îți place tot ce scrie?
- Ah, nu, dragă. Vreau doar să fie conștient că
sunt cu ochii pe el orice-ar face.

Maria îi răspunde lui Ion la telefon:
-Ți-am zis că voi fi acolo în cinci minute, deci
nu mă mai suna din jumătate în jumătate de oră!

Două blonde stăteau de vorbă. Una dintre ele
întreabă:
- Auzi, dragă, care crezi că e mai departe, Luna
sau Londra?
- Fată, dar tu ești chiar fraieră! Ce, poți să vezi
Londra de aici?

Tatăl:
- Tanti Maria pleacă acasă. Ce trebuie să spui?
Fiul:
- Nu știu.
Tatăl:
- Dar ce spun eu tot timpul la plecare?
Fiul:
- În sfârșit a plecat. A mâncat tot salamul și cașcavalul.

Un jurnalist întreabă directorul unei case de
nebuni:
- Care este testul care se efectuează pentru a externa un bolnav?
- Umplem cada cu apă, punem alături o lingură și
o cană. Îi cerem pacientului să golească de apă cada.
Jurnalistul, zâmbind, spune:
- Orice om normal ar lua cana.
- Nu, un om normal ar scoate dopul de la cada...

Profesoara le spune într-o dimineață elevilor:
- Copii, cel care îmi dă primul un răspuns corect la
întrebarea pe care o s-o formulez poate să plece acasă.
În secunda următoare, Ion își aruncă ghiozdanul
pe fereastră.
- Cine a făcut asta? - întreabă furioasă profesoara.
- Eu, răspunde Ion. Ne vedem mâine!

Un polițist sparge, din neatenție, o vază într-un
muzeu.
Paznicul, palid, se apropie în fugă:
- Vai de mine, era o piesă care data de acum
3.000 de ani.
- Ce m-am speriat, credeam că am spart ceva nou!

Soțul, întorcându-se seara de la serviciu, este
întâmpinat de soție cu un afiș în mâini:
- Nu vreau să vorbesc cu tine!
Soțul ridică din umeri, își deschide o bere și se
așază în fața televizorului.
Peste cinci minute apare soția cu un nou afiș:
- Dar știi de ce?
Ședința de dimineață la spitalul de psihiatrie:
- Cum se mai comportă pacientul? - întreabă
medicul.
- Zice că ar vrea să ajungă acasă, că-i este dor
de nevastă.
- Este clar, iar delirează!
Două prietene stau de vorbă:
- Am observat că dai like la toate postările de pe

„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

caut”, care conține mesajele celor
care se află în aceeași 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 scrisoare pe adresa redacției GAZETA
de Chișinău, mun. Chișinău, str.
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună
la numărul de telefon 090010050.

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)

Carul cu bancuri

Sudoku
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Un infractor este interogat la poliție:
- Spune, dom’le, ce-ai făcut!
- Păi, am furat o cisternă cu vin...
- Și...
- Jumătate am băut-o...
- Și cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?
- Păi, am vândut-o...
- Și ce-ai făcut cu banii?
- I-am băut!
Fiul unui șeic studia în București. Întrebându-l
părinții cum se simte, el le-a răspuns că în general
bine, dar se jenează un pic când el vine cu Mercedesul
500 la școală, iar profesorul lui coboară din tramvai.
Peste câteva zile, primește un cec de un milion
de dolari și o telegramă:
„Nu ne face numele de rușine! Cumpără-ți și tu
un tramvai!...”.

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni.
Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei
mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Rubrica „Mica publicitate”
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.

Integrama
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Lidia BOBÂNĂ
Ne-am obişnuit cu sate semipustii, bătrâni care aşteaptă la
poartă, copii care nu-şi mai aduc
aminte cum arată mama şi pe unde
le este tata. Puţine cazuri ar mai
putea să ne trezească uimirea.
Istoria pe care vreau să v-o povestesc s-a întâmplat la Căuşeni.
S-au luat doi tineri: el, numai cu
mamă şi o soră născută cu handicap, ea, dintr-o familie numeroasă,
de felul lor cam arţăgoşi. S-au luat
din dragoste, cu gândul să trăiască
bine tot restul vieţii. Nevasta a născut doi copii, fată şi băiat. Tânărul
soţ a construit casă şi s-a pus serios
pe gospodărie. Dar uite că, de la un
timp, nevasta lui a început a bate
laturile, aşa îi era firea. Venea unul
şi îi spunea soţului, venea altul,
însă acestuia nu-i venea a crede.
Nu se mai înțelegea deloc cu
nevasta
Totuşi bănuiala că îl înşală nevasta i s-a strecurat în cap. Ştiţi
cum e când te roade un gând neplăcut. A pornit să o urmărească
şi fireşte că a prins-o. A bătut-o
ca să o înveţe minte şi să-i scoată
prostiile din cap. După asta, au sărit fraţii ei şi l-au zdupăcit de nu

avea loc sănătos pe trup. Ba mai
mult, i-au scos vorbe că trebuie dus
la casa de nebuni. S-a înrăutăţit
situaţia în familia lor. Nevasta nu-l
mai asculta deloc, făcea ce-i trecea
prin cap. I-ar fi ars din când în
când câte o palmă, dar credea că
nu merită să facă puşcărie pentru
o neghioabă.
Aşa a hotărât Petrică să n-o
mai ia în seamă. Avea grijă doar
de copii, de gospodărie, de parcă nici n-ar mai fi avut nevastă.
Lucrurile s-au complicat şi mai
mult când femeia l-a anunţat că
şi-a făcut actele ca să plece la
muncă în Israel. Nu s-a sfătuit cu
dânsul, a hotărât singură că copiii
vor sta la soră-sa. Erau minori şi
aveau nevoie de îngrijire. Fiica lui
Petrică s-a născut cu auzul slab şi
defecte de vedere. Avea grad de
invaliditate ce trebuia confirmat
an de an la comisia de expertiză
medicală.
Nevasta lui Petrică n-a fost
acasă vreo trei ani. Bărbatul, în
acest răstimp, a terminat casa, a
ridicat gard frumos, a adunat la
gospodărie cu gândul ca, dacă i
se va întoarce nevasta, să o ia de
la început. Spera că a mai prins
la minte şi că vor forma o familie
adevărată. Cât soţia lui s-a aflat în
Israel, se ducea la cumnată-sa să-şi
vadă copiii, îi lua uneori acasă şi îi
mai ţinea lângă dânsul ca să simtă
şi ei că au tată.
Femeia lui nu s-a schimbat
Ceea ce făcea nevasta lui Petrică
peste hotare se ştia şi în Moldova.
Femeia lui nu s-a schimbat deloc.
Petrică însă zicea că e frumoasă şi
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Când laşi copiii în mila Domnului

că o invidiază lumea. Iată că, după
trei ani, a venit şi ea în Moldova
şi, în loc să-şi laude soţul pentru
câte a făcut la casă, a pornit să îl
hulească că nu-l duce mintea la
nimic, că-i aşa, că-i pe dincolo.
Când a văzut că nu-i viață cu
nevastă-sa, Petrică a depus actele
pentru divorţ. Până la asta însă,
poliţia a fost de nenumărate ori în
casa lor. Petrică a fost amendat de
câteva ori că şi-a agresat soţia. S-au
amestecat şi rudele neveste-si, într-un cuvânt, mare tămbălău. Un
poliţist l-a compătimit şi i-a suflat
la ureche: „Pleacă unde vrei din
ochii ei că o să te bage la puşcărie”.
E adevărat că nici Petrică nu era
om cuminte. Dacă îi sărea ţandăra, te puteai aştepta la orice. Când
se enerva, striga prin ogradă: „Te
prind, curvo, te tai şi te pun în borcane!”. După cum v-am spus, au
divorţat, judecătoria le-a împărţit
averea în jumătate. I s-a sugerat
lui Petrică să ia partea lui de avere
în bani şi să se ducă unde-i va fi
mai drag, pentru liniştea nevestei şi a copiilor. S-a gândit şi el să
se ducă în lume şi să-şi găsească
rostul în viaţă. Are mâini de aur,
îl duce capul să facă orice lucru,

pentru asemenea bărbaţi se găseşte
întotdeauna de lucru.
Şi-a pus omul în gând să plece
în Rusia. Copiii au rămas cu mama
lor. În ziua când trebuia să plece, a
venit să ia banii care i se cuveneau
după partajarea averii. Femeia i-a
dat toţi banii, după cum i se cuvenea, iar seara, în trenul care îl
ducea spre Chişinău, bărbatul a
fost jefuit. Tocmai banii ceia i-au
luat, de parcă cineva l-ar fi pândit. Ceilalţi călători n-au pierdut
o zdreanţă. Se bucura totuşi că a
scăpat de nevastă-sa.
În străinătate, uiţi de griji şi
responsabilităţi
A ajuns la Reazan, Federaţia
Rusă, la o uzină metalurgică, câştiga binişor acolo. Din când în când,
îşi ajuta copiii. Când eşti departe
de cei dragi, ochii se uită uşor şi
inima nu mai bate ca la început.
Uiţi de griji şi responsabilităţi.
Fosta lui nevastă, după aceea, a
mai fost trei ani în Israel şi acum
e în Spania. Între timp, fiica lor
şi-a găsit un bărbat pe potrivă şi
s-a măritat. E un orfan, crescut din
mila statului. O nenorocire s-a lipit

de alta. Fratele său e încă minor, e
în grija mătuşii. Mama şi tatăl lor
le mai trimit bani, însă aceştia le
ajung ca să nu moară de foame. Şi
fata, şi soţul acesteia sunt şomeri.
Pe acesta din urmă l-a luat soacră-sa în Spania, însă din ce câştiga
nu vedea mare lucru. „Am să-ţi dau
banii mai târziu”, spunea hoţoaica.
Vedea doar ce trecea printre degete.
Când a insistat să i se plătească
pentru muncă, soacră-sa i-a spus:
„Ia cărăbăniţi-vă din casa mea!
Când mă voi întoarce acasă, să
nu văd urmă de-a voastră!”.
Cât de uşor îşi lasă o mamă
sugaciul în grija cuiva
Îmi veţi spune că astfel de cazuri, câtă frunză şi iarbă. În fiecare localitate întâlneşti cupluri
care şi-au distrus cu bună ştiinţă
căsniciile pentru că nu vedeau un
alt mod de a se debarasa de copii.
Aţi observat acum cât de uşor o
mamă îşi lasă sugaciul în grija cuiva? Când se întorc din străinătate,
nu au răbdare să-i părăsească din
nou. Copiii le mai gâdilă uneori
conştiinţa, de aceea nu rup legătura definitiv cu familia, ca să nu-i
vorbească lumea.
Mamele aşteaptă să crească copiii, să-şi caute singuri de necazurile lor şi… să îi dea uitării. Dacă
ar fi să hotărască ele soarta de mai
departe a familiei, cu certitudine,
ar şterge totul până la plecarea lor
în ţări străine. Nu vorbesc despre
toate femeile, doar despre acele
persoane care şi-au lăsat copiii în
mila Domnului. Că le trimit bani şi
pachete, nu înseamnă decât că încearcă să-şi spele obrazul de ruşine.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Ești mai determinat ca
niciodată să atingi apogeul
propriei cariere. Vorbești
deschis despre modul în
care urmează să acționezi
și faci cercetări amănunțite în acest sens. Este evident pentru tine faptul că
romantismul și confortul
psihic din relația personală
te ajută să faci față provocărilor.

Deși consideri că îți
cunoști limitele, sunt persoane care te scot destul de
des din zona de confort. Te
lași foarte ușor afectat de
părerile sau acțiunile celor
din jur. Asta face din tine
o persoană vulnerabilă.
Atunci când vine vorba de
comunicare, ești mult prea
categoric sau inflexibil.

Pui capăt unei relații romantice toxice, reușești să
ieși din negura în care te
aflai, te gândești să te muți
într-o locuință nouă și ai
câteva proiecte personale
cărora te dedici întru totul.
Ești departe de o persoană
de suflet, dar știi că distanța
nu are nicio influență negativă asupra relației dintre
voi.

Pe parcursul acestei săptămâni, totul ți se va părea
dificil. La nivel energetic, vei
resimți din nou haosul din
viața ta. Vei avea tendința
de a privi totul cu pesimism.
Această viziune se va proiecta și asupra acțiunilor tale.
Când vine vorba de frustrările pe care le acumulezi în
plan profesional, timpul pare
că trece în defavoarea ta.

Mesajele pe care le recepționezi de la cei din jur nu
ți se prezintă întotdeauna
într-o formă accesibilă. Pentru a susține că empatizezi
cu adevărat în raport cu ceea
ce trăiesc anumite persoane
este nevoie de dedicare și
cunoaștere de sine. E ușor
să „alunecăm” spre zone
periculoase, oricât de multe
principii morale am avea.

Emoțiile tale sunt complet
dezorganizate, prin urmare și
viața ta este la fel. Cariera are
și ea de suferit de pe urma
instabilității tale emoționale. Este primordial să găsești
un echilibru între personal și
profesional. Aceste două sectoare interferează constant.
Indiferent de ceea ce susțin
unii, este antrenant să menții
balanța în echilibru.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Există posibilitatea să ai
parte de un nou început din
punct de vedere profesional. Pentru ca acest lucru
să se întâmple, este esențial
să preiei inițiativa și să te
lași „condus” de abilitățile
care îți definesc personalitatea. Per ansamblu, zilele
care urmează îți oferă doar
motive de bucurie și o stare
de spirit pozitivă.

Relațiile cu cei din jur
vor reprezenta punctul central al vieții tale în perioada
următoare. Alegeri neinspirate, mustrări de conștiință,
regrete îți vor întări ideea
că nu vei reuși niciodată
să ai parte de autenticitate în plan personal. Atunci
când nimic nu pare să îți
aducă împlinirea, trebuie
să acționezi, indiferent de
consecințe.

Pentru zodia ta, Saturn
reprezintă planeta structurii și a responsabilității.
Având în vedere acest aspect, vei reuși să aduci în
viața ta acea doză de organizare de care aveai nevoie
pentru a nu pierde controlul. În mai multe situații, vei
fi radical de onest cu cei din
jur, iar această deschidere
îi sperie pe mulți dintre interlocutorii tăi.

Dinamica anumitor relații importante pentru tine
pare să se regleze de la sine.
Nu mai ești dispus să îți întorci privirea spre cei care
îți cer ajutorul deoarece ai
nevoie de resurse și pentru
tine. Te afli într-o tranziție importantă din punct de
vedere emoțional. În plan
profesional, ai senzația că
tot ceea ce faci își atinge
scopul.

Simți pe propria piele
vibrația pe care ți-o transmit anumite persoane ori
de câte ori lucrurile iau o
formă nedorită. Niciodată
nu ai fost mai confuz decât
acum. Deși primești multe
sfaturi de la persoane apropiate, ești conștient că tu
ești singurul responsabil
de schimbările pe care le
dorești în viața ta.

Ești o fire puternică,
concentrată pe acțiune și
pe rezultate. Nimic nu te va
face să îți întorci privirea
din fața drumului pe care
ai pășit. Cu siguranță reușești să te faci văzut într-o
mulțime de oameni deoarece comportamentul tău
este exuberant. Atitudinea
aceasta explozivă poartă și
o serie de frustrări personale.
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Luni, 24 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 Reteaua de idoli
09.55 Serial: - Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului

04.30 Teleşcoala
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Purtătorii de cultură
11.30 Artelier
12.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager

PROGRAME TV
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Secretele Puterii
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Ora de Ras
20.00 Dora Show
21.00 Carter, zis Uraganul
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Ora Expertizei
00.30 Film

TVR 1

TV8

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR Cluj
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
22.00 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 5
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 5
01.40 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
02.30 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 3
03.00 Sport
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 #Creativ
04.35 Replay
05.25 Ineditul american
06.00 America necunoscută 4 ep

06.00 Întreabă gheţu
07.05 Ждем в гости
08.00 Talk-show - optmart SRL
09.05 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Иностранец
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любовный менеджмент
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Пеле: рождение
легенды
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Пеле: рождение
легенды
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Американец
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф В доме
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Exilul maltez al
lui Caravaggio
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 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 minorităţilor
13.35 Documentar: Exilul maltez al
lui Caravaggio
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
15.30 Teleşcoala
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, sez. 2
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.15 Film: Trenul de aur
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie

19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Jocul codurilor
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi 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 şi prietenii lui
08.05 Ups! Am pierdut arca
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Balto II: Aventurile unui lup
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi 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 şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Printesa Insulei
Magice
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Al 5-lea val
00.00 Ştirile
00.30 Serial Vlad
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie, ep. 727
10.00 Film: O DRAGOSTE MODERNĂ
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
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.
345
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 1
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
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07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная II
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 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 II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы

13.15 Discover România
13.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
22.00 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 6
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 6
01.40 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
02.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
03.00 Sport
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 Vizita de lucru
04.35 Ora Regelui
05.25 Ştiinţa în prima linie
06.00 America necunoscută 4 ep

STS Mega

TVR 2

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
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 Кухня
19.30 Т/с Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех

07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Geniul lui
George Boole
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 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 minorităţilor
13.35 Documentar: Geniul lui
George Boole
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
15.30 Teleşcoala
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
00.05 Serial: Primăverii, sez. 2
01.00 Memorialul Durerii
01.55 Filler călătorie vară
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

348
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 728
21.00 Film: SABIA RĂZBUNĂRII
23.00 Iubire interzisă
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2

00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 25 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: - Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR Cluj
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus

Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi 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 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Recital orchestra Plai moldovenesc
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Mireasă şi prejudecată
Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi 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 şi prietenii lui
08.05 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
08.49 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
09.30 Curiosul George

10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Pettson şi Findus
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi 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 şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie Fairytopia: Mermaidia
21.50 Talking Tom şi prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Furios şi iute
23.45 Ştirile
00.15 Serial Vlad
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Cabinetul din umbră
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Ora de Ras
20.00 Dora Show
21.00 Carter, zis Uraganul
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
00.30 Film
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф В доме
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Американец
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Хотел бы я быть здесь
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Хотел бы я быть здесь
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф 2: 22
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Дом гнева
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 728
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
346
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 2
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
349
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 729
21.00 Film: MONSTRUL DIN
CHICAGO
23.15 Film: SABIA RĂZBUNĂRII
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional`
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная II
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 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 II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: 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
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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 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 26 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: - Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Natură şi aventură
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timişoara, capitală culturală
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 Diasporadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR Cluj
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 5
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
22.00 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 7
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 7
01.40 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
02.30 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 5
03.00 Sport
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 Levintza
04.35 Tezaur folcloric
05.25 Ineditul american
06.00 America necunoscută 4 ep
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: La cazino, în
vreme de război
09.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
10.45 Filler călătorie vară
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor

13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: La cazino, în
vreme de război
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
15.30 Teleşcoala
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: Colecţie de
scurt-metraje Charles Chaplin 141’
22.50 Discover România
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Telecinemateca: Colecţie de
scurt-metraje Charles Chaplin 141’
02.40 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.35 Telejurnal
04.05 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi 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 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Intrigă şi iubire. Ion Ungureanu
21.00 Ştirile
21.20 Vacanţa romană a lui Catherine
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi 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 şi prietenii lui
08.05 Cu fraţii Kratt în sălbăticie Special de Crăciun
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie în Printesa Insulei
Magice
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi 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 şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Ups! Am pierdut arca
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul

01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Eroi de sacrificiu 3
00.00 Ştirile
00.30 Serial Vlad
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Ora Expertizei
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Dora Show
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Film
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Дом гнева
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф 2: 22
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф В стране женщин
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф В стране женщин
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Матрица времени
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Страховщик
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Arts 21
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
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?

Vineri / 21 august / 2020
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 729
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
347
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
350
20.00 Film: UN SPION CARE ŞTIA
PREA MULTE
22.45 Film: MISIUNE MORTALĂ
00.45 Film: MONSTRUL DIN
CHICAGO
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

22.50 Discover România
23.00 A doua Românie
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Documentar: Drumul spre
independenţă
TVR 1

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная II
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 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 II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
22.00 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 8
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 8
01.40 Agatha Christie: Ucigaşul ABC
02.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
03.00 Sport
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 Şah-mat
04.35 Profesioniştii…
05.25 Ştiinţa în prima linie
06.00 America necunoscută 4 ep

STS Mega

TVR 2

06.00 Т/с Беглые родственники

07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Deşertul Namib
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialCălătorie de neuitat
10.50 Filler călătorie vară
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: Deşertul Namib
15.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
15.30 Teleşcoala
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: Răzbunătoarea
21.50 Discover România
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Răzbunătoarea
01.50 Discover România
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Filler călătorie vară
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Canal 2

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 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 27 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: - Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Documentar: Drumul spre
independenţă
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!

Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 F/d
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Premiul Naţional 2020
12.00 Program cultural-artistic de
Ziua Independenţei

22
GAZETA de Chișinău
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Moldova de Patrimoniu
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Emisiune muzicală Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Emisiune muzicală Dor de voi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Prin muzică în Europa
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi 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 şi prietenii lui
08.05 Balto III: Aripile schimbării
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie Fairytopia: Mermaidia
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui

15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Top Gear
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Dora Show
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Film
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Страховщик
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Матрица времени
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф На глубине 6 футов
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф На глубине 6 футов
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Крутой папочка
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Жадность
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today
Pro 2

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 şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
21.14 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Legea e lege
00.15 Ştirile
00.45 Serial Vlad
02.45 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
348
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
351
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
730
21.00 Film: REGELE ARMELOR
22.45 Film: UN SPION CARE ŞTIA
PREA MULTE
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

PROGRAME TV
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 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 28 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: - Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte Românie!
22.30 Gala umorului
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
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 comunismului
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Comoara apaşilor.
Partea a doua

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная II
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 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 II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы

22.45 Discover România
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Discover România
01.10 Film: Comoara apaşilor
02.35 Exclusiv în România
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 M. A. I. aproape de tine
04.35 Garantat 100%
05.25 Ineditul american
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 Documentar: Ultima călăto-

rie: epava feniciană
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialCălătorie de neuitat
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documentar: Ultima călătorie: epava feniciană
15.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
15.00 Teleşcoala
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!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Filler călătorie vară
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Aplicaţie pentru
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Artelier
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ediţie specială
11.00 Dimensiunea diplomatică
11.30 F/d
12.00 Serial Iubire de argint
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Bibliotecarul
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi 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 şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus
09.20 Talking Tom şi prietenii lui
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Ups! Am pierdut arca
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi 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 şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie Special de Crăciun
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi
prietenii lui
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ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
16.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Trei zile de coşmar
00.15 Film Maestrul beţiv 2

02.30 Las Fierbinţi
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
03.45 Regina
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Maigret
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Savoare la Maximum
18.00 Top Gear
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Dora Show
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Жадность
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Крутой папочка
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Новый парень моей
мамы
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Песня имен
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial Dragoste de Gardă
20.00 Serial În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă

23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
01.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
730
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 349
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
352
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 731
21.00 Film: CYBORG X
23.00 Film: MISIUNE MORTALĂ
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная II
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Крепостная II
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
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 II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.20 Reporter
01.50 Serial: 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 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Большая игра
21.00 Т/с Корни
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la STS
Sâmbătă, 29 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 Gari de poveste
11.50 Discover România
12.00 Portret-In memoriam Emil
Hossu
12.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Nemuritorii
16.45 Discover România
17.00 Garantat 100%
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Marele război
în cifre
23.50 Discover România
00.00 Film: Nemuritorii
01.45 Garantat 100%
02.35 Drag de România mea!
04.15 Documentar: Marele război

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
în cifre
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1
07.00 Politică şi delicateţuri
08.00 Nostalgia dictaturii
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 Festivalului Internaţional de
Folclor Cântecele Munţilor din Sibiu
ediţia a 45-a Ediţia 2
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Festivalului Internaţional de
Folclor Cântecele Munţilor din Sibiu
ediţia a 45-a Ediţia 2
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Dubrovnik, 6 eps
16.30 Cooltura Best of
17.00 Direcţia: Sud-Vest! 3 eps
17.30 Banii tăi
18.00 Concursul Internaţional
George Enescu - 2020
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Răzbunarea haiducilor
22.50 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 15
23.50 Profesioniştii…
00.50 Direcţia: Sud-Vest!
01.20 Banii tăi
01.50 Film: Răzbunarea haiducilor
03.20 Adevăruri despre trecut
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fiteditia 11
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi 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: Casa de lângă lac
22.10 Serial: Chip de înger
00.15 MotorVlog
00.45 Zile cu stil
01.20 Film: Casa de lângă lac
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi
prietenii săi
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Bibliotecarul
15.00 C. Moscovici. Antologia
adevărului
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.35 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film Proiectul Lazarus
22.55 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Concert în Europa
21.15 Bună dimineaţa
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Barbie în Cele 12 Prinţese
Balerine
09.22 Barbie în Lacul lebedelor
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Unicornul focului
11.50 Codrii tânguitori
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
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13.30 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
14.14 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.45 Masha şi ursul
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Balto III: Aripile schimbării
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film Spionii în vacanta
12.00 Film Ce zi minunata
14.30 Film Fiica președintelui
16.45 Film Busola de aur
19.00 Ştirile
20.00 Film Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer
21.45 Film Creed
00.30 Serial Videochat
01.30 Film U. S Marshals
04.00 Film Undercover Blues
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
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 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Secretere murdare ale modei
09.00 Mitropolis - Nebunia urbana
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Secretele Bermudelor
12.00 La frati nu se pun hotare
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Bilete de speranţă
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Beautiful corruption
01.00 Serial Sclava albă
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
08.40 Teleshopping
09.00 Новости
09.30 Autoblog
10.00 Х/ф Новый парень моей
мамы
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Лучшее во мне
16.00 Drive it
16.30 Tomorrow today
17.00 Х/ф Любовь случается
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф Медальон
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Астронавт Фармер

01.00 Reporter de Gardă
01.15 Река без границ
01.30 Ждем в гости
02.00 Cutia neagră
03.00 Punct şi 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 şi neliniştit
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
12.45 Serial În sfârşit, există Paradis
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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

18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Documentar: Sărmana de
pe Prut
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Festivalul Internaţional de
Folclor Cântecele Munţilor din
Sibiu, ediţia 47
23.00 Documentar: Marele război
în cifre
23.50 Discover România
00.00 Film: Ciprian Porumbescu
02.20 Festivalul Internaţional de
Folclor Cântecele Munţilor din
Sibiu, ediţia 47
04.00 Documentar: Marele război
în cifre
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Ora Regelui
06.55 Imn 5’
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 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
350
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 350
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: SINDROMUL
TIMIŞOARA - MANIPULAREA
16.15 Film: LEGENDA LUI HOLLY
BOY
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
353
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: REGELE ARMELOR
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Dubrovnik, 6 eps
16.30 Breaking Fake News
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Vizita de lucru
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Festivalului Internaţional de
Folclor Cântecele Munţilor din Sibiu
ediţia a 45-a
23.10 Distanţa dintre mine şi mine
00.50 Replay
01.50 Discover România
02.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 15
03.00 Breaking Fake News
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

Canal 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate ediţia 14
13.10 Film: Muşchetarii în vacanţă
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: Ultimele zile ale verii
22.10 Film: Reduşi la tăcere 103’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Muşchetarii în vacanţă
02.50 Telejurnal
03.20 Film: Ultimele zile ale verii
05.05 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Крепостная II
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Крепостная II
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Крепостная II
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с Крепостная II
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Крепостная II
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 STS
Duminică, 30 august
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria 23’/30’
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.25 La un pas de România
14.50 Film: Ciprian Porumbescu
17.10 Ora Regelui
17.50 Discover România

TVR 2

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Respiro
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Prin muzică în Europa
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21.00 Ştirile
21.15 Evantai folcloric
22.55 Ştirile (rus.)
23.10 Spectacol Şi focul aprins l am ţinut
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Barbie în Lacul lebedelor
09.22 Barbie în Cele 12 Prinţese
Balerine
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Domnişoara Atotştiutoare
11.50 Capcana pentru unicorni
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie Special de Crăciun
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.45 Masha şi ursul
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Talking Tom şi prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Земля обетованная
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Космос между нами
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Ангел
22.40 Zâmbărele
23.00 Х/ф Можно только
представить
00.30 Пятое время года
01.00 Egoist
02.00 Talk-show politic
03.15 Autoblog
03.45 Reporter de Gardă
04.00 Пятое время года
05.00 Punct şi de la capăt
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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 În sfârşit, există Paradis
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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

ProTV

Național

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.00 Film Sunt plecat în oraş
12.00 Film First Daughter
14.30 Film Golden Compass
17.00 Film Călătorie spre centrul
Pământului
19.00 Ştirile
20.00 Film Parker
22.15 Film John Carter
01.00 Film Next Three Days
03.30 Film Journey to the Center of
the Earth
05.15 Ce spun românii

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
351
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: LEGENDA LUI HOLLY
BOY
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.45 Iubire interzisă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
354
20.00 Film: DRAGOSTE CU MINCIUNI

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
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 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Ciudateniile arhitecturale ale
lumii
09.00 Mitropolis - Nebunia urbana
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Secretele Bermudelor
12.00 La frati nu se pun hotare
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Bilete de speranţă
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Ce lume minunata
00.30 Вторая жизнь

23.00 Film: CYBORG X
01.00 Opriţi timpul
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
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
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

TV8
06.00 Х/ф Второй шанс
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф Грейси
09.30 Check in
10.00 Х/ф На другом конце
провода
11.40 Teleshopping

01.00 Muzica la STS
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Dragostea de mamă,
până la cer

Dragostea nemărginită de
mamă și talentul muzical fac duetul ce așază versuri pe hârtie. Ca
mai apoi textul să se contopească
cu cele șapte note muzicale. Din
dragoste pentru fiul ei, interpreta
Gloria Gorceag le-a dăruit admiratorilor săi o nouă producție muzicală, intitulată ,,Soarele și luna”.
Într-o discuție cu Gloria, pentru GAZETA de Chișinău, interpreta a declarat că piesa „Soarele și luna” descrie emoția unei
mame.
„Versurile au venit firesc încă
în perioadă când în interiorul meu

mai bătea o inimioară. Un prieten cu care interacționam des în
studio la acea vreme a compus o
parte din melodie, iar o altă parte
am completat-o eu. Chiar dacă
am ascultat melodia de multe ori,
oricum am fiori, pentru ca e atât
de aproape, atât de a mea și de sinceră”, a declarat Gloria Gorceag.
,,Soarele și luna”, după cum
afirmă Gloria, e o piesă de suflet,
pentru mame, despre mame, despre dragostea enormă pentru propriul copil. Interpreta ne-a deschis culisele procesului de filmare
a videoclipului.

,,Când am început să mă gândesc la videoclip, mi-am dorit ca
regizorul să fie neapărat o mamă,
care să-mi înțeleagă emoțiile. Victoria Sanduta a avut în mare parte grijă de tot ce se întâmplă pe
platoul de filmare, dar m-a lăsat
să vin cu idei și să iau decizii. A
fost mai degrabă o pură plăcere
decât muncă atunci când filmam,
desigur că au fost și peripeții de
tot felul, dar dacă măcar un om a
zâmbit când a privit videoclipul,
zic ca ne-a reușit să transmitem
ce ne-am dorit. Faptul că maternitatea nu vine doar cu bucurii,
ci și cu griji, nopți nedormite, un
program încărcat, o imagine diferită în oglindă”, ne-a mărturisit
Gloria.
Am reușit să luăm legătura cu
Doina Popan-Cojocaru, o tânără
care a apărut în clipul pentru piesa
„Soarele și luna”.
„A fost o experiență foarte interesantă. E minunat să știi că faci
parte dintr-un asemenea proiect și
că o să te vadă multă lume! M-am
simțit liberă și nu am avut pic de
emoții”, ne-a comunicat Doina.
Piesa „Soarele și luna” a fost
lansată la 17 august, curent.

Cristina Chiperi avea numai
16 ani când a început să posteze

Cunoaște toată lumea cultă
Că mintea-n viață-și are rostul;
Nu și când crezi că ai prea multă
Și-ncepi să ți-o arăți ca prostul…

Gheorghe BÂLICI

Un bărbat și-a salvat
soția luptându-se
cu un rechin

Un bărbat a sărit de pe placa
sa de surf direct pe un rechin care
îi atacase soția și a lovit în mod
repetat animalul până când l-a
făcut să plece, scrie BBC, care preia relatări din presa australiană.
Chantelle Doyle, în vârstă de 35
de ani, făcea surf în largul plajei
Shelly din Port Macquarie, statul
New South Wales, când un rechin
a apucat-o de partea din spate a
piciorului.
Sub privirile altor surferi din
apropiere, soțul ei a tras-o pe placa lui de surf, s-a repezit la rechin,
l-a apucat de spate și l-a lovit cu
pumnii până când acesta a slăbit
strânsoarea și i-a dat drumul.
Femeia a fost transportată cu
un elicopter la spital, având răni
grave pe piciorul drept. A fost ope-

„My Dilemma Is You” pe Wattpad.
Un an mai târziu, trilogia devenea
Bestseller Internațional cu peste
150 de mii de exemplare vândute
în Italia, Germania, Franța, Spania și România. Cristina Chiperi,
originară din Republica Moldova,
locuiește împreună cu familia sa
la Padova, Italia. Îi place să citească povești de dragoste și cărți
fantasy.
„Eu încă te iubesc” e noua sa
carte fan fiction, inspirată dintr-o
altă pasiune, cea pentru actorul
Dylan O`Brien, protagonistul serialului de televiziune „Teen Wolf”
și a filmelor în baza trilogiei „Maze
Runner”.
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Replică

Octavian GRAUR

„Eu încă te iubesc”
Descriere: După bestsellerul
„My Dilemma Is You” cu 150.000
de exemplare vândute, noul roman al Cristinei Chiperi, „Eu încă
te iubesc”, publicat în limba italiană, a cucerit inimile a mii de
cititori. Peste 1 milion de lecturi
pe Wattpad.
Cu atâția băieți în jurul ei de
care s-ar fi putut îndrăgosti, Lucy
Sanders își pierde capul după
Dylan, prietenul ei cel mai bun.
Sentimentul pe care îl încearcă
este atât de puternic, încât îi fură
somnul, îi oprește respirația și
o face să se întrebe: „Ce s-ar
întâmpla dacă el ar ști adevărul?”.
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1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

5 LUNI
176
161
200

rată și era în stare stabilă.
Experți citați de presa locală
spun că femeia a fost mușcată
probabil de un rechin tânăr din
clasa marelui alb, care avea până
în 3 metri lungime.
Partenerul ei, care se numește Mark Rapley, a fost lăudat pentru prezența sa de spirit și pentru
curaj.
Este deja al treilea atac al unui
rechin în zona respectivă a coastei australiene care se petrece în
ultimele două luni.
O fetiță care a asistat la scenă spune că după atac rechinul
a făcut curse de-a lungul coastei
ținând încă în dinți placa de surf
a victimei. Plaja a fost închisă și
zona monitorizată din elicopter.
digi24.ro

