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Despre „eroi” 
și morminte

Miercuri a decedat, în detenție, 
Kaing Guek Eav (Kang Kek Lew), 
cunoscut și ca Tovarășul Duch, 
călăul numărul unu al khmerilor 
roșii. Din 2010, executa o sentință 
pe viață după un proces ce durase 
trei ani de zile și care începuse, 
evident, prea târziu pentru a face 
măcar puțină dreptate supravie-
țuitorilor terorii organizate în 
Cambodgia de Pol Pot acum pa-
tru decenii. 

În calitate de comandant al 
închisorii Tuol Sleng S-21, Tova-
rășul Duch s-a făcut vinovat de 
torturarea și de uciderea a circa 
14 000 de deținuți, inclusiv copii. 
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O b s e r v a t o r

La Liceul Teoretic „Vlad Ioviță” din satul Cocieri 
studiază 251 de elevi. Administrația instituției de 
învățământ, împreună cu profesorii și părinții, au 
ales să facă lecțiile în sălile de clasă. „Credem că doar 
în sălile de clasă, prin comunicarea vie cu elevii, poți 
obține rezultate maxime în procesul educativ. 

Adrian CIUBOTARU
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Pe 1 septembrie, sute de instituții de învățământ 
din republică și-au deschis ușile pentru elevi. 
Administrațiile au avut de ales dintre cele 
șapte modele de predare propuse anterior 
de Ministerul Educației. Managerii au optat, 
împreună cu profesorii și elevii, pentru 
scenariile care se potrivesc condițiilor din 
instituțiile de învățământ. Unii au pledat pentru 
scenariul mixt – lecții online și în clase, iar alții 
au ales varianta „toți elevii studiază la școală”.

Studii online sau 
la clasă? 
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De ce nu a ajuns în vizorul procurorilor 
niciun angajat al întreprinderii 
și al Inspectoratului Fiscal

Pe parcursul anilor, au fost intentate mai multe dosare penale pri-
vind schemele de spălare a banilor de la întreprinderea Metalferos, 
dosare care nu au avut finalitate. De fapt, fiecare dosar penal legat 
de Metalferos a coincis cu schimbarea la guvernare a partidelor. Iar 
schemele de spălare a banilor la Metalferos au continuat după același 
model, fiind schimbați doar unii din actorii implicați.

Schemele 
de la Metalferos

A n c h e t ă
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Neînțelegeri de echipă 
între FMI și autorități?

R a c u r s i

Iar când te văd zâmbind copilăreşte,/ Se stinge-atunci o viaţă de durere. (Mihai Eminescu) 

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

papers and News Publishers

Consiliul director al FMI, ca R. 
Moldova să poată beneficia de 
asistența financiară de 558 de 
milioane de dolari SUA în urmă-
torii trei ani. Iar pentru o decizie 
favorabilă R. Moldova, autoritățile 
s-au angajat să adopte, până la 
ședința Consiliului director, mai 
multe decizii importante. Ședința 
urma să aibă loc pe 15 septembrie. 

Suntem în luna septembrie. 
Nici o ședință a Parlamentului 
nu a avut loc din momentul ace-
lor înțelegeri pentru a fi adoptate 
legile convenite între echipele de 
negociatori FMI și autoritățile R. 
Moldova. Nu vedem în progra-
mul ședințelor FMI o zi rezervată 
pentru R. Moldova la mijloc de 
septembrie, cum s-a declarat ini-
țial. E posibil să fie la sfârșit de 
septembrie, dar e posibil și să nu 
fie. Asta depinde de autoritățile 
de aici. 

Între timp, finanțările externe 
prevăzute ca surse de finanțare a 
deficitului bugetar sunt incerte, 
iar guvernul se împrumută tot mai 

avan în piața internă, lipsind sec-
torul privat de resurse creditare 
mai ieftine pentru a depăși criza 
economică ce se aprofundează ca 
urmare a situației pandemice. 

Despre (re)negocierile credi-
tului din Rusia nu se mai aude 
nimic. Poate că e de bine. Dar 
acordul cu FMI este unul vital 
nu pentru autorități și campania 
electorală în care sunt antrena-
te, ci pentru R. Moldova pentru 
următorii trei ani: ca semnal in-
vestițional, ca sursă de finanțare 
a deficitului crescând, ca îndemn 
pentru UE și Banca Mondială de a 
se implica financiar în susținerea 
relansării economice în R. Mol-
dova după depășirea pandemiei 
Covid-19 și pentru avansarea în 
implementarea unor reforme in-
stituționale ambițioase. 

Ce au convenit și nu au reușit 
autoritățile să livreze până la șe-
dința Consiliului director FMI? 
Sunt câteva compartimente de 
rezolvat și doar după asta R. Mol-
dova va primi acces la program: 

În iulie, echipa de negociatori 
FMI a avut o serie de discuții cu 
autoritățile din R. Moldova asupra 
unui nou eventual program de trei 
ani pentru R. Moldova. Discuțiile 
au fost complicate, chiar a trebu-
it să se ajungă și la o formă mai 
netradițională de prelungire cu 
câteva zile a misiunii FMI, ca, în 
cele din urmă, la sfârșit de iulie, 
să fie declarată o „înțelegere la 
nivel de echipă” asupra unui nou 
program.

Totodată a fost anunțat că în-
țelegerile respective urmează să 
fie discutate și aprobate de către 

Veaceslav NEGRUȚA

C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

Rectificarea bugetului 
2020. Autoritățile au admis 
anumite abateri și angajamente 
populiste și exagerate într-un an 
pandemic, dar și electoral. Sunt 
necesare corectări. Guvernarea a 
promis că vine în curând în Par-
lament cu rectificări, iar opțiunea 
de sesiune extraordinară a fost 
ratată; 

Asigurarea independenței 
instituționale a Băncii Națio-
nale și asigurarea funcționalității 
acesteia prin numirea indepen-
dentă a noilor viceguvernatori la 
BNM. Pe parcursul anilor, inde-
pendența BNM a fost afectată, iar 
FMI dorește un partener credibil 
și transparent în domeniul poli-
ticii monetare și al supravegherii 
bancare; 

Supravegherea sectorului 
financiar nebancar este un su-
biect sensibil care provoacă neli-
niște având în vedere expunerea, 
dar și costurile netransparente 
puse pe seama populației. Crearea 
unui megaregulator în sectorul 
financiar sub umbrela BNM ar 
putea fi soluția, dar nimeni nu 
garantează că Parlamentul va 
susține o astfel de schimbare; 

Justiția independentă și 
investigarea fraudelor ban-

care este un element important 
pentru un nou program, iar eli-
minarea abuzurilor și subiectivis-
melor, precum și a intereselor de 
grup din acest proces, sunt cheia 
succesului în investigarea obiec-
tivă și nepărtinitoare a fraudelor 
bancare. Recuperarea activelor 
fraudate fiind obiectivul final ur-
mărit în investigații. 

În această perioadă, de la „în-
țelegerile de echipă” de la sfârșit 
de iulie și până la început de sep-
tembrie, s-au mai întâmplat eve-
nimente care ar putea zădărnici 
aprobarea noului program, iar R. 
Moldova să ducă lipsa celor 558 de 
milioane de dolari SUA din cauza 
unor decizii cu caracter populist 
și electoral ale autorităților.

Alegerile prezidențiale repre-
zintă o miză pentru guvernarea ac-
tuală, dar sacrificarea intereselor 
R. Moldova pentru următorii trei 
ani nu poate fi justificată nicide-
cum de interesul actualului preșe-
dinte Dodon de a-și asigura încă 
un mandat bazat pe promisiuni 
false și sterile financiar. R. Mol-
dova are nevoie de un program cu 
FMI pentru a-și relansa economia 
după o epidemie dezastruoasă, 
prost gestionată de o guvernare 
iresponsabilă.  

Din 1 septembrie intră în vi-
goare majorarea cu 20% a alo-
cațiilor pentru copiii români, 
aceasta fiind o primă etapă din 
calendarul de creștere. Majorarea 
de 20% pentru cele 3,6 milioane 
de copii înseamnă pentru buge-
tul României aproape 4 miliar-
de de lei, transmite Romanian 
Global News, citând digi24.ro. 
Copiii cu vârsta de până la doi 
ani primesc 369 de lei (1 500 de 
lei moldovenești – n.r.), ceea ce 
înseamnă un plus de 58 de roni, 
în timp ce copiii și adolescenții 
cu vârsta cuprinsă între doi și 18 

ani vor primi 185 de lei (750 de 
lei moldovenești), adică 29 de 
roni în plus față de cât primesc 
în prezent.

Până la finalul anului 2022, 
alocațiile vor ajunge, în etape, la 
nivelul de: 600 de lei (circa 2 440 
de lei moldovenești) pentru copiii 
cu vârsta de până la doi ani sau 
de până la trei ani pentru copiii 
cu handicap; 300 de lei pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă între doi 
ani şi 18 ani.

Facebook
Facebook Messenger

Copiii basarabenilor cu 
cetățenie română vor primi 
alocații majorate cu 20%, 
de la 1 septembrie
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Studii online sau la clasă? 

Pe 1 septembrie, sute de instituții de 
învățământ din republică și-au deschis 
ușile pentru elevi. Administrațiile au avut 

de ales dintre cele șapte modele de predare 
propuse anterior de Ministerul Educației. 
Managerii au optat, împreună cu profesorii 
și elevii, pentru scenariile care se potrivesc 
condițiilor din instituțiile de învățământ. Unii 
au pledat pentru scenariul mixt – lecții online 
și în clase, iar alții au ales varianta „toți elevii 
studiază la școală”.

Ce forme de învățământ au ales școlile din republică

„Acest subiect care este unul științific, limba, este în continuare abor-
dat din perspectivă politică. Atâta vreme cât va fi abordat din perspectivă 
politică, este foarte clar că relația dintre România și R. Moldova nu 
va fi normală. (…) Pe 31 august ce vom sărbători? În România avem 
Ziua Limbii Române, iar în R. Moldova – Ziua Limbii Noastre, care 
uneori se numește limbă de stat, în Constituția R. Moldova se numește 

moldovenească, iar în Declarația de Independență – limba română. Și 
asta în pofida faptului că avem o decizie a Curții Constituționale, care 
spune că Declarația de Independență și Constituția formează același 
bloc constituțional comun.” 

Daniel Ioniță, Ambasadorului României la Chișinău

D
I
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La Liceul Teoretic „Vlad Io-
viță” din satul Cocieri studiază 
251 de elevi. Administrația insti-
tuției de învățământ, împreună 
cu profesorii și părinții, au ales 
să facă lecțiile în sălile de clasă. 
„Credem că doar în sălile de clasă, 
prin comunicarea vie cu elevii, 
poți obține rezultate maxime în 
procesul educativ. Mai există un 
alt argument. Școala online în cla-
sele primare este imposibilă, fără 
prezența părintelui lângă elev în 
timpul orelor. Părinții trebuie să 
se concedieze, să facă ore online 
alături de elevi și să moară de foa-
me, nu de COVID-19. Așa reiese, 
da?”, se întreabă profesorul de 
istorie, Igor Costiuc.

Profesorul activează de peste 
30 de ani la această instituție. Igor 
Costiuc spune că în instituția de 
învățământ în care activează au 
fost lipite benzi de circulație pe 
coridoare, iar elevii dispun de trei 
intrări separate. „Fiecare clasă 
are o anumită intrare în școală. 
La fiecare intrare este câte un 
profesor, care este responsabil 
de măsurarea temperaturii. Este 
foarte greu să obligi elevii să res-
pecte distanța fizică la recreații. 
Din păcate, profesorul nu se poate 
clona după numărul de grupe în 
câte se dispersează elevii la re-
creație”, a subliniat profesorul 
de istorie.

Absolventa liceului din Co-
cieri, Olesea Gațcan, spune că 
elevii și-au dorit să studieze la 
școală, pentru că lecțiile online 
sunt mai complicate. „Prezența 
fizică la școală este modelul cel 
mai eficient în dezvoltarea inte-
lectuală a copiilor, căci doar prin 
comunicarea directă, elevii pot 
căpăta rezultate bune la învăță-
tură.  A învăța online este foarte 

Ana SÂRBU

dificil, mai ales pentru cei mici, 
care au nevoie mereu de explicare 
și ajutor”, a subliniat tânăra.

Eleva spune că restricțiile îi 
limitează în comunicare. „Când 
am revenit la școală, am fost în-
conjurați de o mulțime de restric-
ții, pentru a ne proteja sănătatea. 
Suntem nevoiți să purtăm măști 
atunci când intrăm în contact cu 
alți elevi. Nu putem, ca înainte, să 
lucrăm în grup și suntem obligați 
să păstrăm distanța fizică. Astăzi 
stăm câte unul în bancă, iar când 
îți vezi colegul le poți spune doar 
un simplu „salut”, ceea ce este trist 
și neobișnuit pentru noi. Suntem 
nevoiți să respectăm aceste reguli 
pentru a căpăta cunoștințele nece-
sare și pentru a reveni cu toții la o 
viață normală”, a conchis Olesea.

„În sat este mai 
complicat cu tehnologiile 
informaționale”

Și administrația Liceului „Adri-
an Păunescu” din satul Căzănești, 
raionul Telenești, a ales primul 
model pentru acest an școlar. 
Directoarea instituției de învă-
țământ, Mariana Banari, spune 
că alegerea acestui scenariu se da-
torează spațiului de care dispune 
liceul. „Spațiul din instituție ne 
permite, după numărul de elevi pe 
care îl avem, să fim prezenți 100% 
în liceu”, a subliniat managerul.

Pe lângă dezinfectanții oferiți 
de Ministerul Educației, adminis-
trația a procurat alți 25 de litri. 
„Am procurat peste 100 de măști 
și 100 de perechi de mănuși, 25 de 
litri de dezinfectant pentru mâi-
ni, două termometre non contact, 
două lămpi ultraviolete și 30 de 
litri de săpun lichid”, a precizat 
Mariana Banari. 

 Directoarea spune că mun-
ca profesorilor s-a complicat în 
această perioadă. „Este cam difi-
cil. Vă imaginați cum, timp de șase 
ore, profesorul trebuie să explice 
în fața elevilor, purtând mască 
și vizieră? Suntem conștienți de 
faptul că este nevoie să fim res-
ponsabili pentru a fi sănătoși și 
nu uităm de faptul că medicilor le 
vine și mai greu făcând tot posibi-
lul pentru a ne salva. Nu vrem să 

revenim la predarea online, pen-
tru că a fost o experiență nu prea 
plăcută, atât pentru profesori, cât 
și pentru elevi, părinți. În sat este 
puțin mai complicat la capitolul 
tehnologii informaționale”, a sub-
liniat Mariana Banari.

Profesoara de limba franceză 
de la Liceul „Ginta Latină” din ca-
pitală, Tamara Negară, spune că 
instituția în care activează a decis 
să implementeze modelul mixt 
de studii. „Suntem un liceu cu un 
număr de peste 1400 de elevi, am 
decis să aprobăm modelul 7 de 
activitate, adică cel mixt. Unele 
clase vin la liceu și facem lecții 
în clasă, cu alte clase facem ore 
online”, a subliniat profesoara.

„Profesorii fac lecții 
la școală, dar și online”

Potrivit profesoarei, procesul 
de lucru este unul anevoios, în 
special dimineața. „Procesul înce-
pe anevoios de dimineață, făcând 
măsurătorile de temperatură ale 
elevilor care vin la liceu, dar ei 
sunt repartizați în așa fel ca să 
nu se intersecteze cu alte clase. 
Sunt patru intrări în blocul A și, 

respectiv, elevii intră și ies pe uși 
diferite. 

La intrare, după ce se măsoară 
temperatura, menținând distanța 
și purtând mască, elevii pășesc pe 
un covoraș cu dezinfectant, apoi 
la un aparat își dezinfectează mâi-
nile, după aceea, merg conform 
indicatoarelor, în clasa unde fie-
care elev își are locul prestabilit, 
singur în bancă. Profesorii vin 
mai devreme și fac termometria 
cu jumătate de oră înaintea ele-
vilor, dar intră pe o ușă separa-
tă, unde este aceeași procedură 
ca și la elevi. Cel mai complicat 
este ca elevii să conștientizeze, în 
special cei mici, că este necesar 
să mențină distanța, mai ales că 
nu s-au văzut de atâta timp. Noi, 
profesorii, facem tot posibilul să-i 
responsabilizăm, este complicat, 
dar ne străduim să facem față”, a 
recunoscut Tamara Negară.

Același salariu, 
dar sarcini duble

„De fapt, s-au triplat sarcinile 
profesorilor, dar în special cele 
ale diriginților, deoarece după 
termometrie, fiecare diriginte 
înscrie datele de temperatură pen-
tru fiecare elev într-un registru 
al clasei. Între timp, dirigintele 
completează un formular despre 
starea generală a sănătății elevilor 
clasei. Apoi trebuie să facă lecție 
cu elevii care sunt la liceu, sau să 
se conecteze pentru lecții online 
cu clasele care sunt acasă. Este 
complicat, dar n-avem încotro, din 
păcate”, a subliniat profesoara.

Și părinții spun că noul an 
școlar a devenit o adevărată 
provocare pentru ei. Elena Da-
mașcan este mama unei fetițe care 
în acest an a devenit elevă în clasa 
a I. Femeia lucrează la o compa-
nie internațională, cu sediul în 
Chișinău. La început de an școlar, 

a fost nevoită să-și ia concediu.
„Cataleea este elevă în clasa I-a. 

Este un an important, atât pentru 
ea, cât și pentru mine. Conduce-
rea liceului a ales pentru clasele 
primare procesul de studii în două 
schimburi. Primul schimb începe 
de la 8:15 până la 11:00, respectiv 
al doilea schimb începe la 12:30 
și se termină la 15:30. Profesoara 
se află tot timpul la școală, până 
la 16:00. Primele două săptămâni 
mi-am luat concediu, ca să fiu dis-
ponibilă pentru orice schimbare 
care poate interveni. După, voi 
încerca să-mi folosesc pauza de 
masă ca să reușesc să iau copilul 
de la școală. Spre norocul meu, 
compania în care activez încă 
își continuă activitatea online. 
Locuim aproape de liceu și voi 
încerca să ne încadrăm în timp. 
Este destul de stresant, mai ales că 
trebuie să reușesc și cu serviciul”, 
ni s-a confesat tânăra mămică.

Activista Alina Andronache 
este mamă a trei copii. În acest 
an, în familia lor, doi copii merg la 
școală. „Suntem norocoși că ambii 
copii sunt în prima jumătate a zi-
lei. Avem cunoscuți ai căror copii 
învață în schimburi diferite. Nu 
știu ce va fi săptămâna viitoare, 
orarul încă nu este stabil. Este 
foarte complicat pentru părinții 
cu job. Copiii au acum 2-3 lecții, 
respectiv stau aproximativ două 
ore la școală. Luând în considerare 
că încep și termină lecțiile la ore 
diferite, trebuie să stai pe lângă 
clădirea școlii”, relevă Alina.

„Mă bucur că băieții mei merg 
la lecții. Pentru clasele primare, 
învățământul online nu este po-
trivit. În cazul în care se va trece 
pe online, nu îmi imaginez cum 
vom organiza lecțiile pentru cei 
doi copii care merg la școală, și 
Ioana, care nu merge la grădini-
ță, dar și jobul meu”, reflectează 
tânăra.

Căzănești: Arhiva personală. Liceul Teoretic din Căzănești, Telenești

Chișinău: Arhiva personală. Liceul Teoretic 
„Ginta Latină”, Chișinău
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În versiunea Olecuțâcă

Deputatul Vasile Năstase, cel 
mai tânăr semnatar al Declara-
ției, menționează că „s-a comis 
o crimă abominabilă față de tex-
tul original al actului istoric de 
fondare a Republicii Moldova, 
Declarația de Independență!”. 
Textul trunchiat a fost citit de 
o copilă la evenimentul de in-
augurare a Sărbătorii Naționale 
„Ziua Independenței”, desfășurat 
la președinție, în sala unde a fost 
votat documentul la 27 august 
1991.

Trunchierea Declarației de In-
dependență a fost condamnată de 
Andrei Năstase, liderul Platfor-
mei DA, care precizează că „actul 
istoric a fost citit selectiv, fiind 
trunchiat într-un mod barbar, 
cinic și criminal”. Andrei Năstase 
califică „această ingerință drept 
atentat la suveranitatea țării, ob-
ținută prin sacrificiul eroilor în 
războiul de pe Nistru, la dreptul 
inalienabil al cetățenilor de a-și 
exprima liber voința și la inte-
gritatea actelor istorice emise de 
Parlamentul R. Moldova”. 

„Dacă nu sunt de acord 
cu decizia CC că limba 
e română, au purces 
la modificarea Declarației 
de Independență”

Semnatarii Declarației au 
comparat textul rostit la eveni-
ment cu textul original și au sub-
liniat alineatele scoase. Astfel, s-a 
constatat că din Declarație au fost 
omise referirile la regiunea trans-
nistreană ca parte componentă a 
teritoriului nostru, la hotărârile 
privind decretarea limbii române 
ca limbă de stat și reintroducerea 
alfabetului latin, la voința liber 
exprimată de populația Basara-
biei și Bucovinei, la lichidarea 
consecințelor Pactului Molo-
tov-Ribbentrop și la alte noțiuni. 
Președintele Partidului Liberal, 
Dorin Chirtoacă, afirmă că „textul 
Declarației a fost schimbat pentru 
a i se da un caracter moldovenist 
și prorusesc”. 

În același timp, ex-deputatul 
Mihai Ghimpu spune că „asta-i 
politica Rusiei de a nu ne recu-
noaște pe noi români, altfel rușii 
nu pot explica «eliberarea» din 
1940. Nu poți spune că ai eliberat 
românii de sub români, de aceea 
ne-au numit moldoveni. Da, noi 
suntem geografic moldoveni, dar 
după identitate suntem români. 
De aceea au inventat și limba 
moldovenească. Ei acum, dacă 
nu sunt de acord cu decizia Curții 
Constituționale că limba e româ-

nă, dacă nu pot schimba Consti-
tuția, au purces la modificarea 
Declarației de Independență”. 

„În fața scaunelor goale, 
nu era cazul” 

Istoricul Ion Negrei conside-
ră că e un lucru normal citarea 
unui fragment dintr-un act mai 
mare. „Nu putea să o citească 
pe toată. Nu-i aparține textul. E 
un text aprobat de Parlament. 

Textul Declarației de Independență a 
Republicii Moldova a fost citit într-o formă 
prescurtată la ceremonia din 27 august, 

organizată de Igor Dodon la Președinție. Au 
fost omise fragmentele care definesc identitatea 
românească, limba română, referirile la 
regiunea transnistreană și consecințele Pactului 
Molotov-Ribbentrop. Unii deputați din Primul 
Parlament, semnatari ai Declarației, susțin că 
trunchierea acestui document este o încălcare 
gravă, iar alții spun că nu era necesară 
lecturarea textului integral. 
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El ca președinte a citat dintr-un 
document istoric. Niciodată nu 
se citește textul integral. Doar 
la mari festivități. Dar acolo, în 
fața scaunelor goale, nu era ca-

zul. Chiar avea să fie o sfidare a 
Declarației dacă o citea în fața 
scaunelor. Așa, a citit un frag-
ment care-i convenea”, opinează 
Ion Negrei pentru GAZETA de 
Chișinău.

Un alt semnatar al Declara-
ției, constituționalistul Victor 
Pușcaș, crede de asemenea că 
nu era necesar ca aceasta să fie 
citită în întregime. Acesta susține 
că partea cea mai importantă a 
textului a fost prezentată la ce-

remonie. Victor Pușcaș a ținut să 
menționeze că pasajele care era 
necesar să intre în Constituție, au 
intrat, iar cele care nu trebuia să 
intre în Constituție – n-au intrat. 

Ex-deputatul în primul Parla-
ment, Anatol Țăranu, denotă că 
excluderea unor pasaje din textul 
Declarației face parte dintr-un 
proces care a început demult în R. 
Moldova. Țăranu enunță că textul 
Declarației îi irită pe așa-numi-
ții moldoveniști, iar prin această 
acțiune aceștia demonstrează că 
nu sunt stataliști adevărați.

E nevoie de schimbarea 
clasei politice

În cele din urmă este o sinergie 
firească pentru Igor Dodon. E un 
lucru atât de comun încât nu-l 
miră pe coautorul Declarației de 
Independență, Vasile Nedelciuc, 
unul dintre primii deputați de 
opoziție din Legislativul anului 
1991, care spune că despre De-
clarația de Independență vorbesc 
în mod pozitiv doar tinerii și cei 
care tind spre Europa, spre uni-
rea cu România. În opinia lui Va-
sile Nedelciuc, moldovenii trăiesc 
într-un spațiu cu incertitudini 
mari, nu doar identitare.  

„E nevoie de o mare schim-
bare și aceasta întârzie pentru 
că nu avem un electorat capa-
bil să scoată în prim-plan și să 
pună la putere oameni cu viziuni 
moderne, europene, oameni cu 
cunoștințe și carte. Faptul că 
nu vor să menționeze anumite 
pasaje din Declarația de Inde-
pendență arată că se tem că am 
putea mâine să fim cu frații și 
surorile noastre de dincolo de 
Prut”, spune Nedelciuc. El zice că 
toți cei care mizează pe tranzac-
ții interlope, iau kulioace, nu-și 
doresc schimbarea. 

Speculațiile pe seama Decla-
rației de Independență continuă 
de 29 de ani. „S-a ajuns la aceea 
că jumătate din textul ei a fost 
aruncat ca să se citească ceea ce 
le place moldoveniștilor. Asta-i 
pură campanie electorală a lui 
Dodon. Au folosit atâta material 
tricolor ca să umple sala ceea, 

dar n-au invitat deputații. Poate 
ei veneau?...”, se întreabă Vasile 
Șoimaru, semnatar al Declarației.

Răspundere penală 
pentru Igor Dodon

Doctorul în drept constituți-
onal și semnatar al Declarației, 
Alexandru Arseni, consideră că, 
prin această acțiune, șeful de stat 
a lezat demnitatea națională a 
întregului popor. Potrivit lui Ar-
seni, aceste acțiuni se încadrează 
în prevederile Codului penal, fal-
sificarea actelor oficiale.

„A jignit un popor care s-a vă-
zut liber din ghearele unui impe-
riu, după deportări și foamete. 
Președintele a demonstrat că este 
o sculă în mâinile unui nou im-
periu care se vrea renăscut. Noi, 
membrii Asociației Parlamen-
tul Independenței, am elaborat 
o scrisoare, și pregătim o acțiune 
civilă în instanță pentru jignirea 
onoarei și demnității poporului 
R. Moldova”, declară Alexandru 
Arseni. Constituția stipulează că 
demnitatea este valoare supremă 
și garantată constituțional. 

În opinia fostului deputat și 
semnatar al Declarației, Valentin 
Dolganiuc, Igor Dodon a omis cu 
bună știință constatările făcute 
cu privire la ocuparea acestui 
teritoriu de către imperiul rus 
la 1812, 1940 și 1944. Lipsește 
și constatarea prezenței pe te-
ritoriul național al Republicii 
Moldova a armatei ruse.

„Tot adevărul despre ocupați-
ile străine și despre identitatea 
noastră națională au fost excluse! 
Prin aceste acțiuni, Igor Dodon 
lustruiește imaginea imperiului 
rus, afirmă «teoria moldovenis-
mului» și tatonează reacția po-
pulației băștinașe.”

Și Dolganiuc anunță că depu-
tații Primului Parlament vor veni 
cu o declarație privind această 
falsificare. Aceștia intenționează 
să depună o cerere în instanța de 
judecată, sub acuzația de „uzur-
pare a puterii de stat” și „înaltă 
trădare”, astfel ca să fie pornit un 
dosar penal pe numele lui Igor 
Dodon.  

Declarația de Independență

Natalia MUNTEANU

Declarația de Independență și alineatele scoase

Ceremonia organizată la Președinție. Foto: facebook.com/Igor Dodon
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Schemele de la Metalferos

Schema de la Metalferos este una 
simplă și funcționează cel puțin din 
perioada guvernării comuniste, când 
tranzacțiile dubioase ar fi fost con-
trolate de Oleg Voronin.

Schema se bazează pe trei piloni 
de bază: persoanele cu funcții de răs-
pundere de la Metalferos, Inspecto-
ratul Fiscal și firmele căpușă.

Unica verigă din întreaga schemă, 
care la prima vedere pare să acțio-
neze legal, o reprezintă firmele care 
colectează metale uzate. Astfel de 
firme, cărora oamenii simpli le zic 
metalobaze, există în toate raioanele 
și chiar în unele localități rurale. În 
goana după profit, colectorii de me-
tale s-au prefăcut nu o singură dată 
că nu observă când le sunt aduse șine 
de cale ferată, sute de metri de cablu 
de cale ferată sau capace de la gurile 
de canalizare.

Evaziune fiscală 
și sustragerea banilor 
din buget

Colectorii nu sunt în drept să ex-
porte metale uzate, activitatea aceas-
ta fiind de competența exclusivă a 
SA Metalferos. Însă simplii colectori 
nu pot să vândă direct deșeurile co-
lectate întreprinderii monopoliste, 
ci doar prin intermediul firmelor 
căpușă. Rolul acestor firme este de 
a mări prețul pentru metale. Printre 
cei mai cunoscuți proprietari ai fir-
melor intermediare dintre colectori 
și Metalferos sunt Nicolae Pelin și 
Piotr Siumbeli.

Firmele colectoare procură me-
tale uzate, în medie, cu 1800 de lei 
pentru o tonă. La rândul lor, firmele 
intermediare procură metalele de la 
colectori cu 150 de dolari pentru o 
tonă ca să le vândă mai apoi între-
prinderii Metalferos cu 250 de dolari 
pentru o tonă. Întreprinderea Metal-
feros exportă metalele uzate cu 260 
de dolari pentru o tonă în Germania, 
Turcia, Austria și Olanda.

Ulterior, intervine Fiscul, fiind 
folosită o prevedere din articolul 
104 , Titlul 3 al Codului fiscal, pri-
vind scutirea de TVA a mărfurilor 
exportate. Prin dispozițiile semnate 
de șefii de la Fisc, de la bugetul de 
stat către Metalferos se restituie TVA 
în proporție de 20 la sută din suma 
metalelor exportate, ce constituite 
în jur de 50 de euro pentru o tonă. 
O altă intervenție a celor de la Fisc 
este evitarea controalelor sau muș-

amalizarea lor.
Astfel, jupuirea bugetului se face 

pe două căi – prin evaziune fiscală și 
prin restituirea TVA.

Șefii de la Metalferos 
și Fisc, ocoliți de lege

La începutul lunii august, Procu-
ratura Generală a anunțat că, în urma 
unei „munci titanice”, au fost decon-
spirate schemele de evaziune fiscală 
și spălare de bani de la Metalferos, 
prin intermediul unor firme căpu-
șă. Procurorul Stoianoglo s-a oprit 
însă la firmele căpușă, menționând 
în repetate rânduri că în spatele lor 
se află fostul lider democrat Vladimir 
Plahotniuc, acesta fiind principalul 
beneficiar al schemelor încă din 2012.

Noi am intrat în posesia listei celor 
suspectați în ultimul dosar Metalfe-
ros la care s-a referit Stoianoglo. Lista 
numără 24 de persoane, dintre care 
patru sunt foști șau actuali polițiști. 
Rolul lor era să nu permită firmelor 
colectoare de metale să evite firmele 
intermediare la livrarea metalelor 
către Metalferos sau să le vândă di-
rect Uzinei metalurgice din Râbnița. 
Restul din listă sunt co-fondatori ai 
mai multor firme presupus interme-
diare în schema de la Metalferos. 
Printre cei suspecți se regăsește și 
Nicolae Pelin, despre care se spune 
că ar fi unul din autorii schemelor. În 
listă nu se regăsește însă Piotr Sium-
beli, despre care se spune că, la fel ca 
și Pelin, ar fi unul din responsabilii 
pentru sectorul firmelor căpușă.

În dosar nu se regăsește niciun 
nume al celor de la conducerea com-
paniei Metalferos sau al responsabi-
lilor de la Fisc.

Fostul inspector fiscal, Eudochim 
Stogu, cel care a recunoscut public 
că a fost responsabil de transmiterea 
valizelor cu bani de la „spălătorie” la 
sediile PLDM și PDM, ne-a declarat 
că cunoaște situația din interior și 
că este imposibil ca aceste scheme 
să funcționeze fără implicarea unor 
șefi de la Fisc sau de la conducerea 
Metalferos. 

„Un simplu control fiscal la firme-
le lui Pelin și Siumbeli și, dacă legea 
funcționează normal, aceștia ajung 
pentru mulți ani după gratii. Este clar 
că persoane cu funcții de răspundere 
de la Fisc cunosc și protejează aceste 
scheme. Din câte știu, aceștia sunt 
mituiți din cotele TVA restituite din 
vistieria statului în urma exporturi-
lor de metale. De asemenea, schema 
nu poate funcționa fără implicarea 
directorului financiar și a contabi-
lului-șef de la Metalferos. Împreună 
cu responsabilii de sectorul firmelor 
căpușă, aceștia împart profitul obți-
nut de la majorarea artificială a pre-
țurilor pentru metalele achiziționate 
de la colectori. O parte din bani este 
destinată partidelor de la guvernare 
și folosită în special în campaniile 
electorale. Este imposibil ca schema 

Pe parcursul anilor, au fost intentate mai 
multe dosare penale privind schemele 
de spălare a banilor de la întreprinderea 
Metalferos, dosare care nu au avut 

finalitate. De fapt, fiecare dosar penal legat de 
Metalferos a coincis cu schimbarea la guvernare 
a partidelor. Iar schemele de spălare a banilor la 
Metalferos au continuat după același model, fiind 
schimbați doar unii din actorii implicați.

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

să funcționeze fără protecția liderilor 
aflați la guvernare”, ne-a declarat 
Stogu (autorul schiței de mai sus).

Precizăm că director financiar 
al SA Metalferos, începând cu anul 
2007, este Sergiu Catană, nașul de 
cununie al președintelui Igor Do-
don. Anterior, finul a luat apărarea 
nașului, declarând public că acesta 
este o persoană integră.

De ce a plecat procurorul 
Rurac?

Fostul procuror Anticorupție, Eu-
gen Rurac, este cel care a gestionat 
un alt dosar privind schemele de la 
Metalferos, intentat toamna trecută. 
În decembrie 2019, la solicitarea lui 
Rurac, judecătorii de instrucție au 
eliberat mandate de arestare pe nu-
mele lui Piotr Siumbeli, Iurie Vlas și 
Mihail Motruc, alți suspecți au fost 
plasați în arest la domiciliu sau sub 
control judiciar. Directorul de atunci 
al Metalferos, Alexei Țîmbrovski, a 
dat bir cu fugiții și a fost dat în ur-
mărire generală.

În ianuarie 2020, Eugen Rurac a 
plecat din sistem. Surse din cadrul 
Procuraturii Anticorupție ne-au co-
municat că Rurac începuse să caute 
probe privind presupusa implicare 
a lui Sergiu Catană în schemele de 
la Metalferos. În scurt timp, cei din 

conducerea companiei Metalferos au 
început să pregătească o campanie 
de discreditare a procurorului Rurac. 
Acesta a raportat superiorilor săi, dar 
aceștia nu au luat nicio atitudine. 
Asupra lui Rurac s-ar fi făcut mai 
multe presiuni.

Întrebat de ce a părăsit sistemul, 
Eugen Rurac ne-a răspuns că din mo-
tive personale. Totuși, fostul procuror 
a recunoscut că dosarul Metalferos 
a fost una din cauzele care l-au de-
terminat să plece.

Dosarul Vicol 
și cutremurul din politica 
moldovenească

În 2013, șeful de atunci al In-
spectoratului Fiscal Principal de 
Stat, Nicolae Vicol, a anunțat că a 
descoperit o schemă impresionantă 
de spălare de bani și evaziune fis-
cală la Metalferos. În scurt timp, 
a fost declanșat cel mai scandalos 
dosar de corupție de la Fisc și s-a 
produs marea ruptură dintre Filat 
și Plahotniuc.

Reținerea lui Vicol a avut loc la 
data de 15 februarie 2013, chiar în 
ziua în care deputații PLDM și PCRM 
l-au demis pe Plahotniuc din funcția 
de prim-vicepreședinte al Parlamen-
tului. Cu câteva zile înainte Vlad Filat 
denunțase acordul Alianței pentru 

Integrare Europeană, numindu-l pe 
Plahotniuc „păpușar”. Lupta dintre 
cei doi avea să atingă apogeul la 15 
octombrie 2015, cu arestarea lui Filat. 
În ultima sa cuvântare de la tribuna 
Parlamentului, acesta a pomenit și 
despre schemele de la Metalferos.

Nicolae Vicol a părăsit R. Moldo-
va și nu a mai reușit să facă publică 
schema de la Metalferos. Avocata sa, 
Ana Ursachi, a prezentat în cadrul 
unei conferințe de presă un fragment 
din această schemă, menționând un 
prejudiciu adus statului în valoare de 
700 de milioane de lei. 

În 2015, Vicol a fost condamnat 
la 6 ani cu executare pentru acțiuni 
de corupție. Fostul funcționar a fost 
dat în urmărire generală, inclusiv 
prin Interpol.

La 30 iunie 2020, Curtea de Apel 
Chișinău și-a anulat decizia privind 
menținerea sentinței de condamnare 
a lui Vicol și a dispus transmiterea 
dosarului la rejudecare în instanța 
de fond. Instanța a dispus și revo-
carea arestului preventiv în privința 
lui Vicol.

Argumentul invocat de Curtea 
de Apel a fost că „instanța de fond a 
stabilit eronat starea de fapt, care nu 
corespunde probelor din dosar, care 
au fost apreciate incorect, instanța 
de fond ajungând eronat la concluzia 
condamnării lui Vicol Nicolae”.

De ce nu a ajuns în vizorul procurorilor niciun angajat al întreprinderii și al Inspectoratului Fiscal
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De ce batem 
pasul pe loc?

Acum șase ani, în urma unei situații 
dificile a economiei moldovenești, 
cauzate de embargoul comercial al 
Federației Ruse, Uniunea Europeană a 

pus înainte de termen în aplicare Acordului de 
Asociere și cel de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător cu Republica Moldova. 

E C O N O M I E

Potrivit unui mesaj transmis 
cu această ocazie de către șeful 
delegației UE la Chișinău, Peter 
Michalko (foto), de atunci, mii de 
produse din Republica Moldova 
au atins standardele comunitare, 
devenind mai calitative, ceea ce 
le-a permis să fie tot mai prezente 
pe piața țărilor membre UE, iar 
banii proveniți din aceste expor-
turi au înlesnit crearea a zeci de 
mii de locuri de muncă.

Însă, potrivit lui Michalko, în 
continuare, sunt necesare eforturi 
în domenii precum statul de drept 
și justiția – pentru ca instituțiile 
statului să se afle în serviciul ce-
tățenilor, dar și pentru a atinge 
standardele UE. 

Spre exemplu, ridicarea la nivel 
european a standardelor produse-
lor de origine animalieră ar atrage 
și mai multe investiții și ar spori 
și mai mult exporturile. 

Este un apel într-un limbaj 
diplomatic, care însă transmite 
mesajul principal. Fără o justiție 
cu adevărat liberă și o reformă 
veritabilă a aparatului funcțio-
năresc, potențialul Acordului de 
Liber Schimb nu poate fi valori-
ficat pe deplin. 

Fără acești factori, pur și sim-
plu nu poate fi atins obiectivul 
principal al DCFTA: sporirea 
competitivității economiei mol-
dovenești.

Potrivit statisticilor, în urma 
crizei globale, provocate de pan-
demia de COVID-19, livrările mol-
dovenești pe piețele UE au scăzut 
în prima jumătate a anului curent 
cu 13%. Ponderea exporturilor că-
tre UE a crescut însă în primele 
șase luni cu 0,7 puncte procentua-
le până la 63,4% din volumul total 
al mărfurilor exportate. Însă ca-
litatea exporturilor lasă de dorit.

Exportăm mult, dar ieftin

Și asta deoarece exportăm în 
cea mai mare parte materii prime.  

Potrivit Centrului analitic ber-
linez German Economic Team 
(GET), deși Republica Moldova 

Ion CHIȘLEA 

este mult mai cuplată la piețele 
europene față de Georgia și Ucrai-
na, care au și ele Acorduri de Liber 
Schimb cu UE, la capitolul diver-
sității și calității produselor stăm 
mai prost. 

Exportăm puține feluri de măr-
furi care au o valoare adăugată 
redusă. Și din punct de vedere al 
destinațiilor nu stăm prea bine. 
Cele mai multe mărfuri sunt di-
recționate spre trei state UE, iar 
aproape o treime din exporturile 
moldovenești ajung în România. 

Experții Centrului analitic de 
la Chișinău, Expert-Grup, menți-
onau acum un an lipsa în Repu-
blica Moldova a unei infrastruc-
turi a calității, care nu permite 
încă exportul unui șir de produse 
agroalimentare, deși producăto-
rii ar putea fi pregătiți. Este vor-
ba, în special, despre produsele 
de origine animalieră. Așa cum 
Agenția Națională pentru Sigu-
ranța Alimentelor (ANSA) nu are 
laboratoare și centre de testare 
conforme cerințelor UE, pentru 
a verifica mărfurile respective, 
acestea nu pot fi încă exportate 
pe piețele UE. 

Concentrarea 
exporturilor și din punct 
de vedere geografic

Totodată, și destinațiile expor-
turilor nu sunt foarte variate. „În 
pofida creșterii impresionante, 
constatăm că peste jumătate din 
exporturile de produse industriale 
este orientată pe o singură piață 
(România), iar peste jumătate 
din exporturile de produse agro-
alimentare este orientată doar 
spre trei piețe (România, Italia 
și Marea Britanie)”, constată Ex-
pert-Grup într-un studiu realizat 
cu prilejul a cinci ani de DCFTA.  
Studiul scoate în evidență și nive-
lul scăzut de sofisticare tehnologi-
că a exporturilor moldovenești pe 
piața UE.  Dacă analizăm top-15 
categorii de produse agroalimen-
tare și industriale exportate, care 
constituie peste 90% din totalul 
exporturilor spre UE, circa trei 
sferturi din totalul exporturilor 
de produse agroalimentare repre-
zintă produse primare, cu un nivel 
minim sau zero de procesare, iar 
absolut toate produsele industri-
ale exportate sunt din categoria 
low tech, adică sunt obținute prin 
tehnologii simple și nesofisticate. 

În cazul exporturilor de pro-
duse industriale, peste jumătate 
dintre acestea nu poartă originea 

Republicii Moldova din cauza unui 
nivel insuficient de procesare, 
fiind catalogate drept re-expor-
turi. În special este cazul cablu-
rilor electrice pentru industria 
automotive și al articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte. 
Prin urmare, în pofida evoluțiilor 
pozitive din punct de vedere al vo-
lumelor de exporturi, constatăm 
o contribuție mai curând limitată 
a acestora la generarea de valoa-
re adăugată brută în economie, 
precum și carențe semnificative 
de competitivitate.

Altfel spus, rezultatele impre-
sionante obținute în primii cinci 
ani de funcționare a DCFTA s-au 
datorat în special eliminării barie-
relor tarifare și mai puțin sporirii 
investițiilor și  competitivității. 
„În lipsa valorificării mai plenare 
a oportunităților DCFTA și a unor 
schimbări sistemice și structu-
rale mai profunde, beneficiile 
DCFTA observate până acum ar 
putea avea un caracter temporar, 
iar carențele fundamentale de 
competitivitate a producătorilor 
autohtoni ar putea perpetua”, 
constată experții. 

Ce-i de făcut?

Promovarea atractivității in-
vestiționale a R. Moldova peste 
hotare ar trebui să țintească do-
menii de producere cu valoare 
adăugată înaltă, în special în 
activitățile care folosesc materia 
primă locală pentru procesare și 
care asigură un nivel mai înalt de 
sofisticare tehnologică a exportu-
rilor. Având în vedere deficitul tot 
mai acut al forței de muncă, din 
cauza factorilor demografici și a 
migrației, este necesară tranziția 
de la investiții și exporturi bazate 
pe costul redus al forței de mun-
că spre investiții care valorifică 
materia primă locală și implică 
un transfer tehnologic mai mare. 
De altfel, Strategia privind atra-
gerea investițiilor și promovarea 

exporturilor pentru anii 2016-
2020 conține toate măsurile de 
politici specifice în acest sens. Ea 
urmează doar a fi pusă în practică.

Autoritățile mai trebuie să mo-
dernizeze infrastructura calității, 
prin sporirea eficienței Agenției 
Naționale pentru Siguranța Ali-
mentelor în procesul de facilitare 
a exporturilor de produse agroali-
mentare. Totodată, ANSA urmea-
ză să modernizeze și să extindă 
rețeaua de laboratoare de certi-
ficare a conformității produselor 
agroalimentare cu cerințele UE. 

Pentru sporirea gradului de di-
versificare a exportului este, prin 
urmare, necesară producerea de 
noi mărfuri. Și, în cea mai mare 
parte, aceste mărfuri trebuie să 
aibă grade înalte de procesare și 
sofisticare. În ultimă instanță, 
mărfurile supuse unui grad înalt 
de procesare comportă și o va-
loare adăugată înaltă și trecerea 
la producerea acestor mărfuri ar 
reduce și deficitul comercial.

Totodată, valoarea adăugată 
înaltă înseamnă venituri mai mari 
ale companiilor producătoare și, 
prin urmare, salarii mai mari. Iar 
salariile mai mari oferite de pro-
ducătorii autohtoni ar însemna, în 
final, un argument forte pentru a-i 
convinge pe muncitorii moldoveni 
să rămână acasă și să nu plece pes-
te hotare în căutarea unor joburi 
mai bine plătite. 

Însă, pentru a deschide astfel 
de afaceri, care să producă măr-
furi cu un grad înalt de procesa-
re, este necesară implementarea 
unor tehnologii înalt performante 
care costă mult, nemaivorbind de 
cheltuielile legate de construirea 
și utilarea fabricilor, de instruirea 
muncitorilor etc. Deci, sunt nece-
sare investiții mari și aici ajungem 
la cea mai mare problemă a eco-
nomiei moldovenești – climatul 
investițional nefavorabil, care este 
determinat de lipsa statului de 
drept și aparatul funcționăresc 
greoi și nereformat. 

Guvernul vrea o 
centrală electrică 
în Găgăuzia

Ministrul Economiei și Infras-
tructurii (MEI), Sergiu Railean, 
a anunțat acest lucru după o 
întrevedere cu bașcanul UTA 
Găgăuzia, Irina Vlah, președin-
tele Consiliului de Administrație 
al Moldovagaz, Vadim Ceban, și 
administratorul principal al ZAL 
Valkaneș, Mihail Șalvir. Părțile 
au vorbit despre construcția unei 
centrale electrice în Ceadâr-Lun-
ga. Irina Vlah a venit cu inițiativa 
de construcție a unei conducte de 
gaze, astfel ca investitorii să fie 
asigurați cu gaze naturale.

Rezervele BNM 
au ajuns 
la 3,4 miliarde 
de dolari

În luna august 2020, activele 
oficiale de rezervă ale Republicii 
Moldova au crescut cu circa 105,5 
milioane de dolari și au trecut de 
nivelul de 3,39 miliarde de dolari, 
arată datele Băncii Naționale a 
Moldovei (BNM). Acesta este cel 
mai înalt nivel din istoria Repu-
blicii Moldova. De la începutul 
anului, valoarea activelor ofi-
ciale de rezervă s-a majorat cu 
peste 331 de milioane de dolari. 
Evoluția din iulie se explică prin 
intrările nete aferente rezervelor 
obligatorii în valută ale băncilor 
licențiate în valoare de 62,64 mi-
lioane de dolari și intervențiile pe 
piața valutară internă sub formă 
de cumpărări de valută care au 
adus 46 de milioane de dolari în 
rezerva Băncii Naționale.

Indicatorii 
alternativi 
arată o stagnare 
a redresării 
economice

După semne de declin în 
săptămânile anterioare, ulti-
mele date indică o stabilizare a 
activității la nivelul majorității 
economiilor avansate, deși încă 
destul de departe de nivelurile 
de dinaintea pandemiei, po-
trivit indicatorilor Bloomberg 
Economics care integrează date 
high-frequency. Germania și 
Japonia înregistrează cele mai 
mari progrese în ceea ce privește 
redresarea, în timp ce activitatea 
din Franța, Italia și Spania a scă-
zut ușor. Marea Britanie, Canada 
și SUA rămân la coada clasa-
mentului după ritmul recuperării 
economice.

Șase ani de comerț liber cu Uniunea Europeană 
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Pigmeul

Orice dictator sau personaj cu 
pretenții autoritariste se asociază 
cu o personalitate istorică. Stalin 
s-a asociat cu Ivan cel Groaznic, 
Putin cu Stalin, Erdoğan cu Atatürk. 
Voronin s-a complăcut în postura 

de succesor al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. De 
altminteri, Nikolaici a deschis calea președinților 
moldoveni la Sfântul Munte Athos. Dodon, în 
calitate sa de copiator fidel al lui Voronin, se crede 
și el, din obligație kominternistă, succesor al lui 
Ștefan, un fel de pigmeu al lui Putin și Atatürk.

Șeful statului, Igor Dodon, se laudă că a ctitorit sute de biserici, 
mai multe decât Voronin și... Ștefan cel Mare și Sfânt

Ilie GULCA

M a p a m o n d

Premierul Rusiei, 
Mihail Mișustin,
 în vizită la Minsk

  
Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a avut o întrevedere 

cu președintele contestat al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, 
în Palatul Independenței, la Minsk, transmite Interfax. 

Negocierile au avut loc cu ușile închise, după asta, Mișustin 
s-a întâlnit cu șeful Guvernului Belarusului, Roman Golovcenko. 
De asemenea, la Minsk se află șeful Ministerului Energeticii al 
Rusiei, Aleksandr Novak. Recent, Interfax a scris că Belarus a 
cerut Rusiei să refinanțeze datoria de stat. Este vorba de 600 
de milioane de dolari. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, 
Serghei Lavrov, a anunțat că Putin și Lukașenko vor avea în 
curând o întrevedere.

Navalnîi a fost otrăvit 
cu Noviciok, Moscova 
este pusă sub presiune 
de Berlin

Germania a anunțat miercuri că tentativa de asasinare a 
opozantului Kremlinului poartă clar semnătura puterii ruse, a 
acuzat miercuri guvernul german, potrivit lefigaro.fr. Și aceasta 
a fost atestată de prezența în analizele sanguine ale opozantului 
numărul unu al Kremlinului a unui puternic agent neurotoxic, 
de tip Noviciok. Aceeași substanță a servit la otrăvirea acum 
doi ani, în Anglia, a fostului agent secret rus Serghei Skripal. 
Examenele medicale aduc o „dovadă fără echivoc”, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Cancelariei, Steffen Seibert.

Recep Tayyip Erdogan 
își avansează pionii în 
Mediterana Orientală

El se visează sultan al timpurilor moderne, succesor al cali-
filor fostului Imperiu Otoman, scrie lefigaro.fr. Discurs după 
discurs, Recep Tayyip Erdogan nu încetează să recurgă la trecut 
și să revadă istoria pentru a-și justifica ambițiile regionale. Mai 
alaltăieri, Siria. Ieri, Libia. Astăzi, Grecia și bazinul medite-
raneean. Nu demult, duminică, 30 august, el a atacat deschis 
Atena din cauza problemei privind împărțirea resurselor de 
gaze în Marea Mediterană.

Marian Kocner, declarat 
nevinovat în cazul asasinării 
jurnalistului Jan Kuciak

Un tribunal slovac a 
decis joi că influentul 
om de afaceri Marian 
Kocner nu este vinovat 
în cazul uciderii jurna-
listului de investiga-
ții Jan Kuciak (foto), 
dosar care a generat 
proteste ample la nivel 
național și a dus ulte-
rior la prăbușirea gu-
vernului de la Bratis-
lava, transmit Reuters, 
AFP și TASR. Instanța 
a ajuns la concluzia că 
un alt acuzat, Tomas 
Szabo, este vinovat de 
participare la crimă și l-a condamnat la 25 de ani de închisoare, 
dar nu a găsit nicio dovadă că asasinatul a fost comandat de 
către omul de afaceri Marian Kocner.

În Israel, femeile evreice 
ortodoxe cer recunoașterea 
Marelui Rabinat

„Există lucruri care se schimbă, dar nu totul poate fi schim-
bat!” Consilierul Eliezer Weisz a rezumat în acești termeni 
ostilitatea Marelui Rabinat din Israel față de numirea femeilor 
rabini. Acest organism de stat care deține până în prezent 
toată puterea în ce privește afacerile evreiești ale țării, de la 
certificarea mâncării cașer până la căsătorie, va fi până la urmă 
constrâns să se adapteze noii evoluții, estimează lemonde.fr. În 
lume există câteva organisme ortodoxe evreiești (șapte), care 
instruiesc femeile rabini, în timp ce alte comunități, în sânul 
ortodoxiei mozaice, se opun acestui lucru.

Președintele Igor Dodon a fă-
cut bilanțul pentru cei patru ani 
de mandat. În calitate de șef al 
statului moldovenesc, în perioada 
2016–2020, Dodon susține, într-un 
film distribuit pe rețelele de soci-
alizare, că activitatea sa are patru 
caracteristici importante: „caracter, 
echilibru, responsabilitate și valori”. 

(Lipsă de) Caracter 

Vom lua pe rând aceste „trăsă-
turi”, după cum le numește chiar 
el, pentru a evoca faptele sale din 
2016 și până în prezent. 

Caracterul este o însușire morală 
care se manifestă prin perseverență, 
voință fermă și corectitudine. Reți-
neți ultimul cuvânt. Pentru Dodon 
însă, caracter este felul în care s-a 
comportat el în perioada 8–14 iunie 
2019, răstimp încheiat cu ieșirea lui 
Plahotniuc din Republica Moldova.

Pentru a-și umfla caracterul, el 
susține că Vladimir Plahotniuc ar 
fi o epocă încheiată pentru Repu-
blica Moldova. Dimpotrivă, se știe 
că ultimul și-a pregătit din timp 
plecarea, protejându-și foarte bine 
averile. Altfel spus, ne-a lăsat aici 
proști pe toți.

Acum, la un an de la plecarea 
lui Gheorghevici, Procuratura Re-
publicii Moldova a aplicat seches-
tru doar pe unele bunuri, a căror 
valoare este departe de a acoperi 
pierderile provocate banului pu-
blic. Acum procurorii moldoveni 
ridică din umeri și spun că atât 
furtul miliardului, cât și banii 
care au ajuns ilegal în buzunarele 
oligarhului sunt greu de recuperat. 
Așa că surcelele nu se știe din cine 
vor sări.

În ultimul an de mandat, Dodon 
a devenit subit rivalul lui Plahot-
niuc. Dar ce a fost până în 2019? 
Ce relație a fost între cei doi până 
la ieșirea lui Plahotniuc? PSRM-ul 
lui Dodon și PDM-ul lui Plahotniuc 
au coabitat perfect. Se știe că Dodon 
a devenit președinte cu sprijinul lui 
Plahotniuc și, cu același Plahotniuc, 
a înaintat votul mixt.

(Des)Echilibru   

Chiar în campania electorală 
pentru prezidențialele din 2016, 
voind să intre cât mai mult sub, 
pardon, să obțină încrederea lui 
Putin, Igor Nikalaici și-a pierdut cu 
totul (dez)echilibrul. A recitat voios 
la televizor că Crimeea este parte a 
Federației Ruse. De atunci, de pa-
tru ani, nu a mai călcat la Kiev. Nu a 
mai reușit să discute cu un omolog 
ucrainean, fie cu fostul președinte 

Poroșenko, fie cu actualul Zelenski.
Fără contribuția Ucrainei, dife-

rendul nu poate fi rezolvat. Con-
trolul hotarului transnistrean al 
Republicii Moldova nu poate fi 
instituit fără Ucraina. Dar poate 
că nici nu trebuie, având în vedere 
că contrabanda cu țigări a crescut 
considerabil după instalarea Gu-
vernului Chicu. 

În decursul celor patru ani de 
mandat, președintele Nikalaici nu a 
putut să calce nici la București. Dim-
potrivă, după instituirea Guvernului 
Chicu, relațiile dintre București și 
Chișinău s-au redus la un discurs 
antiromânesc. 

Singurii șefi de stat cărora Dodon 
a reușit să le pupe / strângă mâna au 
fost în cea mai mare parte fie dicta-
tori, fie personaje cu tendințe dicta-
toriale – Vladimir Putin (Rusia) și 
Recep Tayyip Erdoğan (Turcia), Ale-
ksandr Lukașenko (Belarus), Victor 
Orban (Ungaria). Drept consecință, 
la finele mandatului său, Nikalaici 
a intrat într-o izolare absolută, un 
fel de ospiciu. 

(Non)Valori 

Însă capitolul la care Dodon 
conduce detașat sunt diversiunile 
kaghebiste. În opinteala sa antiro-
mânească, Dodon a depășit hotarele 
Republicii Moldova. Una dintre ac-
țiunile pe care flutură moldoveanul 
cu falca lată și groasă de la Sadova 
este anul Ștefan cel Mare organizat 
în 2018.

Această campanie a avut scopul 
declarat să compromită evenimen-
tele dedicate împlinirii a 100 de ani 
de la Marea Unire de la 1918. În 
interiorul Republicii Moldova, anul 
Ștefan cel Mare s-a caracterizat prin 
editarea de lucrări pseudoștiințifice, 
care resuscită tezele kominterniste 
împotriva României.

În ce privește monumentele 
ridicate de Dodon, cea mai repre-
zentativă este lucrarea din fața 
Mănăstirii Căpriana. Aceasta este 
atât de proastă încât se aseamănă 
mai curând cu Darth Vader din 
„Războiul Stelelor” decât cu ma-
rele voievod. 

În schimb, Dodon a excelat cu 

propaganda sa în afara Republicii 
Moldova, și anume în Ucraina, în 
regiunea Cernăuți. În anul când 
s-au împlinit 100 de ani de la Unire, 
tânărul activist socialist Dumitru 
Roibu umbla prin regiunea Cernăuți 
și le vorbea tinerilor despre stata-
litatea moldovenească. După asta, 
tânărul activist a fost decorat de 
șeful statului cu Meritul Civic. 

În timp ce organizațiile nați-
onale românești din Cernăuți au 
fost terorizate de SBU, „Urmașii lui 
Ștefan” au avut liber la acțiunile lor 
împotriva comunității românești 
din Ucraina. 

Igor Dodon se declară președin-
tele care apără valorile creștine și 
spune că luptă pentru integritatea 
moral-spirituală a societății moldo-
venești. El pozează în protector al 
Bisericii Pravoslavnice și continu-
ator al lui Ștefan cel Mare. Ba mai 
mult, Nikalaici susține că este ctitor 
„la câteva sute de lăcașuri din țară”. 
Aici l-a întrecut chiar și pe Ștefan 
cel Mare, căruia tradiția îi atribuie 
vreo 40 de lăcașuri.  
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Limba română 
versus limbile 
minoritare

A - p o l i t i c e

În preajma Zilei Limbii Române m-am trezit 
cu tradiționalele capricii de subtilitate. Se 
vorbește prost și infect. Maria Șleahtițchi 
reclamă cu durere o lipsă acută de profesori 

de română (și de studenți, la Filologie). Textele 
oficiale nu le redactează nimeni, de unde grijă 
pentru limba de la periferii? 

Citeam o hotărâre de guvern 
(recte: a comisiei extraordinare), 
scrisă „moldovenește”, cu virgule 
în plus, într-un limbaj de lemn, 
aproximativ... și cu î din i în inte-
riorul cuvântului. Mi-am amintit 
că acum patru ani adresam mi-
nistrului educației o „scrisoare 
deschisă”. Atenționam instanța 
asupra asincronismului ortogra-
fic. Ei bine, „instanța”, atunci în 
persoana ministrei Corina Fusu, 
a reacționat prompt și, în toamna 
aceluiași an, aveam Regula Sextil 
Pușcariu aplicată în școlile moldo-
venești. Iar textul comisiei excep-
ționale, îmi ziceam, împăciuitor, o 
fi fiind o eroare tehnică, or pagina 
guvernului e ortografiată conform 
normelor academice actuale.  

În schimb, am descoperit un 
alt subiect: protejarea limbilor 
minorităților. Credeam că li se 
acordă suficientă atenție. O spun 
în cunoștință de cauză: de două 
decenii editez, împreună cu co-
legii, abecedare nu doar în limba 
română, ci și în limbile minoritare 
și regionale: ucraineană, găgăuză, 
bulgară. Cărți având un design și 
poligrafie pentru care minorita-
rii noștri ar putea fi invidiați de 
semenii lor din Ucraina, Bulgaria 
sau Turcia. 

Problema însă e alta: privi-
legiul pe care l-a pierdut limba 
rusă. Nu, ea nu e discriminată, dar 
statutul ei oficial nu mai este cel 
din timpul URSS. Fenomen firesc, 
de vreme ce nu mai suntem parte 
a imperiului defunct. În legătu-
ră cu trecutul nostru sovietic se 
face mereu trimitere la „tradiția” 
utilizării limbii ruse, dar nu ține. 
Au existat mai multe tradiții. În 
Evul Mediu limba oficială, inclusiv 
limba bisericii, era slavona - a nu 
se confunda cu rusa! - dar nimeni 
nu ar accepta să revenim la ea. 

În anii ţarismului, aici s-a 
exercitat insistent o politică de 
deznaţionalizare şi rusificare 
- vrea cineva să revină la acea 
„tradiţie”? În interbelic, s-a 
promovat o politică intensă de 
românizare, fără o grijă deosebită 
pentru limba rusă; ne întoarcem 
la tradiția de atunci? În epoca so-
vietică a existat o rusificare soft 
(inclusiv, a alfabetului), politică 
indiferentă față de problemele 
limbii române. Azi însă avem ne-
voie de o politică lingvistică ori-

Miercuri a decedat, în deten-
ție, Kaing Guek Eav (Kang Kek 
Lew), cunoscut și ca Tovarășul 
Duch, călăul numărul unu al 
khmerilor roșii. Din 2010, exe-
cuta o sentință pe viață după un 
proces ce durase trei ani de zile 
și care începuse, evident, prea 
târziu pentru a face măcar pu-
țină dreptate supraviețuitorilor 
terorii organizate în Cambodgia 
de Pol Pot acum patru decenii. 

În calitate de comandant al 
închisorii Tuol Sleng S-21, To-
varășul Duch s-a făcut vinovat 
de torturarea și de uciderea a 
circa 14 000 de deținuți, inclu-
siv copii. Un adevărat monstru, 
unealta docilă și voluntară a 
unui regim care a șters de pe 
fața pământului cel puțin 1,7 
milioane de „dușmani de clasă”, 
adică un sfert din populația de 
atunci a Republicii Khmerilor 
Roșii.

Reporterul Agenției de știri 
Reuters, Prak Chan Thul, a 
improvizat un sondaj pe străzile 
capitalei Phnom Penh, între-
bându-i pe trecători ce semni-
ficație are pentru ei moartea 
Tovarășului Duch. Doar câțiva 
auziseră ceva despre celebrul 
criminal de odinioară, pe când 
unii s-au arătat pe de-a dreptul 
ignoranți: numele satrapului 
chiar nu le mai spune mare 
lucru majorității cambodgieni-
lor, în special generației tinere. 
Mai informați erau nu foarte 
numeroșii vizitatori ai Muzeului 
Genocidului, inaugurat chiar în 
clădirea fostei școli Tuol Sleng 
(„dealul stricninei” sau „dealul 
cu copaci otrăviți”, în limba 
locului), pe care khmerii roșii 
o transformaseră în închisoare 
politică între 1975 și 1979.

Amnezia cambodgienilor 
e uluitoare, orice s-ar spune: 
genocidul pus la cale de Pol 
Pot și acoliții săi a fost cel mai 
sângeros din istorie, întrucât a 
sacrificat un cetățean din patru 
în numele „ideii revoluționare”. 

Nimic nu poate justifica uita-
rea: nici complicatele aranja-
mente de după invazia vietna-
meză, nici compromisurile din 
epoca restaurației monarhice, 
nici faptul că Kaing Guek Eav a 
fost primul khmer roșu judecat 
pentru crime împotriva uma-
nității abia la trei decenii după 
căderea regimului (sic!), mulți 
alți ucigași bucurându-se, în 
continuare, de viața în libertate.

Deportările în masă, teroarea 
și genocidul (execuțiile sumare 
ale intelectualilor și „chiaburi-
lor colaboraționiști” și foametea 
organizată) staliniste din Basa-
rabia pălesc, desigur, pe lângă 
grozăviile lui Pol Pot, dar și ele 
au fost uitate bine-mersi de o 
populație care și azi consideră 
că cea mai luminoasă pagină 
din istoria ei recentă a fost 
traiul în colhoz și în „Soiuz”. 
În Republica Moldova de azi, 
memoria nu este pur și simplu 
scurtă, ea lipsește aproape cu 
desăvârșire. 

Recent, s-au împlinit 71 
de ani de la cel mai mare val 
de deportări (6 iulie 1949, 
când au fost ridicați și duși în 
Siberia aproximativ 36 000 de 
basarabeni), dar ce rezonanță 
a avut la noi evenimentul? Și 
când această tragică aniversa-
re a avut îndeobște rezonanță 
în societatea moldovenească, 
în afara unor cercuri de inte-
lectuali și de rude ale victime-
lor?

Nu poți cere memorie istori-
că de la un poporet care habar 
nu are ce sărbătorește pe 9 mai 
sau pe 27 și 31 august. Care nu 
știe cum îl cheamă și nu este 
în stare să reproducă măcar 
o strofă a imnului național. 
Resemnați, nici nu i-o mai pre-
tindem. Ne-am dori să aibă însă 
un dram de decență: dacă nu-și 
cunoaște trecutul, cel puțin 
să nu-l pervertească. Așa cum 
l-au pervertit bravele autorități 
din Brătușeni, Edineț, când au 
instalat pe peretele Casei de 
Cultură sătești 14 portrete de 
mareșali sovietici, în frunte cu 
Stalin. 

Gesturi ca acesta nu-i sfidea-
ză pe „intelectualii păduchioși” 
și „proromâni”, cum ar vrea 
unii să creadă, ci chiar pe cei 
nimiciți de Iosif Vissarionovici 
și călăii săi. Scuipându-i direct 
în mormânt.

H a r t a  l u m i i

Despre „eroi” 
și morminte

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

entată spre viitor, nu spre trecut.
Citesc „revolta minoritarilor 

ruși” pe un portal socialist. În 
loc de titlu, se aruncă în ochi o 
imagine cu o pancartă pe care 
scrie, rusește: „Eu nu doresc ca 
limba rusă să părăsească Moldo-
va”. Alarmă falsă: nu doar rusa, 
ci și nicio altă limbă nu are vreo 
șansă să părăsească Moldova. Iar 
grija pentru o limbă ce domină 
nestingherită, fără să-şi ceară 
voie, spaţiul informaţional (mai 

ales cel al minoritarilor) mi se 
pare nu doar exagerată, ci şi 
ofensatoare. 

Nu speriați lumea. Un garant 
al perpetuării limbii ruse aici e 
chiar subsemnatul: citesc, inclu-
siv, informații de pe portalurile 
rusești și [multe!] cărți scrise de 
autorii ruși, în original. Nu mă 
deranjează. Mă deranjează doar 
tentativele de a-i impune un sta-
tut privilegiat în raport cu altele. 
Prefer să aleg eu când, ce şi în 
ce limbă să citesc ori să comunic 
cu prietenii (apelez, recunosc, la 
expresii ruseşti).

Dar, de vreme ce lumea se în-
grijorează, noi, majoritarii, fra-
ții mai mari (sic!), trebuie să fim 
atenți. Nu e bine să-i obijduim pe 
cei care sunt în minoritate. Îmi 
vine în minte soluția salvatoa-
re, mecanismul echitabil: Carta 
Europeană a limbilor regionale 
sau minoritare. Mi se pare, azi, 
unicul instrument care nu poate 
fi contestat, chiar dacă unele țări 
au refuzat să ratifice documentul. 
România, apropo, l-a semnat și 

ratificat, având azi cea mai mare 
experiență de pe tot continentul 
de protejare a limbilor regionale 
și minoritare.

Soluția e simplă, dar prevede o 
serie de acțiuni care trebuie im-
plementate. Carta ar fi un reper 
sigur pentru construirea strategi-
ilor și argument pentru revizuirea 
vechii Legi privind funcționarea 
limbilor pe teritoriul RM. Or - cu 
toate stipulările ei oportune în 
1989 - e o lege sovietică, a unei 
„republici unionale”, în cadrul 
URSS, potrivită contextului de 
atunci. Acum realitățile politice 
și culturale sunt altele. În acest 
sens, nu (mai) discutăm despre 
locul limbii ruse (azi, fiecare alege 
ce limbă să studieze), ci să abor-
dăm chestiunea limbilor regiona-
le și minoritare. Conform Cartei 
Europene.

E vorba de zone compacte lo-
cuite de cei care vorbesc o altă 
limbă nativă (limba regională, 
a națiunii respective) decât cea 
majoritară. Citez: „prin expresia 
«limbi regionale sau minoritare» 
se înțeleg limbile... folosite în mod 
tradițional într-o anumită zonă a 
unui stat de către cetățenii acelui 
stat care constituie un grup nu-
meric inferior restului populației 
statului”. Adică: „aria geografică 
în care această limbă reprezintă 
modul de exprimare al unui nu-
măr de persoane justificând adop-
tarea a diferite măsuri de protecție 
și de promovare prevăzute prin 
prezenta Cartă”.

Aici se developează refuzul par-
lamentarilor noștri de a adopta 
Carta (ea nu a fost ratificată nici 
de parlamentul comunist, nici de 
cel socialist!): în document nu 
se regăsesc favoruri și garanții 
speciale oferite limbii ruse. Or 
parlamentarii noștri mai mult fac 
reverențe vecinului din Est, decât 
își bat capul de minoritari. M-a 
amuzat propunerea partizanilor 
de azi ai limbii ruse din Moldova: 
„acceptăm” Carta Europeană, dar 
cu un preambul care ar defini ro-
lul primordial al limbii ruse (sic!). 
Or asta ar însemna să redactăm 
rusește Carta, deturnând sensul 
documentului. Propunerea mi se 
pare o ofensă la adresa limbilor 
minoritarilor și a limbii române. 

Mingea e pe platforma parla-
mentară. Doar că nimeni nu are 
curajul s-o joace, nici stânga, nici 
dreapta.

Dar, de vreme

ce lumea se 
îngrijorează, noi, 

majoritarii, frații mai 
mari (sic!), trebuie să 
fim atenți. Nu e bine 
să-i obijduim pe cei 

care sunt în minoritate. 
Îmi vine în minte 
soluția salvatoare, 

mecanismul echitabil: 
Carta Europeană a 

limbilor regionale sau 
minoritare. 
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Totuși e o mare minune 
că scriu în limba română

În anul în care s-a născut 
una dintre străbunicele mele, 
Mileanca, 1871, țarul a emis 
un ucaz „Asupra suspendării 
studierii limbii române în 
școlile din Basarabia” deoarece 
„în Imperiul Rus nu se studiază 

limbile locale”. Tot în acest an, 
episcopul eparhiot al Basarabiei 
(în 1879 ridicat în rang de 
arhiepiscop), Pavel Lebedev, a 
poruncit arderea tuturor cărților 
de rit religios tipărite în limba 
română. Cărțile sfinte de la 
toate bisericile moldovenești, 
tipărite cu litere chirilice în 
limba română, au fost duse la 
mitropolie și, timp de șapte ani, 
episcopul Pavel Lebedev a încălzit 
cu ele mitropolia. Tot în 1871 a 
fost interzisă apariția Buletinului 
eparhiei Chișinăului ce era publi-
cat în două limbi. Mă gândesc că 
totuși e o mare minune că eu scriu 
aici în limba română, după atâta 
străduință de a ne scoate cartea 

și literele din sânge. 
Din păcate, politica imperia-

lă de deznaționalizare și-a cam 
atins scopul, dacă e să ne gândim 
la scară largă. Am încercat să ne 
ridicăm din propria cenușă. Poa-
te unii chiar ne-am ridicat. Cea 
mai mare parte a aristocrației, din 
interese pecuniare, s-a rusificat. 
Țăranii, cei mai răsăriți, care își 
doreau să afle lucruri, să învețe, 
nu mai înțelegeau nimic nici la 
biserică, nici la școală. Brusc, s-au 
schimbat preoții, învățătorii, le 
vorbeau într-o limbă neînțeleasă. 
De judecătorii și dreptate nu mai 
vorbesc.

La mulți ani, dragă limbă ro-
mână, tu ești demnitatea noastră!

Se împlinesc în aceste zile 50 
de ani de când eu și Domnița ne-
am căsătorit (pe 27 august 1970 
am semnat actele la Starea Civilă 
din Ploiești, iar pe 29 august 1970 
a avut loc căsătoria religioasă la 
Catedrala din Ploiești).

M-am îndrăgostit de ea încă din 
studenție, cu naivitatea specifică 
vârstei, pentru că era cea mai fru-
moasă fată din facultate. Ulterior 
(spre norocul meu) s-a dovedit a fi 

și un om de o mare noblețe. Iar ea m-a preferat pe mine... nu știu de ce.
Am trăit 50 de ani plini de farmec alături de ea (deși vremurile au 

fost urâte și grele). Nu ne-am plictisit niciodată unul de celălalt. Pe 
patul de moarte, încă vom avea ceva să ne spunem.

La începutul acestui an plănuisem să fac la nunta de aur o petrecere 
la care să vină toți prietenii noștri. Viața a vrut însă altfel. Nunta ne-o 
vom sărbători doar noi doi, acasă, într-un mod jalnic. Așa cum facem 
zilnic de câteva luni, eu voi lua un pumn de calmante, ca să nu plâng 
din cauza durerilor cumplite pe care mi le provoacă niște ulcerații 
la picioare, iar Domnița îmi va spăla rănile și mi le va pansa. Există 
însă, poate, o anumită tandrețe și în acest ritual. 

Urmează o remarcă interzisă minorilor. La începutul căsniciei mă 
uitam eu la picioarele Domniței, acum se uită ea la ale mele!

Cincizeci de ani de căsnicie

Alex ȘTEFĂNESCU

Diana IEPURE

„Sărbătoarea limbii” 
ori sărbătoarea... limbilor?

Mihai POIATĂ

Dacă citim atent textul felicită-
rii dlui Dodon și textul felicitării 
dnei Greceanîi cu prilejul sărbă-
torii naționale „Limba Noastră”, 
vedem că în ziua de 31 august 
Președintele RM și Președintele 
Parlamentului au marcat două 
sărbători diferite. 

Dl președinte Dodon a săr-
bătorit „limbă natală” și după 
patru ani de mandat, în care a 
luptat aprig cu sintagma „limba 
română” și a sperat că aceasta 
va dispărea odată cu „interzice-
rea unionismului”, a ajuns la o 

concluzie cu totul neașteptată: 
„Fie că îi spunem moldoveneas-
că (așa cum preferă majoritatea 
moldovenilor), fie că îi spunem 
română (așa cum preferă mulți 
alți concetățeni), e aceeași limbă 
și e a noastră”. 

Și dacă Igor Nikolaevici 
recunoaște că limba „e a 
noastră”, deci aparține unei 
comunități, Zinaida Petrovna o 
abordează dintr-o perspectivă 
individualistă: „o sărbătoare care 
oferă fiecărui cetățean prilejul de 
a cinsti, în mod solemn, limba 
maternă”. Ca mai apoi să uite 
iremediabil de „limba natală”... 
În alineatul doi afirmă că „Mol-
dova pe bună dreptate se poate 
mândri de o diversitate frumoasă 
a limbilor”, în alineatul trei ne 
asigură că „Diversitatea culturală 
și lingvistică este cartea de vizită 
a Republicii Moldova”, iar după 
ultima frază („Limba Noastră” 
este și sărbătoarea păcii, solida-
rității și demnității tuturor cetă-

țenilor RM”) stai și te întrebi: Nu 
cumva ZP a confundat 31 august 
cu 1 mai?

Din punctul de vedere al 
PSRM, Dodon comite două gafe 
fundamentale:

1. Recunoaște că limba moldo-
venească e și... română.

2. Afirmă că „limba natală” tre-
buie „să o cunoască bine fiecare 
locuitor al țării” (fără a fi consultat 
în prealabil activul de partid și 
populația alolingvă din RM).

Să fie oare vorba de o deviere 
doctrinară și de trădare a „idea-
lurilor socialiste” (din partea lui 
IN) sau de distanțarea PSRM de 
un președinte compromis, care 
nu mai are șansa de a câștiga a 
doilea mandat?

Greu de crezut. Mai curând e o 
nouă tentativă de a ne îndobitoci. 

După alegeri Dodon va uita ce 
ne-a spus pe 31 august... Iar noi 
vom mai aștepta patru ani ca să 
auzim din gura lui că limba pe 
care o vorbim e, totuși, româna...

Am intrat în magazinul Nr 1.
Inima Chișinăului.
Să iau struguri.
Strugurii sunt din Turcia. Pus 

la loc.
Să iau ulei.
Uleiul e din Rusia, Krasnoiarsk. 

Pus la loc.
Producătorii basarabeni nu-și 

pot vinde marfa, fac târguri pe la 
colț de stradă, izgoniți.

La fel e și cu mass-media.
RM – colonie.
Un teritoriu hoțit de la România.
Nu am nevoie de crupe, hrișcă, orez, lapte, maioneză din Rusia – le 

avem pe ale noastre acasă.
Vreau produse românești – sunt bune.

RM – colonie

Despre nunta pe timp de pandemie

Am citit diverse comentarii pe 
marginea nunții în familia Chi-
cu. Dar încerc să înțeleg esența 
scandalului, care este serios și 
trebuie să aibă cel puțin reper-
cusiuni de ordin politic:

1. Așadar, Comisia Extraordi-
nară de Sănătate Publică a ho-
tărât pe 26 august (Hotărârea 
Nr. 27) o serie de măsuri, sau 
prelungirea unor reguli vechi, 
pentru a preveni răspândirea 
infecției. Printre aceste mă-
suri, negru pe alb, este scris că 
se permite organizarea de festi-
vități, dar numai dacă numărul 
acestora este mai mic de 50 de 
persoane.

2. Totuși, Comisia atrage aten-
ția că din categoria evenimente-
lor (sub 50 de persoane) nu pot 

face parte nunțile și cumetriile. 
Raționamentul este simplu – în 
cazul acestor ceremonii nu este 
păstrată distanța socială, iar pe 
lângă alte atribute sunt inevita-
bile schimburile de îmbrățișări 
și pupături (forme perfecte de 
transmisiune a virusului). De 
aceea, aceste evenimente sunt 
considerate ca potențiale focare 
de contagiere.

3. Premierul Chicu a decis 
să organizeze o nuntă, pe care 
însă a denumit-o ceremonie, în 
încercarea de a evita răspunde-
rea contravențională sau pena-
lă pentru încălcarea flagrantă a 
normelor anti-pandemice.

4. Hotărârea Comisiei nu defi-
nește „nunta” și nici „evenimen-
tele festive”, iar premierul Chicu 
a decis să interpreteze prevede-
rile așa cum îi convine. El a creat 
un precedent periculos, deoarece 
acum oricine în Republica Mol-
dova poate decide să-și celebreze 
nunți sau cumetrii (sub 50 de 
persoane), denumindu-le altfel.

5. În Europa, există cazuri 
când oficiali europeni, care nu 
au respectat regulile de caran-
tină, și-au dat demisia. Cel mai 
recent caz este demisia Comisa-

rului European pentru Comerț, 
Phil Hogan. Acesta a revenit 
din Belgia în Irlanda, unde a 
participat la o cină cu peste 80 
de persoane. Acesta a respins 
acuzațiile că a încălcat condițiile 
de carantină, cu toate acestea, în 
urma criticilor, a renunțat la o 
funcție extrem de înaltă la nivel 
european.

6. Prin urmare, în baza in-
terpretării deliberat eronate a 
hotărârii Comisiei Extraordi-
nare, premierul este pasibil de 
penalități. Într-o țară europea-
nă/occidentală, premierul ar fi 
demisionat din raționamente 
morale. Totuși, Republica Mol-
dova este încă în altă categorie 
de țări, unde politicienii și func-
ționarii publici sunt certați cu 
bunul-simț, iar integritatea are 
o semnificație minoră.

După acest caz de trișare 
evidentă a normelor, Comisia 
Extraordinara trebuie să adopte 
urgent o hotărâre care să deta-
lieze ce constituie o nuntă sau 
cumetrie. Cu cât mai detaliată 
este hotărârea Comisiei, cu atât 
mai dificil va fi ocolită aceasta, 
după cum s-a întâmplat în cazul 
nunții din familia Chicu.

Dionis CENUȘĂ

Viorel BURLACU

De fiecare dată când văd scris, pe 
şoselele patriei, „Basarabia e Româ-
nia”, îmi aduc aminte de peștera de 
lângă Orheiu Vechi în care, retrași 
ca misticii unei secte inacceptabile, 
vorbeam până la iluminare despre 
Mircea Ivănescu & Gellu Naum. 

Şi de şoferul de microbuz din 
Chișinău care nu voia în ruptul ca-
pului să mă ia – dar, când i-au spus 
Moni Stănilă & Dumitru Crudu că 
sunt scriitor, mi-a făcut loc, m-a 

adus până la Sibiu, iar când am coborât m-a întrebat sfios: „A fost 
totul bine, domnule scriitor?”.

Şi de ofițerul de la vamă care, când mi-a văzut bagajele pline de 
cărți de poezie, m-a privit complice – ca şi când ar fi găsit o substanță 
interzisă despre care numai noi doi ştiam – apoi mi-a şoptit: „Mergeți!”.

Şi de tipul care, când flanam cu Alexandru Vakulovski prin Chiși-
nău, a oprit mașina lângă noi – a lăsat geamul jos – „Vă duc undeva, 
poeților? Oriunde mergeți, eu merg în aceeași direcție”.

Mulți ani buni & fericiți, Moldova. Oriunde mergem, mergem în 
aceeași direcție.

Moldova, oriunde mergem, 
mergem în aceeași direcție

Radu VANCU 
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Au luptat pentru 
libertatea 
Lituaniei (3)

Chiar și cele mai modeste adresări de 
mulțumire mărturisesc despre aspirația 
comandanților de a ridica starea de spirit 
a militanților și de a le întreține speranța 

că meritele lor nu vor fi date uitării. Mișcarea 
de rezistență antisovietică a fost susținută și de 
convingerea militanților că statele democratice 
occidentale nu vor lăsa Lituania și alte țări est-
europene sub ocupația sovieticilor. 

E X E R C I Ț I U L  M E M O R I E I

(urmare din numărul trecut)

Majoritatea partizanilor a cre-
zut necondiționat în Carta Atlan-
ticului, semnată de Winston Chur-
chill și Franklin D. Roosevelt la 
14 august 1941, în care se sublinia 
dreptul tuturor națiunilor lumii de 
a-și recâștiga independența pier-
dută în timpul războiului, fără să 
știe despre acordurile încheiate de 
aliați la Conferința de la Ialta prin 
care i-au acordat un carte blanche 
Uniunii Sovietice în țările ocu-
pate, inclusiv pentru instaurarea 
regimurilor totalitar-comuniste. 

Nu au știut despre 
acordurile încheiate 
de aliați la Conferința 
de la Ialta

O prioritate în activitatea uni-
tăților de partizani a fost stabilirea 
relațiilor cu statele occidentale și 
organizațiile lituaniene din străi-
nătate, în scopul de a primi ajutor 
în echipament de luptă, medica-
mente, mijloace de comunicare și, 
bineînțeles, sprijin politic. Pentru 
aceasta, partizanii au căutat pe 
toate căile să informeze lumea oc-
cidentală despre războiul de gheri-
lă din Lituania. Jurgis Krikščiūnas 
și Juozas Lukša-Daumantas sunt 
primii partizani care au reușit să 
traverseze Cortina de Fier și să 
ajungă în Occident, în primăvara 
anului 1947. Aceștia s-au întâlnit 
cu Jonas Deksnys, reprezentantul 
rezistenței lituaniene în străină-
tate, căruia i-au înmânat apelul 
prin care se solicita ajutor țarii 
care se afla în război. 

În decembrie 1947, Kazimie-
ras Pyplys și Juozas Lukša-Dau-
mantas au reușit să străbată ho-
tarele și să transmită materiale 
documentare despre represiunile 
regimului totalitar-comunist în 
Lituania, despre partizanii litu-
anieni și lupta pentru libertate, 
precum și o scrisoare către Papa 
de la Roma scrisă de credincioșii 
catolici lituanieni.

În contrast cu ziarele sovie-
tice, impregnate cu minciuni și 
propagandă totalitară, publica-
țiile partizanilor erau singurele 
care păstrau cultura și tradițiile 
naționale, informau oamenii în-
chiși în spatele Cortinei de Fier 
despre evenimentele internațio-
nale, explicau natura antiumană 
a sistemului totalitar, îndemnau 

oameni să nu uite tradițiile spi-
rituale și istoria țării lor, să nu 
cedeze în fața presiunii ideologice 
comuniste. 

Partizanii au avut 
54 de titluri 
 de publicații periodice

Presa partizanilor informa des-
pre luptele lor și despre crimele 

regimului sovietic, iar tipografiile 
partizanilor au fost amenajate în 
buncăre subterane mici și înghes-
uite, în păduri sau în casele susți-
nătorilor lor. În perioada războiu-
lui de gherilă, în Lituania au fost 
publicate permanent și distribuite 
cel puțin 54 de titluri de publicații 
periodice. Prin mijloacele tehni-
ce pe care au reușit să le obțină, 
partizanii au crescut tirajul unor 
publicații până la 1500-2000 de 
exemplare.  

Cu certitudine, partizanii litu-
anieni nu ar fi putut supraviețui 
în păduri timp de un deceniu fără 
sprijinul locuitorilor, în special 
din partea populației rurale. 
Membrii familiilor și copiii par-
tizanilor persecutați s-au refugiat 
împreună cu sătenii, evitând astfel 
persecutările și repartizarea în 
casele de copii. În general, sunt 
considerați susținători ai mișcării 
de rezistență toți cei care au înde-
plinit în mod voluntar solicitările 
de ajutor din partea partizanilor 

și care i-au sprijinit în tot ce era 
posibil. 

În 1949, după fondarea LLKS, 
Regulamentul LLKS definea două 
grupuri de participanți ai Mișcării, 
însă fără a detalia aceste categorii: 
membri și prieteni. Membrii LLKS 
au fost persoanele care au depus 
jurământ sau au dat o promisiune 
solemnă. Membrii Mișcării erau 
împărțiți în partizani – luptători 
pentru libertate, persoane secrete 
– luptători pentru libertate, can-
didați – luptători pentru libertate, 
asistenți – luptători pentru liber-
tate și luptători de onoare pentru 
libertate. Conform Regulamentu-
lui LLKS, prieteni au fost conside-
rate „persoanele care au îndeplinit 
în mod voluntar cerințele legale 
ale partizanilor-luptători pentru 
libertate și care au urmat obiec-
tivele Mișcării”. 

Numărul susținătorilor 
mișcării de gherilă 
a scăzut odată 
cu deportările în masă

Condițiile de viață, hrana și 
asigurarea cu alimente au fost 
activitățile menite să întrețină 
capacitatea de luptă a unităților 
de partizani. Țăranii lituanieni 
ajutau partizanii cu îmbrăcămin-
te, hrană, spațiu de locuit, în po-
fida pericolelor și a stării conti-
nue de război și de colectivizare 
a pământurilor și a mijloacelor 
de producție agricolă. Numărul 
susținătorilor activi ai mișcării de 
gherilă a scăzut odată cu valurile 
de deportare în masă a familiilor 
de țărani în regiunile estice ale 
URSS. 

De altfel, viața partizanilor era 
supusă unui pericol permanent 
și, în mod special, atunci când re-
veneau în localitățile și în casele 
susținătorilor sau la casele pro-
prii, ciocnindu-se de ambuscadele 

organizate de securiști. Deloc în-
tâmplător, mulți dintre partizani 
au fost uciși în cea mai frumoasă 
perioadă a anului – în ajunul Cră-
ciunului, atunci când, după tradi-
ție, se întorceau acasă să participe 
la cina de Crăciun cu familia. Din 
cei circa 20 500 de oameni uciși 
în perioada războiului de gherilă, 

doar în cazuri rare familiile par-
tizanilor au avut permisiunea de 
a-și înmormânta apropiații, deve-
niți victime ale confruntărilor cu 
armata de ocupație. 

Uneori, pentru a-și lua rămas 
bun de la cei omorâți și pentru 
a-și îndeplini datoria creștină, fa-
miliile și rudele furau cadavrele 
din locurile aflate sub pază, cu 
riscul vieții, pentru a le înmor-
mânta la margine de pădure sau 
în câmpurile din apropiere. Abia 
după restabilirea independenței, 
rămășițele trupești ale luptătorilor 
lituanieni pentru libertate sunt 
re-înhumate în cimitire, le sunt 
înălțate monumente.

Batalioanele 
de exterminare 
au luptat împotriva 
mișcării de partizani

La indicația organelor sovie-
tice centrale, lupta cu unitățile 
de partizani în Lituania era co-

ordonată de Comisariatul Popo-
rului pentru Afaceri Interne al 
Republicii Sovietice Socialiste 
Lituaniene (NKVD) și de Comi-
sariatul Poporului al Securității de 
Stat (NKGB). În primăvara anului 
1946, acestea au fost redenumite 
în Ministerul Afacerilor Interne 
(MVD) și, respectiv, în Ministerul 
Securității de Stat (MGB). Comi-
sariatul pentru Afaceri Interne 
al RSS Lituaniene a fost reorga-
nizat în Direcția de Combatere a 
Banditismului (UBB), care mai 
târziu a fost predată Ministerului 
Securității de Stat al RSS Litua-
niene, fiind formată Direcția 2N 
–  responsabilă de lupta împotriva 
mișcării de partizani în Lituania.

În perioada 1944-1947, întrea-
ga activitate a acestor structuri 
sovietice de represiune a fost su-
pravegheată de agentul autorizat al 
NKVD-NKGB al URSS, generalul 
Ivan Tkačenko, și de către organele 
de partid ale RSS Lituaniene. Forța 
armată îndreptată contra partizani-
lor lituanieni a fost reprezentată de 
trupele Comisariatului de Interne 
al URSS care, în a doua jumătate 
a anului 1945, au ajuns să numere 
circa 60 000 – 70 000 de soldați. 

Luând în considerare metodele 
de acțiune ale partizanilor, NK-
VD-ul și-a perfecționat strategia 
și metodele de activitate. Astfel, 
în primul an postbelic, peste 2 
000 de soldați au fost antrenați 
în operațiuni de încercuire a unor 
zone mari de păduri și sate, cu 
participarea aviației de recunoaș-
tere. Armata a fost folosită doar în 
timpul operațiunilor de propor-
ții. Batalioanele de exterminare 
(истребительные батальоны 
– rus.) sau stribai – așa cum 
erau numiți în popor, formate la 
ordinul Comitetului Central al 
Partidului Comunist (bolșevic) 
Lituanian, din 24 iulie 1944, au 
susținut regimul sovietic în lupta 
împotriva mișcării de partizani și 
paza obiectivelor de importanță 
strategică. 

Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător 
științific, Institutul de Istorie

(va urma)

* text elaborat în cooperare cu 
Centrul de Cercetare a Geno-
cidului și Rezistenței din Lituania

Rezistența armată antisovietică în Lituania 
în anii 1944-1953

Juozas Lukša-Daumantas

„Stribai” - grup sovietic de exterminare
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Autoritățile, neputincioase 
în fața plantei 
care asfixiază cetățenii

În ultimii ani, tot mai multe persoane din 
R. Moldova se confruntă cu probleme de 
sănătate din cauza ambroziei, o buruiană 
care s-a răspândit pe întreg teritoriul RM. 

Această plantă crește ușor pe ogoare, pe marginea 
drumului și pe șantierele de construcții. Polenul 
de ambrozie provoacă alergii la circa 20% din 
populație. 

D R E P T U L  T Ă U

Primele simptome ale afecțiu-
nii sunt nasul înfundat, strănuta-
tul, secrețiile nazale, ochii iritați și 
dificultățile respiratorii. Perioada 
în care se face simțită alergia este 
iulie-septembrie. Cei mai afectați 
sunt copiii și tinerii. Deși în primii 
ani simptomele sunt ușoare, aces-
tea pot avansa și duce spre astm, 
iar unii oameni ajung să dezvolte 
șocuri anafilactice. 

Dacă în țările europene au fost 
adoptate demult politici și pași 
concreți în vederea debarasării de 
această plantă, R. Moldova este 
abia la început de drum. Pe de 
o parte, autoritățile elaborează 
hărți interactive în care fiecare 
poate să vadă zonele unde există 
ambrozie, iar pe de altă parte, 
cetățenii încearcă să se descurce 
pe cont propriu atât în procesul 
de eliminare a plantelor, cât și în 
cel de tratament. 

Unde să apelați când 
identificați ambrozia

Am încercat să verificăm cum 
funcționează autoritățile publi-
ce responsabile de monitorizarea 
și eliminarea plantei cu pricina. 
Am scris o notificare la Agenția 
Națională pentru Siguranța Ali-
mentelor (ANSA), care a creat o 
linie fierbinte prin VIBER (numă-
rul: 067160008), destinată lup-
tei cu ambrozia. După expedierea 
unui mesaj cu poze, numele și 
prenumele expeditorului, datele 
de contact și adresa unde a fost 
identificată planta, operatorul a 
trimis sesizarea către inspectorii 
ANSA. A doua zi, mi-a telefonat un 
inspector, cu care am convenit să 
ne întâlnim la fața locului. 

Reprezentanții ANSA au ins-
pectat locurile unde creștea bu-
ruiana, apoi au luat legătura cu 
proprietarul terenului și i-au co-
municat ce trebuie să întreprindă. 
„Momentan, am anunțat propri-
etarul pe cale verbală. I se dă un 
termen de 2-3 zile, timp în care 
va trebui să nimicească plantele. 
În caz contrar, va fi întocmit un 

Sergiu BEJENARI

proces-verbal de contravenție ad-
ministrativă. 

Cât privește plantele aflate pe 
un drum public, dacă acesta este 
în gestiunea Întreprinderii Muni-
cipale „Spații Verzi”, angajații ei 
vor trebui să întreprindă măsurile 
corespunzătoare”, ne-a explicat 
Inspectorul ANSA, Valentin Vîrlan. 
Totodată, cetățenii din orice locali-
tate, în cazul în care identifică am-
brozia, pot anunța fie prin VIBER, 
fie se pot adresa direct la primăriile 
lor, a precizat inspectorul. 

Cum se descurcă 
persoanele alergice 
și ce spune legea?

Regina Povar, locuitoare a 
capitalei care luptă cu ambrozia, 
are prognoze pesimiste referitor 
la răspândirea în R. Moldova a 
acestei plante dăunătoare. „Pen-
tru eliminarea ambroziei nu este 
suficient ca autoritățile să acțio-
neze doar la nivel local și doar la 
solicitările cetățenilor. Da, este 
foarte bine ca fiecare cetățean să 
fie conștient și să ia atitudine. Și 
eu am curățat teritoriul din jurul 
blocului în care locuiesc. Proble-
ma există la nivel național. Pole-

nul de ambrozie se răspândește 
prin aer și chiar dacă în raza unde 
locuiești sunt defrișate plante-
le, asta nu este suficient. Există 
foarte multe plante pe marginea 
drumului, iar autoritățile ar trebui 
să le nimicească.”

Guvernul Republicii Moldova 
a aprobat o hotărâre în anul 2018 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind combaterea și prevenirea 
răspândirii buruienii ambrozia și 
a unui plan de acțiuni pentru anii 
2019-2024. Acestea prevăd acți-
uni în vederea eliminării acestei 
plante, campanii de informare, 
dar și aplicarea amenzilor pen-
tru proprietarii de terenuri unde 
crește ambrozia.

La departamentul de presă al 
Agenției Naționale pentru Să-
nătate Publică ne-au comunicat 
că în prezent nu se desfășoară 
vreo campanie de informare a 
populației. Totodată am aflat că 
în R. Moldova nu există centre 
de verificare a nivelului de polen 
în aer. 

O altă problemă este trata-
mentul în instituțiile medicale 
din republică, tratament care, 
din spusele mai multor persoane, 
nu mai este eficient. „Dacă anul 
trecut încă eram bine, anul acesta 
din cauza că nu am avut acces la 
tratament în România, pentru că 
au fost închise granițele din cauza 
COVID-19, am ajuns să stau la 

pat”, povestește Regina Povar. 
Între timp, un grup de cetă-

țeni a inițiat o petiție prin care 
solicită autorităților acces gratuit 
la investigațiile pentru diagnosti-
cul alergiilor și accesul în RM la 
imunoterapie specifică cu aler-
geni, care nu sunt disponibile în 
R. Moldova.

Până se autosesizează autori-
tățile, cetățenii trec prin chinuri 
respiratorii sezoniere, iar unii 
ajung să nu se mai recupereze. Cu 
cât autoritățile vor face mai mulți 
pași siguri în vederea eliminării 
totale a ambroziei de pe teritoriul 
R. Moldova cu atât mai mulți ce-
tățeni vor beneficia de dreptul la 
o viață sănătoasă.

Ambrozie, sursa: www.haz.de
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C U L T U R Ă

„Am rămas aceeași, cu 
șevaletul sub Pomul Vieții”

– Dragă Natalia Plămădea-
lă, am uitat de când nu te-
am mai văzut. Te-ai născut 
în Chișinău, aici te-ai afir-
mat ca artist plastic. Dar 
la un moment dat ai plecat 
în Franța. Când, de ce, cu 
ce planuri ai plecat? Ți-ai 
realizat aceste planuri?
Dragă Irina Nechit, cred că ne-

am văzut ultima dată în aprilie 
1992, atunci când ai scris un arti-
col atât de frumos despre pictura 
mea în „Literatura și Arta”, cu un 
titlu minunat: „Un șevalet sub Po-
mul Vieții”. În luna mai a aceluiași 
an, am plecat. N-aveam planuri, 
aveam un vis. Eram foarte naivă, 
dar tocmai naivitatea mea m-a 
salvat. Umblam cu ruloul meu de 
pânze pictate, scoase de pe șasiuri, 
dintr-o galerie în alta. Desfăceam 
ruloul și arătam picturile. Am cu-
treierat Parisul, intrând în zeci 
de galerii. 

În sfârșit, la Place des Vosges, 
am dat de cineva care mi-a apre-
ciat lucrările. Era Daniel Lasnon, 
la Galerie de la Place. El avea și o 
filială la Tour, și una la Strasbo-
urg. A desfăcut picturile, a trecut 
cu mâna peste ele, le-a apropiat 
de lumină. „E minunat, a zis, dar 
nu am locuri”. Totuși, a ales un 
tablou și a spus: „Ia acest tablou 
și prezintă-l la Salonul de Toam-
nă”. L-am prezentat, a fost expus 
în cadrul Salonului și… furat! Au 
fost furate șase picturi, printre 
care și a mea. A fost anchetă etc. 
Tablourile nu au fost găsite, dar 
acest episod mi-a adus multă pu-
blicitate, n-am mai avut probleme 
să găsesc o galerie pentru a expu-
ne lucrări. 

– Mai povestește-mi, te 
rog, despre prima ta toam-
nă la Paris.
Cel care mi-a apreciat primul 

pictura la Paris, Daniel Lason, 
despre care am pomenit mai 
sus, m-a invitat chiar în septem-
brie 1992 să expun la Galerie de 
la Place. Apoi am expus la Place 
des Vosges. Cu banii câștigați, 
am cumpărat materiale, șasiuri, 
pânză, culori. O prietenă de-a mea 
a închiriat o camionetă și am co-
borât la Périgueux, unde am co-
laborat cu Catherine Lapeyrière. 
Această colaborare a continuat 
timp de 17 ani. În toamna lui 1992, 
am învățat meseria de galerist. O 
ajutam pe Catherine Lapeyrière 
cu plăcere să monteze expozițiile 
la Périgueux, Limoges, Cahors, 
Brantôme – orașe de vis. Ati-
tudinea ei mi-a confirmat fap-
tul că unchiul, Glebus Sainciuc, 
avea dreptate: principalul e să 
faci totul cu dragoste, să iubești 
oamenii, să știi să-i asculți, să fii 
atent, deschis.

– Ce rol au avut pictorii 
Glebus Sainciuc și Valen-
tina Rusu-Ciobanu în for-
marea ta? 
Fără unchiul Glebus nu aș fi 

devenit pictor și viața mea era să 
fie fără poveste. Îmi aduc aminte 
cum mă întorceam de la școală și, 
în loc să mă duc acasă, mergeam la 
atelierul lui. De fapt, fugeam din 
răsputeri până la locul de unde 
se vedea dacă mai este lumină în 
atelier. Inima îmi sărea din piept. 
Tot ce spunea unchiul, toate lu-
crurile pe care le făcea, emanau 
căldură și lumină. Portrete, măști, 
bagatele – totul era de un profund 
umanism și universalitate. Câte-
odată, era și tanti, Valentina Ru-
su-Ciobanu, sora mamei, venea și 
Lică, și atunci discuțiile nu se mai 
terminau. Era foarte interesant! 

Le-am pozat mult, și lui tanti 
Valentina, și lui unchiu’ Glebus. 
Și mămica mea poza. Tanti Valen-
tina a făcut mai multe portrete cu 
mine, eu îl prefer pe cel cu tabla de 
șah. Unchiul făcea spectacole cu 
măști. Cutreieram satele cu valize 
enorme, dar foarte ușoare, umplu-
te cu măști și „costume”. Uneori, 
în sală era o singură persoană, iar 
unchiul îmi spunea cu dragoste 
și înțelegere: „Nana, noi jucăm 
pentru cei care sunt prezenți, nu 
pentru cei absenți”. Și câteoda-
tă, aceste spectacole cu un singur 
spectator erau cele mai frumoase. 
Efemere și sublime.

–  Cum s-a produs debutul 
tău în pictură? Ce serii de 
lucrări sunt reprezentative 
pentru creația ta? 
Într-o bună zi, un colhoz i-a 

solicitat lui Glebus Sainciuc o 
copie a cunoscutului său tablou 
„Masa Mare”. Unchiul m-a che-
mat și mi-a zis: pictează! Acesta 
a fost botezul meu în pictură. Am 
pictat împreună acea copie a „Me-
sei Mari”. 

Tanti Valentina și unchiul 
Glebus au locuit întotdeauna în 
casa pe care a clădit-o tatăl lui 
Glebus Sainciuc. Petreceam mult 
timp în grădina din fața casei. Din 
dragoste, am conceput seria „În 
Grădină”. Un triptic și două lu-
crări mari din această serie se află 
în prezent la Muzeul Național de 
Artă din Chișinău, celelalte lucrări 
au plecat în lume. O altă serie, 
inspirată de covorul moldovenesc, 
am numit-o românește „Amin-
tiri despre covorul bunicii”, iar în 
franceză – „Quand le geste était 
magique”. Covorul nu reprezintă 
pentru francezi ceea ce reprezintă 
pentru noi. Această serie a avut 
mai mult succes în Flandra, iar cea 
mai frumoasă expoziție a avut loc 
la Muzeul de Artă din Cluj-Napo-
ca, la palatul Banffy, care a achi-
ziționat și câteva lucrări.

– Ai încercat să-ți modifici 
stilul de-a lungul anilor, 
să abordezi teme cât mai 
diverse, ori cel mai impor-
tant era pentru tine să-ți 
păstrezi identitatea, să nu 
o risipești, să-ți rămâi fi-
delă ție însăți?
Pe mine în pictură mă inte-

Interviu cu pictorița Natalia Plămădeală, Bruxelles, Chișinău, New York

resează două lucruri: lumina și 
ritmul. Cred că cel mai bine am 
reușit să le îmbin într-o serie de 
nouă picturi, în care am pictat 
aceeași fereastră, jucându-mă cu 
relația dintre pătrat și secțiunea 
de aur. 

– Majoritatea lucrărilor 
tale sunt pictate în ulei? 
Ce tehnici ai mai folosit?
Da, pictez în ulei, în glasiuri. 

Am niște tehnici secrete, per-
sonale, ca lucrul să meargă mai 
bine. O regulă am preluat-o de la 
Agatha Christie: nu încep nicio-
dată o lucrare dimineața, încep 
seara, puțin de tot, iar dimineața 
e foarte ușor să continui, astfel, 
ziua e câștigată. Când nu am in-
spirație deloc, studiez cum lucra 
un pictor care îmi place. Citesc 
despre el, încerc să fac ca dânsul 
și, încet, vine și inspirația. Pofta 
vine mâncând, cum s-ar zice. Tot 
studiind tehnicile diferitor pictori, 
mi-am elaborat propria tehnică.

– Care vopsele sunt cele 
mai calitative? În Europa 
materialele pentru pictu-
ră sunt mai performante 
decât în R. Moldova?
Există culori mai scumpe și 

mai puțin scumpe. De obicei, 
iau din gama de mijloc. Dar am 
avut și perioade când am lucrat 
cu cele mai bune culori, e magic! 
În privința pânzei, am făcut toate 
experimentele posibile. Odată, în 
Franța, am închiriat o casă veche, 
iar în pod erau tot felul de țesă-
turi vechi frumoase – mătăsuri. Pe 
toate le-am pictat, am numit seria 
„Fantaisie”. A avut mare succes. 
E foarte important cum pregă-
tești pânza, sunt multe tehnici, eu 

personal prefer cleiul de iepure. 
Cumpăr materialele întotdeauna 
la același magazin, se numește La 
Maison Lefevre, care există, din 
tată în fiu, din anul 1936. Cei de la 
acest magazin apreciază arta mea 
și asociația pe care am creat-o. Ca 
să mă susțină, mi-au oferit redu-
cere de 20 procente pentru toate 
cumpărăturile, pe viață.

– Ce asociație artistică ai 
creat? În ce constă activi-
tatea ei?
În 2012, am înființat împreună 

cu fiica mea, Mărioara, la Bruxe-
lles, asociația „je pense à la Terre” 
(„mă gândesc la Pământ”). Atunci 
am fondat și o galerie a mea. Am 
căutat un local și am dat de La 
Maison du Charbonnier (Casa 
Cărbunarului), care se află pe o 
străduță din secolul 14 și e con-
struită chiar pe prima incintă a 
orașului, e la colț cu strada istorică 
Grădina de Măslini. Pe-acolo, mai 
demult, în vremurile când Bruxe-
lles era port, trecea râul Senne 
(în neerlandeză, Zenne), de aceea 
i-am dat galeriei mele denumirea 
Galerie de la Senne. 

Organizez expoziții, ateliere. 
Expoziția principală are loc în 
decembrie, e o expoziție-oma-
giu. Este un omagiu adus lui 
Constantin Brâncuși. Încerc să 
trag un fir de legătură între pa-
trimoniul artistic și cel ecologic. 
Artiștii invitați trebuie să-și ima-
gineze cum ar fi realizat un mare 
artist un Pom de Crăciun, dacă 
trăia în zilele noastre. La mine 
Coloana Infinitului e verde și, 
cu fiecare nou omagiu, Coloana 
crește, i se adaugă un segment. 
La galerie au fost expuse lucrări 
de Michel Leger, Sava Marian, 

Monica Veronesi, Esther de Pa-
toul, Lin Yo Kai, Joelle Desmarets, 
Michel Herrera Cuello. Am făcut 
de asemenea ateliere de creație 
cu copiii de la Arthys, Espace des 
4 Saisons, Azbuka, am colaborat 
și cu studenții de la Cambre. Nici 
galeria, nici asociația „je pense 
à la Terre” nu sunt comerciale. 
Este reacția noastră personală la 
drama ecologică prin care trece 
Pământul.

– În biografia ta artistică 
e importantă și perioada 
petrecută la Bruges.
Da, am trăit doi ani la Bruges. 

Orașul e ca o poveste, e numit 
Veneția de Nord. Aici a pictat 
Jan van Eyck, cel care a inven-
tat pictura în ulei, în secolul 15. 
Până atunci se picta în tempera. 
Reușisem să-mi fac la Bruges și 
o grădiniță, ca acasă, erau în ea 
poamă și iasomie, crizanteme și 
pelin.

– La ce expoziții internați-
onale ai participat? 
Am participat la multe expo-

ziții, în diferite orașe. Cea mai 
frumoasă recompensă am pri-
mit-o la o expoziție tematică, 
„Opéra Lumières et Couleurs” 
– făceam parte din selecția nați-
onală franceză! Expoziția a avut 
loc la „Cirque Royal”. Am primit 
ca premiu o valiză mare, plină 
de culori.

– Unde este atelierul tău 
în prezent? 
Atelierul meu e la Bruxelles. În 

fața galeriei am sădit un trandafir 
alb și o glicină, iar în atelier am 
aloe adusă încă de la Chișinău.

– În ce oraș locuiesc copiii 
tăi?
Copiii mei s-au instalat la New 

York. Mie îmi place ritmul, sunt 
copleșită de New York. E măreț, 
poetic. La fiecare colț de stradă 
vezi apusul de soare, casele sunt 
atât de înalte că se pierd în cer, par 
infinite, iar când plouă, clădirile 
poartă nourii ca pe niște șaluri.

– După ce ai călătorit atât 
de mult, te simți om al 
planetei? Planeta e mică 
pentru oameni? Planeta 
are nevoie de artă?
Dacă traduci din japone-

ză „mot à mot” cuvântul „artă”, 
sună cam așa: „mirosul ierbii 
proaspăt cosite”. Pământul e 
mic, Pământul e mare, mirosul 
ierbii cosite e peste tot același. 
Dragă Irina, m-ai regăsit așa cum 
eram cu 28 de ani în urmă, cu 
șevaletul sub Pomul Vieții. Mi-e 
dor de locurile de acasă, sper să 
ne revedem.

– Îți mulțumesc mult pen-
tru interviu!

A dialogat 
Irina Nechit

Pictorița Natalia Plămădeală, Chișinău, Bruxelles
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„Împreună cu noi au fost toți 
eminescologii cu renume mondial”

În condițiile pandemiei ce ne-a influențat 
mult viața socială, dereglând activitatea 
instituțiilor de artă, educație și cultură 
și având ca efect anularea majorității 

manifestărilor culturale curente sau 
tradiționale, Centrul Academic Internațional 
„Eminescu” a organizat la 31 august, de Ziua 
Limbii Române, un eveniment cu program 
bine conturat la care a pus umărul și Pretura 
sectorului Botanica.

P R I V I R E A

Parteneri de nădejde ai ma-
nifestării, din spusele doamnei 
Elena Dabija, directoare a Cen-
trului, și de această dată au fost 
Institutul Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chișinău și Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice din capitală.

Publicul prezent, de altfel des-
tul de numeros pentru condiți-
ile de pandemie, a avut ocazia 
să privească expoziția de artă 
plastică „Odă limbii române”, o 
expoziție de documente online 
„Român mi-e neamul, românesc 
mi-e graiul”, o revistă bibliografi-
că online „Unitate de limbă – uni-
tate de neam” și să asculte două 
conferințe publice, „Alexei Matee-
vici – păzitorul etern al graiului 
străbun” și „Momentul Eminescu 
în evoluția limbii române”.

În amiaza zilei, după interpre-
tarea Imnului de stat pe versurile 
lui Alexei Mateevici și depunerea 
de flori la bustul Poetului nepere-

che, în fața celor prezenți au luat 
cuvântul Elena Dabija, directoa-
rea Centrului Academic Interna-
țional „Eminescu”, care a amintit 
că „nu noi suntem stăpânii limbii, 
ci limba e stăpâna noastră”, iar 
instituția pe care o conduce de 
douăzeci de ani e deschisă pentru 
toată lumea bună care face parte 
și respectă suflarea românească. 

Pretorul sectorului Botanica, 
Boris Prepeliță, a menționat spri-
jinul acordat de pretură, spunând 
că cei șase tei ce vor fi plantați pe 
alee sunt o contribuție simbolică 
la înveșnicirea numelui lui Emi-
nescu. 

Academicianul Mihai Cimpoi, 
directorul de onoare al centru-
lui, a menționat că în anul curent 
mai sărbătorim 170 de ani de la 
nașterea lui Mihai Eminescu și 
180 de ani de la nașterea lui Titu 
Maiorescu, subliniind că Dumitru 
Prunariu, cosmonaut român, a 
apreciat vocația lui Mihai Emi-

nescu de a detecta și înregistra 
cosmica muzică în creația sa 
de geniu. „Cunoscând opera lui 
Eminescu, ne uităm în ochii lui 
Dumnezeu. Să udăm acești tei cu 
lacrimile dragostei față de Emi-
nescu”, a adăugat academicianul 
Valeriu Matei. 

După luările de cuvânt ale 
ex-primarului Serafim Urechean, 
poetului Iulian Filip și a directo-
rului general al Bibliotecii Muni-
cipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
pe fundalul momentului poetic „E 
dulce cum e mierea și-mi place s-o 
ascult”, pe aleea din fața Centrului 
„Eminescu” au fost plantați șase 
tei frumoși, regretul academicia-
nului Mihai Cimpoi fiind că nu s-a 
reușit aducerea unui tei simbolic 
de la baștina Poetului.

  În după-amiaza zilei de 31 au-
gust, în incinta Centrului, a urmat 
Congresul Mondial al Eminesco-
logilor, aflat la cea de a IX-a edi-
ție. Tradițional, acest eveniment 
s-a desfășurat în anii trecuți în 
cadrul Academiei de Științe a 
Moldovei, cu activități parțiale 
și la Centrul Academic Internați-
onal „Eminescu”. De data aceasta, 
date fiind condițiile de austeritate 
pandemică, Congresul s-a desfă-
șurat doar la Centru. Discursurile 
academicianului Mihai Cimpoi 
și academicianului Nicolae Da-
bija, lansările de noi documente 
și noi ediții Eminescu au conferit 
evenimentului o notă aparte de 

sărbătoare a românilor uniți întru 
afirmarea idealurilor naționale.

„Împreună cu noi au fost toți 
prietenii noștri, eminescologi cu 
renume mondial din spațiul ro-
mânesc și de peste hotare, pe care 
sperăm să-i revedem la anul cu 

bine”, a consemnat academicianul 
Mihai Cimpoi, căruia îi urăm la 
mulți ani și noi realizări cu ocazia 
zilei sale de naștere, care a fost 
ieri, 3 septembrie 2020.

Gheorghe BÂLICI

Procurorii care îl protejau 
pe Plahotniuc „își duc 
misiunea mai departe”

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo 
(foto), anunță despre finalizarea 
urmăririi penale privind implicarea 
băncii Victoriabank în furtul miliardului, 

iar rezultatele urmăririi penale în curând vor fi 
trimise în judecată, scrie Jurnal.md. 

Totodată, acesta a declarat că 
cei implicați în fraudă sunt speri-
ați până în prezent, și practic ni-
meni nu conlucrează cu ancheta. 
Stoianoglo mai concluzionează că 
„anume din cauza fostei condu-
ceri a BNM a fost posibilă rea-
lizarea furtului miliardului, iar 
beneficiarul tuturor tranzacțiilor 
era nimeni altul decât Vladimir 
Plahotniuc, care trebuia protejat 
și exonerat de orice răspundere 
juridică, inclusiv și în special – 
penală”.  Mai mult, acesta a de-
clarat că în cadrul procuraturii ar 
exista acum blocaje din motiv că 
procurorii care îl protejau înainte 
pe Plahotniuc ar continua să o 
facă și acum.

„Nu am ascuns faptul că ne-
am ciocnit cu blocaje chiar și pe 
interiorul procuraturii. Procurori 
implicați în mușamalizările ante-
rioare din dosar își duc misiunea 
mai departe, iar pentru a-și jus-
tifica acțiunile anterioare conti-
nuă să acționeze în detrimentul 

aflării adevărului. Sunt scurse, 
controlat, în presă, datele urmă-
ririi penale – totul în favoarea și 
în interesul figuranților și persoa-
nelor cointeresate. Am urmărit 
speculațiile despre „mișcările 
împotriva investitorilor stră-
ini”, despre cercetarea penală 
a acționarilor acestei bănci sau 
despre „mâna lui Platon” în toată 
această investigație”, a declarat 
Stoianoglo.

Potrvit lui Stoianoglo, noii ac-
ționari ai băncii erau în perfectă 
cunoștință de cauză despre acest 
fapt, dar au procurat pachetul de 
acțiuni, beneficiar al căruia era 
Vladimir Plahotniuc. Acest lucru 
nu era o noutate nici pentru or-
ganele de drept, inclusiv pentru 
Procuratura Anticorupție, care 
însă nu au întreprins nimic. 

„Cum credeți, care ar fi ex-
plicația? E simplu: beneficiarul 
tuturor tranzacțiilor era nimeni 
altul decât Vladimir Plahotniuc, 
care trebuia protejat și exone-

Conștiente de responsabilitatea 
ce îi revine mass-mediei în cam-
pania electorală pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie 2020, 
instituțiile mass-media, membre 
ale Asociației Presei Independente 
(API), îşi declară angajamentul de 
a reflecta nepărtinitor şi echidis-
tant desfășurarea campaniei elec-
torale în conformitate cu legislația 
în vigoare, prevederile statutare 
ale API şi normele deontologice 
jurnalistice.

Pe toată durata campaniei 
electorale, instituțiile mass-me-
dia membre API vor continua să 
profeseze un jurnalism obiectiv şi 
nu vor admite partizanatul politic. 
Instituțiile mass-media membre 
API vor promova pluralismul de 
opinii și nu își vor limita spațiul de 
critică obiectivă la adresa concu-
renților electorali, cu respectarea 
prevederilor deontologice.

Spațiul pentru publicitatea 
electorală va fi oferit candidați-
lor înregistrați oficial conform 
prevederilor legislației Republicii 
Moldova și ale Codului deontolo-
gic al jurnalistului.  

Instituțiile mass-media mem-
bre API îşi asumă angajamentul 
să nu se implice în campanii de 
denigrare/defăimare a concuren-
ților electorali. În același timp, 
jurnaliștii vor investiga şi vor in-
forma cititorii despre candidații la 
funcția de președinte al R. Moldo-

va, implicați în promovarea unor 
interese de grup sau în alte acțiuni 
cu caracter ilegal sau împotriva 
statului de drept. 

API face apel către toți pro-
prietarii/editorii instituțiilor 
mass-media scrise şi electronice, 
furnizorii de servicii media audio-
vizuale din Republica Moldova 
să nu se lase influențați de con-
curenții electorali şi să se abțină 
de la orice formă de manipulare a 
opiniei publice şi de la promova-
rea discursului de ură, respectând 
pluralismul de opinii şi principiile 
eticii profesionale.

Solicităm partidelor politice, 
concurenților electorali, Comisi-
ei Electorale Centrale să asigure 
accesul neîngrădit la informa-
țiile de interes public, inclusiv 
la rapoartele financiare, datele 
privind contractele și sumele de 
publicitate, alte informații des-
pre modul în care sunt cheltuiți 
banii și resursele publice de către 
partide și concurenții electorali. 

Cerem concurenților electorali 
să răspundă operativ la solicitări-
le de informații ale tuturor insti-
tuțiilor mass-media, renunțând 
la practica păguboasă de a oferi 
interviuri și alte informații doar 
instituțiilor media afiliate politic.

Aprobată de Consiliul 
de Administrare API,

26 august 2020

Declarația membrilor API 
privind reflectarea alegerilor 
prezidențiale din noiembrie 2020

rat de orice răspundere juridică, 
inclusiv și în special – penală. 
Prin urmare, spațiul public era 
„injectat”, regulat, cu „doze de 
minciuni”, oferind aparențe ale 
anchetării cazului, pe când în 
realitate, „firul roșu” al respon-
sabililor de investigarea fraudei 
bancare era mimarea sau, în cel 
mai bun caz, deturnarea inves-
tigațiilor pe o pistă greșită. Mi-
siune îndeplinită cu brio. Timp 
de șase ani”, a subliniat șeful PG.

Jurnal.md

Acad. Mihai Cimpoi, fondatorului Centrului Academic Internațional „Eminescu”
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F I L E  D E  I S T O R I E

Despre comportamentul 
ocupanților sovietici (1)

În mai multe articole documentare am scris 
despre miile de aventurieri, rătăciți, desfrânați, 
borfași și bețivani aduși din Rusia și Ucraina în 

Basarabia de ocupanții sovietici mai întâi în 1940, 
apoi în 1944. Infracțiunile și crimele săvârșite de 
aceștia nici azi n-au fost pedepsite... O trăsătură de 
caracter a noilor stăpâni după 1944 era vigilența 
și credința oarbă în dogma stalinistă, căutarea în 
permanență a „dușmanilor poporului – servitori ai 
imperialismului mondial”. 

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist  

În viziunea lor, în școala so-
vietică încercau să se infiltreze 
oameni cu concepții burgheze, 
pentru a influența tânăra genera-
ție. Multor oameni din Basarabia, 
pentru a căpăta o funcție de la 
noile autorități, le era foarte dificil 
să se coboare la nivelul ,,cărtura-
rilor” cu 2-3 clase sovietice și să 
învețe limba „moldovenească”. 
Cei care primiseră deja o funcție, 
indiferent care: de medic, agro-
nom, zootehnician, educator sau 
învățător, erau trecuți printr-un 
filtru NKVD-ist, pentru a se veri-
fica dacă sunt credincioși puterii.  

Cei care nu treceau acest test 
erau eliberați imediat și 
ținuți în vizorul miliți-
ei (un fel de poliție care 
era supusă nu numai 
organelor de profil, ci 
și tuturor structurilor 
de partid) sau, și mai 
grav – luați în evidență 
de organele NKVD-ului. 
Propun un document 
pentru susținerea celor 
afirmate. Un document 
sovietic de arhivă menți-
onează această vigilență 
bolnavă:

 
„23 septembrie 1948,
Secretarului CC al 

PC(b) al Moldovei, tov. 
Covali 

 
SCRISOARE IN-

FORMATIVĂ privind 
completarea cu cadre 
didactice a raionului 
Leova pentru anul de 
învățământ 1948-1949 

 
Pe parcursul anului 

1948, din motiv că nu 
inspiră încredere poli-
tică, din funcția de în-
vățător au fost eliberați 
șapte oameni și mai este 
necesar ca din aceleași motive să 
fie eliberați încă opt persoane. Ți-
nând cont că Leova este un raion 
de frontieră, Comitetul raional 
de partid solicită CC al PC(b)M 
să influențeze Ministerul învăță-
mântului, ca acesta să completeze 
cu cadre didactice întregul raion, 
îndeosebi școlile medii și cele cu 
șapte clase. Din considerente po-
litice, rugăm să fie înlocuiți cei 
opt învățători. 

Secretarul CR Leova al PC(b), 
M. Mihailov”

                                                                                              
Tot despre grija față de tânăra 

generație vorbește și fragmentul 
din documentul de mai jos. De la 
tribuna unei ședințe importante 
de partid din 1946 au fost rostite 
următoarele cuvinte: „Iată numai 
un exemplu din Niciujeni, raionul 
Răspopeni [probabil că denumi-
rea localității este schimonosită, 
n.n.]. Acolo o adolescentă de 15 
ani a furat ceva. Ea a fost bătută 
cu bestialitate și purtată prin tot 
satul, iar secretarul sovietului să-
tesc, cu o sulă pentru ciubotărie, 
a spart gurguii de la pieptul încă 
neformat al fetiței, a băgat o sârmă 
prin ei de care a agățat o tăbliță 
cu inscripția „Sînt hoață”. 

Este greu de imaginat o ase-

menea cruzime, o atitudine an-
tiumană împotriva copiilor din 
partea autorităților sovietice. 
Asemenea pedepse erau carac-
teristice numai perioadelor scla-
vagiste și medievale. 

Mulți dintre demnitarii sovie-
tici aveau proprietăți de came-
leon, o jivină care își schimbă 
culoarea după anturaj, punând 
de fiecare dată în prim-plan in-
teresele meschine, setoase de 
putere și facilități. 

Dar să nu ne abatem de la 

perioada în cauză. Vă propu-
nem un fragment dintr-un 
document care demonstrează 
cum un prim-secretar al CR al 
ULCTM, membru al partidului 
lui Lenin-Stalin, a ajuns în ar-
mata sovietică, cum după prima 

bătălie, sortită la înfrân-
gere, este luat prizonier, 
colaborează cu nemții, 
căpătuindu-se și cu un 
grad și o funcție. Când au 
venit americanii, a trecut 
în serviciul lor. Aceștia 
însă nu s-au folosit mult 
de serviciile lui, fiind 
predat rușilor, adică 
armatei sovietice. Dar 
nici de data aceasta nu 
se pierde, în scurt timp 
izbutește să fie numit în 
funcție de prim-secretar 
al CR al ULCT din Mol-
dova. 

„30 noiembrie 1950 
Șefului adjunct al 

secției organelor com-
somolului al CC al ULCT 
din URSS, tov. Meseațev 
N.N. 

 
CERTIFICAT despre 

motivele eliberării lui 
Belous P. Ia. din func-
ția de prim-secretar al 
CR Slobozia al ULCTM. 

 
Belous P. Ia., ucrai-

nean, studii medii, s-a 
născut în anul 1923. Prin 

Decizia Biroului CR Slobozia al 
PC(b)M din 18 noiembrie 1950, 
Belous P. Ia. a fost exclus din 
PC(b)M și eliberat din funcția 
de prim-secretar al CR Slobo-
zia al ULCTM. De la organele 
securității de stat au parvenit 
materiale care-l demască pe Be-
lous P. I . că a înșelat organele 
sovietice și de partid. 

Aflându-se în rândurile Ar-
matei Sovietice [conform ori-
ginalului, n.n.], în august 1942 
el a fost luat prizonier de nemți 

lângă orașul Rostov-pe-Don. Din 
august până în martie 1945, Be-
lous s-a aflat în unul din lagă-
rele de prizonieri din Elzas-Lo-
taringia. Căpătând încrederea 
și respectul organelor germane 
de reprimare, Belous a fost în-
aintat la gradul de plutonier. 

Când armatele americane 
au eliberat lagărul de deținuți, 
Belous s-a angajat benevol în 
serviciul armatei americane, 
însă la 13 mai 1945 comanda-
mentul american l-a transmis 
pe Belous comandamentului 
sovietic. În rândurile Armatei 
Sovietice, Belous încălca dese-
ori disciplina militară, a luat 
drumul discreditării organelor 
puterii sovietice, făcea propa-
gandă antisovietică. Numeroase 
mărturii confirmă că Belous s-a 
exprimat în mai multe rânduri 
că va trece de partea armatei 
americane, deoarece acolo con-
dițiile de viață sunt mult mai 
bune. Toate aceste fapte Belous 
le-a tăinuit în perioada în care 
se pregătea să intre în rândurile 
PC(b) al URSS. 

Secretarul CC al ULCTM, Iu. 
Prostosinski”  

 
Cam astfel stau lucrurile – un-

de-i bine, acolo-i și patria lor! S-ar 
putea întâmpla ca acest Belous să 
aibă azi un piept plin de medalii 
și să povestească tinerei generații 
cât sânge a vărsat pentru liber-
tatea noastră. Mai laconic spus, 
indiferent de unde veneau aceste 
cadre – din Ucraina, Rusia sau 
Bielorusia, indiferent în ce funcții 
se aflau etc., comportamentul lor 
era identic. Nici documentul ce 
urmează nu poate fi calificat ca 
excepție?! (fragment): 

„Din Procesul-verbal nr. 73 
al ședinței Biroului CC al PCM, 
§15 din 27.07.1945

Decizia CR Dubăsari al PC(b) 
din Moldova despre excluderea 
din rândul membrilor de partid 
a lui Lamzin P. G. – Lamzin Pio-

tr Gheorghievici, născut în anul 
1906, membru al PC(b) din URSS 
din anul 1929, biletul de partid 
nr. xxx, funcționar, rus, studii 
superioare incomplete, a lucrat 
ca șef al secției raionale Dubăsari 
a NKGB [Narodnîi Komisariat 
Gosudarstvennoi Bezopasnosti 
– Comisariatul Norodnic al Se-
curității de Stat – n.n.]. 

La 27 iunie 1945, CR Dubă-
sari al PC(b) din Moldova l-a 
exclus din biroul Comitetului 
Raional de partid, l-a concediat 
de la serviciu și l-a dat afară 
din rândurile partidului, pentru 
samavolnicie, beții sistematice 
și tentative de viol al femeilor. 

S-a stabilit: Lamzin P.G. în 
perioada de activitate în raionul 
Dubăsari a comis un șir întreg 
de nelegiuiri, iar prin compor-
tamentul său nepartinic s-a 
compromis ca comunist și ca 
lucrător al organelor NKGB. 

În ianuarie 1945, a primit la 
secția raională a NKVD-ului un 
pistol, pentru a-l utiliza în sco-
puri de serviciu, dar în aprilie 
1945 s-a îmbătat și l-a pierdut. 
În luna mai 1945, aflându-se 
în colhozul „13 let Octeabrea”, 
împreună cu președintele so-
vietului sătesc și șeful pentru 
gospodărie al colhozului nomi-
nalizat, au făcut o beție care a 
ținut toată ziua. În stare de ebri-
etate, a intrat și pe la grădinița 
de copii, unde s-a purtat necuvi-
incios. La toate avertizările pe 
care le-a avut, inclusiv bețiile 
care-l compromit, Lamzin nu 
reacționa, se îmbăta și în acest 
hal apărea în locuri publice.”

                                               
Hotărârea CC-ului asupra 

acestei probleme a fost de a 
modifica hotărârea CR Dubă-
sari și, în loc de excludere din 
partid, respectivului i s-a aplicat 
o mustrare aspră cu înscriere în 
fișa personală. Lui Lamzin P. G. 
i s-a interzis timp de doi ani să 
ocupe posturi de răspundere. 
Asta-i tot.
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Renașterea prin cultură: 
Vasile Roșcovan

Destinul ziaristic mi-a oferit șansa să 
cunosc mai multe personaje, dar pentru că 
am scris despre arta muzicală, ele, aceste 

personaje, au fost nu numai diferite, ci deosebit 
de personalizate, originale și atât de marcate de 
propriul talent, caracter, de unicitatea propriului 
traseu al vieții, încât nu ai cum să le ștergi (ar 
fi chiar o impietate!), să le ștergi de pe retina 
memoriei tale.

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

Numele lui Vasile Roșcovan nu 
e nici unul răsunător al scenelor 
noastre de concert, nu e acope-
rit nici de aplauzele și admirația 
spectatorilor, dar, cu certitudine, 
fără el, fără profesorul Vasile Roș-
covan e puțin probabil ca astăzi 
orchestrele de muzică populară 
de la noi să aibă faima, așa cum 
se afirmă, de cele mai bune și fără 
egal orchestre în spațiul cultural 
românesc. 

Balalaica, baianul 
și dombra înlocuite în școli 
cu instrumentele naționale

Profesor de țambal, dirijare or-
chestrală și aranjament muzical la 
Școala de Muzică „Ștefan Neaga”, 
flerul său de transnistrean dotat 
cu un simț acut al supraviețuirii 
îi deschide perspectiva necesi-
tății unei secții, a unei catedre 
de instrumente populare care să 
cuprindă întreaga componență a 
orchestrei, și nu doar o clasă de 
țambal. Intenție pe cât de firească 
pe atât de periculoasă la sfârșitul 
anilor ‚70, când orice tresărire de 
spirit autohton arunca și ideea, și 
omul care a generat-o într-o acer-

bă încăierare între bunul-simț al 
argumentelor aduse și furia oarbă 
a funcționarilor de toate nivelurile 
înregimentați să lupte cu „națio-
naliștii”. 

Vasile Roșcovan a rezistat. Mai 
mult, el a contaminat cu entuzias-
mul, curajul și tăria sa de caracter 
o întreagă mișcare de susținere 
a demersului său invincibil, pre-
zentat în instanțe și discutat în 
mass-media: de ce să se studieze 
în Moldova balalaica, baianul și 
dombra, dar nu vioara popula-
ră, naiul, clarinetul și trompeta, 
acordeonul, cobza, contrabasul, 
bineînțeles și țambalul, de ce sec-
ția de la „Ștefan Neaga” să fie de 
instrumente populare ruse, și nu 
moldovenești? 

Incredibil câte urcușuri și co-
borâșuri, câte scrisori, demersuri, 
memorii și intervenții, câte pra-
guri ministeriale roase la Chișinău 
și Moscova, câte discuții, „mese 
rotunde”, câte luări de atitudine 
în presă, câte seminare, adunări 
și pledoarii... Pentru a deschide 
și a permanentiza o simplă secție 
de instrumente ale orchestrei de 
muzică populară (la începuturi, 
a funcționat alături de cea rusă), 
în învățământul muzical de toate 
nivelurile din R. Moldova. 

O secție care l-a costat pe fon-
datorul său atâta sacrificiu și să-
nătate, atâta efort, perseverență și 
îndârjire cât nu cred că s-a cheltuit 
pentru nici una dintre cele mai 
prestigioase academii naționale 
de artă din lume! Ca să parcurgi 
întunericul acestui lung – de ani 
de zile – și ostil – în cel mai brutal 
stil totalitar – tunel al autorități-

Rodica IUNCU

lor ministeriale și administrațiilor 
Școlii „Stefan Neaga”, ar fi fost 
nevoie de mai mult decât o sim-
plă capacitate de a lupta. A fost 
nevoie de o mare idee. Și de un 
mare caracter.    

Argumentele reformei

Care au fost argumentele dis-
tinsului profesor? Frumusețea, 
virtuozitatea specifică a muzicii 
noastre populare reclamă o inter-
pretare profesionistă, și nu doar 
una rudimentară, de amatori; un 
interpret profesionist se cultivă și 
se instruiește conform unui sistem 
care să cuprindă instituții de învă-
țământ de toate gradele; e necesar 
ca studiul muzicii populare și al 
instrumentelor populare să se rea-
lizeze în paralel cu muzica clasică. 
Astfel, s-a cristalizat o opinie și s-a 
declanșat un proces care a permis 
nu numai supraviețuirea catedrei 
lui Vasile Roșcovan, dar și des-
chiderea unor catedre similare 
la alte școli de profil muzical, la 
Academia de Muzică „G. Musi-
cescu”. Iată o nouă structură din 
învățământul muzical, care și-a 
propus și a realizat cu succes de-a 
lungul anilor instruirea profesio-
niștilor în materie de interpretare 
a muzicii populare. 

O schimbare radicală obținută 
în condițiile unui regim obtuz și 
refractar față de orice inițiativă 
de sorginte națională, schimbare 
susținută, la acea oră, de oameni 
de cultură de notorietate, Serghei 
Lunchevici, Maria Bieșu, Tamara 
Ceban, Vladimir Curbet, Eugeniu 
Doga, Vasile Iovu, Tudor Chiriac, 
Constantin Rusnac, Vasile Cră-
ciun, Petre Neamțu, Ion Dascăl, 
de muzicieni, instrumentiști și 
profesori din școlile de muzică din 
Chișinău și din provincie (numele 
sunt citate din colecția de arhivă 
a săptămânalului „Literatura și 
Arta”, anii ‚81 -’83, când a fost 
publicată întreaga epopee de luptă 
pentru catedra de instrumente 
naționale).

O victorie? De bună seamă, a 

fost o victorie să se obțină schim-
barea programei de studiu și în-
locuirea instrumentelor populare 
rusești cu cele românești, a fost o 
împlinire a tuturor celor care au 
cultivat și realizat această idee, de 
la muzicieni și profesori și până la 
orchestrele profesioniste de mu-
zică populară care au fructificat 
aceste eforturi și strădanii ale lor. 
Deschiderea acestei Catedre a în-
semnat un act de cultură, un act al 
rezistenței, al demnității noastre 
naționale într-o perioadă în care 
până și o vioară populară ori un 
nai nu puteau fi câștigate decât în 
luptă. O performanță însă impo-
sibil de realizat fără Vasile Roș-
covan, fără caracterul său de fier, 
combatant, neobosit, principial, 
care zi de zi, lună de lună, ani la 
rând, a fost sursa de neliniște și 
necaz a câtorva generații de admi-
nistratori, ghimpele, cum spunea 
cineva, al fotoliilor funcționari-
lor ministeriali și, totodată, ținta 
unor atacuri atroce în care s-a tras 
cu tot arsenalul disponibil al unei 
epoci de tristă faimă.

O catedră frumoasă 
și un nume excepțional, 
Vasile Roșcovan

Patriot și reformator tenace, 
care a mai fost, în anii 1990-
1994, și director al instituției, 
pe care a transformat-o din „teh-
nikum”-ul de altădată în Colegiul 
de Muzică „Ștefan Neaga”, cu 
predare în limba română, Vasile 
Roșcovan a plecat la cele veș-
nice, la vârsta de 87 de ani, în 
iunie 2019. Însă opera vieții sale, 
Catedra de instrumente popu-
lare, nu numai că e solicitată și 
e viabilă (lista înmatriculărilor 
de pe site-ul Colegiului „Ștefan 
Neaga” arată că anul acesta, 
la „instrumente populare” au 
fost admiși peste 20 de elevi!); 
această catedră cuprinde aproa-
pe întreaga componență a unei 
orchestre de muzică populară, de 
la vioară la contrabas, sau clari-
net și trompetă, sau acordeon, 
cobză și țambal – o componență 

de studiu academic pentru care 
a optat, cu argumente și probe, 
întreaga mișcare a profesioniș-
tilor în materie, la timona căreia 
s-a aflat Vasile Roșcovan. 

O catedră frumoasă și un nume 
excepțional, Vasile Roșcovan, pe 
care această catedră ar fi firesc și 
de bun-simț să-l poarte în semn 
de gratitudine pentru fondatorul 
său înflăcărat. Demersul de acum 
un an al unui grup de muzicieni 
– Petre Neamțu, Vasile Iovu, Si-
mion Duja, Ion Dascăl, s-a rătă-
cit în sertarele ministerelor între 
timp reorganizate; adresările în 
acest subiect ale unor profesori 
ai catedrei către dl director, Ghe-
orghe Perju, au rămas, deocam-
dată, fără niciun rezultat; de la 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, dna Ecaterina Ruda-
cov, veteran din structura fostului 
Minister al Culturii, a precizat că 
„asemenea chestiuni se rezolvă 
fără probleme în interiorul in-
stituției de către administrația 
acesteia”; la solicitarea telefo-
nică a subsemnatei, dl director a 
răspuns scurt, prin intermediul 
secretarei, că „problema se va 
discuta”.

Ce ar mai vrea să discute dl di-
rector Gheorghe Perju? Transpa-
rența e cea mai sigură garanție a 
ceea ce, sperăm, ar fi bunele sale 
intenții. Instituția pe care o admi-
nistrează și care are acum o titulatu-
ră importantă, Centru de Excelență 
în Educație Artistică, ar fi, cred, 
onorată să cuprindă în structura 
sa faimoasa Catedră purtând nu-
mele venerabilului și excelentului 
profesor Vasile Roșcovan.

Să nu uităm că dacă astăzi 
cultura noastră beneficiază de 
orchestre (să amintim doar de 
„Lăutarii”!), al căror grad de 
pregătire, profesionalism, virtu-
ozitate, conjugate cu un amplu 
repertoriu, gust și stil autentic, 
au reușit să trezească admirația 
spectatorilor în întreg spațiul ro-
mânesc și nu numai, în strălucirea 
acestor orchestre se regăsește, cu 
siguranță, și o scânteie din sacri-
ficiul lui Vasile Roșcovan.

Orchestra de muzică populară a Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga”, 
care a luat ființă datorită ostenelilor profesorului Vasile Roșcovan 

Profesorul Vasile Roșcovan (al doilea din dreapta) este felicitat, alături de alți colegi profesori, 
cu ocazia aniversării a 70-a a instituției
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 Credem că starea de bine și 
energia regăsite în timpul conce-
diului ne vor însoți mult mai mult 
timp, dar acesta rămâne în scurt 
timp o simplă amintire.  

Așteptări prea mari

Dacă ne afectează sfârșitul con-
cediului și al beneficiilor lui, este 
pentru că așteptăm mult prea mult 
de la aceste câteva săptămâni de 
odihnă. Credem că vacanța este un 
fel de medicament sau antibiotic 
care va alunga în mod definitiv 
efectul oboselii sau epuizării. Dar 
vacanța nu e decât o pauză, înso-
țită de odihnă și micile ei bucurii, 
nu este o schimbare a vieții.  

Este adevărat că presiunea pe 
care o resimțim asupra noastră 
este din ce în ce mai puternică și 
că ne dorim să ne refacem complet 

în timpul concediului, să facem o 
schimbare radicală și să ne deta-
șăm de tot ce ne afectează starea 
de bine, în timpul anului, la ser-
viciu. Dar aceasta e cea mai mare 
greșeală, pentru că, dacă nu ne 
simțim confortabil în funcția pe 
care o avem, această problemă nu 
se va rezolva în aceste luni de vară. 

Ritm alert la serviciu 

Condițiile noastre de muncă 
sunt o cauză evidentă a revenirii 
atât de rapide a oboselii. În timpul 
concediului, în absența noastră, 
s-au acumulat sarcini noi de ser-
viciu, iar pentru a le soluționa, 
trebuie să ne regăsim imediat 
ritmul susținut. 

Totodată, serviciul ocupă un 
loc din ce în ce mai important în 
viețile noastre. Atunci când reu-

De ce durează atât de puțin efectul 
reconfortant al vacanței? 

Constatăm că efectele benefice ale 
celor câteva săptămâni de vacanță 
se estompează mai repede decât ne 
așteptăm, iar stresul și neliniștea își fac 

iarăși loc.

șim, în sfârșit, să ne deconectăm, 
odată aflați în vacanță, benefici-
ile nu sunt de durată, pentru că 
trebuie să revenim în scurt timp 
la birou. 

Iar unii vor să profite de con-
cediu pentru a realiza tot ce nu au 
reușit în timpul anului, fără a-și 
mai pierde timpul odihnindu-se.

Pentru a ne simți odihniți 
mai mult timp

Nu este necesar să ne schim-
băm stilul de viață sau agenda, 
ci doar să păstrăm unele mici 
obiceiuri reconfortante pe care 
le aveam în vacanță.

Ne sunt recomandate câteva 

soluții, pe care le vom adapta 
după bunul nostru plac. Prima 
rămâne a fi orice fel de sport, 
pe care vom continua să îl prac-
ticăm și în afara vacanțelor. A 
doua este să nu confundăm tim-
pul personal cu timpul în care 
muncim; nu întrerupem o ședin-
ță pentru un telefon personal, 
iar spațiul și relațiile personale 
rămân la fel de importante și ser-
viciul nu trebuie să interfereze 
cu acestea. 

În cele din urmă, să știm să ne 
bucurăm de clipa de față și să fim 
cu adevărat prezenți. Să nu uităm 
să ne bucurăm de natură, să ne 
amintim că nuanțele de albastru 
și verde au efect antidepresiv și că 
toate acestea ne sunt întotdeauna 
accesibile.

În anumite situații, este bine să 
revedem care este locul serviciului 
nostru în cotidian. Să ne amintim 
în ce alte domenii ne mai simțim 
bine și să ne facem timp pentru 
a reveni la ceea ce ne definește 
cu adevărat.

Sursa: madame.lefigaro.fr

Cum să trecem peste emo-
țiile care ne copleșesc uneori, 
peste diferitele încercări? Iată 
câteva recomandări pentru a 
traversa senini aceste momente 
delicate.

Emoțiile sunt aliații noștri 

Nici negative, nici pozitive, 
emoțiile considerate de bază sunt 
un semnal de alarmă, ne explică 
psihoterapeutul Catherine Ai-
melet-Périssol. Ele ne arată că o 
anumită situație sau întâmplare 
ne este favorabilă, ne bucură ori, 
din contră, ne pun în pericol in-
tegritatea (din cauza fricii, furi-
ei sau tristeții etc.). Emoțiile ne 
fac să reacționăm anume pentru 
a ne proteja, din cele mai vechi 
timpuri.  

Să recunoaștem că emoțiile 
nu apar de nicăieri 

Chiar dacă, uneori, este ceva 
insignifiant care le declanșează. 
Emoția e întotdeauna justă, își 
are rostul ei și un motiv infailibil 
pentru care apare, chiar dacă e 
greu de înțeles pentru noi. Pentru 
că păstrăm în memorie informații 
vitale, iar dacă o anumită întâm-
plare a fost asociată cu un pericol 
și memorată astfel – de exemplu, 
dacă se strigă la noi sau ne con-
fruntăm cu un obstacol – orice 
situație similară, chiar dacă ba-
nală, va declanșa aceeași emoție.

Nu vă stresați inutil 

Pentru că emoțiile își au cauzele 
lor bine întemeiate, nu este cazul 

să vă stresați în plus din cauza lor. 
Chiar dacă vi se pare că astfel puteți 
trece mai ușor peste aceste turbulen-
țe, nu faceți decât să adăugați o altă 
emoție la ceea ce ați simțit inițial și 
să vă sporiți suferința fizică. E mai 
bine să dăm ascultare mesajului de 
început și să îl înțelegem. 

Să ne asumăm emoțiile 

Chiar dacă au fost declanșate 
de un eveniment exterior. Emoția 
vă aparține și e o veste bună, pen-
tru că o puteți valorifica, puteți să 
vă realizați o dorință sau ceea ce 
vă lipsește. 

 
Aveți încredere în 
senzațiile pe care le aveți 

Ascultați-vă cu atenție cor-

pul, pentru că o emoție începe 
întotdeauna cu un nod în gât, 
cu un ritm cardiac accelerat etc. 
Acordați atenție acestor senza-
ții, pentru a înțelege ce emoție 
vă încearcă. Nu căutați o soluție 
imediată, acordați-vă timp pentru 
a trăi acest moment semnificativ.

Nu vă lăsați copleșit 

Emoțiile nu sunt fără sfârșit, 
iar dacă nu vă stresați în plus și 
nu acordați prea multă atenție si-
tuației, senzațiile dezagreabile vor 
dispărea în câteva minute. Pen-
tru a vă păstra calmul, respirați, 
plimbați-vă, relaxați-vă. Stările 
noastre se schimbă încontinuu.

Priviți lucrurile cu detașare 

Faceți distincția între întâm-
plarea care v-a bulversat și care 
a declanșat emoția și felul în care 
o percepeți și o prezentați. Vă ju-
decați pentru cele întâmplate ori 
îi judecați pe ceilalți, credeți că 
le puteți citi gândurile? Trageți 
concluzii grăbite ori negative pe 
marginea celor întâmplate? 

Ceea ce gândiți s-ar putea să 
fie foarte departe de ceea ce s-a 
întâmplat cu adevărat. Detașați-vă 
de aceste gânduri, pentru a vă 
apropia de persoana dumnea-
voastră, o persoană normală, deci 
sensibilă.

Pentru ca toate aceste gânduri 
să nu vă facă să suferiți, reveniți 
la ceea ce v-a supărat, amintiți-vă 

ce s-a întâmplat de fapt, ce v-a 
emoționat? Cum ați reacționat? 
Ați vrut să fugiți (frică), să atacați 
(furie) sau să dispăreți, așteptând 
să treacă furtuna (tristețe)?

Admiteți că emoțiile 
nu sunt o problemă…

… ci chiar începutul unei so-
luții. Odată descoperită, aveți 
grijă de dumneavoastră. Emoții-
le survin atunci când una dintre 
dorințele noastre a fost neglijată. 
Frica arată deseori că avem nevoie 
de mai multă siguranță. Furia, că 
avem nevoie să ne cunoaștem și 
să ne recunoaștem. Iar tristețea 
– că avem nevoie de mai mult 
sens, că am vrea să înțelegem ce 
se întâmplă. 

Faceți din emoții un aliat  
Nu evitați să vă lăsați cuprins 

de emoții și nici situațiile care par 
să vă copleșească. Renunțați la 
vechile obiceiuri și la atitudinea 
ezitantă (dacă nu voi lua cuvântul 
în public, nu îmi va fi frică), la do-
rința de a controla totul (dacă voi 
fi ascultat, nu mă voi mai înfuria), 
de a explica totul (dacă înțeleg de 
ce e prost dispus prietenul meu, 
voi fi mai puțin trist). Nu ne pu-
tem „ghida” emoțiile, ele sunt cele 
care ne stăpânesc. A face din ele 
aliatul nostru este mai profitabil 
decât a le înăbuși sau a merge 
împotriva lor.

Sursa: www.psychologies.com

9 secrete despre emoții 
și echilibrul emoțional 

Sursa: wallpaperflare.co1m
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Preliminarii 
Europene: 
Moldova – 
Spania 3-1

Selecționata de volei masculin 
a Moldovei a învins pe 1 septem-
brie curent, cu 3-1 (23-25, 25-20, 
25-21, 25-19), reprezentativa Spa-
niei (campioană continentală în 
2007), în cadrul grupei „D” a Pre-
liminariilor Campionatului Euro-
pean ce se desfășoară în Cipru. Cu 
doar câteva zile înainte de această 
victorie istorică, tricolorii s-au 
impus în fața gazdelor (3-0) și au 
cedat cu același scor în partida 
cu Letonia. Miniturneul urmeză 
să se încheie pe 6 septembrie a.c.

A fost prezentat 
logo-ul JO 2028

Logo-ul Jocurilor Olimpice 
și Paralimpice de la Los Ange-
les 2028 a fost prezentat la 1 
septembrie curent de organi-
zatorii acestor evenimente. De 
remarcat că litera „A” din abre-
viatura „LA28” va fi una inter-
schimbabilă, adică în mișcare, 
și va apărea sub diferite forme și 
versiuni tipografice, simbolizând 
diversitatea urbei californiene. 
Reamintim că orașul Los Ange-
les a mai găzduit în două rânduri 
Jocurile Olimpice de vară, în anii 
1932 și 1984.

Hamilton 
învinge la Spa 

Pilotul britanic de Formula 
1, Lewis Hamilton (Mercedes), 
a câștigat Marele Premiu al 
Belgiei, desfășurat la 30 august 
a.c. pe circuitul Spa-Francor-
champs, într-o cursă pe care a 
dominat-o de la linia de start 
până la cea finală, acumulând 
astfel în clasamentul general 
157 de puncte. Podiumul a fost 
completat de coechipierul său, 
finlandezul Valtteri Bottas (107 
p.), și olandezul Max Verstappen 
(Red Bull, 110 p.). În clasamentul 
constructorilor conduce echipa 
Mercedes (264 p.), urmată de 
Red Bull (158 p.) și McLaren (68 
p.). Următoarea cursă va avea loc 
la 6 septembrie, pe circuitul de 
la Monza, Italia. De menționat 
că Grand Prix-ul Toscanei, ce va 
avea loc pe 13 septembrie, va fi 
primul din acest sezon la care 
va avea acces publicul.

Astfel, Campionatul Moldovei 
la fotbal pe plajă în acea seară 
magnifică de duminică și-a de-
semnat laureații, după desfășura-
rea meciurilor ultimei etape. Titlul 
de campioană și l-a adjudecat Clu-
bul Sportiv Djoker Chișinău, care 
a repetat performanța din sezonul 
precedent, câștigând toate meciu-
rile din cadrul turneului național. 
Este al optulea trofeu suprem al 
„djokeriștilor”, din tot atâtea ediții 
de campionat la care au partici-
pat. În această vară, discipolii 
antrenor-jucătorului Leonid Po-
dlesnov au demonstrat un fotbal 
spectaculos, cu ritmuri de viteză 
extrem de înalte și de o pregătire 
tehnico-tactică impresionantă. 

Etapa decisivă

În etapa finală, Djoker s-a im-
pus cu 5-4 (0-2, 2-1, 3-1), într-un 
meci ce a mustit de spectacol, 
disputat în compania formației 
Nistru Chișinău, aceasta din urmă 
învrednicindu-se de medaliile de 
bronz. Este de remarcat că FC 
Nistru, pregătit de antrenorul 
reprezentativei naționale, Ruslan 
Pernai, și-a vândut scump pielea, 
punând în permanență presiune 
pe adversar: după primul mitan 
(repriza durează în fotbalul pe 
plajă 12 minute, cu cronometru 
ce poate fi oprit și repornit pe 
parcursul partidei), ei se aflau 
autoritar la cârma jocului, scor 
2-0. Golurile au fost marcate de 
căpitanul Andrei Negară (minutul 
3, de la distanță în vinclu), unul 
dintre golgeterii campionatului, 
și Grigore Cojocaru (min. 5, din 
lovitură liberă), fotbalist tânăr și 
energic, de mare perspectivă. 

Însă campioana en-titre nu era 
dispusă să cedeze, dorindu-și cu 
ardoare să-și ia revanșa pentru 
înfrângerea suferită pe 16 august 
în finala Cupei Moldovei Boviline 
(3-4). Astfel, în repriza a doua ea 
egalează scorul (prin autogolul 
lui Alexandr Arefiev din min. 
14, după un corner, și Serghei 

Nicolaiciuc, min. 18). Cu câteva 
secunde înainte de finalul părții 
a doua a meciului, A. Negară re-
aduce formația Nistru în avantaj, 
marcând printr-o lovitură splen-
didă, prin întoarcere din săritură 
(3-2). În debutul celei de-a treia 
reprize, Djoker iarăși egalează, 
prin strădaniile lui S. Nicolaiciuc, 
omniprezent în atac și în fazele de 
construcție. 

Show fotbalistic marca 
Victor Comlionoc

Momentul decisiv al confrun-
tării fotbalistice se produse în 
minutul 29, când Victor Comli-
onoc, jucător de excepție care a 
strălucit în anii 2001-2009 evolu-
ând pentru selecționata Moldovei 
în fotbalul mare, a reușit un gol 
ce a lăsat cu gurile căscate atât 
adversarii echipei sale, cât și su-
porterii proprii: preluând mingea 
la centru, el a driblat mai întâi 
(lucru extrem de dificil de reali-
zat pe un teren în care tălpile ți 
se afundă în nisip la orice efort) 
unul câte unul trei adversari (în 
fotbalul pe plajă pentru fiecare 
echipă evoluează patru jucători 

de câmp și portarul). În acest fel, 
fentând și trecând la milimetru pe 
lângă picioarele fotbaliștilor de la 
Nistru Chișinău, el a ajuns în zona 
punctului de pedeapsă și a șutat 
plasat prin mulțimea ce se bulucea 
panicată în fața portarului Oleg 
Chitoroagă.  Goalkeeperului, din 
cauza câmpului de vizor redus, 
nu-i rămăsese decât să urmăreas-
că neputincios cum balonul șterse 
bara și se scurse numaidecât în 

Final de campionat 
în fascicole feerice 
de iluminare nocturnă

O atmosferă încântătoare de mare 
sărbătoare se așternu în seara zilei de 
30 august pe terenul de nisip al Arenei 
„Beach Soccer Stadium FMF”, situată în 

Parcul „La Izvor” al capitalei. Reamintim că noul 
stadion, unul dintre cele mai moderne edificii de 
acest gen din întreaga Europă, a fost inaugurat 
pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii 
Moldova.

Iulian BOGATU

plasă, stârnind exclamații în care 
bucuria și uimirea își dădeau zor 
într-un feeric de nedescris.

Scântei în nocturnă

Spiritele se încingeau tot mai 
mult, iar cu un minut înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
Leonid Podlesnov reuși desprin-
derea (5-3), șutând imparabil 
după o intercepție realizată de el 
la centrul terenului. La doar câte-
va secunde de la reluarea partidei, 
Alexandr Arefiev reduse din han-
dicap, printr-o lovitură puternică 

din vole, revanșându-se pentru 
autogolul din repriza secundă. 

Scânteierile fascinante ale 
iluminării nocturne păreau să 
fie amplificate de luna în crește-
re agățată deasupra lacului din 
preajmă, iar nisipul de o albeață 
orbitoare sclipea electrizant sub 
picioarele jucătorilor, care creau 
cu nemiluita situații aducătoare 
de schimbare pe superba tabelă 
multimedia a stadionului.  

...Cu 3 secunde înainte de flu-
ierul final al partidei, Nicolae 
Ignat, unul dintre cei mai buni 
atacanți ai campionatului, a ra-
tat o ocazie monumentală de a 
egala scorul și de a trimite jocul 
în prelungiri: el șută violent de 
la patru metri pe centrul porții, 
experimentatul goalkeeper al na-
ționalei, Ruslan Istrati, reacțio-
nând exemplar și respingând în 
out. Astfel, scorul 5-4 consemnă 
sfârșitul partidei și totodată fina-
lul campionatului.

În celălalt meci al zilei, des-
fășurat cu o oră înainte, Olim-
pia-Stels, formație din capitală 
antrenată de Denis Melnicov, a 
învins cu 7-2 debutanta turneului, 
Steaua-Dental Chișinău, intrând, 
pentru a doua oară consecutiv, în 
posesia medaliilor de argint ale 
campionatului. 

Momentul culminant al serii 
îl constitui înmânarea cupelor și 
medaliilor pentru echipele premi-
ante, iar Eduard Crețu, președin-
tele Federației Sportive de Fotbal 
pe Plajă din R. Moldova (FSFPM), 
a acordat un premiu special, „Pen-
tru măiestrie”, debutantei campi-
onatului, BSC Dubăsari. 

„Mulțumim Federației Mol-
dovenești de Fotbal pentru mi-
nunata oportunitate de a evolua 
pe această Arenă, o adevărată 
bijuterie arhitecturală, edifi-
cată cu aportul considerabil 
al FMF. În ceea ce privește se-
zonul fotbalistic, acesta a fost 
unul de succes pentru Federația 
noastră, în pofida restricții-
lor cauzate de pandemia CO-
VID-19. Astfel, FSFPM a reușit 
în timp record să desfășoare 
Campionatul și  Cupa Moldo-
vei, oferind spectatorilor cli-
pe fascinante specifice acestui 
sport estival”, a specificat, în 
exclusivitate pentru GAZETA de 
Chișinău, Eduard Crețu.
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T U T T I - F R U T T I

22 de filme moldovenești, au 
fost selectate pentru a fi difuzate 
în cadrul proiectului „Filme din 
Moldova – online”, în perioa-
da 2-8 septembrie. Astfel, cine-
filii vor avea ocazia să vizioneze 
gratuit, online și la TV, pelicule 
autohtone, realizate de cineaștii 
moldoveni, în ultimii trei ani. Lo-
curile sunt nelimitate!

Vă prezentăm lista filmelor de 
ficțiune, documentarelor şi filme-
lor de animație, produse exclusiv 
în R. Moldova, care vor putea fi 
vizionate pe site-ul cinema.ucm.
md sau la postul de televiziune 
Moldova 1.

„Salix Caprea”, în regia lui Va-
leriu Andriuță (30 min.) ,

„Practica”, în regia lui Igor Co-
bileanski (21 min.),

„FREEDOM”, în regia lui Mir-
cea Bobina (4 min.), 

„Casa Mare”, în regia lui Călin 
Laur (26 min.),

„Resentiment”, în regia Nata-
liei Shaufert (95 min.),

„Călărași – un ţinut la poar-
ta raiului”, în regia lui Dumitru 
Grosei (52 min.),

„SOFA”, în regia Iuliei Puica 
(25 min.),

„Împăcăciunea”, în regia lui 
Ivan Patraman (94 min.),

„Eu Geniu Cioclea”, în regia 
Violetei Gorgos (71 min.), 

„Copiii Satului”, în regia Dianei 
Vlas (21 min.), 

„Legământ”, în regia Luciei 
Tăut (52 min.),

„Ultima Zi de Mai”, în regia lui 
Igor Kistol (77 min.),

„Verde de briliant”, în regia lui 
Cristian Oloi (29 min.),

„Rătăciți printre cuvinte”, în 
regia Verei Belocrîs (7 min.),

„Siberia din Oase”, în re-

gia Leontinei Vatamanu (85 
min.), 

„Dudulești”, în regia lui Vadim 
Belocur (12 min.),

„Gunoi cu Noi”, în regia lui 
Dmitri Mikitenko și Sasha Niki-
tin (45 min.),

„Dnistrovska”, în regia lui An-
drei Moraru (18 min.),

„OF”, în regia lui Vlad Bolgarin 
(15 min.), 

„Dor de Casă”, în regia Dianei 
Vlas (55 min.),

„Nicolae Simatoc - Variațiuni 
pe un nume”, în regia Violetei 
Gorgos (74 min.),

„Pierduți în timp”, în regia Lu-
ciei Lupu (24 min.).

Săptămâna „Filme din Mol-
dova – online” se va încheia cu 
proiectarea, în premieră absolută, 
a peliculei „Dor de Casă” la Moldo-
va 1, pe 8 septembrie, ora 19:40.

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 vacan-
te 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 dic-
tează anunțul tău la telefonul taxabil al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

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

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

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

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

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

Te  c a u t !

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

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

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

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

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

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

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)

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Cum se furau datele personale înainte de apariția 
internetului?

- Al cui ești tu, mamaie?

Un rus și un american se pierd în Munții Alpi. 
Când credeau că vor muri, apare un Saint-Bernard 
cu un butoiaș de gât. Americanul spune:

- Uite prietenul omului!
Rusul, frecându-se la ochi:
- Da, și a adus cu el și un câine!

- Cum a fost blindatul de ieri?, îl întreabă un 
student pe colegul de cameră.

- Nasol! Tipa a apărut într-un Rolls Royce din 1935.
- Păi asta-i o mașină extrem de scumpă. Ce e 

rău în asta?
- Ea era primul proprietar...

Un avion ce efectuează o cursă transatlantică tra-
versează o zonă cu turbulențe ceva mai accentuate, 
iar cei aflați la bord sunt afectați.

Una dintre stewardese intervine imediat:
- De ce strigați? De ce sunteți nervoși? În regulă, 

v-a scuturat de câteva ori... A fost un gol de aer obiș-
nuit. O zonă cu turbulențe... Se mai întâmplă... Gata, 
gata, ne liniștim. Totul e bine? V-ați calmat? Bine, 
domnilor piloți, acum merg să liniștesc și pasagerii!

Ieri, nevastă-mea m-a acuzat că i-am stricat ziua 
de naștere, dar i-am zis: „Termină, dragă, cu pros-
tiile! Eu nici măcar n-am știut că e ziua ta!”.

Un preot catolic, un pastor reformat și un rabin 
vor să afle care e cel mai bun în meseria sa. Se duc 
în pădure, îți aleg câte un urs și încearcă să-l con-
vertească.

Ulterior, catolicul povestește:
- Am găsit un urs, i-am citit Catehismul și l-am 

stropit cu agheasmă. Săptămâna viitoare îl aștept 
la împărtășanie.

- Am găsit un urs și i-am ținut o predică din 
învățăturile Domnului. M-a lăsat să-l botez, zice 
și păstorul.

Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o 
targă, înfășurat în bandaje.

- Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, 
zice acesta.

Tatăl vine de la creșă cu copilul, iar mama își 
pune mâinile în cap:

- Dragule, asta nu-i copilul nostru!!!
El, mirat:
- Ce importanță are? Mâine tot la creșă îl duc!

Mă sună nevastă-mea azi:
- „Să știi că am spart oglinda laterală la mașină...”
Eu:
- „Pfffiuuu, cum ai reușit!?”
Ea:
- „M-am răsturnat cu mașina!”

Maria plângea lângă sicriul lui Ion...
- Mă Ioane, mă, de ce ai murit, mă? Hai ia-mă 

și pe mine, Ioane...
Apropiindu-se tot mai tare de sicriu, i se aprinde 

fusta de la lumânări.
- Stai, mă Ioane, ușor că io numa’ am glumit.

Soția către soț:
- Auzi, dragă, ar trebui să renunți la alea patru 

beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză?
- Dar nu mai bine reducem bugetul pentru far-

durile tale?
- Aaa, nu, nici gând de așa ceva, alea sunt, de fapt, 

pentru tine, să mă vezi mai frumoasă.
- Și alea patru beri pentru ce crezi că sunt?

„Filme din Moldova – online”
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tei primarului, dar nici lui Lioncic. 
„Nu-ți place – i-a replicat Nina 

– las lucrul și stau acasă. Am să 
cresc pui, boboci, iar tu caută-ți 
un post mai bănos, să putem ține 
gospodăria!”

 Ei uite că aici era buba. Lion-
cic, de când s-a însurat, a lăsat lu-
crul la calea ferată din centrul ra-
ional cu gândul că o să-și găsească 
ceva în sat, dar aici nu-l aștepta 
nimeni. Dacă și era pe undeva de 
lucru, fiecare își aranja un neam, 
un prieten, un cumătru, în niciun 
caz nu l-ar fi luat pe Lioncic…

Pierduse și locul de la calea 
ferată, că și acolo s-a găsit unul 
care și-a adus un neam de-al lui, 
așa că a închis gura bărbatul și a 
lăsat-o pe Nina în pace. Cu soția 
primarului a fost mai complicat. 
Aceasta venea seară de seară să-și 
ia bărbatul de la serviciu, nu cum-
va să se rătăcească el cu contabila 

Expresia un „stil de viață 
sănătos” a devenit un clișeu 
pentru tine. Poate totul ar 
fi mult mai simplu dacă 
doar am acționa în aceste 
sens, fără a ne promova 
cu agresivitate gândurile. 
Atunci când vine vorba 
de reușitele în plan pro-
fesional, pentru tine sunt 
extrem de importante de-
taliile.

Îți transpui cu ușurință 
în plan social ideile. Chiar 
dacă primești apreciere 
de la cei din jur, totuși nu 
ai încredere suficientă în 
propriile abilități. Ești în-
tru totul conștient de acest 
lucru, dar nu încerci să 
combați efectele negative 
ale acestei atitudini. Când 
vine vorba de intrigile celor 
din jur, stai departe de ele. 

Din păcate, vei fi nevoit 
să faci compromisuri im-
portante în cele mai de preț 
aspecte ale vieții tale. Este 
posibil ca sprijinul și în-
țelegerea persoanei iubite 
să nu fie suficiente pentru 
tine și vei căuta surse de 
confort în altă parte. Viața 
ta are nevoie de schimbarea 
pe care o trăiești. Trebuie 
doar să accepți asta.

Nu te sperie să setezi 
priorități, din contră. Obi-
ceiurile alimentare sănă-
toase și mișcarea fizică 
regulată îți vor concentra 
atenția asupra unor lu-
cruri importante despre 
propriul organism. Tot 
ceea ce trebuie să faci este 
să te „asculți”. Nu te lăsa 
descurajat de momentele 
de slăbiciune. 

Îți displace când anumi-
te persoane încearcă să îți 
inducă alegerile. Vei vorbi 
deschis despre această frus-
trare cu cei care contează 
pentru tine. Comunicarea 
din plan personal se va îm-
bunătăți. Persoana iubită 
pare să fie mult mai recep-
tivă la nevoile tale. Indife-
rent de ceea ce vei trăi, vei 
resimți o stare de împlinire.

Tot ceea ce trăiești te aju-
tă să descoperi lucruri noi 
despre tine. Acest proces te 
ajută să te dezvolți armo-
nios din toate punctele de 
vedere. În viața personală, 
o să înveți să vezi lucrurile 
cu sufletul. Totul în viață e 
trecător, chiar și dezamă-
girile în raport cu anumite 
persoane. Timpul te ajută 
să le rezolvi pe toate.

Modul în care alegi să te 
raportezi la cei din jur te va 
ajuta să îți deschizi uși în 
plan profesional. În acest 
context, o atitudine de su-
perioritate cu siguranță nu 
este potrivită. În plan per-
sonal trebuie să fii pregătită 
să iei o decizie pe care o tot 
amâni, chiar dacă dinamica 
contextului actual nu îți per-
mite să faci asta.

Vei trece în fracțiuni de 
secundă de la un gând la al-
tul, de la o stare de spirit la 
alta, de la o rezoluție la alta. 
Nu crezi în clișee, dar con-
sideri că unele dintre ele îți 
oferă „spațiul” necesar pen-
tru a integra anumite expe-
riențe. Este inutil să insiști 
asupra unor lucruri care nu 
vor lua niciodată forma emo-
țională pe care ți-o dorești.

Cu fiecare dezamăgire 
pe care o trăiești ți se con-
firmă că lucrurile sunt mult 
mai complexe decât crezi 
sau speri tu. Indiferent de 
ora din zi sau din noapte, 
tu îți arăți disponibilitatea 
emoțională în raport cu 
anumite persoane. Faci 
asta pentru că este ceea 
ce simți. 

Mișcarea ciclică a astrelor 
te face să treci prin stări care 
fluctuează mult. Persoanele 
din jur se indispun când treci 
de la furie la zâmbet sau la 
disponibilitate afectivă. 
Mercur-Uranus este o diadă 
care aduce schimbări funda-
mentale în viața ta. Lasă-te 
inspirat de lucrurile simple 
din jurul tău!

Zilele acestei săptămâni 
te provoacă, mai ales la nivel 
profesional. Instinctul tău 
este destul de puternic și de 
aceea îți urmezi mereu in-
tuiția în situațiile în care nu 
găsești soluții la problemele 
pe care le întâmpini. Wee-
kendul va fi plin cu activități 
în familie.

Te simți încă „legat” emo-
țional de anumite persoane și 
asta va face destul de dificilă 
luarea unor decizii. Modul 
în care alegi să te raportezi 
la cei din jur te ajută să îți 
„eșalonezi” energia psihică. 
Acțiunile tale deslușesc o 
parte a sufletului tău, dar 
asta nu înseamnă că cei din 
jur trebuie să fie conștienți 
de ceea ce ai tu nevoie.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Așa se vorbea despre Leonid, 
Lioncic, cum îi spuneau apropi-
ații, că are de toate: era frumos, 
înalt, ferchezuit, dar parcă nu-i 
ajungea ceva. Nu avea persona-
litate omul, carismă, nimic din 
ce-l face pe un bărbat să fie dorit, 
admirat sau urât, la urma urmei.

Leonid nu trezea niciun sen-
timent. Toată lumea avea câte 
o poreclă, de el însă nu se ținea 
niciuna. Când i-a venit vremea 
să se însoare, nicio fată din sat 
nu-l dorea de bărbat. Așa că și-a 
adus flăcăul mireasă de peste câ-
teva sate. 

A întâlnit-o la un hram, a făcut 
cărare bătută până la ea o vară 
și o toamnă, iar în primăvară a 
luat-o de nevastă. Până și nunta 
au făcut-o în satul fetei, pentru 
că era una la părinți și socrii lui 
Leonid voiau să facă o petrecere 
de pomină pentru toată comuna.

 
Nemaipomenit 
de atrăgătoare

 
Mai mult, au văzut ei că gine-

rele nu e prea îndrăzneț și descur-

căreț, dar, dacă l-a ales fata și îi 
place, mă rog, fie cum dorește ea. 
Nina, fata care-l luase de bărbat 
pe Lioncic, dimpotrivă, era nemai-
pomenit de atrăgătoare. Înaltă, 
bine făcută și veselă nevoie mare. 
Oriunde o întâlneai, în jurul ei 
se discuta zgomotos, se râdea în 
hohote și se blestema cu patimă. 
Adică nu era o femeie cuminte, 
așezată și indiferentă. Toate o 
interesau.

În câteva luni, știa ce se întâm-
plă în orice gospodărie din satul 
lui Leonid. Și dacă femeile n-o 
agreau pentru firea ei cam arță-
goasă, bărbaților le plăcea. „E foc 
și pară! Asta nu te lasă să dormi!”, 
ziceau ei. Și se întrebau în sinea 
lor, cum naiba de s-a dus o feme-
ie ca Nina după unul ca Lioncic? 
Nu vedeau în el nimic bărbătesc. 
„Dacă porți cușmă, ziceau ei, nu 
înseamnă că este ceva sub ea.”

 
Bondoc și chel

 
Nina, contabilă de profesie, s-a 

angajat la primărie. Gurile rele 
vorbeau că, de când era acolo, 
toate treburile mergeau strună. 
Ea conducea nu numai primăria, 
dar și pe primar. Nu ieșea din cu-
vântul Ninei. A ascultat-o o dată, 
de două ori, și a văzut că iese bine 
ce îl sfătuiește ea. De ce să nu facă 
lucrul acesta și în continuare? 

Nu întreprindea nimic prima-
rul până nu se consulta cu con-
tabila. A ajuns atât de dependent 
de ea încât o deranja și acasă la 
orice oră, fapt ce nu plăcea neves-

L A  N O I  A C A S Ă

Bună cușmă, dar nu-i 
nimenea sub ea (1)

Lidia BOBÂNĂ

pe la raion. 
Nina râdea, în vecii vecilor nu 

și-ar fi luat ca amant un aseme-
nea bărbat – bondoc și chel. Abia 
de-i ajungea până la piept, dar, 
dacă-l suspecta nevasta, înseamnă 
că merita omul.

Nu formau un cuplu

Nina era nevasta lui Leonid de 
câțiva ani, dar lumea i-a văzut ra-
reori împreună pe la petreceri. De 
cele mai multe ori, venea singură, 
motivând că el a plecat undeva 
sau că îl supără ceva, sau că e la 
părinții ei după nu știu ce lucru. 
Nu era adevărat, vecinii îl vedeau 
trebăluind prin curte.

Cei doi trăiau împreună sub 
același acoperiș, dar nu formau 
un cuplu. Dacă a fost ceva între ei, 
scânteia s-a stins demult sau abia 
mocnea. Satul și-a dat imediat cu 

părerea – n-au copii și asta-i tot! 
Între timp, Lioncic și-a găsit de 
lucru la un centru de colectare a 
produselor agricole, era mulțumit 
de salariul pe care îl primea.

Nenorocirea

Acum avea motive să vină târ-
ziu acasă sau să nu se întoarcă 
deloc, știind prea bine că nevestei 
nu-i pasă. Dar nici unul, nici altul 
nu se grăbeau să pună capăt aces-
tei căsnicii. Nina era bine aranjată 
în primărie, casa lui Lioncic era 
acoperișul sub care se întorcea 
seară de seară. Bărbatului îi con-
venea de asemenea să fie însurat 
și să-l privească toți ca pe un om 
la casa lui.

Cine știe cum ar fi dus-o ei mai 
departe dacă n-ar fi intervenit o 
întâmplare care le-a schimbat 
radical viața, mai bine zis, o ne-
norocire, o tragedie cum rar se 
întâmplă. În satul vecin, locuia 
un verișor de-al lui Leonid, la 
care acesta ținea ca la un frate. 
Numai lui i se plângea bărbatul 
dacă avea vreun necaz pe suflet, îi 
mai era acest verișor și cumătru, 
i-a botezat cei trei copii.

Uite că tocmai în familia lui 
s-a întâmplat nenorocirea – se 
întorcea acel bărbat, Iustin, din 
centrul raional. Și-a dus nevasta 
la un control medical și, în drum 
spre casă, a dat un nebun cu ma-
șina peste ei. Toți patru, cei care 
erau în automobilul lui Iustin, au 
decedat pe loc.

(va urma)
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Luni, 7 septembrie 

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 Telejurnal regional
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Rugby
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cerbul de Aur
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
00.00 #Creativ
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.25 Vorbeşte corect!
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Serial: Einstein: teoria iubirii
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Izolaţi în România
02.25 Vreau să fiu sănătos!
03.15 Sport
03.30 Meteo
03.35 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.15 In grădina Danei
04.40 Dosar România
05.35 Tu votezi Bucureşti!
06.00 Tu votezi România!
06.25 Tu votezi România 9!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Aplicaţie pentru 
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: Călătorie de neuitat
10.45 Discover România
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala: Aplicatie pentru 
educatie
15.30 Teleşcoala
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Toamna 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 Toamna amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Cele mai bune intenţii 
176’
03.15 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.05 Teleşcoala: Aplicatie pentru 
educatie
04.30 Teleşcoala
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai

06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Artelier. Trinietate
11.40 Respiro. (1) (Părinţi)
12.00 Arts 21
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu (rus.)
13.35 Cine vine la noi
14.30 Made în Germany
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 World Stories
16.00 Zona ARS

16.30 Japonologia pentru toţi. 
Documentar
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Concret
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Filme din Moldova. Dnistro-
vscka. Verde de briliant. OF. Rătăciţi 
printre cuvinte
20.55 5 Minute la Muzeu
21.00 Ştiri
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinăul de ieri şi de azi
22.00 Ştiri (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 Film Centurion
01.10 Bună dimineaţa!
02.55 Atelier. Trinietate
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 Chişinăul de ieri şi de azi
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Trei prieteni aventuroşi - 
Petrecere în Mullewapp
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Micul meu ponei: Fetele 
Equestriei - Prietenia uitată
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony: Equestria Girls 
- Rainbow Rocks
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Aventurile sirenelor H2O
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures - Misterul Sirenei 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 Piesele speranţei
03.30 Ziua liberă a lui Ziggo
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
21.45 Fotbal Nations League: Aus-
tria - România
00.45 Ştirile

01.15 Las Fierbinţi
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
22.45 La Bloc
23.15 Ce spun românii
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 Black and White
12.00 La frati nu se pun hotare
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Salix Caprea
15.45 Teleshopping
16.00 O seara în parc
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 O seara Iin parc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Doina şi Ion
00.00 Jurnalul orei 24
01.00 Film

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.05 Ждем в гости
08.00 Х/ф Голограмма для короля
09.05 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Бэндслэм
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Талли
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мебиус
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мебиус
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Элвис и Никсон
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Игра с опасностью
01.10 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it

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 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Serial: Dragoste şi ură, ep. 735
09.15 Film: O FRUMUSEŢE DE 
FATĂ
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
359
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 7
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
362

20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 736
21.00 Film: ULTIMUL TIGRU 
SHAOLIN
22.45 Iubire interzisă
00.30 Fosta mea iubire
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 Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
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

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на STS
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 Утро на STS
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 Девяностые. Весело и 
громко
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 8 septembrie 

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 Telejurnal regional
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Rugby
13.00 Telejurnal Moldova

13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cerbul de Aur
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 REVIZIE TEHNICA
06.00 Punctul pe azi

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 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.25 Vorbeşte corect!
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Serial: Einstein: teoria iubirii
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Revizie tehnică
05.45 Tu votezi Bucureşti!
06.10 Tu votezi România!
06.35 Tu votezi România 9!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Aplicatie pentru 
educatie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialCălătorie de neuitat
10.45 Discover România
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic Best of
14.00 Documentar: În inima Africii, 
ep. 7
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 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Toamna amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.05 Serial: Primăverii, sez. 2
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Deschiderea staţiei
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinăul de ieri şi de azi
09.45 Valentin Golomoz şi Orchestra 
Mugurel
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele Credinţei
11.45 Tezaur
12.00 Made în Germany
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu (rus.)
13.35 Cine vine la noi
14.30 Check-In
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Shift - viaţa în era digitală
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Gagauz ocaa
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Filme din Moldova. Dor de 
casă
20.35 Respiro. (3) (Popular)
20.54 5 Minute la Muzeu
21.00 Ştiri
21.20 Tezaur
21.50 Respiro. (Chirtoacă)
22.00 Ştiri (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 Film Labirintul lui pan
01.25 Bună dimineaţa!
03.10 C. Moscovici. Melodia 
sufletului
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Micul meu ponei - Fetele 

Equestriei - Vacanţa de primăvară
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony: Equestria Girls 
- Jocurile prieteniei
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Aventurile sirenelor H2O
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie şi cei Trei Muschetari
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 Ziua liberă a lui Ziggo
03.30 Elfii şi dragonul
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 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film San Andreas
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 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.30 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Dora Show
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Cabinetul din umbră
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 McMafia
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 Глубокое синее море
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Элвис и Никсон
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Париж подождет
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Париж подождет
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф По прозвищу 
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Чистильщик
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Игра с опасностью
01.10 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 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 736
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. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
360
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
363
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 737
21.00 Film: NU MAI PROVOCA 
DURERE
23.00 Film: ULTIMUL TIGRU 
SHAOLIN

00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional`
04.30 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 Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
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 Утро на STS
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 Утро на STS
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 Девяностые. Весело и 

громко
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 9 septembrie 

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 Telejurnal regional
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natură şi aventură
11.30 Un doctor pentru 
dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 Diasporadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cerbul de Aur
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
23.00 Articolul VII
00.20 Discover România
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natură şi aventură
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.25 Vorbeşte corect!
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Serial: Einstein: teoria iubirii
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Adevăruri despre trecut
02.30 M. A. I. aproape de tine
03.00 Discover România
03.10 Sport
03.25 Meteo
03.30 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.10 Vorbeşte corect!
04.15 Levintza
04.40 Tezaur folcloric
05.35 Tu votezi Bucureşti!
06.00 Tu votezi România!
06.25 Tu votezi România 9!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: În inima Africii
09.00 Teleşcoala: Aplicatie pentru 
educatie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialCălătorie de neuitat
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: În inima Africii
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 Toamna amintirilor
18.50 Sport

19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca Taxiul, rulota 
şi corida 83’
21.45 Engleză la minut
22.00 Toamna amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Telecinemateca Taxiul, rulota 
şi corida 83’
01.50 Discover România
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului

02.55 Filler călătorie toamnă
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
04.00 Teleşcoala: Aplicaţie pentru 
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Gagauz ocaa
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Tezaur
10.05 Cântec, dor şi omenie
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Alexandru Moşanu. Destin de 
rezistenţă. Documentar
12.00 Check -in
12.30 Focus Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu (rus.)
13.35 Cine vine la noi
14.30 Euromaxx
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 World Stories
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dor de voi. Program muzical
20.55 5 Minute la Muzeu
21.00 Ştiri
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştiri (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.50 Lecturi a la carte
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Dor de voi. Program muzical
03.50 Chişinăul de ieri şi de azi
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.35 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Pettson şi Findus
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Micul meu ponei - Fetele 
Equestriei -Permisul de acces în 
culise
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures - Misterul Sirenei Magice
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Aventurile sirenelor H2O
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Trei prieteni aventuroşi - 
Petrecere în Mullewapp
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 Elfii şi dragonul
03.30 Copacul înflorit

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 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Vânătoarea de oameni
02.00 Arena bucătarilor
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 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.30 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Dora Show
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Ora Expertizei
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Тихая гавань
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф По прозвищу 
Чистильщик
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Замерзшая из Майами
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Замерзшая из Майами
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Венеция зовет
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Игра с опасностью
01.10 Ştirile TV8
01.45 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 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 D 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 Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 737
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. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 361
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 9
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
364
20.00 Film: STRATTON: AMEN-
INŢARE MORTALĂ
22.00 Film: ADEVĂRUL CARE 
UCIDE
00.00 Film: NU MAI PROVOCA 
DURERE
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă - redifuzar
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 Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы

STS Mega

06.00 Утро на STS
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 Утро на STS
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 Девяностые. Весело и 
громко
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 10 septembrie 

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 Telejurnal regional
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cerbul de Aur
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!

21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
00.00 #Creativ
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 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.25 Vorbeşte corect!
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Serial: Einstein: teoria iubirii
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Vizita de lucru
02.30 Pro Patria
03.00 Discover România
03.10 Sport
03.25 Meteo
03.30 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.10 Vorbeşte corect!
04.15 Şah-mat
04.40 Profesioniştii…
05.35 Tu votezi Bucureşti!
06.00 Tu votezi România!
06.25 Tu votezi România 9!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Aplicaţie pentru 
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialCălătorie de neuitat
10.50 Discover România
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: În inima Africii
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 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Duşmanul de alături
21.45 Engleză la minut
22.00 Toamna amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Duşmanul de alături
01.45 Discover România
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Filler călătorie toamnă
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala: Aplicaţie pentru 
educaţie
04.30 Teleşcoala
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Zona Ars
09.40 Recital. Nicolae Ciubotaru
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 Euromaxx
12.30 Moldova de Patrimoniu
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13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu (rus.)
13.35 Cine vine la noi
14.30 Global 3000
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.20 Artelier. Trinietate
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Caleidoscop muzical. Or-
chestra Fraţilor Advahov
20.45 Ştiri
21.00 Spectacol de Inaugurare al 
Festivalului Internațional Maria 
Bieşu
22.30 Ştiri (rus.)
22.50 Chişinăul de ieri şi de azi. 
Generic Moldova 1
23.00 Revizie tehnică

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Incredibila poveste a perei 
uriaşe
09.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Micul meu ponei: Fetele 
Equestriei - Caruselul prieteniei
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie şi cei Trei Muschetari

15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Aventurile sirenelor H2O
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
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 Copacul înflorit
03.30 Tot ce străluceşte
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 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Mame bune şi nebune
02.00 Ce se întâmplă, doctore?
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 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping

10.15 De bine, de rau
10.30 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Dora Show
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Сити-Айленд
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Венеция зовет
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Письма к Джульетте
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Письма к Джульетте
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Лондонские каникулы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Игра с опасностью
01.10 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

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 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
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. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
362
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
365
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 738
21.00 Film: DOVEZI FATALE
23.15 Film: STRATTON: AMEN-
INŢARE MORTALĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 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 Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная II
15.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu

18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы

STS Mega

06.00 Утро на STS
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 Утро на STS
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 Девяностые. Весело и 
громко
21.30 Т/с Филатов
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 11 septembrie 

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 Telejurnal regional
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cerbul de Aur
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
23.00 Dăruieşte Românie!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 Regatul salbatic
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Dulciuri 14 eps
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.25 Vorbeşte corect!
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Churchill la Hollywood
23.50 Telejurnal Sport Meteo
00.40 Serial: Comisarul Rex
01.40 Film: Churchill la Hollywood
03.05 Discover România
03.15 Sport
03.30 Meteo
03.35 Telejurnal Ştiri Tema zilei

04.15 Replay
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Aplicaţie pentru 
educaţie
09.30 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Teleşcoala
10.30 Cap compas
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: În inima Africii
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 Toamna 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 toamnă
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

06.57 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Portrete în timp. M. Curagău
09.45 In ritm de dans
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Intrigă şi iubire. Ion Un-
gureanu. Spectacolul vieţii mele. 
Documentar
12.05 La drum!
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu (rus.)
13.35 Cine vine la noi
14.30 Proiecte de viitor
15.00 Urme poloneze. Documentar
15.45 Shift - viaţa în era digitală
16.00 Ring Star. Concurs muzical
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Croaţia mea cu Sofia Lovric. 
Documentar
20.55 5 Minute la Muzeu
21.00 Ştiri
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştiri (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 O seară în familie
00.25 In ritm de dans
00.55 Chişinăul de ieri şi de azi
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Croaţia mea cu Sofia Lovric. 
Documentar
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Super motanul: La început
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Micul meu ponei - Fetele 
Euestriei - Sărbătorile de iarnă
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroşi - 
Petrecere în Mullewapp
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia

17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Aventurile sirenelor H2O
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Pettson şi Findus
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 Tot ce străluceşte
03.30 Ciudăţeniile lui Phuddle
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
16.00 Ştirile
17.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Masked Singer România
22.30 Film Hancok
00.30 Film Hard Target
02.30 Lecţii de viaţă
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 Masked Singer România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer România
04.30 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.30 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Dora Show

17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Savoare la Maximum
18.00 Top Gear
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Я, Алекс Кросс
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Лондонские каникулы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Погружение
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Погружение
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Средь бела дня
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Игра с опасностью
01.10 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 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 738
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. 363
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
366
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 739
21.00 Film: ŞAPTE ASASINI
23.15 Film: ADEVĂRUL CARE 
UCIDE
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național 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 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.35 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.20 Reporter
01.50 Serial: Громовы

STS Mega

06.00 Утро на STS
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 Утро на STS
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 Корни
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
01.00 Muzica la STS

Sâmbătă, 12 septembrie 

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 Portret-In memoriam
12.20 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Ultimele zile ale verii
16.45 Discover România
17.00 Garantat 100%
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Arheologia crimelor comunis-
mului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
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21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Ultimele zile ale verii
00.45 Discover România
01.00 Garantat 100%
01.50 Discover România
02.00 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunis-
mului

TVR 1

07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.35 Dosar România
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Cooltura
12.00 Rugby
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Rugby
17.30 Banii tăi
18.00 Lumea azi
18.35 Teleenciclopedia Claude Mon-
et - Răsărit de soare
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Zestrea domniţei Ralu
23.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 17
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: Zestrea domniţei Ralu
03.35 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Desene animate: 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: Luisa Sanfelice
22.45 Serial: Chip de înger
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Luisa Sanfelice
05.15 Sport
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Global 3000
06.30 Chişinăul de ieri şi de azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desen animat Rosie şi priet-
enii săi
11.00 Fii tânăr!
11.30 Medalion muzical. Gheorghe 
Macarov
11.50 Secvenţe japoneze. Yokohama 
- oraşul şi marea
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 Concret
14.30 Dor de voi. Program muzical
15.30 Arts 21
16.00 Portete în timp. Petru Cărare
16.30 Art club (rus.)
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
21.00 Ştiri
21.15 Film Trust
23.00 Ştiri (rus.)
23.15 Ştiri externe (rus.)
23.40 Zapovednik
23.55 Europa în concert
00.40 Serial Poftă bună!
01.10 Bună dimineaţa de                 
weekend!
02.55 La noi în sat
03.40 Reporter pentru                    
sănătate
04.00 Ştiri externe (rus.)
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Barbie în trupa spioanelor
09.20 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.35 Contra vântului
12.00 Sub lună
12.30 Curiosul George
13.30 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
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 Incredibila poveste a perei 
uriaşe
21.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde

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 Ciudăţeniile lui Phuddle
03.30 Unicornul focului
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
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Aventurile lui Napoleon
13.00 Ferma
15.00 Film Spot
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film Ronin: 47 pentru 
răzbunare
22.15 Film Spionii din vecini
00.15 Film Bad Moms
02.15 Film Ronin: 47 pentru 
răzbunare
04.30 Film Napoleon

ProTV Internațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 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 Ce spun românii
17.00 Masked Singer România
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 Asfalt de Moldova
09.00 Micii Bucatari
09.30 Renegat
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 La frati nu se pun hotare
14.30 Mc Mafia
15.45 Teleshopping
16.00 Mc Mafia
18.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Film

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Любовь в квадрате
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6

12.20 Teleshopping
12.40 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
14.40 Teleshopping
15.00 Муз/ф Трамбо
17.30 Reporter de Gardă
17.45 Întreabă gheţu
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.30 Х/ф Ромовый дневник
00.30 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Принц
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Current time
04.40 Х/ф Огонь и лед: хроники 
драконов

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
364
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: IUBIRE ELENĂ
16.45 Film: DJANGO, ULTIMUL 
PISTOLAR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
367
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: DOVEZI FATALE
02.00 Film: IUBIRE ELENĂ
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

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 Дежурный врач 2
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, 13 septembrie 

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
14.30 La un pas de România
14.55 Film: Aventuri la marea 
neagră
17.10 Ora Regelui
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 România construită
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Cerbul de Aur Generaţii
23.00 Film: Aventuri la marea 
neagră
01.15 Ora Regelui
02.05 Cerbul de Aur Generaţii
04.05 Tezaur folcloric
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Rusia necunoscută
16.30 Breaking Fake News
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Vizita de lucru
19.35 Cerbul de Aur Generaţii
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Cerbul de Aur Generaţii
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 17
03.00 Breaking Fake News
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.35 Tu votezi Bucureşti!
06.00 Tu votezi România!
06.25 Tu votezi România 9!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Natură şi aventură
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toateediţia 16
13.10 Film: Pădurea de fagi
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: Ecaterina Teodoroiu

22.10 Film: Adânca mare albăstră 
94’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Pădurea de fagi
02.45 Telejurnal
03.15 Film: Ecaterina Teodoroiu
05.05 Desene animate: Armăsarul 
sălbatic
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.10 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring Star. Concurs muzical
11.35 Secvenţe japoneze. O revoluţie 
de hârtie
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovare
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă cu Ilona Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Cântec, dor şi omenie
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.05 Viaţa mea. V. Rusu - Ciobanu
16.30 La drum!
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.30 Chişinăul de ieri şi de azi

18.00 Evantai folcloric. Nicolae Sulac
19.00 Mesager Stop-cadru
20.00 Prin muzică în Europa
20.45 Ştiri
21.00 Festivalul Internaţional Maria 
Bieşu. Gala operelor celebre
22.30 Ştiri (rus.)
22.50 Zapovednik
23.05 Film K - Dax
01.00 Serial Poftă bună!
01.30 Bună dimineaţa de weekend!
03.15 Evantai folcloric. Nicolae Sulac
04.15 Europa în concert
05.00 Mesager Stop-cadru

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
09.25 Barbie în trupa spioanelor
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.35 În tabăra cui sunt?
12.00 Lacrimi de bucurie
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
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 Super motanul: La început
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 Unicornul focului
03.30 Codrii tânguitori
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film See Spot Run
13.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Equalizer: Puterea 
dreptăţii
22.45 Film Preţul libertăţii
01.45 Film Hancock
03.30 România, te iubesc!
04.30 Arena bucătarilor
05.00 Ce spun românii

ProTV Internațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 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 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
11.00 La frati nu se pun hotare
14.30 Asfalt de Moldova
15.00 Zona VIP
15.45 Teleshopping
16.00 Bilete de speranţă
16.30 Top Gear
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Film

TV8

06.00 Regionalii

07.15 Ştiri de week-end
07.50 Х/ф Иностранец
10.00 Current time
10.30 Teleshopping
10.45 Река без границ
11.00 Current time
12.00 Teleshopping
12.15 Egoist
13.15 Autoblog
13.45 Х/ф Пенелопа
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Current time
18.30 Serial de comedie
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Славная мешанина
22.30 Х/ф Падение Лондона
00.00 Ştiri de week-end
00.35 Efectul 9.6
01.30 Славная мешанина
02.25 Punct şi de la capăt
03.15 Egoist
04.15 Х/ф Пенелопа

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
365
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: DJANGO, ULTIMUL 
PISTOLAR

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. 
368
20.00 Film: UN MINCINOS ÎNDRĂ-
GOSTIT
23.00 Film: ŞAPTE ASASINI
01.15 Opriţi timpul
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 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Слава Богу ты пришел!
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел!
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских               
пельменей
20.30 Детский КВН
22.30 Шоу Уральских               
пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la STS

P R O G R A M E  T V
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Sărbătorile noastre naționale

De ani și ani, cum nu se schimbă,
Realitatea-i evidentă:
Independența-i fără limbă
Și limba nu-i independentă!...

Gheorghe BÂLICI

Muzica de calitate n-are 
termen de valabilitate 

oclip pentru ea. Femei, fete din 
toate colțurile lumii au luat parte 
la această poveste. Le mulțumesc 
mult pentru implicare și dăruire”, 
ne declarase în vară interpreta.

Videoclipul numără deja două-
zeci și două de mii de vizualizări 
și este apreciat de fani în comen-
tariile lor. ,,Adevărată magie, o 
voce suavă, plină de finețe și gin-
gășie. Ținută impecabilă, coche-
tă și elegantă. Felicitări echipei 
care a contribuit la acest video”, 
a scris un admirator pe platforma 
de videouri.

Orchestrația a fost realizată de 
către Alexandru Nuca, mix-ul și 
mastering-ul de Sergiu Mustață, 
iar de imagine și montaj s-a ocu-
pat Dragoș Munteanu.

Natalia Barbu a mai menționat: 
,,Sper să transmitem măcar un 
pic de lumină și iubire prin acest 
manifest”.

Natalia are un album nou pe 
care urmează să-l lanseze. „Mai 
am un album care așteaptă să fie 
lansat, sper, când se termină toata 
pandemia asta, să fac o lansare 
frumoasă la Chișinău”, ne-a co-
municat artista, dar până atunci, 
să ne bucurăm de piesa ,,Iubeș-
te-mă azi” și de alte compoziții 
ale artistei.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Cartea „Zece negri 
mititei”, de Agatha 
Christie, va avea un alt 
titlu în limba franceză

Cartea „Zece negri 
mititei”, un bestseller 
al romancierei britani-
ce Agatha Christie, nu 
se va mai intitula astfel 
în noua sa versiune din 
limba franceză, a anun-
țat postul radiofonic 
RTL, citat de AFP.

Noua ediție, ce apa-
re la editura Masque, va 
purta titlul „Ils etaient 
dix”, au dezvăluit repre-
zentanții acestei edituri.

Decizia de a modifica 
titlul uneia dintre cele 
mai cunoscute cărți scri-
se de „regina romanelor 
polițiste” a fost luată 
de strănepotul Agathei 
Christie, James Pri-
chard, precizează RTL.

Cuvântul „negru”, 
care era citat de 74 de 
ori în versiunea origina-
lă, nu mai apare deloc în 
noua traducere a cărții, 
realizată de Gerard de 
Cherge.

Franța era una dintre 
ultimele țări din lume 
care foloseau încă ter-
menul de „negru” în ti-
tlul acestei cărți celebre.

În Statele Unite, din 
motive legate de evitarea 
unor acuzații de rasism, 
romanul era publicat sub titlul 
„And Then There Were None” („Și 
n-a mai rămas niciunul”) de mai 
multe decenii.

Anunțul despre modificarea 
titlului acestui roman scris de 
Agatha Christie a provocat nu-
meroase reacții pe rețelele de 
socializare.

„În urmă cu câteva luni, eram 
mii de oameni care râdeam din 
toată inima de inculții care se de-
clarau indignați de acest titlu. De 
acum înainte, incultura triumfă și 
domnește #ZeceNegriMititei”, a 
scris filosoful Raphael Enthoven 
într-un mesaj publicat pe contul 
său de Twitter. 

Agerpres

Dacă nu ești primul, ești ultimul

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  5 LUNI 

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

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

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

Chiar dacă vara s-a terminat, 
ritmul melodiilor lansate în ano-
timpul estival îl vom simți și-n 
toamnă. Asta se întâmplă și în 
cazul piesei ,,Iubește-mă azi”, 
lansată de Natalia Barbu în toiul 
verii. Melodia are și un videoclip 
mai special care a implicat mai 
multe admiratoare ale interpretei. 
Textul piesei a fost scris de poeta 
și textiera Zina Zen, iar muzica de 
Natalia Barbu. Producția  video a 
fost lansată în luna iulie și a adu-

nat numeroase reacții pozitive din 
partea internauților.

Contactată de GAZETA de Chi-
șinău, Natalia Barbu ne-a măr-
turisit că piesa ,,Iubește-mă azi” 
este un manifest al femeilor, iar 
conceptul clipului a venit chiar 
de la o simpatizantă.

,,Ideea a venit de la o admi-
ratoare pe nume Svetlana Mat-
vievici, ce mi-a scris pe o rețea 
de socializare, i-a plăcut atât de 
mult piesa încât vedea un vide-

Descriere: În timpul unei 
crize economice e mai dificil să 
vinzi produse și să îți menții baza 
de clienți. Greșelile costă mult 
mai mult, iar eșecul devine in-
evitabil pentru cei care nu fac o 
schimbare. 

Imaginează-ți că ești capabil 
să-ți vinzi produsele atunci când 
ceilalți nu pot, că ești în stare să 
iei o cotă de piață de la toți com-
petitorii tăi și că ai aflat formula 
exactă care îți permite să îți mă-
rești vânzările, în vreme ce alții 
doar găsesc scuze.

Cartea „Dacă nu ești primul, 
ești ultimul” te învață:

Atitudinea de avansare și cu-
cerire; forța secretă a „foamei” 
Cum să oferi servicii de nivelul 

„WOW” și multe altele!
„Ador cartea lui Grant-

Cardone pentru un sin-
gur motiv: funcțio nează!” 
— Warren Greshes

Despre Autor
Grant Cardone este un antre-

prenor multimilionar, speaker 
internațional și autor de bestse-
lleruri New York Times. Afacerile 
sale imobiliare dețin un portofoliu 
de 1,4 miliarde de dolari. Este con-
siderat unul dintre Top 10 cei mai 
influenți CEO din lume și expert 
Nr. 1 în Vânzări, Afaceri Imobi-
liare și Investiții, potrivit revistei 
„Forbes”.

P


