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De la CNA 
citire...

În iulie, mai exact pe 20 
iulie 2020, în doar câteva ore, 
a fost promovată în ședință 
de guvern, în comisii parla-
mentare și în ședința plenară 
parlamentară o inițiativă 
apărută în dimineața aceleiași 
zile și adoptată în prima lec-
tură de parlament spre seara 
ultimei zile din sesiunea de 
primăvară-vară. O inițiativă 
care venea cu modificări și 
interpretări la câteva legi, dar 
în special la Legea combaterii 
spălării banilor și finanțării 
terorismului. 
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O b s e r v a t o r

Ordinul Republicii, confecționat din argint și poleit 
cu aur, este distincția de stat supremă a Republicii 
Moldova care se conferă pentru „merite excepționale 
în toate domeniile de activitate întru binele Patriei 
și al omenirii”. Igor Dodon s-a remarcat față de 
predecesorii săi prin faptul că a împărțit înalta 
distincție la zeci de foști ofițeri și ostași sovietici, 
participanți la cel de al Doilea Război Mondial.

Veaceslav NEGRUȚA
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Pe parcursul celor aproape patru ani de mandat, 
președintele Igor Dodon a împărțit distincții de 
stat pentru 2042 de persoane, din cele 3680 de 
demersuri înaintate pentru premiere. Printre 
cei decorați se regăsesc mai multe persoane din 
anturajul lui Dodon, iar în cazul unor beneficiari 
nu există nicio explicație logică pentru ce merite 
le-au fost acordate înaltele distincții de stat.

Eroii președintelui 
Dodon
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C o m e n t a r i u l 
e c o n o m i s t u l u i
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Tatiana Zemba este originară din Cimișlia. De un deceniu trăiește la 
Nisa, Franța, alături de soț și cei trei fii ai lor – Nichita (opt ani), Ilias 
(șapte ani) și Ianis (trei ani), de care au grijă și bunicile lor. După un 
an de studii la Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, timp în care a 
obținut o diplomă ce demonstrează un nivel avansat de cunoaștere a 
limbii franceze, a fost angajată la Nice Radio, unde, de patru ani, e șefa 
Departamentului relații cu publicul. Tot ea este președinta Asociației 
„Molda-Vita” ce numără circa 300 de membri.

„În casă vorbim toți 
românește. Nimeni nu 
va uita limba maternă”

A i  n o ș t r i  î n  l u m e
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Fostul șef al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună
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De la CNA citire...

R a c u r s i

Gânsacii, frica și groaza copilăriei mele. Anser caerulescens sau gâsca de zăpadă este un soi agresiv, care atacă partea moale a corpului. 
Foto: Roman Friptuleac

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

Pentru că această făcătură încă 
își mai așteaptă ziua de azi sau 
de mâine ca să fie votată de ma-
joritatea parlamentară în lectură 
finală, merită să prezentăm aici 
câteva, doar câteva, citate din Ra-
portul de expertiză anticorupție1 

făcut de ofițerii CNA și emis pe 1 
septembrie 2020, raport care, în 
mod normal, trebuia să fie soli-
citat de „autori” până a fi trecut 
prin guvern și parlament și fără 
de care nu pot fi examinate la 
modul serios astfel de proiecte. 
Deci, CNA spune așa (sublinierile 
din text ne aparțin – v.n.):

„Cancelaria de Stat nu deți-
ne competențe directe în do-
meniul reglementat de normele 
proiectului.”;

„Promovarea proiectului pre-
notat ca inițiativă legislativă a 
Guvernului Republicii Moldova, 
autor fiind Cancelaria de Stat 
la etapa de înaintare a acestuia 
Guvernului pentru aprobare prin 
hotărâre de Guvern în vederea 
remiterii Parlamentului pentru 
înregistrare și examinare a fost 
efectuată cu încălcarea pro-
cedurii legale de asigurare 
a transparenței procesului 
decizional”;

„Cu toate că scopul declarat 
de autor în nota informativă este 
de a „introduce o serie de norme 
în actele normative care vizează 
noțiunea de beneficiar efectiv, 
dar și executarea hotărârilor ju-
decătorești pentru a trasa o linie 
clară între urmărirea patrimo-
niului care aparține debitorului 
pentru datoriile debitorului, care 
este un principiu fundamental 
și urmărirea patrimoniilor ter-
ților doar pe baza faptului că ei 
sunt beneficiari efectivi ai debi-
torului, fenomen inacceptabil”, 
considerăm că proiectul are 
un scop ascuns – acordarea 
de beneficii unor grupuri de in-
terese de pe urma implementării 
prevederilor proiectului.”;

„Dat fiind lipsa justificării 
proiectului, neanticiparea re-
alistă a noilor prevederi, ne-
proporționalitatea proiectului 
cu impactul real al acestuia, 
precum și reieșind din analiza 
efectuată în prezentul raport 
de expertiză anticorupție, se va 
putea menționa că proiectul 
este de natură să fie aplicat 
în interesul unui grup de 
persoane și în detrimentul 
interesului public.”;

În iulie, mai exact pe 20 iulie 
2020, în doar câteva ore, a fost 
promovată în ședință de guvern, 
în comisii parlamentare și în 
ședința plenară parlamentară o 
inițiativă apărută în dimineața 
aceleiași zile și adoptată în prima 
lectură de parlament spre seara 
ultimei zile din sesiunea de pri-
măvară-vară. O inițiativă care 
venea cu modificări și interpre-
tări la câteva legi, dar în special 
la Legea combaterii spălării ba-
nilor și finanțării terorismului. 
Ulterior, această inițiativă, fără 
un autor real care să-și asume re-
spectiva „creație”, a fost calificată 
drept o „bombă sub eforturile de 
recuperare a miliardului” și „sal-
vare pentru afaceriștii implicați 
în fraude”.

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

„Textul proiectului nu cores-
punde tehnicii legislative și 
normative, regulilor limba-
jului și expresiei juridice. 
Proiectul contravine criteriilor 
de accesibilitate, previzibilitate 
și claritate și, într-o astfel de in-
terpretare, normele proiectului 
nu corespund criteriilor clarită-
ții, deoarece acestea se contrazic 
– pe de o parte, este cert dată 
noțiunea de „beneficiar efectiv”, 
din care rezultă necesitatea im-
perativă de identificare și ur-
mărire a activelor criminale, 
iar pe de altă parte, se propune 
ca aceste active, provenite din 
activități infracțiionale, să nu 
fie urmărite.”;

„Proiectul nu este corelat 
cu politicile statului, precum 
și cu standardele internațio-
nale în domeniul prevenirii 
și combaterii spălări banilor 
și finanțării terorismului și în 
domeniul recuperării bunurilor 
infracționale.”;

„Concluzionăm că proiec-
tul creează condiții favorabile 
pentru corupție prin favorizarea 
unor grupuri de interese. Pro-

iectul este contrar intere-
selor Republicii Moldova, 
interesul public constând în de-
ținerea și aplicarea unui cadru 
legal coerent, uniform, raliat la 
standardele comunitare de re-
cuperare a bunurilor provenite 
din infracțiuni.”;

„Recomandări: Pornind de la 
faptul că proiectul este unul care 
prejudiciază grav interesul pu-
blic, acesta urmează să fie ex-
clus din procesul legislativ.”

Având un astfel de raport pre-
gătit de CNA împotriva autori-
lor de inițiative certe „împotri-
va interesului R. Moldova”, cum 
credeți, care va fi decizia majo-
rității parlamentare PSRM-PD 
privind aceste inițiative care 
sunt și o „bombă sub eforturile 
de recuperare a miliardului” dar 
și o „salvare pentru afaceriștii 
implicați în fraude”? Să vedem 
ce urmează în ședința plenară...

Între timp, ar fi bine dacă CNA 
ne-ar răspunde cine și cum a reu-
șit să coordoneze promovarea în 
doar câteva ore a acestei scheme 
în guvern, comisii și parlament 
în ziua de 20 iulie.

Ambasada României la Chiși-
nău a deschis o nouă linie telefo-
nică, direcționată în call-center, 
apelabilă la numărul +373 22 260 
722 (tarif standard național apli-
cabil rețelei din care se efectuează 
apelul). Linia este accesibilă 24 
h/7 zile pe săptămână și are drept 
scop venirea în sprijinul cetățeni-
lor români și străini, care se află 
pe teritoriul Republicii Moldova 
și care au nevoie de informații cu 
privire la serviciile consulare de 
care pot beneficia.

Pe lângă această nouă linie, ră-
mân în continuare operaționale 
numerele de telefon +373 22 260 
737 și +373 22 260 747.

Pentru a evita timpii de aștep-
tare cauzați de gradul foarte mare 
de încărcare a liniilor telefonice, 

mai ales în timpul zilei, Ambasa-
da recomandă cetățenilor să ia în 
calcul apelarea celor trei linii și 
după orele 18:00, când numărul 
de apeluri și timpii de așteptare 
scad semnificativ.

Numerele alocate serviciului de 
informații consulare sunt afișate 
și pe site-ul Internet al Ambasa-
dei, la secțiunea Contact.

Ambasada reiterează rugă-
mintea de a nu se mai apela 
numărul de urgență al misiunii 
(+373 68 336 363), care este de-
dicat strict situațiilor deosebite 
(accidente cu victime, decese, ca-
lamități și alte situații de pericol 
sau cu caracter extraordinar); la 
acest număr nu se oferă informa-
ții consulare și nu se efectuează 
programări.

Ambasada României 
la Chișinău a deschis 
o nouă linie telefonică 
în sprijinul cetățenilor

1  https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=7075&fbclid=IwAR0xl-
vHlRcDwVCww-IcPGxtYJ1M527Jp2tvEMY0U25s0Ltyj1P5SNPay0sw
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Furtuna din kuliokul Pandorei

Șeful Agenției Naționale de Sănătate 
Publică, Nicolae Furtună, a declarat recent 
la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR 

Moldova că „în toată lumea COVID-ul a luat viața 
celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru 
cei din jur”. Nu a fost doar o ieșire necuviincioasă 
și inoportună a unui responsabil din domeniul 
medical într-o perioadă de criză. Răbufnirea 
acestui doctor a făcut să iasă la iveală mizeria 
morală și fățărnicia actualei guvernări. Dacă „nu-l 
lua gura pe dinainte”, nu mai aflam ce zace în el.

„Biserica a condamnat plăcerea inumană, brută, vulgară, 
dar, în schimb, a acceptat întotdeauna plăcerea umană, sobră, 
morală. … Plăcerea vine direct de la Dumnezeu, ea nu este nici 
catolică, nici creștină, sau altceva, este pur și simplu divină. … 
Plăcerea de a mânca ne folosește pentru a ne păstra sănătatea 

mâncând, la fel cum plăcerea sexuală este făcută pentru a face 
iubirea să fie mai frumoasă și pentru a garanta perpetuarea 
speciei.”

Papa Francisc 
https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/09/10 
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GAZETA de Chișinău vă prezintă 
mai jos reacțiile unor personalități 
la declarația ex-epidemiologului-șef 
al RM.

Ala Nemerenco, 
ex-ministru al Sănătății: 
„Depășește orice limite”

„Toate ieșirile sale la TV-ri adu-
ceau mai mult a talkshow-ri decât 
interviuri ale unei persoane cu 
gândire de stat, dar ultima decla-
rație, care a bulversat toată lumea, 
e pur și simplu odioasă. Să susții 
că orice om cu unele boli cronice 
e o povară este pur și simplu de-
pășirea oricăror limite. Mi-e greu 
să scriu aceste cuvinte. Mi-e greu 
să comentez. Mi-e rușine pentru 
cele spuse de el. Și mai ales că sunt 
spuse de un medic. 

În cercul meu a decedat o rudă 
foarte apropiată care avea din co-
morbidități doar o biată hiperten-
siune. O deplâng copiii, o deplân-
gem noi. Ea nu era nimănui povară 
– veșnic dinamică, având grijă de 
toți, fără niciun plan să părăsească 
această lume... Sau colegii noștri 
medici? Melania Scorpan, Vasile 
Sîrbu, Victoria Măciucă, Corneliu 
Rotaru, Mihai Strătilă, și toți ceilalți 
– erau oare ei de moarte? Erau ei 
povară cuiva?”

Vasile Iovu, Artist al 
Poporului: „Poate că există 
așa o politică și noi 
nu știm nimic” 

„Poate că domnul Furtună a fă-
cut această afirmație în cunoștință 
de cauză și de acolo, de sus, unde 
s-a aflat până nu demult, se vede 
și se aude mai bine, iar pe dum-
nealui, pur și simplu, l-a luat gura 
pe dinainte. Poate că într-adevăr 
există așa o politică și noi nu știm 
nimic. Eu nici „olecuțâcă” nu-s me-
dic și tot multe nu le înțeleg. Pot 
afirma că mă pricep puțin doar în 
domeniul meu.

Dacă pe cineva îl deranjează fap-
tul că bătrânii trăiesc prea mult, 
atunci uite că această maladie a 
început să-i caute și pe cei de la 
putere, și pe cei bogați, ceea ce, 
Doamne ferește, tot n-ar trebui să 
ne bucure...”

Mihai Eftodi, 
dr. în medicină, conf. univ.: 

„În lupta cu 
coronavirusul n-au fost 
desemnați adevărați 
specialiști”

„Afirmația domnului Nicolae 
Furtună este incorectă, deoarece 
oameni care ar fi o povară pen-
tru noi, pentru societate, nu sunt. 
Diabet zaharat, hipertensiune au, 
bunăoară, o mulțime de oameni, 
dar acești oameni muncesc și sunt 
de folos. Există oameni bolnavi de 
down, dar și aceștia își găsesc un 
rost în viață. Stephen Hawking a 
stat toată viața într-un scaun cu 
rotile, dar a fost un geniu al științei. 
Persoane fără mâini, fără picioare 
fac uneori imposibilul și ne uimesc 
și pe noi, cei sănătoși.

 Mihai Tonu, un bun prieten al 
meu, bolnav de miopatie, după ce 
a căzut la pat, a susținut teza de 
doctor în medicină și a fondat o so-
cietate a bolnavilor de miopatie. A 
întocmit lista pacienților bolnavi 
de miopatie din toată republica și 
a obținut ajutoare din străinătate 

pentru toți. La două domnișoare 
invalide din Grătiești le-a acordat 
ajutor esențial la construirea casei 
etc. A plecat la cele veșnice ca un om 
pe deplin realizat și s-a bucurat de 
viață până în ultima clipă, nefiind 
povară nimănui.

Din păcate, în lupta cu coronavi-
rusul n-au fost desemnați în frun-
te așa specialiști precum Magdei, 
Prisăcaru, Spânu și alții. Alta era 
să fie situația acum, dar așa avem 
ce avem.”

Miroslava Metleaeva, 
scriitoare: 
„Furtună corespunde 
nivelului moral 
al guvernării 
actuale”

„Declarația domnului Furtună e 
o mare prostie,  deoarece cultura 
și știința se țin mai mult pe umerii 
persoanelor în etate, care au trecut 
prin școala vieții. Conform celor 
zece porunci din Biblie, trebuie 
să-ți respecți mama și tata, să le 
porți de grijă, ca să ai viață lungă 
pe pământ. Omul, când se căsăto-
rește, jură credință pe toată viața, 
și la bine și la greu.

Cu părere de rău, medicii au cam 
uitat de tratarea altor boli, iar oa-
menii se tem să se ducă la ei, de 
frică... să nu moară de coronavirus. 
Furtună, dacă s-a aflat la putere, 
înseamnă că le-a convenit celor de 
sus. El corespunde nivelului moral 
al guvernării actuale, iar guverna-
rea îi adună și îi susține pe cei  de 
teapa lui!”

C o v i d u l  l a  z i

Ion Grosu, actor: „E timpul 
ca societatea să scape de 
acești paraziți”

„Domnul Furtună, care a fost 
reprezentantul puterii în lupta cu 
Covid-19, ar fi trebuit să se abțină 
de la acest fel de declarații. Dacă, 
ironia sorții, mâine-poimâine apare 
un alt fel de coronavirus, care atacă 
doar guvernanții, ce ar mai zice el 
atunci?!... E timpul ca societatea 
să scape de acești paraziți.”

Vladimir Beșleagă, 
scriitor: „Furtună 
încearcă să justifice 
totala incapacitate 
a guvernării RM”

„Dacă e adevărat că acest mon-
struos flagel își are sorgintea în 
China, care are ambiția de a deveni 
o nouă supraputere mondială, iar 
virusul e una din armele ei biologice 
care face ravagii în lume, inclusiv la 
noi, atunci în mod logic se impune 
concluzia că acest oficial pe numele 
lui Nicolae Furtună, prin declarația 
sa, se solidarizează în mod perfid 
cu politica diversionistă a Chinei 
comuniste, pe de-o parte, pe de altă 

parte, încearcă să justifice evidenta 
incompetență și totala incapacitate 
a actualei guvernări a Republicii 
Moldova, care nu a fost și nu este 
în stare să protejeze populația de 
această mare nenorocire, fapt care 
frizează genocidul”.

Teodor Popovici, dr. în 
medicină, conf. univ.: „Cum 
puteau să ne încurce femeile 
care au lăsat copii orfani?”

„Domnule Furtună, cred că o să 
vă blesteme mii de oameni. Cum 
adică persoanele care au decedat 
puteau să ne încurce? Cum puteau 
să ne încurce femeile care au lăsat 
copii orfani, femeia care a născut al 
treilea copil și nici nu l-a văzut, nu 
l-a alăptat și nu l-a ținut în brațe? 
Dar cei treizeci de lucrători medi-
cali care au căzut răpuși în lupta cu 
covidul cum puteau să ne încurce? 
Altă dată, chiar dacă v-ați dat de-
misia impusă, să vă gândiți înainte 
de a deschide gura și a spune vreo 
prostie!”

Sondaj realizat 
de Gheorghe BÂLICI
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Ne-a părăsit 
Valentin Levițchi

O boală grea și îndelungată 
l-a smuls dintre noi, în ziua de 
4 septembrie 2020, pe Valentin 
(Valeriu) Levițchi, specialist în 
energetică, intelectual de marcă, 
luptător fidel pentru cauza nați-
onală a românilor basarabeni și 
bucovineni.

Ne-a părăsit un om integru, 
înzestrat cu multe calități morale 
și profesionale, un cetățean cu 
verticalitate și demnitate nați-
onală.

Născut la 16 iulie 1949 în satul 
Carapciu-pe-Siret, raionul Hli-
boca, regiunea Cernăuți, în fa-
milia scriitorului Vasile Levițchi 
și a profesoarei Tatiana Levițchi, 
Valeriu a crescut printre cărți și 
manuscrise, a avut un deosebit 
cult pentru limba română, pentru 
cântecele și tradițiile populare, 
pentru tot ce este românesc și 
adevărat. Acest spirit a dominat 
și în casa sa și a consoartei sale 
Ludmila, în acest spirit și-au edu-
cat copiii – pe Rodica și Vasilică. De-a 
lungul vieții, Valeriu Levițchi a știut 
să întrețină cele mai frumoase relații 
de prietenie cu mai multe familii de 
scriitori și intelectuali din Chișinău, 
Bălți, Cernăuți, Iași, București.

A fost un om erudit și un adevărat 

profesionist în domeniul energeticii 
din R. Moldova. Întreaga viață și-a 
dedicat-o muncii de inginer, de dis-
pecer și de șef de dispecerat în cadrul 
Companiei Moldelectrica, lucrând în 
ture de zi și de noapte, în zile obișnu-
ite și în zile de sărbătoare, după un 
program riguros. Credem că și aceste 

eforturi maratonice, susținute 
decenii la rând, i-au șubrezit 
sănătatea.

A avut vocația prieteniei și 
a întâlnirilor prietenești. I-au 
plăcut șahul, pescuitul, discu-
țiile aureolate de vorba de duh 
și voia bună, de vinul vrednic, 
„de vechi letopiseț”. 

Așa îl vom păstra în memo-
ria noastră, a acelor care l-am 
cunoscut și apreciat: om delicat 
și discret, fire modestă, purtând 
mereu pe chip un surâs incon-
fundabil, iradiat de blajinătate și 
de o cumsecădenie structurală.

Dumnezeu să-l ierte și să-i 
ocrotească sufletul și memoria. 
Fie-i țărâna ușoară și trecerea 
fără obstacole prin vămile ce i 
s-au deschis. 

Arcadie Suceveanu, părintele 
Vlad Mihăilă, Ilie T. Zegrea, 

Vasile Tărâțeanu, 
Vasile Nedelciuc, 

Dumitru Apetri, Igor Nagacevschi, 
Rodica Mahu, 

Nicolae Negru, Ion Paulencu, 
Ion Cațaveică, Mihai Morăraș,

 Gicu Chiriță, Nelu Vârlan, 
Vlad Ciumac, Ion Strogoteanu, 

Viorel Vieru

P R I V I R E A

Ucraina a modificat 
condițiile de acces pentru 
cetățenii străini

Ucraina a modificat condițiile de acces pentru cetățenii 
străini. Noile reguli vor fi valabile până pe 28 septembrie, 
informează Radio Chișinău.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene, recent autoritățile de la Kiev 
au decis să extindă lista rudelor cetățenilor ucraineni care 
pot intra pe teritoriul acestei țări. Astfel, în listă au fost 
incluși și bunicii. Rămâne însă interzisă intrarea străini-
lor și apatrizilor pe teritoriul Ucrainei în cazul călătoriei 
cu scop de tranzit, cu excepția șoferilor și a cazurilor cu 
caracter umanitar.

De asemenea, în următoarea perioadă, va fi permisă 
intrarea pe teritoriul Ucrainei a studenților.

Străinii și apatrizii care intenționează să traverseze 
frontiera ucraineană trebuie să dețină o poliță de asigurare 
emisă de o companie de asigurare înregistrată în Ucraina 
sau de o companie de asigurări străină, cu reprezentanță 
în Ucraina, care să acopere costurile asociate tratamen-
tului COVID-19.

De asemenea, persoanele care întrunesc condițiile de 
intrare în Ucraina urmează să prezinte la punctele de 
trecere rezultatul negativ al testării la COVID-19 (prin 
metoda PCR).
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Eroii președintelui 
Dodon

Ordinul Republicii, confec-
ționat din argint și poleit cu aur, 
este distincția supremă de stat a 
Republicii Moldova care se con-
feră pentru „merite excepționale 
în toate domeniile de activitate 
întru binele Patriei și al omenirii”. 
Igor Dodon s-a remarcat față de 
predecesorii săi prin faptul că a 
împărțit înalta distincție la zeci 
de foști ofițeri și ostași sovietici, 
participanți la cel de al Doilea 
Război Mondial.

În 2018, Dodon l-a decorat cu 
Ordinul Republicii pe cumătrul 
său, generalul Victor Gaiciuc, care 
îi este și consilier, iar pentru o 
perioadă l-a făcut ministru al 
Apărării. Victor Gaiciuc mai este 
și președinte al Uniunii Ofițerilor 
din Moldova, organizație care l-a 
susținut pe Dodon în campania 
electorală din 2016. Amintim că 
anume Uniunea Ofițerilor a or-
ganizat lansarea miturilor despre 
concurenta lui Dodon la președin-
ție, Maia Sandu. Unul din aceste 
mituri este cel cu 30 de mii de siri-
eni care vor năvăli în R. Moldova.

Tot în 2018, este decorat cu Or-
dinul Republicii Recep Erdogan. 
Principalul „merit excepțional” 
al președintelui turc pare să fie 
reparația sediului Președinției. 

În 2019, de înalta distincție 
se învrednicește controversatul 
istoric Vasile Stati, autorul scan-
dalosului dicționar moldo-român. 
În prefață, autorul dicționarului 
scrie că scopul său este de a de-
monstra că în cele două țări se 
vorbesc limbi diferite.

„Întru binele Patriei 
și al omenirii”

Recent, Dodon i-a înmânat Or-
dinul Republicii și fostului său 
coleg de partid, Vladimir Țurcan, 
demis cu scandal primăvara tre-
cută din funcția de președinte al 
Curții Constituționale, în urma 
unei discuții telefonice dintre cei 
doi. Ordinul Republicii i-a fost 
acordat lui Țurcan pentru „me-

rite deosebite față de stat, mun-
că îndelungată și prodigioasă în 
diverse domenii, înalte calități 
profesionale”. 

Ordinul „Bogdan Înteme-
ietorul”, la fel confecționat din 
argint, a fost instituit în 2008 de 
guvernarea comunistă cu ocazia a 
„650 de ani de la întemeierea Țării 
Moldovei”. Distincția se acordă 
„pentru merite remarcabile în dez-
voltarea și consolidarea statalității 
Republicii Moldova; contribuție 
substanțială la renașterea națio-
nală, la consolidarea păcii civice, 
la instaurarea coeziunii și concor-
diei în societate, la armonizarea 
relațiilor interetnice; pentru ac-
tivitate deosebit de rodnică în ve-
derea sporirii prestigiului țării pe 
plan internațional”. Pentru prima 
dată distincția i-a fost conferită 
de Vladimir Voronin scriitorului 
Ion Druță.

În 2017, Igor Dodon i-a deco-
rat cu Ordinul „Bogdan Înteme-
ietorul” pe episcopii Marchel, cu 
numele de mirean Nicolae Mihă-
iescu, episcop de Bălți și Fălești, 
Petru (Valeriu Musteață), episcop 
de Ungheni și Nisporeni și Nico-
dim (Ioan Vulpe), episcop de Edi-
neț și Briceni. Cei trei clerici sunt 
promotori ai valorilor susținute de 
Igor Dodon, iar în 2016 au făcut 
campanie electorală în biserică 
pentru actualul președinte.

Ordinul de Onoare a fost in-
stituit de guvernarea comunistă în 
anul 2002 și se decernează „pen-
tru contribuție meritorie la conso-
lidarea statalității, la promovarea 
reformelor și a transformărilor 
democratice; pentru activitate 
deosebit de rodnică în organele 
de stat și pe tărâm social; pentru 
merite deosebite în promovarea 
imaginii țării în lume și integrarea 
republicii în structurile interna-
ționale”.

Vara trecută, Igor Dodon l-a 
decorat cu Ordinul de Onoare pe 
ministrul Finanțelor, Sergiu Puș-
cuță, fost șef al Fiscului în peri-
oada guvernării lui Plahotniuc. În 
presă s-a vehiculat că Pușcuță ar fi 
fost implicat în scheme de spălare 
a banilor în perioada guvernării 
PDM, iar acum ar acoperi sche-
mele de la Metalferos care ar fi 
fost preluate de guvernarea PSRM.

Nu se știe pentru ce merite 
l-a decorat Dodon cu Ordinul 
de Onoare pe Mihail Gusman, 
prim-director general adjunct al 
Agenției de Știri TASS din Fede-
rația Rusă.

Pe parcursul celor aproape patru ani 
de mandat, președintele Igor Dodon a 
împărțit distincții de stat pentru 2042 
de persoane, din cele 3680 de demersuri 

înaintate pentru premiere. Printre cei decorați 
se regăsesc mai multe persoane din anturajul 
lui Dodon, iar în cazul unor beneficiari nu există 
nicio explicație logică pentru ce merite le-au fost 
acordate înaltele distincții de stat.

O B S E R V A T O R

Julieta SAVIȚCHI

Rămâne o enigmă și decorarea 
lui Pavel Duganov, fost bancher 
și consilier la banca centrală a 
Transnistriei. Pavel Duganov este 
de mai bine de zece ani moderator 
de ceremonii. Este primul soț al 
Olgăi Iaralova, soția lui Serghei 
Iaralov, cunoscut ca unul din prin-
cipalii apropiați ai lui Vladimir 
Plahotniuc.

Acoperindu-se 
de o „glorie” nefastă, 
profanatorul a fost decorat

Cât privește decorarea minis-
trei Sănătății, Viorica Dumbră-
veanu, cu Ordinul de Onoare în 
plină ascensiune a pandemiei 
de Covid-19, gestul a provocat 
nu doar nedumerirea, dar și in-
dignarea opiniei publice. „Viori-
ca Dumbrăveanu a făcut foarte 
mult pentru Republica Moldova”, 
a argumentat imperturbabil șeful 
statului.

Ordinul „Gloria Muncii” se 
conferă pentru rezultate excepți-
onale în muncă, activitate publică 
de vază și contribuții substanți-

ale în domeniul culturii, științei, 
sportului, vieții publice sau soci-
al-economice.

Distincția a fost înmânată 
cu dărnicie de către Dodon mai 
multor susținători și persoane din 
anturajul său.

În 2018, cu „Gloria Muncii” 
a fost distins deputatul socialist 
Oleg Savva, președinte al Orga-
nizației Teritoriale a PSRM, preșe-
dinte al Uniunii Veteranilor Răz-
boiului din Afganistan din Fălești, 
care în anii 90 a lucrat în calitate 
de controlor la Primăria orașului 
Fălești. Deși a declarat venituri 
modeste, Savva se numără printre 
donatorii generoși ai PSRM. Vete-
ran al războiului din Afganistan, 
Savva a propus mai multe proiecte 
de lege, centrate pe veteranii de 
război, acestea însă au primit aviz 
negativ de la Guvern.

Cu Ordinul „Gloria Muncii” a 
mai fost decorat și Vlad Bătrân-
cea, deputatul socialist care s-a 
acoperit de o glorie nefastă ru-
pând în fața Legislativului harta 
României Mari.

Cu aceeași distincție s-a ales 
și fostul ministru de Externe în 
perioada comunistă, Valeriu Os-
talep, director al Institutului de 
Studii Diplomatice, Politice și 
Securitate. Ostalep este cunos-
cut ca un opozant înverșunat al 
integrării europene, românofob 
convins și promotor al statalității 
moldovenești.

Șeful statului nu a uitat nici de 
jurnaliștii care îi lustruiesc ima-
ginea. Astfel, cu Ordinul „Gloria 
Muncii” a fost decorată Elena Pa-
homova, producătoarea și pre-
zentatoarea de la NTV-Moldova, 
postul de televiziune al deputa-
tului socialist Corneliu Furculiță.

Hrenova, 
„cireașa de pe tort”

O surpriză a fost și oferirea 
„Gloriei Muncii” controversatului 

Mihai Conțiu de la ziarul „Moldo-
va Suverană”. Acesta a fost deco-
rat pentru „activitate prodigioasă 
în domeniul publicisticii”, remar-
cându-se în materialele sale prin 
atacuri la persoană, în special la 
adresa unor mari personalități 
naționale, ca în cazul poetului Gri-
gore Vieru, sau al unor jurnaliști, 
cum ar fi Lorena Bogza, care a 
câștigat procesul de judecată in-
tentat pentru defăimare.

Cireașa de pe tort în lista ce-
lor premiați de Dodon cu ordinul 
„Gloria Muncii” e, desigur, Elena 
Hrenova, fostă deputată și actuală 
consilieră din partea PSRM. Hre-
nova este președinte al asociației 
obștești Echitate și nu cunoaște 
limba română . Socialista a ajuns 
de pomină după ce a declarat în-
tr-o română stâlcită că „varghește 
puțin maldavenească” și a cerut ca 
toate întrebările să-i fie adresate 
în rusă.

Hrenova mai este cunoscută și 
drept sponsor generos al PSRM. 
În electorala din 2014, viitoarea 
deputată a donat formațiunii din 
care face parte 154 de mii de lei, 
chiar dacă în declarația de venit 
din acel an a raportat venituri de 
17 mii de lei.

Ordinul „Credință Patriei” 
este ultimul în ierarhia ordinelor 
de stat ale Republicii Moldova. 
Distincția respectivă este desti-
nată militarilor, polițiștilor, an-
gajaților din SIS sau CNA pentru 
merite deosebite în activitatea lor.

Igor Dodon i-a decorat cu Or-
dinul „Credință Patriei” pe mai 
mulți membri ai Uniunii Ofițeri-
lor din Moldova, organizație care 
l-a susținut și l-a ajutat să câștige 
alegerile din toamna anului 2016.

Distincția a mai fost conferită 
recent și unor polițiști controver-
sați, cu probleme de integritate, 
printre care Ion Bilibov, șeful po-
liției din Chișinău, și Alexandru 
Ciobanaș, șeful Direcției Generale 
Urmărire Penală.

Recent,

Dodon i-a înmânat 
Ordinul Republicii 

și fostului său 
coleg de partid, 

Vladimir Țurcan, 
demis cu scandal 
primăvara trecută 

din funcția de 
președinte al Curții 
Constituționale, în 
urma unei discuții 
telefonice dintre 

cei doi. 



Vineri / 11 septembrie / 2020

6
GAZETA de Chișinău

Pensii indexate cu 1% 
și bonusuri electorale 
de 900 de lei 

Cabinetul de miniștri a decis în ședința 
din 3 septembrie să majoreze cu 1,07% 
pensiile, începând cu 1 octombrie. 
Drept urmare, pensia minimă va crește 

cu 12,11 lei.  

E C O N O M I E

Tot atunci, cabinetul de mi-
niștri a votat acordarea supor-
tului financiar unic majorat de 
la 700 de lei, la 900 de lei, pen-

tru mai multe categorii de bene-
ficiarii de pensii și alocații sociale 
de stat, al căror cuantum nu de-
pășește 3000 de lei.

Potrivit Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, pro-
iectul Hotărârii de Guvern a fost 
elaborat în temeiul Legii privind 
sistemul public de pensii, care 
prevede că pensiile se indexează 
în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 
octombrie.

La 1 aprilie coeficientul de 
indexare constituie rata inflației 
înregistrată în ultimul semestru al 
anului precedent anului indexării, 
iar la 1 octombrie – rata inflației 
înregistrată în primul semestru 
al anului în curs. Și așa cum rata 
inflației, în prima jumătate a anu-
lui în curs a fost de doar 1,07%, și 
indexarea este pe potrivă. 

S-ar părea că e corect. Inflația 

Ion CHIȘLEA 

a fost mică, prețurile au crescut 
moderat pe fondul unei scăderi 
a capacității de cumpărare și, re-
spectiv, și pensiile au fost indexate 
cu o sumă mai mică. 

Doar că această indexare de-
rizorie nu se potrivește deloc cu 
abordarea Partidului Socialiștilor 
și liderului său informal Igor Do-
don, pe când nu se aflau la guver-
nare. Acum doi ani, pe când toate 
treburile în stat erau diriguite de 
Guvernul Filip și patronul aces-
tuia – Plahotniuc, Dodon spunea 
că pensionarii merită indexări de 
4-5 ori mai mari față de ce promi-

teau la acel moment democrații 
lui Plahotniuc. 

Încă în martie 2017, cu referire 
la preconizata de către guvernul 
Filip de atunci indexare a pensi-
ilor cu 6%, socialiștii lui Dodon 
cereau o indexare de două ori pe 
an cu câte 20%.     

„Astăzi, minimul de existență 
pe țară este de 1813 lei, iar pensia 
medie este 1278 de lei. Din 690 de 
mii de pensionari din republică, 
circa 640 de mii trăiesc cu pensie 
medie sau mai puțin decât este 
minimul de existență pe țară. 
Are loc un genocid social asupra 
acestor oameni de vârsta a treia”, 
declara la acel moment deputatul 
socialist Victor Sorocean.

„Indexarea pensiilor cu puțin 
peste 6% doar o dată pe an este 
foarte puțin și este o bătaie de joc. 
De aceea noi propunem ca pen-

siile să fie indexate la 1 aprilie și 
la 1 octombrie, cu cel puțin 20%”, 
preciza deputatul PSRM, menți-
onând că proiectul este agreat și 
de președintele Dodon.

Aceeași abordare o avea Dodon 
și peste doi ani. În aprilie-mai, 
2019 acesta critica oferirea de 
către guvernul Filip a indemni-
zațiilor unice de Paști în mărime 
de 600 de lei pensionarilor. El 
declara acum un an și jumătate 
că decât o indemnizație unică, 
mai bine ar fi indexate pensiile 
cu 15-20%.

Într-o apariție TV din aprilie 
2019, acesta propunea indexarea 
de două ori pe an, pe 1 aprilie și 
1 octombrie, cu cel puțin 10% de 
fiecare dată. „Așa ar fi corect”, 
spunea atunci președintele.

După ce PDM a fost debarcat de 
la putere, iar socialiștii lui Dodon 

au intrat la guvernare în coaliție 
cu blocul ACUM, în august 2019, 
Dodon înaintează un proiect de 
lege, elaborat de premierul Ion 
Chicu și ministrul Sănătății, Mun-
cii și Protecției sociale, Viorica 
Dumbrăveanu, ambii pe atunci 
consilieri prezidențiali.

Proiectul nu prevedea însă o in-
dexare cu o valoare fixă de 10 sau 
20%, mărimea acesteia urmând a 
fi calculată deja în funcție de in-
flația medie din ultimii trei ani în 
cazul indexării din aprilie pentru 
toți pensionarii. „Coeficientul de 
indexare constituie media crește-
rii anuale a indicilor prețurilor de 
consum pentru ultimii trei ani, 
determinată în modul stabilit de 
Guvern”, era stipulat în proiect.

După ce au ajuns în noiembrie 
să controleze atât Parlamentul, cât 
și Guvernul, atitudinea socialiști-

lor a devenit mult mai cumpătată.
În ședința din 12 februarie 

2020 Guvernul Chicu aprobă un 
proiect de lege ce prevede indexa-
rea de două ori pe an a tuturor 
pensiilor, indiferent de mărimea 
acestora. Potrivit proiectului, toa-
te pensiile vor fi indexate în fieca-
re an, la 1 aprilie și la 1 octombrie.

Însă nu se va ține cont de me-
dia anuală a ultimilor trei ani a 
inflației, ci doar de cea din semes-
trul anterior indexării. Astfel, la 
1 aprilie coeficientul de indexare 
va echivala cu valoarea inflației 
înregistrată în ultimul semestru 
al anului precedent anului inde-
xării. La 1 octombrie coeficientul 
de indexare va fi egal cu valoarea 
inflației înregistrată în primul se-
mestru al anului în curs.

Totodată, a fost exclus princi-
piul echității promovat anterior 
insistent de Dodon. Vor fi indexa-
te cu același coeficient atât pensi-
ile mici, cât și cele mari. În cazul 
unui coeficient de indexare de 3% 
o pensie de 1000 de lei va crește 
cu 30 de lei, iar o pensie de 10 
mii de lei va crește cu 300 de lei.

Astfel, de la declarațiile bom-
bastice ale președintelui Dodon 
făcute pe când nu avea puterea, 
privind indexări cu 20% de două 
ori pe an, s-a ajuns la o indexare 
de două ori pe an și calculată de 
fiecare dată în baza inflației din 
semestrul anterior. Drept urmare, 
în aprilie pensiile au fost indexate 
cu 4,83%, iar acum, în octombrie, 
cu doar 1,07%.

Potrivit indexării, de la 1 oc-
tombrie 2020, valoarea pensiei 
minime pentru limită de vârstă va 
crește de la 1131 lei la 1143 lei. Este 
o creștere derizorie pentru a te lă-
uda cu ea în campania electorală. 

Pentru a cuceri electoratul, 
Guvernul a adoptat însă o altă 
decizie.  

Potrivit premierului Ion Chi-
cu, pentru sporirea măsurilor de 
protecție socială a persoanelor 
cu venituri mici, beneficiarilor 
de pensii al căror cuantum este 
sub 3.000 de lei le va fi alocat un 
suport financiar unic majorat de 
900 de lei. Cuantumul suportului 
financiar unic majorat se va acor-
da la 1 octombrie 2020”. Chicu a 
mai remarcat că, datorită acestui 
spor, indexarea reală a pensiilor 
va fi de 5%. 

Cam manipulativă declarația 
premierului, or este clară desti-
nația electorală a acestui ajutor 
unic. Dacă suma respectivă ar fi 
fost inclusă în indexare, pensia 
minimă ar fi sporit cu 57 de lei 
până la 1188 de lei, iar indexarea 
din aprilie ar fi fost făcută în baza 
sumei majorate. 

În formula actuală, ajutorul 
unic, oferit cu câteva săptămâni 
înainte de alegeri, nu poate avea 
altă justificare decât cea electo-
rală. 

A treia rectificare 
a Bugetului 
pentru 2020 

Deputații au examinat ieri, 
10 septembrie, în prima lec-
tură, rectificarea bugetului de 
stat pentru anul 2020. Aceasta 
prevede scăderea veniturilor 
prognozate cu 650 milioane lei. 
Potrivit ministrului Finanțelor, 
Serghei Pușcuța, cheltuielile în 
acest an vor fi de 53,2 miliarde 
de lei, iar deficitul bugetar – de 
15, 9 miliarde de lei. „Perspecti-
vele macro-economice sunt mai 
sumbre decât presupuneam. 
Dacă reducem brusc veniturile, 
trebuie să reducem și cheltu-
ielile. Am redus cheltuielile cu 
1,2 miliarde de lei”, a declarat 
Pușcuța. Deputații din opoziție 
susțin că s-au tăiat resurse pen-
tru sănătate, pentru agricultură 
nu s-au alocat suficienți bani, 
în schimb s-a majorat bugetul 
pentru Procuratură.

Rusia acceptă 
renegocierea 
împrumutului 
de 200 mil. $ 

Ministerul Finanțelor din 
Federația Rusă a acceptat rene-
gocierea acordului de împrumut 
oferit Republicii Moldova. Des-
pre acest lucru a informat vice-
prim-ministrul Serghei Pușcuța, 
ministru al Finanțelor, în cadrul 
ședinței de marți, 8 septembrie, 
a Comisiei parlamentare pentru 
economie, buget și finanțe. El a 
precizat că săptămâna trecută 
a primit un răspuns oficial din 
partea ministerului rus al Fi-
nanțelor prin care este invitată 
echipa de negociatori pentru a 
discuta despre condițiile unui 
nou acord de împrumut.

Prețul barilului 
de petrol a scăzut 
din nou

Prețul petrolului a scăzut din 
nou miercuri după declinul ac-
centuat din sesiunea preceden-
tă, pe fondul creșterii cazurilor 
COVID-19 în unele țări precum 
SUA, India, Marea Britanie și 
Spania, care a subminat spe-
ranțele unei redresări constan-
te a cererii globale, relatează 
Reuters. Reducerea record a 
producției de către Organizația 
Statelor Exportatoare de Petrol 
(OPEC) și de alți producători 
din afara cartelului, regrupați 
în alianța OPEC+, a ajutat la 
sprijinirea prețului, dar datele 
economice sumbre raportate 
aproape zilnic reduc perspecti-
vele privind cererea de țiței.

O bătrână din satul Cârnățeni, raionul Căușeni. Foto: Natalia Munteanu
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Securea lui 
Plahotniuc și Dodon

Executorul operațiunii expulzării 
profesorilor turci, fostul director 
adjunct al Serviciului de Informații și 
Securitate (SIS), Alexandru Baltaga, a 
ridicat în 2019 aproape 1.000.000 de 
lei drept salariu de la SIS și în calitate 

de consilier  al guvernatorului Băncii Naționale. 
Alexandru Baltaga a declarat, în cadrul audierilor, 
că a executat ordinele fostului său șef, Vasile 
Botnari.

Câți bani a ridicat în 2019 de la statul moldovenesc executorul 
operațiunii expulzării profesorilor turci

Ilie GULCA

M a p a m o n d

Serbia renunță la exercițiile 
militare comune 
cu Rusia în Belarus

Serbia a renunțat să participe la exercițiile militare prevăzute 
împreună cu Rusia în Belarus, în urma presiunilor exercitate 
de Uniunea Europeană la care aspiră să adere, a anunțat mier-
curi ministrul sârb al Apărării, Aleksandar Vulin, relatează 
AFP, citat de agerpres.ro. Serbia, țară candidată la aderarea 
la UE, dar care întreține legături strânse cu Rusia, urma să 
participe în septembrie, împreună cu forțe ruse și belaruse la 
exerciții militare în Belarus. Serbia, care este neutră pe plan 
militar, s-a confruntat „cu o puternică presiune nemeritată 
din partea UE” și va suspenda în consecință participarea sa 
la exercițiile militare cu toți partenerii săi timp de șase luni, 
a adăugat ministrul.

Președintele Consiliului 
European: statele UE să 
accelereze adoptarea 
de sancțiuni împotriva 
Belarusului

Președintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut 
miercuri celor 27 de state membre UE „să accelereze” adopta-
rea de sancțiuni împotriva Belarus, în condițiile în care Cipru 
tocmai a blocat adoptarea de noi măsuri europene împotriva 
Minskului după vizita ministrului rus Lavrov, relatează AFP, 
citat de agerpres.ro. „Persecuția politică din Belarus, care 
include detenții din motive politice și exil forțat (al opozanți-
lor) trebuie să înceteze (...) Fac apel la accelerarea procesului 
sancțiunilor”, a postat pe Twitter Charles Michel.

Lukașenko decapitează 
opoziția belarusă

Maria Kolesnikova (foto), 
o figură a opoziției, și-a rupt 
recent pașaportul pentru a nu 
fi expulzată din țara sa, scrie 
lefigaro.fr. Acest gest, curajos 
și spectaculos, a frapat spirite-
le. Presa din Belarus a reușit să 
reconstituie scena cu pricina, 
destul de extravagantă, provo-
cată de Maria Kolesnikova, ac-
tualmente încarcerată la Minsk. 
Luni dimineață, Kolesnikova, 
38 de ani, singurul membru al „trioului” feminin al opoziției 
încă prezent în Belarus, a fost băgată cu forța într-o camionetă 
de către oameni în civil cu cagule pe cap. Autoritățile actuale 
din Belarus au avut mai multe tentative ratate de a o expulza 
pe Kolesnikova în Ucraina.

SUA își anunță reducerea 
efectivelor militare în Irak

Trupele americane au invadat Irakul în 2003 și s-au retras 
în 2011. Ele au revenit în 2014, după ce organizația teroristă 
Statul Islamic a invadat părți considerabile din Irak, transmite 
lemonde.fr. După luni de tensiune, SUA și Irakul au decis, în 
iunie curent, o reducere a trupelor americane pe sol irakian. 
Decizia a devenit efectivă miercuri, 9 septembrie, a anunțat 
generalul Kenneth McKenzie, șeful comandamentului militar 
american în Orientul Mijlociu. „SUA au decis să reducă pre-
zența lor militară în Irak de la aproximativ 5.200 la 3.000 de 
militari în decursul lunii septembrie”, a declarat generalul 
McKenzie la Bagdad.

Facebook și Twitter au 
blocat o operațiune de 
influență atribuită Rusiei

Facebook și Twitter au anunțat marți, 1 septembrie, că au 
blocat o nouă operațiune de influență în linie în SUA, atribuită 
Rusiei, potrivit lemonde.fr. Campania avea o amploare modestă, 
dar modul său de operare era notabil. Acțiunea se desfășura 
printr-un site care se prezenta drept o instituție media, ce 
căuta să recruteze jurnaliști americani. Treisprezece pagini și 
conturi au fost șterse de Facebook și cinci de Twitter, după o 
semnalare a FBI. Cele două rețele sociale au atribuit această 
campanie „statului rus”. Aceeași agenție, PeaceData, este 
acuzată că a animat o campanie anti-Clinton și pro-Trump 
masivă în SUA în 2016. (I.G.)

Procurorul General, Alexandr 
Stoianoglo, a anunțat în cadrul 
unei emisiuni TV, că Vasile Bot-
nari, fostul director al Serviciului 
de Informații și Securitate, a fost 
condamnat acum o lună în dosarul 
de expulzare a profesorilor. Stoia-
noglo a declarat că fostul director 
s-a ales cu o pedeapsă „ireală”, mai 
exact condiționată, și că nu poate 
să spună exact la ce termen.    

Procurorul general Stoianoglo a 
spus compătimitor că Vasile Bot-
nari a plătit despăgubirile provocate 
celor șapte familii ale profesorilor 
turci.

„El a plătit cele 125.000 de euro 
pe care Moldova trebuia să le achite 
profesorilor turci drept despăgubi-
re. Și a achitat 380.000 de lei pen-
tru avion”, a dezvăluit procurorul 
general. 

La doi ani de la arestarea și ex-
pulzarea profesorilor turci, procu-
rorul general a recunoscut că în 
această afacere rușinoasă pentru 
Republica Moldova „a fost implicat 
alt grup de oameni”, nu doar Vasile 
Botnari. 

„Noi am colectat probe că ordi-
nele finale veneau de la el. Până în 
ultimul moment, el nu a fost în lista 
persoanelor care erau sub acuzare. 
Acolo erau persoane care jucau un 
rol important. El și-a recunoscut 
vina. El lua decizii în acest caz, iar 
indicațiile veneau din exterior. Eu 
nu cred că directorul SIS, în situația 
de atunci, putea să ia de unul sigur 
unele decizii”, bănuiește Stoianoglo.

Stoianoglo, doar cu bănuieli 

În cele din urmă, Stoianoglo a 
spus, insipid, că cel care ar fi putut 
să influențeze asupra lui Botnari a 
fost „doar Vlad Plahotniuc”.

Trebuie amintit faptul că, la 30 
decembrie 2019, președintele Turci-
ei, Recep Tayyip Erdoğan, i-a mul-
țumit lui Igor Dodon pentru spri-
jinul acordat serviciilor secrete în 
arestarea celor șapte profesori turci. 

„Îi suntem recunoscători Mol-
dovei pentru colaborarea în lupta 
împotriva FETO (Mișcarea Gulen), 
inclusiv pentru extrădarea membri-

lor săi în Turcia”, a spus Erdogan 
în timpul vizitei lui Igor Dodon la 
Ankara.

În ce privește plata despăgubiri-
lor, până la urmă nu se știe cine a 
achitat cele 125.000 de euro: Guver-
nul, Plahotniuc, Dodon sau Botnari? 
În iunie curent, fostul președinte al 
Comisiei parlamentare de anchetă 
în cazul expulzării profesorilor tur-
ci, deputatul Fracțiunii Platforma 
DA, Chiril Moțpan, a anunțat că 
Guvernul a achitat cele 125.000 de 
euro în cazul a cinci dintre cei șapte 
cetățeni turci în urma condamnării 
Republicii Moldova la CEDO. 

„Nu știu dacă cei care au admis 
atunci aceste ilegalități […] se simt 

afectați sau nu de faptul că banii 
cetățenilor s-au evaporat din cauza 
unor greșeli admise de guvernarea de 
buzunar a lui Plahotniuc. Probabil că 
nu. […] Cei care au admis atunci un 
act ilegal ar trebui să plătească din 
buzunarul lor”, a scris pe pagina sa 
de Facebook parlamentarul. 

Procuratura mun. Chișinău a in-
tentat în vara anului 2019 dosarul 
penal în baza materialelor anchetei 
efectuate de Serviciul protecție in-
ternă și anticorupție al Ministeru-
lui Afacerilor Interne, precum și în 
temeiul hotărârii de condamnare a 
R. Moldova la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO) pentru 
încălcarea drepturilor cetățenilor 
turci.

Cine a achitat totuși 
pentru despăgubiri?

În august 2019, Chiril Moțpan 
a dezvăluit că întreaga operațiune 
a fost executată de fostul director 
adjunct al Serviciului de Informații 
și Securitate, Alexandru Baltaga. De 
asemenea, Moțpan a declarat atunci 

că Baltaga a mărturisit, în cadrul 
audierilor, că a executat ordinele 
fostului său șef, Vasile Botnari.

După ce a executat operațiunea, 
Baltaga a fost șef al Centrului An-
titerorist (CAT) al Serviciului de 
Informații și Securitate, iar din 16 
ianuarie – consilier al guvernato-
rului Băncii Naționale în domeniul 
securității. 

Cel mai interesant detaliu este 
faptul că Alexandru Baltaga a lucrat 
înainte pentru Vladimir Plahotniuc. 
Mai exact, în 2014, el a fost anga-
jat la SRL „Argus-S”, firmă de pază 
afiliată fostului președinte al Par-
tidului Democrat.

Baltaga a indicat în declarația de 
avere pentru 2014 că a avut un venit 
total în valoare de 73.332 de lei, din 
care 15.352 au constituit salariul de 
la Ministerul Afacerilor Interne, iar 
alte 57.980 drept salariu de la SRL 
Argus-S.

Cum au evoluat veniturile 
lui Baltaga

Această firmă de pază, benefici-
ară a unor contracte grase cu statul 
în perioada guvernării Partidului 

Democrat, este o întreprindere cu 
capital străin fondată de un off-sho-
re, OTIV PRIME SERVICES B.V., 
controlat de Vladimir Plahotniuc. 

La 14 octombrie 2015, Alexan-
dru Baltaga a fost numit director 
adjunct al Serviciului de Informații 
și Securitate. În același an, el a indi-
cat drept venituri 97.768 de lei, din 
care 17.505 în calitate de director 
adjunct al SIS și alte 80.263 drept 
remunerare de la Ministerul Afa-
cerilor Interne. 

Pentru 2018, a trecut un salariu 
de 121.425 de lei în calitate de di-
rector adjunct al SIS. Începând cu 
16 ianuarie 2019, după expulzarea 
profesorilor turci, Baltaga a început 
să îl consilieze pe guvernatorul Băn-
cii Naționale în domeniul securității 
cu peste 80.000 salariu pe lună.

Conform declarației sale de ave-
re pentru 2019, Baltaga a ridicat 
două salarii, cel de la SIS a constituit 
115.617 de lei, iar cel de la Banca 
Națională – 872.000. 

Alexandru Baltaga nu a fost con-
damnat pentru rolul său în expul-
zarea profesorilor turci.   
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La ce bun 
alegătorii? 
La ce bun aleșii?

A - p o l i t i c e

Cineva profită de noi. Suntem carne de tun, 
vânat, hrană pentru ambițiile de mărire 
ale cuiva. Suntem „e-lectorat”, masă 
virtuală, amorfă, ușor de reformatat. 

Atavisme ale legendei despre aprodul Purice, 
suntem movile aburcându-i în funcții pe alții. Le 
facem carieră. 

Le facem umbră, le scuturăm 
scamele de pe caftan, le lustruim 
chipul. Suntem covorul pe care 
calcă demnitarii în drumul lor 
spre glorie... Cum vă pare acest 
tablou, demn de caricaturile lui 
Daumier și „capriciile” lui Goya? 
Exagerez? O fac intenționat, ca să 
(vă) impresionez.

Pe de altă parte, cine a candi-
dat vreo dată în funcții publice 
știe ce vampir e alegătorul! Câtă 
batjocură suportă un politician 
pomenit în raza săgeților „electo-
ratului”. Vrei să știi cine ești, să-ți 
afli tainele pe care nici nu ți le 
bănuiești, îmi spunea cineva, fă-te 
om politic și vei afla atâtea despre 
tine, încât... nu că te vei mira de 
câte le știe lumea, ci tu însuți le 
vei descoperi pentru întâia dată! 
Nici nu visai, în cele mai negre 
coșmaruri confesive, că ești altul! 
Or adevărul este acela pe care îl 
știe lumea! 

E un exercițiu voyeurist-maso-
chist să trăiești permanent sub 
privirea oricărui neisprăvit, ca un 
pește în acvariu. Ca un manechin 
în vitrina unei dughene de îmbră-
căminte, care nu poate evada de 
acolo și nici nu își poate acoperi 
goliciunea sau ascunde țoalele, cu 
care l-au îmbrobodit alții, după 
moda dictată de establishment. 

O asociere vizuală cu acest 
acvariu-vitrină: aveam, în viața 
trecută, un birou situat exact în 
centrul Casei Guvernului, o ca-
să-acvariu (verificam cursul tim-
pului după orologiul de pe Arcul 
de Triumf). La orice schimbare 
de guvern, oamenii de acolo erau 
„disponibilizați”, re-angajați, 
trecând filtrele loialității (nu ale 
competențelor). Un ministru îmi 
povestea cum încercase să iasă, 
deh, ca tot omul, după serviciu 
la o bere, dar l-au prins imedi-
at fanii, oponenții, jurnaliștii și 
alți paparazzi... Cum să trăiești 
în asemenea condiții? Am evadat 
cu prima ocazie, nu înainte de a-i 
întreba pe colegii care lucrau aco-
lo de o viață: voi cum suportați 
atâtea umilințe?

Dar nici aleșii, nici alegătorii, 
ne spun experții de serviciu, nu 
sunt marii profitori. Ultimii ar fi 
în cu totul altă parte. Pioni umili 
sau nebuni răzvrătiți, cai nărăvași 
sau turnuri de pază, regi sau regi-
ne (sic!) suntem – zic experții – 
doar figuri pe eșichierul altora. Al 

Modul în care a fost otrăvit Ale-
xei Navalnîi spune multe despre 
cei care trag azi hățurile în Rusia. 
Făptașii au acționat rudimentar, 
iar beneficiarii au neglijat clar 
consecințele imediate și de lungă 
durată ale atentatului. 

Primii s-au remarcat prin ama-
torism – o stângăcie recidivând 
stânjenitor dacă ne gândim la ca-
zurile Skripal sau Litvinenko și 
care nu poate stârni decât grimase 
de dezgust pe fețele foștilor călăi 
ai KGB-ului, adevărați maeștri 
ai exterminării în comparație cu 
profanatorii de azi ai „meseriei“. 

Ceilalți, îmboldiți de o elemen-
tară dorință de răzbunare (una 
explicabilă, dacă ne aducem amin-
te de filmulețele pe care le-a tot 
turnat Alexei Anatolievici despre 
marii criminali și corupți ai Rusiei 
lui Putin), s-au dovedit a fi și mai 
nerozi decât killerii pe care i-au 
angajat. Era evident că o nouă 
eliminare a unui adversar politic 
avea să provoace reacții dure ale 
Occidentului – între fărădelegile 
anterioare ale regimului și aten-
tatul la viața lui Navalnîi flutură 
sinistru episodul Donbas, făcând 
imposibilă orice concesie principi-
ală cu Kremlinul. Totuși, umorile 
și hybris-ul demnitarilor mafioți 
au fost argumente mai puternice 
decât rațiunea și calculul politic.

Oricine ar fi comandat „cură-
țarea“ lui Navalnîi, răspunderea 
pentru atentat tot Putin o poartă. 
E prețul pe care îl plătește, ine-
vitabil, cel care creează un regim 
personalist: tot ce emană putere 
și este emanat dinspre putere e 
perceput de electorat drept lu-
crarea unui singur om. De aici, 
gloria totală, în caz de succese, dar 
și asumarea integrală a erorilor, 

în caz de eșec. 
Oricât de mult ar încerca acum 

Putin și administrația lui să dea 
vina pe alții, e „limpede“ pen-
tru toată lumea, inclusiv pentru 
adepți, că fără sancțiunea, di-
rectă sau indirectă, a „țarului“, 
zbirii nu ar fi atins un fir de păr 
de pe capul lui Navalnîi. Astfel, 
cei care au cutezat să-l otrăvească 
pe liderul opoziției rusești l-au 
expus, vrând-nevrând, și pe șeful 
cel mare, acesta urmând să tragă, 
în scurt timp, toate ponoasele: 
de la sancțiunile Occidentului la 
sancționarea discretă a celor care 
au sărit peste el atunci când au 
comandat o nouă doză de „novi-
ciok“. Și nu se știe ce e mai greu 
pentru un regim ca cel putinist: 
să încaseze sancțiuni de la străini 
sau să-i pedepsească pe „ai săi“.

Cine crede, în Rusia sau aiu-
rea, că uciderea sau intimidarea 
unor politicieni, jurnaliști și alți 
opozanți ai clicii care a ocupat 
Kremlinul denotă puterea aces-
teia din urmă, se înșală amarnic. 
Asasinarea lui Nemțov chiar sub 
zidurile vechii cetăți, otrăvirea re-
centă a lui Navalnîi, șirul lung de 
ziariști care au căzut sub gloanțe 
sau au fost bătuți cu bestialitate 
de călăii protipendadei arată mai 
curând slăbiciunea regimului – o 
improvizație condusă de un popu-
list asistat de securiști diletanți, 
de niște oameni violenți, lacomi 
și lipsiți de scrupule morale, hu-
zurind din vânzarea de gaze și 
țiței și dependenți în totalitate 
de propaganda televizată de la 
Ostankino. 

O dictatură adevărată și-ar fi 
executat adversarii deschis, așa 
cum s-a întâmplat pe vremea Ma-
rii Terori. Regimul putinist este 
însă laș, ipocrit și perfid, unul care 
își atacă victimele pe la spate și 
numai dacă acestea sunt vulne-
rabile și nu pot riposta. Coteria 
lui Putin e puternică și fioroasă 
doar pentru fraierii de acasă și 
de afară. Sper că a înțeles-o, în 
sfârșit, chiar și pragmatica doam-
nă Merkel, mare admiratoare de 
gaze rusești.

H a r t a  l u m i i

Sinucigași 
cu simbrie

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

celor care stăpânesc lumea, care 
au în mâini pâinea și cuțitul, care 
taie și spânzură, care miluiesc și 
căftănesc pe cine trebuie. S-ar 
părea că problema e a indepen-
denței. Dar nu cunosc o lume mai 
liberă decât cea care trăiește în 
uniunea de state europene „ne-
independente”, ce și-au delegat 

o bună parte din suveranitate în 
favoarea unei securități colective. 

Iar avansarea cuiva depinde 
adesea de factori absolut surprin-
zători, nu doar de susținerea „prie-
tenilor”. Ascensiunea președintelui 
american și a premierului britanic 
se pot datora influenței ruse, dar 
nu neapărat grație sentimente-
lor de prietenie, dimpotrivă! În 
definitiv, contează independența 
personală, nu cea instituțională. 
Asta înseamnă să poți spune nu 

atunci când toți urmează cursul 
comod și inert al unui „da” lipsit 
de personalitate. Avem nevoie de 
un om independent și cu persona-
litate. Slujind propriul program, 
nu mișcat pe eșichier de ambițiile 
altora. Devii ridicol atunci când te 
anunți voinicul fără frică și priha-
nă, dar de fapt îl slujești, din ne-
știință, prostie sau ambiție, pe cel 
pe care îl „contești”. Te „opui”, ca, 
după o fază zgomotos-revoluționa-
ră, să te abandonezi apoi, jalnic, 
destinului, precum un personaj 
dintr-o epigramă de Busuioc.

Nu interesul altora e problema, 
ci care va fi profitul nostru. Nu 
ești doar vânător sau vânat. În 
lanțul trofic cineva beneficiază 
(poate) de prezența ta, dar poți 
să profiți și tu, dacă știi regula 
jocului. De prezența cui în vârfu-
rile piramidei politice ai profita 
cel mai mult? Cu cine nu-ți va fi 
rușine să ieși în lume? Cine va 
urzi mai puține intrigi, în secret, 
împotriva ta? 

P.S. Apropo, știți cu ce se ocu-
pă un președinte? Igor Dodon a 
descris pe pagina sa de realizări 
un „eveniment” recent: inaugu-
rarea unui sens giratoriu (sic!) la 
intrarea într-un sat. Ăsta-i eveni-
ment de nivelul președintelui? – 
se întreba un prieten. O fi, acesta 
e „nivelul” lui! Dar s-ar putea să 
fie și un „eveniment istoric”. Nu 
doar pentru faptul că obiectul e la 
intrarea în satul socrilor lui Do-
don (Internetul i-a zis „Intersecția 
soacrei”). Evenimentul ar avea și 
semnificații profunde. Or întreba-
rea: în ce sens ne mișcăm (spre Est 
ori spre Vest)? – are pentru noi 
acest răspuns: în sens giratoriu! 
Iar „Intersecția soacrei” ne este 
blazonul. Stema. Monumentul.

O asociere 

vizuală cu acest 
acvariu-vitrină: aveam, 

în viața trecută, un 
birou situat exact 
în centrul Casei 

Guvernului, o casă-
acvariu (verificam 

cursul timpului după 
orologiul de pe Arcul 
de Triumf). La orice 

schimbare de guvern, 
oamenii de acolo erau 

„disponibilizați”, 
re-angajați, trecând 

filtrele loialității (nu ale 
competențelor).

Declarație
Intelectualii şi oamenii de creație din Republica Moldova sprijină 

apelul Svetlanei Alexievici, laureată a premiului Nobel, membru al 
Prezidiului Comitetului Coordonator al mișcării de rezistență din Be-
larus şi sunt alături de poporul belarus în lupta lui pentru democrație 
şi pentru respectarea libertăților fundamentale ale omului.

Condamnăm ca inumane şi anacronice metodele represive ale 
autorităților beloruse şi cerem punerea în libertate a membrilor 
opoziției democratice şi a tuturor deținuților politici. Poporul 
belarus e singurul suveran care îşi poate determina destinul. Sun-
tem solidari cu acest popor şi solicităm inițierea unui dialog între 
putere şi opoziție.

Ne desolidarizăm de declarațiile lui Igor Dodon, care a recunoscut 
legitimitatea alegerilor din Belarus, contestate de observatorii inter-
naționali şi de statele europene, şi consideră că acțiunile represive ale 
autorităților de la Minsk sunt „treburi interne” ale statului belarus.

Centrul PEN din Republica Moldova
Uniunea Scriitorilor din Moldova

Uniunea Editorilor din Moldova
Institutul de Filologie „B.P. Hasdeu”
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„Pentru că în Rusia e mai rău ca aici”

8 septembrie 2020, dimineață. 
Ajung pe plaja de la Nice. Intru în 
mare. O doamnă mă salută rusește 
și mă întreabă dacă sunt  rusoaică. 
Îi spun că nu sunt, dar vorbesc 
rusa. Femeia îmi zâmbește și mă 
întreabă curioasă de unde vin. Fac 
cunoștință cu Alla. O rusoaică de 
vreo 50 de ani din regiunea Nijny 
Novgorod din Rusia. Trăiește de 
15 ani în Franța împreună cu so-
țul. Deși a făcut cursuri de stu-
diere a limbii franceze la Nice, la 
Universitatea Cote D’Azur, pentru 

care a plătit 1000 de euro, nu s-a 
putut integra pe deplin în socie-
tatea franceză, pentru că nu și-a 
găsit nici de lucru, îmi mărturi-
sește ea franc. Aflu că au locuit 
14 ani în Provence, iar de un an 
de zile este la Nice. 

Curioasă, femeia mă întreabă 
cum am reușit să vin în Franța 
când moldovenii nu pot ieși din 
RM din cauza epidemiei de Co-
vid-19. Îi spun interlocutoarei mele 
că sunt cetățean român cu drep-
turi depline de a circula în spațiul 
Uniunii Europene cu respectarea 
regulilor impuse de situația pande-
mică în care trăiește omenirea azi. 

„Aaaaa, deci sunteți român-
că?!...”, accentuează ea mirată. 
Îi spun: „Da, sunt româncă din 
Basarabia”. „Deci voi, moldovenii, 
aveți și pașapoarte românești și 
puteți circula liber în spațiul UE? 
Și aveți și așa facilități ca tinerii 
moldoveni să învețe aici, gratuit? 
Mda... vot ono shto?!”, se miră 

aceasta că absolvenții de liceu din 
R. Moldova sunt acceptați la studii 
și în state din Uniunea Europea-
nă atunci când cunosc limba țării 
unde decid să-și facă studiile. 

După o pauză, e rândul meu 
să pun întrebări. O întreb dacă-i 
place Nice, francezii, Franța. „Oi, 
nenaviju franțuzov i Franțiiu toje! 
Vî prosto ne predstavleaete sebe!” 
(„Îi urăsc pe francezi cu tot cu 
Franța lor! Nici nu vă imaginați 
cât de tare!”). 

Stupefiată, o întreb de ce urăște 
francezii și Franța? De ce trăiește 
aici de 15 ani și nu merge înapoi 
în Rusia? „Potomu, shto tam v 
Rosyi huje cem tut!” („Pentru că 
în Rusia e mai rău ca aici”).

O remarcă. La Nice și, în gene-
ral, pe Coasta de Azur, sunt foarte 
mulți ruși. În general, sunt oameni 
bogați și foarte bogați, persoane 
din showbizul rusesc, care dețin 
pe Riviera Franceză proprietăți 
luxoase.

Scriitoarea Svetlana Alexievici, 
laureată a Premiului Nobel, publică 
pe site-ul PEN Club din Belarus un 
scurt mesaj în care constată, cu în-
grijorare, că este singurul membru 
al Prezidiului Comitetului Coordo-
nator (al mișcării de rezistență din 
țara sa – n.n.) rămas în libertate:

„Ceilalți sunt fie în închisoare, 
fie expulzați din țară...

Mai întâi ne-au furat țara, acum 
ni-i răpesc pe cei mai buni dintre 

noi. Dar în locul acestora vor veni alte sute. Nu Comitetul Coordonator 
s-a răzvrătit. S-a răsculat țara. Aș vrea să repet ceea ce am afirmat 
întotdeauna. Noi nu am urzit o lovitură de stat. Nu am vrut să creăm 
o ruptură în societate. Noi am dorit un dialog social. Lukașenko zice 
că nu va discuta cu strada, dar strada înseamnă sute de mii de oameni, 
care ies în stradă zilnic. Nu e strada, e poporul.

Oamenii ies în stradă împreună cu copiii lor, pentru că ei cred în victorie.
Aș vrea să mă adresez intelighenției ruse, numind-o astfel din veche 

obișnuință. Voi de ce tăceți? Am auzit doar voci răzlețe în susține-
rea noastră. De ce tăceți, văzând cum este călcat în picioare micul și 
mândrul popor? Or noi încă suntem frații voștri.

Iar poporului meu vreau să-i spun că îl iubesc. Și mă mândresc cu el”.

„De ce tăceți?”

Mircea V. CIOBANU

Cutiuța milei

Valentin BUDA

Un amic m-a rugat să o duc 
până la aeroport. Urma să se în-
toarcă la Chișinău, după trei luni 
lucrate într-o bucătărie a unui re-
staurant din Birmingham. 

Anglia, așa cum o cunoscuse 
ea, de la muncă acasă și retur, nu 
i-a plăcut. Plus, presiunea unui 

iubit care „are doar biometric 
și nu poate veni în Anglia”, fapt 
pentru care o „geloza strașnic”. 
Facem conversație de uzură pen-
tru a umple cele 90 de minute de 
drum până la Luton. E noapte, 
autostrada destul de liberă, am 
plecat la timp, încerc să rezist ten-
tației de a accelera și mă mențin 
în limitele vitezei legale.

- Tari ești tu di cuminte la ruli!
- Adică? 
- Iaca, mă uit și nu ai sărit di 

opdzăși pi oră di când ne-am por-
nit. Da drugu meu nu lasă băm-
văul sub 100 pi poltava.

Zâmbesc, o privesc cu coada 
ochiului. Sigur nu va reveni în 
UK, așa că nu văd sensul nici să 
îi deslușesc raznița dintre kilo-

metri și mile, nici să îi zdruncin 
încrederea în talentul de pilot al 
iubitului neconsolat dintre viile 
Basarabiei.

- Trebuie să fie krutoi omu’ 
tău!, o încurajez. Și cred că se 
bucură că revii la el.

Privește pe geamul lateral 
undeva în beznă și oftează din 
rărunchi.

- Karoce, a s’mă înnădușe di 
bucurie deam...

O las să își consume zbuciumul 
intestin cu privire la reîntâlnirea 
după un trimestru de regat și, 
peste câteva secunde, virez dia-
logul spre meteorologie. Britanicii 
spun, atunci când nu mai ai teme, 
vorbește despre vreme...

Ambasadorii din România, Li-
tuania, Suedia, Cehia, Austria și 
alte state europene au mers acasă 
la Svetlana Alexievici, laureată a 
Premiului Nobel pentru Literatu-
ră, membru al Consiliului de Co-
ordonare al opoziției din Belarus și 
ultima din liderii opoziției din Be-
larus rămasă în libertate, pentru a 
împiedica o eventuală arestare a sa.

Vremea dictatorilor care bagă în 
închisoare cetățeni liberi care vor 

să trăiască liberi, în democrație, a trecut, dar Alexandr Lukașenko 
nu a înțeles asta.  

Felicitări Ministerului Afacerilor de Externe Român și Ambasadorului 
României din Minsk, domnul Viorel Moșanu! Felicitări de asemenea 
și Ministerelor Afacerilor de Externe și Ambasadorilor celorlalte State 
implicate în împiedicarea arestării sale!

Vremea dictatorilor care 
bagă în închisoare cetățeni 
liberi a trecut

Cât de rațională e rectificarea 
bugetului de stat

Suntem la a treia rectificare 
a Bugetului de stat pentru anul 
2020, cu o gaură de peste 16 mi-
liarde de lei deficit. Este perioada 
„cârchitului găurilor” care nu pot 
fi acoperite, de facto, cu nimic. 
Să ai o linie de buget planifica-

tă pentru un sector și să o muți 
pentru altul nu este cea mai bună 
soluție. Mă îngrijorează însă fap-
tul de ce se iau 500 de milioane 
de lei planificați pentru sectorul 
de sănătate şi se direcționează că-
tre alte ramuri şi asta pe timp de 
pandemie? Oare cât de rațională 
este această decizie?

Nu demult se strângeau bani la 
Ministerul de Finanțe din partea 
cetățenilor și agenților economici 
pentru că nu ajungeau resurse 
pentru procurarea echipamen-
telor de primă necesitate în spi-
tale în situație pandemică. Așa 
de ușor s-a uitat de acest lucru? 
Acum însă, ce – sunt bani sufi-
cienți colectați de la cetățeni și 

agenți economici de la început 
de pandemie încât așa ușor trec 
500 de milioane din sănătate către 
alt sector? Apoi să mai treacă un 
timp și iar să cereți de la cetățeni 
și agenți economici donații când 
veți vedea prostia făcută? Ceea 
ce se face acum este același lucru 
dacă ai lua pâinea flămândului 
căci oricum flămând va rămâne... 
Mai clar ca niciodată că ipocrizia 
politică e în capul mesei.

Pentru informare: până la 30 
iunie, în conturile deschise de Mi-
nisterul de Finanțe, pentru donații 
destinate combaterii COVID-19, au 
intrat, în total, 25.414.401,80 lei, 
dintre care: 25.102.395,06 lei, 3560 
de euro și 13.298 de dolari SUA.

Viorica ANTONOV

Lucian IULIAN GAL

O societate se definește nu doar 
prin bunăstare sau lipsa ei, ci și prin 
atitudinea ei față de Nebunie. În di-
ferite epoci Nebunia a fost definită 
și abordată diferit. Epoca modernă 
a debutat printr-o mare deschidere 
pentru Nebunie. În anii 60 ai secolu-
lui trecut, la Paris s-a făcut un expe-
riment prin care desenele mai multor 
schizofrenici clinici au fost expuse 
într-o galerie de artă. Succesul a fost 
mare și a provocat o nouă direcție în 

artele plastice, care e în vogă până azi – acele picturi semi naive cu o mare 
preocupare pentru detalii. Astăzi există caiete de colorat pentru maturi 
cu mii de detalii, menite, spun ei, să calmeze. Totuși trebuie să se știe 
că obsesia pentru detalii era un simptom caracteristic schizofrenicilor.

Literatura și arta au făcut mai întâi din Nebunie o temă, apoi o sursă 
de inspirație, sfârșind prin a crea cultul Nebunului de geniu în capul 
căruia se nasc cele mai atractive opere artistice și nu doar artistice. 
A fi nebun a devenit o chestie de fițe, un lux aristocratic, o carte de 
vizită. Astăzi acest proces de înnebunire a depășit cultul pentru indi-
vidul nebun și a crescut într-o Nebunie Instituționalizată. Atunci când 
domenii întregi ale unei societăți, cum este școala, medicina, poliția, 
guvernul prin puterea sa de a face legi, au luat-o razna, putem vorbi 
de epoca nebuniei instituționalizate.

Nebuni au mai fost, dar ca să faci din nebunie o lege, un fapt de 
normalitate pe care să-l institui prin legi, așa ceva nu a mai fost.

Bună dimineața, sau bună seara? Tuturor.

Despre nebunie

Savatie BAȘTOVOI

Victoria POPA

Mâinile tatei

Priveam mâinile tatei. Cu stân-

ga atingeam dreapta. Venele căr-
noase șerpuiau pe sub piele spre 
degete în râuri lungi, la fel ca în 
copilărie. 

Mari și puternice, doar că acum 
erau mai tinere, mai albe, nearse 
de soare. 

Întorc cu dreapta palma stângă 
a tatei, atât e de mare și cu linii 
adânci în ea. Doar că acum, e fără 
bătături. 

Curate, luminoase, mâinile ta-
tei din copilărie. Doar că acum, 

erau mai fine. Cu unghii groase, 
sănătoase, tăiate scurt și cu rân-
duri ca marmura galbenă, doar 
că azi, erau mai albe. 

Și fiecare por al pielii îl 
simțeam cum respiră. Și zburam. 
Ah, mâinile zdravene ale tatei, 
care despicau în două piatra, la 
fel de mari și frumoase. Cu degete 
lungi... Doar că acum erau mai 
odihnite.

Tata nu mai era... Erau mâinile 
mele... (A.C.)

Alexandru CAZACU DOR
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Au luptat pentru 
libertatea 
Lituaniei (4)

Batalioanele erau formate preponderent 
din colaboraționiști locali, activiști 
de partid și tineri comsomoliști, foști 
partizani sovietici, soldați demobilizați 

din Armata Roșie. Fiecare district rural avea 
desemnate plutoane de exterminare, acestea 
constând din 20-30 de persoane, conduse de 
lucrători de stat și/sau de partid. O perioadă 
îndelungată unitățile sovietice de exterminare au 
numărat aproximativ 20 000-22 000 de oameni, 
inclusiv 17 000 de lituanieni. 

E X E R C I Ț I U L  M E M O R I E I

(urmare din numărul trecut)

În lupta împotriva mișcării 
partizanilor lituanieni, instituți-
ile represive ale statului sovietic 
au folosit pe scară largă agenți, 
informatori și grupurile speciale 
de informatori de poliție care ac-
tivau sub acoperire ca partizani. 
În 1952-1953, activitatea agenților 
și operațiunile grupurilor speciale 
au devenit cele mai importante în 
lupta împotriva partizanilor litu-
anieni. 

27 700 de agenți

Prin natura activităților, agen-
ții erau împărțiți în agenți interni 
(infiltrați în echipele de partizani și 
în organizațiile clandestine), agenți 
speciali (trimiși cu misiune într-un 
anumit loc), agenți de șoc (membri 
ai grupurilor teroriste), agenți celu-
lari (care îi spionau pe cei arestați), 
agenți de influență (care formau 
opinia publică și a persoanelor in-
dividuale) etc. În 1951, la dispoziția 
Ministerului Securității de Stat se 
aflau 27 700 de agenți. 

Agenții de șoc ai grupurilor spe-
ciale au fost cea mai periculoasă și 
cea mai oribilă categorie de agenți. 
Pretinzând că sunt partizani din 
alte regiuni, ajunși la fața locului, 
aceștia aveau scopul să stabilească 
relații cu partizanii locali, iar ulte-
rior, convocându-i la o întrunire, 
îi împușcau sau îi arestau. Pentru 
a elimina martorii, agenții de șoc 
ucideau adesea familii întregi de 
populație civilă, lăsând să se în-
țeleagă că făptașii crimelor ar fi 
partizanii lituanieni. 

La începutul anului 1952, Mi-
nisterul Securității de Stat al R.S.S. 
Lituaniene avea la dispoziție șase 
grupuri de agenți de șoc, cu o com-
ponență de 77 de agenți. Conform 
datelor incomplete, în 1945-1959, 
grupurile speciale au ucis apro-
ximativ 500 de partizani, au luat 
prizonieri circa 220 de peroane, au 
ucis 60 de civili. De asemenea, au 
purtat în mod insidios o anchetă 
cu aproximativ 700 de participanți 
ai mișcării de rezistență din Litua-
nia, iar ca urmare au fost arestați 5 
000 de susținători și persoane de 
legătură ale partizanilor. Conform 
documentelor sovietice, numărul 
total al „exterminatorilor” uciși 
în luptele împotriva partizanilor 

lituanieni a atins cifra de 2 000 
de persoane. 

Mii de oameni au fost 
arestați, exterminați 
fizic sau deportați 

În imposibilitatea de a înfrânge 
rezistența militanților pentru li-
bertatea și independența Lituaniei 
prin aplicarea forței armate, regi-
mul sovietic a recurs la alte metode 
pentru a submina baza socială a 
luptătorilor pentru libertate, și 
anume distrugând stratul social 
care i-a sprijinit. În categoria celor 
mai periculoși dușmani ai sistemu-
lui sovietic au fost trecuți membrii 
mișcării de rezistență și rudele lor, 
oamenii care ascundeau partizanii 
sau îi susțineau, precum și țăranii 
care au refuzat să se alăture gospo-
dăriilor colective (colhozuri – n.a.).

Mii de oameni au fost arestați, 
exterminați fizic sau deportați în 
regiunile de est ale Uniunii Sovie-
tice, iar gospodăriile familiilor par-
tizanilor și ale susținătorilor lor au 
fost confiscate. Conform datelor 

statistice, ca urmare a deportărilor 
sovietice, din RSS Lituaniană au 
fost exilați cu forța circa 40 002 de 
oameni în luna mai 1948, 33 500 
de oameni – în martie 1949 și 20 
357 de oameni – în octombrie 1951. 
Ca urmare, partizanilor lituanieni 
le venea tot mai greu să se asigure 
cu alimente, haine și alte necesități 
de bază. Deportările au fost pre-
gătite din timp și în cel mai mare 
secret, efectuate pe neașteptate 
și în mod insidios, pentru a evita 
orice încercare de fugă sau eschi-

vare din partea oamenilor locului. 
Pentru transportarea familiilor 

deportate au fost folosite camioane 
și vagoane pentru transportarea 
animalelor, fără condiții sanitare 
sau igienice. Drumul în astfel de 
condiții a durat câteva săptămâni, 
cu numeroase victime din rândul 
pruncilor și al bătrânilor, incapa-
bili să suporte călătoria lungă și 
obositoare până în regiunile de est 
ale Uniunii Sovietice.

Jonas Žemaitis-Vytautas, 
împușcat în închisoarea 
Butyrskaja din Moscova

Rezistența armată în RSS Litu-
aniană a luat sfârșit în primăvara 
anului 1953. În mai 1953, generalul 
de brigadă Jonas Žemaitis-Vytau-
tas a fost capturat de organele so-
vietice de represiune și, după un an 
și jumătate de torturi și interogato-
rii, a fost împușcat în închisoarea 
Butyrskaja din Moscova. În 1956, 
a fost arestat unul dintre ultimii 
conducători ai mișcării lituaniene 
de partizani – Adolfas Ramanaus-
kas-Vanagas, torturat cumplit în 
închisoarea din Vilnius și executat 
în noiembrie 1957. 

În ciuda faptului că rezistență 
armată a fost înfrântă, iar lupta cu 
regimul sovietic a căpătat ulterior 
caracterul mișcării de disidență, 
memoria poporului lituanian des-
pre luptătorii pentru libertatea 
și independența Lituaniei a fost 
întotdeauna vie fiind transmisă 
următoarelor generații. Imediat 
după disoluția Uniunii Sovietice 
și reafirmarea independenței Li-

tuaniei, autoritățile au demarat 
un program complex de reabilitare 
a memoriei și de recunoaștere a 
drepturilor victimelor regimului 
totalitar-comunist și a eroilor re-
zistenței armate. 

Au fost aduse acasă osemintele 
lituanienilor care au murit în anii 
deportării. Armata lituaniană din 
perioada anilor de luptă contra ocu-
pației sovietice a fost reconfirmată 
drept unicul organ de stat legal în 
Lituania în perioada anilor de re-
zistență armată anticomunistă, iar 

Rezistența armată antisovietică în Lituania 
în anii 1944-1953

structurile instaurate în republică 
de către regimul totalitar-comunist 
au fost scoase în afara legii. 

Drept omagiu adus mișcării de 
rezistență armată în perioada anilor 
1944-1953, Seimul (Parlamentul) 
lituanian a declarat anul 2018 – 
Anul Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas. Osemintele lui Adolfas Rama-
nauskas-Vanagas, identificate prin 
metoda ADN-ului de către un grup 
de cercetători ai Centrului Genoci-
dului și Rezistenței Populației din 
Lituania într-o groapă comună și 
anonimă din Cimitirul Orfanilor, 
au fost reînhumate la 6 octombrie 
2018 în mod solemn, cu onorurile 
corespunzătoare unui conducător 
de stat, în cimitirul Antakalnis din 
Vilnius. 

„În memoria luptei 
de partizani care și-a atins 
în cele din urmă scopul”

În data de 4 octombrie 2018, re-
prezentantul oficial al Ministerului 
de Externe al Federației Ruse, Ma-
ria Zaharova, exprima indignarea 
Kremlinului față de ceremoniile 
de comemorare a lui Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas la Vilnius, în 
mod absolut nejustificat etiche-
tându-l ca „lider al bandelor” și ca 
„colaborator nazist”. Ministerul de 
externe rus afirma că „oficialitățile 
lituaniene, continuă încercările de a 
revizui istoria recentă și de a-i pre-
zenta pe membrii bandelor «fraților 
pădurii» în calitate de «eroi-muce-

nici» care au luptat în Lituania în 
anii postbelici. […] Este o situație 
cinică prin faptul că mormântul 
celui care se face responsabil de 
moartea unui număr considerabil 
de peroane civile se va afla în imedi-
ata vecinătate cu mormintele celor 
5 000 de soldați sovietici, care au 
murit eliberând orașul Vilnius de 
cotropitorii fasciști”.

Președintele Republicii Litua-
nia, Dalia Grybauskaitė, comen-
tând declarațiile Mariei Zaharova, 
afirma: „Rusia îl urăște pe co-
mandantul de partizani Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, fapt care 
confirmă încă o dată că noi cele-
brăm un erou, simbolul libertății 
noastre”. Prim-ministrul lituanian, 
Saulius Skvernelis, consemna cu 
aceeași ocazie: „Judecând după 
reacția țării vecine, vedem că am 
luat de fapt o decizie corectă, iar 
pentru ei – inamicul (Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas – n.a.) a fost 
deosebit de important și periculos. 
Cred că este ziua victoriei popo-
rului nostru, a luptătorilor noștri 
pentru libertate, pentru că înain-
tașul nostru este înmormântat așa 
cum ar fi trebuit, în memoria luptei 
de partizani care și-a atins în cele 
din urmă scopul”.

Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător 
științific, Institutul de Istorie

* text elaborat în cooperare cu 
Centrul de Cercetare a Genocid-
ului și Rezistenței din Lituania

Cercetări arheologice desfășurate în Cimitirul orfanilor, din Vilnius, în urma cărora 
la 1 iunie 2018, într-o groapă comună au fost identificate osemintele lui Adolfas 

Ramanauskas-Vanagas, torturat și ucis de KGB în 1957. (imagine preluată 
din „Lithuanian Military Digest”, octombrie 2018):

Imagini de la ceremonia de reînhumare a osemintelor lui Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
6 octombrie 2018. În această zi, întregul popor al Lituaniei a adus un omagiu 

comandantului mișcării de rezistență armată care a luptat contra ocupației sovietice 
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Suicidul, de ce ajung 
unii să-l comită?

Suicidul se află în top 10 cauze ale 
mortalității la nivel mondial. Anual, 
circa 800 mii de oameni se sinucid, adică 
o persoană la fiecare 40 de secunde. 

Conform datelor Agenției Naționale pentru 
Sănătate Publică, în anul 2019, decesul prin 
suicid a survenit în cazul a 467 de persoane din 
R. Moldova.

S Ă N Ă T A T E

Psihoterapeutul Ștefan Popov 
spune că, de regulă, suicidul are 
la bază senzații intense de lipsă 
de valoare și utilitate, vinovăție, 
sentimentul de singurătate, lipsă 
de iubire, înțelegere sau accepta-
re, senzația de a fi o povară pentru 
ceilalți sau de pierdere a sensu-
lui în viață, aceste senzații fiind 
adesea manifestate în cadrul unor 
psihopatologii precum tulburări-
le depresive, bipolare sau crizele 
psihotice. 

Pe fundalul stărilor depresive, 
anumite evenimente stresante (di-
vorț, deces, dificultăți financiare, 
blamare și rușine socială, etc.) pot 
reprezenta factori declanșatori ai 
suicidului, dar nefiind cauze sufi-
ciente în sine. În 94% din cazurile 
de tentative de suicid sau suicidul 
comis s-a identificat cel puțin o 
tulburare psihopatologică.

„Îmi doream să termin 
cu standardele impuse 
de societate și familie”

„Aveam 19 ani atunci când am 
decis că trebuie să opresc acele 
chinuri emoționale prin care tre-
ceam. Relația cu prietena se înche-
iase neașteptat, aveam note slabe 
la liceu, părinții aveau așteptări 
prea mari, iar certurile cu ei îmi 
scăzuseră din stima de sine atât 
de mult încât nu mă mai simțeam 
nici susținut de nimeni, nici apt 
de a face ceva. 

Oriunde mă întorceam dam cu 
nasul în eșecuri. În timp ce colegii 
de școală au pornit pe căi de dez-
voltare, facultate, familie, joburi, 
eu nu-mi găseam rostul în viață. 
Era o seară de octombrie, după 
o ceartă cu tata, am luat cutia cu 
medicamente, m-am închis în ca-
meră și am băgat în mine câteva 
zeci de pastile pe care le-am avut 
la îndemână. 

Îmi doream să termin cu toate 
acele standarde care-mi erau im-
puse de societate și familie. Peste 
câteva minute, nu mai simțeam 
timpul, am avut amețeli, apoi 
m-am trezit pe patul de spital. 
Noroc că m-a găsit la timp sora 

Sergiu BEJENARI

și a chemat ambulanța. Am su-
praviețuit pentru că așa mi-a fost 
norocul, probabil. Acum, la aproa-
pe zece ani distanță, am reușit să 
fac multe lucruri și să mă integrez 
în societate. M-au ajutat foarte 
mult sesiunile de psihoterapie”, 
povestește Alex, un tânăr care 
în adolescență a avut o tentativă 
eșuată de suicid.  

„Rata de suicid la bărbați
 e de 3-4 ori mai mare 
decât la femei”

„Fiecare perioadă în viața omu-
lui poate constitui un factor de-
clanșator al unei crize emoționale 
în funcție de context și resurse, 
totuși cele mai multe cazuri de 
suicid au loc în perioada 15-30 
de ani. Este o perioadă cu multe 
provocări sociale și emoționale: 
acceptarea și integrarea socială, 
realizarea unei identități perso-
nale și profesionale, găsirea unui 
rost și rol social, tranziția către 
autonomie și independență față 
de familie, dar și crearea propriei 
familii, responsabilități multiple 
etc.”, spune psihoterapeutul. 

După criteriul de gen statistici-
le sunt disproporționale. Rata de 
suicid în rândul persoanelor de 
gen masculin fiind mai mare de 
3-4 ori decât în rândul celor de sex 
feminin. „Unul dintre factorii care 
explică numărul mare de cazuri 
de suicid în rândul bărbaților este 
educația culturală privind vulne-
rabilitatea emoțională la bărbați. 
Bărbații își acceptă mult mai difi-
cil așa-zisele vulnerabilități emo-
ționale, vorbesc mai puțin despre 
emoții pentru a solicita un sprijin, 
respectiv, depășesc mai greu situ-
ațiile de criză și se auto-blamează 
ca nefiind „bărbați adevărați”. Un 
alt factor este că bărbații recurg la 
metode de suicid mai letale decât 
femeile”, explică Ștefan Popov. 

Sunt necesare campanii de 
informare și sensibilizare 
a populației cu referire 
la suicid 

„În fiecare an, pe 10 septem-
brie, este marcată Ziua Mondială 
de Prevenire a Suicidului. În acest 
context, centrele comunitare de 
sănătate mintală și centrele de 
sănătate prietenoase tinerilor 
din republică au pregătit activi-
tăți de informare și psihoeducație 
privind semnalele de alarmă și 
intervențiile ce trebuie urmate 
în cazuri de pericol. 

De asemenea, este păstrat con-

tactul permanent cu persoanele 
cu depresie și alte tulburări aflate 
în vizorul centrelor comunitare 
de sănătate mintală. Contextul 
epidemic complică pe alocuri 
desfășurarea activităților cu 
implicarea unui public nume-
ros. Dar centrele se adaptează 
situației actuale pentru a ajunge 
la publicul țintă”, spune pentru 
GAZETA de Chișinău , Constanța 
Popa, consultantă în comunicare 
la Institutul de Sănătate mintală 
accesibilă în comunitate Trimbos 
Moldova.

Ce fac autoritățile 
pentru prevenirea 
suicidului

În 2017, a fost aprobat și este 
în faza de implementare Progra-
mul Național privind Sănătatea 
Mintală pentru anii 2017-2021, 
care cuprinde o serie de măsuri și 
acțiuni privind reforma sistemu-
lui spre unul accesibil, echitabil și 
care asigură continuitatea acor-
dării suportului și incluziunea 
socială.

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale realizează pro-
movarea politicii corespunzătoare 
cu privire la sănătatea mintală a 
populației, în special a copiilor 
și adolescenților, prin integrarea 
serviciilor de sănătate mintală și 
serviciilor prietenoase tinerilor 
în asistența de medicină primară.

„În țară activează 40 de Centre 
Comunitare de Sănătate Mintală 
(CCSM) și 41 de Centre de Sănă-
tate Prietenoase Tinerilor (CSPT) 
în cadrul instituțiilor de asistență 
medicală primară din toate ra-
ioanele și municipiile. Acestea 
abordează integrat și multidis-
ciplinar promovarea și asistența 

în domeniul sănătății mintale și 
sănătății adolescenților și tine-
rilor. Centrele oferă atât servicii 
consultative multidisciplinare în 
domeniul sănătății mintale și or-
ganizează activități instructiv-me-
todice de promovare a deprinde-
rilor de viață sănătoase pentru 
diverse grupuri țintă – adolescenți 
și tineri, specialiști, părinți, alți 
membri ai comunității”, explică 
Constanța Popa. 

Cum putem identifica 
comportamente suicidare 
la persoanele care 
nu vorbesc despre asta? 

Specialiștii spun că este foarte 
dificilă observarea comportamen-
telor suicidare la persoanele care 
nu vorbesc despre asta, dar totuși, 
în cele mai multe situații, suicidul 
are la bază o depresie. „Acestea se 
manifestă prin comportamente 
depresive, retragerea totală din 

viața socială (familie, prieteni), 
pierderea intereselor și a plăceri-
lor, schimbări intense ale stărilor 
emoționale, lipsa de speranță față 
de viitor, absența motivației de a 
trăi, autoagresivitate, discuții sau 
mențiuni despre moarte, căutarea 
mijloacelor pentru suicid, creș-
terea consumului de alcool sau 
expresii care nu anunță în mod 
direct intenții suicidare, cum ar 
fi: „Nimeni nu are nevoie de mine; 
Tuturor le-ar fi mai bine fără 
mine; Mă simt o povară pentru 
ceilalți; Simt că respir aerul altor 
persoane; M-am săturat să trăiesc; 
Cui pasă dacă mor?; În curând 
nu o să vă mai chinuiți cu mine 
etc.”, a comentat psihoterapeutul 
Ștefan Popov pentru GAZETA de 
Chișinău.

Unde se pot adresa
persoanele care 
au gânduri suicidare

Persoanele care au nevoie de 
ajutor sau informație privind ris-
curile suicidului pot să apeleze la 
ajutorul specialiștilor din cadrul 
Centrului Comunitar de Sănătate 
Mintală din localitatea lor (lista 
poate fi accesată pe site-ul www.
trimbos.md).

Psihoterapeutul Ștefan Popov 
îndeamnă persoanele care au 
simțit unele semnale din partea 
persoanelor dragi să fie mai re-
ceptivi la nevoile și sentimentele 
persoanei aflate în dificultate, 
să manifeste mai multă empatie, 
înțelegere și validare emoționa-
lă, disponibilitate de a fi alături, 
invitarea la comunicare și suport 
emoțional, să recomande persoa-
nei să se adreseze la un specialist, 
iar în cazurile critice să apeleze la 
serviciile de urgență 112.

Lucrarea „The Scream”, litografie de Edvard Munch, anul 1895

Aveam 

19 ani atunci când 
am decis că trebuie 

să opresc acele 
chinuri emoționale 
prin care treceam. 

Relația cu prietena se 
încheiase neașteptat, 
aveam note slabe la 
liceu, părinții aveau 
așteptări prea mari, 

iar certurile cu ei îmi 
scăzuseră din stima 

de sine.



Vineri / 11 septembrie / 2020

12
GAZETA de Chișinău

C U L T U R Ă

„Arta țese mistere în jurul nostru”
- Dragă Lucreția Bârlă-
deanu, felicitări pentru 
romanul „Misterul de 
Est”, apărut recent la 
Editura Arc din Chișinău. 
Poți comprima subiectul 
în câteva fraze? De ce ai 
optat anume pentru acest 
subiect? 
- Romanul „Misterul de Est” 

istorisește o poveste de dragoste 
ce se consumă la Paris dintre un 
francez și o româncă. Pe acest 
fundal se profilează diverse as-
pecte ale vieții sociale din cele 
două părți ale Europei. În partea 
de Est: căderea comunismului 
și consecințele lui, perioada de 
tranziție și urmele ei dureroase, 
emigrarea populației și alte feno-
mene sociale pe care personajele 
romanului le suporta. În Vest: 
societatea de consum și relația 
individului cu ea, migrația în 
Franța, pierderea reperelor sa-
crale și încercarea de a le înlocui 
cu altceva.

 Dar partea cea mai relevantă 
a romanului este relația perso-
najelor cu misterele pe care le 
poate țese în jurul lor arta. Astfel, 
portretul unei tinere femei din 
casa protagonistului  ajunge, în 
urma unor împrejurări curioase, 
să le marcheze viața. 

- Cât de ușor sau greu l-ai 
scris? Au fost porțiuni de 
text pe care a trebuit să le 
rescrii?
- Mă întrebi de procesul scri-

erii acestui roman. Trebuie să 
recunosc că, odată prinsă în mre-
jele lui, am trăit o relație destul 
de pasională. Pe unele porțiuni, 
ce-i drept, scrisul avansa încet, 
căci aveam de parcurs drumuri 
necunoscute și periculoase, de 
aceea trebuia să am la îndemâ-
nă echipament adecvat și să fiu 
destul de prudentă la povârnișuri 
abrupte. Cum știi, am lucrat cu 
un material inflamabil… A fost 
o perioadă când a trebuit să iau 
chiar un respiro. Dar am reve-
nit curând având convingerea că 
trebuia să-l duc la un bun sfârșit. 
Bun sfârșit nu doar în sens de a-l 
finaliza. Nu am rescris nimic. Am 
trăit cu acest subiect pe parcursul 
câtorva ani buni. Și nu mi-a fost 
deloc urât ori trist. Din contra. 
Iar când am predat romanul la 
Editură, am avut sentimentul 

unei misiuni împlinite. Misiu-
ne ce mi-o asumasem voluntar, 
bineînțeles. 

- În ce moment ai simțit că 
personajele se încarnea-
ză? Le-ai văzut aievea, le-
ai auzit vocea?
- Am văzut în realitate, în 

timp, trei portrete de femei, 
care m-au impresionat nu doar 
din punct de vedere estetic, ci și 
pentru destinul pământesc al pro-
tagonistelor, destul de dramatic. 
La început, am scris romanul de 
mai multe ori în gând. Când am 
început să aud vocile personaje-
lor, le-am notat, alături de alte 
însemnări, într-un blocnotes, iar 
când acesta s-a umplut, m-am 
așezat la computer.  

- Scriind despre mister, ai 
avut semne că se deschid 
în fața ta niște spații că-
rora obișnuim să le zicem 
„paralele”?
- Aceste spații paralele, care 

se deschid uneori celor care-și 
fac din literatură un destin, li se 
mai zice, nu-i așa? și inspirație. 
Cunoști bine această stare fasci-
nantă și sunt sigură că o tratezi 
și tu ca pe un miracol, nu? 

- De ce îi aduci în roman 
pe Iulia Hașdeu și pe ta-
tăl său, Bogdan Petriceicu 
Hașdeu?
Viața atât de tragică și scrierile 

care au reușit să iasă de sub pana 
Iuliei Hașdeu, secerată nemilos 
la o vârstă atât de tânără, au con-
stituit o mare nedreptate nu doar 
pentru părinții ce-au iubit-o, ci și 
pentru oricine este atașat de valo-
rile noastre naționale. De ce – mă 
întrebam – o femeie care purta 
însemnele genialității a fost ră-
pusă de moarte atât de timpuriu? 
Odată ajunsă la Paris, am ținut 
să-i urmăresc acolo traiectoria 
fascinantă, aplicată la epoca în 
care acesteia i-a fost dat să se 
consume. Astfel, am reușit să re-
constitui detalii necesare pentru 
a-i contura imaginea în roman, 
păstrându-i adevărata identitate, 
chiar dacă o parte din ea se dizol-
vă și în portretul Mariei. 

- Una dintre eroinele ro-
manului, o basarabeancă 
dintr-un sat de pe Nistru, 

Interviu cu Lucreția Bârlădeanu, scriitoare, Chișinău, Paris

declară încă în copilărie: 
„Eu voi trăi la Paris!”. Ai 
folosit secvențe autobio-
grafice construind acest 
personaj? 
- În roman, ca și oricare altă 

lucrare literară, ADN-ul scriito-
rului  se răsfrânge cu prisosință 
în pânza pe care o țese. Chiar și 
cei care susțin înflăcărat detașa-
rea operei de propria biografie, 
ajung, la un moment dat, să scape 
în scrierile lor, involuntar,  detalii 
biografice elocvente. Eu nu fac 
parte din tagma lor. Pentru mine 
ficțiunea se hrănește din lecturi, 
din inspirație, dar, evident, și din 
viața pe care autorul o trăiește. 

- Cum e Sena, în raport cu 
Nistrul?
- Spre deosebire de Nistru, 

care are maluri șerpuitoare și apă 
limpede, Sena își etalează maluri 

înalte, tăiate drept, în care se zbu-
ciumă o apă neagră, unde cutează 
să se arunce doar sinucigașii. În 
apele Senei, deci, mai degrabă 
se moare, decât se înoată. De-a 
lungul anilor, din păcate, apele ei 
au înghițit și câțiva poeți români. 
Râul se bifurcă surprinzător însă 
în inima Parisului, pentru a îm-
brățișa generos insula Île de la 
Cité, considerată leagănul antic 
al orașului, numit altădată Lute-
tia și unde este situată Catedrala 
Notre-Dame din Paris.  

- Parisul, pentru tine, e un 
fel de Everest, unde ai vrut 
să urci neapărat? Dacă nu 
te-ai fi dus la Paris, te mai 
apucai de scris romane?
- Pe vârful unui Everest e is-

pititor probabil să urci o dată în 
viață, nu însă și să rămâi acolo 
ca să-ți trăiești viața. Iar roma-

ne, ca și altă literatură, cum bine 
știi, se scriu peste tot în lume. 
Inclusiv la Chișinău. Destul de 
bune, de-altfel.  

- Povestește-mi, te rog, 
despre un moment mistic 
din existența ta.
- După ce am scris un roman 

pe această temă, crezi că mai pot 
adăuga ceva esențial? Dar dacă 
insiști… Prototipul primordial   
al personajului din roman este 
portretul Contesei Maria  Lopuhi-
na, care a trăit pe la sf. sec. 18. 
Eu am umblat puțin la biografia 
ei, aducând-o cu un secol mai 
încoace, am schimbat numele 
pictorului care a înveșnicit-o și 
am făcut-o prietenă cu Iulia Haș-
deu. Am descris destul de fidel 
în paginile cărții trăsăturile ei 
fizice, care evident că au impre-
sionat pe oricine a avut ocazia 
să-i privească și să-i admire por-
tretul. Ei bine, când  am primit 
de la Editura Arc coperta cărții 
cu imaginea stilizată a picturii 
lui Vladimir Borovikovski, în 
care Maria avea ochii ascunși, 
mi s-a părut foarte reușită și mi-
am dau acordul. Abia noaptea 
târziu m-a străfulgerat gândul 
că eu ascunsesem cât am putut 
de mult numele femeii al cărei 
portret îmi servise drept sursă 
de inspirație. Cum a reușit însă 
să-l ghicească Mihai Bacinschi și 
să-l pună pe coperta romanului? 
Rămâne pentru mine un mister.   

- Ce ai dori să le spui citito-
rilor romanului „Misterul 
de Est”?
- Mai multe lucruri. Dar fie-

care cititor sper să-și aleagă din 
paginile cărții pentru sine ceea 
de ce are nevoie – fie o imagine 
a Parisului, fie să se lase ispitit 
de a merge pe urmele românilor 
din orașul luminilor, care-i ține 
încă minte. Câte cineva ar putea 
păși pe podul plin de enigme ce 
leagă viață cu arta. Dar cel mai 
mult mi-aș dori ca cititorii ro-
manului să-și revitalizeze pentru 
sine sentimentul dragostei, care 
conferă spiritului uman cea mai 
înaltă noblețe!  

- Mulțumesc pentru in-
terviu!  

Interviu de Irina Nechit

Expoziția-concurs „Saloanele 
Moldovei” este cel mai longeviv 
program cultural derulat după 
1990 de către intelectualii, artiștii 
și oamenii de cultură din Româ-
nia și Republica Moldova. Expo-
ziția se organizează la Bacău și la 
Chișinău, ediția curentă reunește 
circa 300 de lucrări ale artiștilor 
plastici de pe ambele maluri ale 
Prutului.

În Chișinău, expoziția „Saloa-
nele Moldovei” este găzduită de 
Centrul Expozițional „Constantin 
Brâncuși”. Sunt expuse atât opere 
ale unor reputați maeștri, cât și 

lucrări ale artiștilor din generația 
tânără. Publicul se poate bucura 
de o diversitate a genurilor: pic-
tură, grafică, fotografie, sculptură 
și artă decorativă.

Menționăm că premiul Mi-
nisterului Educației, Culturii și 
Cercetării al R. Moldova a fost ob-
ținut de către Veaceslav Fisticanu 
pentru lucrarea „Haos-Ordine”, 
iar  premiul Complexului Muzeal 
„Iulian Antonescu” din Bacău i-a 
fost acordat Ionelei Lăzureanu 
din Bacău pentru lucrarea „Bag 
Man IV”.

Ediția a XXX-a a expoziți-

ei-concurs „Saloanele Moldovei” 
este organizată de către Uniunea 
Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova, în colaborare cu Minis-
terul Educației, Culturii și Cer-
cetării al Republicii Moldova, 
Primăria Municipiului Chișinău, 
Consiliul Județean Bacău, Muzeul 
Național de Artă al Moldovei, Cen-
trul de Cultură „George Apostu” 
Bacău, Uniunea Artiștilor Plastici 
din România, Complexul muze-
al „Iulian Antonescu” și Uniunea 
Artiștilor Plastici din România – 
Filiala Bacău.

I.N.

Expoziția „Saloanele Moldovei”, la a XXX-a ediție

Lucreția Bârlădeanu, scriitoare, Chișinău, Paris
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Stații atractive la Telenești 

În raionul Telenești, mai multe stații de 
așteptare a transportului public sunt 
transformate în adevărate opere de artă. 
Elevii de la Școala raională de Arte Plastice 

„Nicolae Moisei”, alături de profesori, pictează 
pereții stațiilor.

D E S C H I D E R I

De câteva zile, locuitorii din 
satul Mândrești se pot bucura de 
un peisaj mioritic în timp ce aș-
teaptă transportul public în stație. 
Acest lucru se datorează unui grup 
de elevi și profesori de la Școala 
de Arte Plastice, care vor să scoa-
tă în vizor problema ecologică a 
râului Ciulucul Mic din raionul 
Telenești.

„Acest proiect a fost inițiat de 
Asociația Obștească „EcoVisio”, 
care a oferit materialele și usten-
silele necesare, și este realizat în 
parteneriat cu Școala raională de 
Arte Plastice „Nicolae Moisei”. 
Concursul de proiecte „Pictează-ți 
stația”, care are drept scop final 
pictarea stațiilor de așteptare a 
transportului public din bazinul 
râului Ciuluc, a început cu o ac-
tivitate de informare. Am vrut 
ca elevii să înțeleagă necesitatea 
protejării și restabilirii ecologice 
a râului Ciulucul Mic”, a precizat 
Svetlana Caprian, directorul Școlii 
raionale de Arte Plastice „Nicolae 
Moisei”, Telenești. 

În timpul concursului, elevii 
au realizat proiecte în acuarelă 
sau guaș, iar câștigătorii au fost 
selectați să picteze stațiile de aș-
teptare din raionul Telenești. Pe 
pereții interiori ai stațiilor, prin 
intermediul picturilor, sunt pro-
movate tradițiile moldovenești și 
ideea protejării râului Ciulucul 
Mic.

„Schițele proiectului au 
fost pregătite din timp”

Prima stație este cea din sa-
tul Mândrești, care a fost pictată 
pe parcursul unei zile. „Schițele 
proiectului au fost pregătite din 
timp. La pictarea stației s-a utili-
zat emulsie pe bază de apă, culori 
acrilice și lac. În procesul de lucru 
au fost implicați 12 oameni, dintre 
care șapte copii. Unii participanți 
la procesul de muncă nu au studii 
în arte plastice”, a subliniat Svet-
lana Caprian.

În procesul de lucru au fost 
implicați elevii câștigători, dar 
și profesorii. Printre aceștia se 
numără și profesoara Olga Mar-
dari. „Am pictat alături de copii, 
pentru a le arăta că au susținerea 
maturilor. Acum, copiii au nevoie 
de susținere și încurajare. Suntem 
o instituție prietenoasă și mi-a 
plăcut să pictez alături de copii. 

Este extrem de important ca in-
stituții ca ale noastre să se implice 
în activități extrașcolare, care ar 
veni cu mesaje de sensibilizare”, 
a precizat profesoara.

Alexandrina Andres din Mân-
drești, locuiește chiar în apropiere 
de stația de așteptare din sat, și 
este printre cei care au câștigat 
concursul. „Când am aflat că lu-
crarea mea a fost selectată pen-
tru a decora stația, care se află 
nu departe de casa mea, am fost 
extrem de bucuroasă. Am avut o 
experiență plăcută. Cel mai emo-
ționant a fost când am finalizat 
lucrul, totul arată extraordinar 
de frumos”, a spus fericită eleva.

Colegă cu Alexandrina este și 
Bianca Sologub, care învață în cla-
sa a 9-a la gimnaziul „Dimitrie 
Cantemir” din Mândrești. „Am 
participat la o astfel de activitate 
pentru prima dată și mi-a plăcut 
extrem de mult. La concursul „Pic-
tează-ți stația” a fost menționată 
și lucrarea mea. Este foarte fru-
mos când vezi lumea că se pozează 
în stații și sunt mândri de așa fru-
musețe”, a precizat adolescenta.

„Fiecare elev avea rolul său 
în procesul de lucru”

Alexandra Ostap are 14 ani și 
este elevă la gimnaziul din Ciulu-
cani. Adolescenta învață pictură 
de mai mulți ani. „Profesoara mea, 
Ecaterina Dânga, m-a invitat să 
particip în procesul de decorare a 
stației din satul vecin, Mândrești. 
Am fost o echipă unită. Fiecare 
avea rolul lui în această lucrare. 
Mi-a plăcut mult grija cu care am 
fost tratați de către primarul de 
Mândrești. Prin intermediul lu-
crării noastre vrem să facem lu-
mea mai sensibilă la tot ce este 
frumos în jurul nostru”, a spus 
Alexandra.

O altă elevă care a pictat sta-
ția din Mândrești este Paulina 
Ilescu, premiantă la numeroa-
se concursuri internaționale de 
pictură. Are 16 ani și studiază la 
Colegiul de Arte Plastice „Alexan-
dru Plămădeală” din Chișinău. 
„A fost o experiență foarte bună. 
Mi-a plăcut foarte mult să pictez 
anume în echipă cu profesorii, căci 
am putut învăța multe lucruri noi 
de la ei și în timpul procesului de 
lucru. Astfel, am acumulat multă 
experiență”, a precizat eleva.

Gabriela Stroici este din satul 
Biești, învață în clasa a 11-a la Li-
ceul „Lucian Blaga” din Telenești 
și se numără printre cele mai ex-
perimentate eleve. Eleva pictează 
de la vârsta de zece ani și are în 
palmares zeci de premii interna-
ționale la concursurile de pictu-
ră. „Atunci când am aflat că sunt 
printre câștigătorii concursului 
și sunt invitată să decorez stația 
de la Mândrești, am rămas plăcut 

Elevii de la Școala de arte pictează stațiile de așteptare

Ana SÂRBU

Arhiva personală. Elevii și profesorii pictează stația de așteptare din Mândrești

surprinsă. Eu am fost cea care a 
pictat copacii și m-am descurcat, 
cred că mi-a reușit”, a subliniat 
eleva clasei a 11-a.

Alte patru stații din raionul 
Telenești vor fi pictate

Elevii urmează să picteze în 
viitorul apropiat și alte patru 
stații. „Este vorba de stațiile din 
satul Ciulucani și Verejeni, dar și 
două stații din orașul Telenești. 
Fiecare stație o să fie unică în felul 
său. Partea bună este că primarii 
din aceste localități au restabilit 
stațiile prin niște reparații simple. 
Astfel, dacă pereții sunt renovați, 
se pictează mai ușor”, a precizat 
Svetlana Caprian.

În perioada aprilie-mai 2020, 
s-a desfășurat concursul de 
selectare a proiectelor pentru 
pictarea stației. Au putut participa 
copii cu vârsta cuprinsă între 14 
și 18 ani care locuiesc în preajma 
râului Ciuluc. 

`Acest proiect a fost inițiat de 
Asociația Obștească „EcoVisio” și 
realizat în parteneriat cu Școala 
raională de Arte Plastice „Nicolae 
Moisei” din Telenești.
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Despre comportamentul 
ocupanților sovietici (2)

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”. 

(urmare din numărul trecut)

Tot despre un „comportament 
civilizat” este vorba în Hotărârea 
CR Târnova al PC(b) din Moldova 
privind excluderea din partid a lui 
Perekidailov C. M. 

Perekidailov Chiril Mihailo-
vici – anul nașterii 1914, membru 
al PC(b) al URSS din anul 1940, 
biletul de partid nr. ..., ucrainean, 
funcționar, studii primare. În 
momentul deschiderii dosarului 
lucra șef adjunct al secției raiona-
le Târnova al NKVD. În prezent, 
lucrează împuternicit operativ al 
secției județene Soroca al secției 
NKVD. S-a stabilit:

Perekidailov C. M., activând în 
raionul Târnova, se dedica siste-
matic bețiilor și s-a compromis ca 
comunist. La 10 octombrie 1944, 
și-a permis o beție și comporta-
ment huliganic în apartamentul 
lui Grigorievscaia. În timpul scan-
dalului, ghimnastiorka (un fel de 
tunică din stofă groasă, pe care o 
purtau soldații și ofițerii sovietici 
– n.n.) în care se afla și biletul de 
partid a fost aruncată în stradă. A 
doua zi, participanții la beție i-au 
înmânat lui Perekidailov ghim-
nastiorka și biletul de partid. La 
29 octombrie 1944, a participat la 
o altă beție. În stare de ebrietate 
și scandal, i s-au furat biletul de 
partid și alte documente. Biletul 
de partid n-a mai fost găsit...  

Toți ocupanții erau plini de 
importanță, cu aere de superio-
ritate față de populația băștinașă, 
cu un comportament obraznic și 
violent, lacomi și hrăpăreți, dând 
interesului personal și burții pro-
prii importanță republicană. Cu 
cât funcția era mai înaltă, cu atât 
posibilitățile de îmbogățire fără 
muncă erau mai sigure, iar riscul 
de a fi pedepsit era nul. Documen-
tele selectate, traduse din limba 
rusă de autorul acestor rânduri 
și incluse în prezentul articol, 
sunt acte întocmite de instituții 
sovietice prestigioase, autoritare.

La începutul anului 1944, situ-

ația de pe frontul de est se schim-
base în favoarea URSS, lucru care 
a devenit posibil datorită victoriei 
rușilor la Stalingrad. Deja în pri-
măvară câteva raioane din nordul 
Basarabiei au fost reocupate de 
oștirile sovietice.  Comportamen-
tul ocupanților este previzibil în 
toate perioadele istorice, din care 
fac parte batjocura și violența față 
de băștinași, lipsa fricii că vor fi 
pedepsiți pentru faptele săvârșite. 
Mai laconic – învingătorii nu sunt 
judecați!  

Concomitent cu ocuparea func-
țiilor, caselor și apartamentelor 
băștinașilor, veneticii au luat toate 
măsurile pentru a se căpătui cu 
salarii exagerat de mari. Iată o 
scrisoare adresată lui G. M. Ma-
lenkov, secretarul CC al PC(b) al 
URSS, semnată de secretarul CC 
al PC(b) M N. Salagor, care men-
ționează următoarele: 

 
 CERTIFICAT 

În RSS Moldovenească sunt 
șase comitete județene de par-
tid: Bălți, care include 14 raioane, 
Bender – nouă, Soroca – nouă, 
Chișinău – opt, Orhei – opt și 
Cahul – șase. Până în prezent, 
problema privind salariul lucră-
torilor de răspudere ai comite-
telor județene de partid n-a fost 

rezolvată. Până la soluționarea 
finală a problemei privind sala-
riul cadrelor de partid județene 
au fost stabilite salariile lucră-
torilor de partid de categoria I 
ai comitetelor sătești: prim-se-
cretarii comitetelor județene – 
1300 de ruble pe lună, secretari 
II – 1100 de ruble, șefii de secție 
– 800 de ruble, instructorii din 
secții – 600 de ruble, șefii sec-
toarelor speciale – 800 de ruble 
și ajutorii secretarilor – 600 de 

ruble pe lună. 
În prezent, chestiunea privind 

majorarea salariului secretarilor 
unor comitete județene a fost îna-
intată la CC al PC(b) al Moldovei. 
Noi considerăm că problema este 
pusă corect și la timp. Biroul CC 
al PC(b)al Moldovei a discutat la 
5 iunie 1944 această problemă și 

a considerat oportună înaintarea 
unui demers către CC al PC(b) 
al URSS despre majorarea sa-
lariului lucrătorilor responsabili 
ai Comitetelor județene de par-
tid din Moldova. Noi propunem 
stabilirea următoarelor salarii 
lunare: prim-secretarilor – 1500 
de ruble; secretarilor II – 1400 
de ruble, șefilor de secție – 1100 
de ruble; instructorilor din secții 
– 800 de ruble; șefilor de secții 
speciale – 1000 de ruble; ajuto-

rilor secretarilor – 700 de ruble.
Hotărârea Biroului CC al 

PC(b) al Moldovei privind re-
spectiva problemă se anexează. 

Întrebați persoanele în etate 
care era valoarea sau puterea de 
cumpărare a sumelor sus-menți-
onate, ca să înțelegeți că acestea 
însemnau o avere întreagă în pe-
rioada respectivă. 

Ocupanții n-au uitat nici de 
ocrotirea sănătății, luând o serie 
de măsuri și hotărâri, care de facto 
au transformat sănătatea lor în-
tr-un patrimoniu național. Încă nu 
se terminase cel de-al II-lea Răz-
boi Mondial, iar în locurile cele 
mai pitorești ale Basarabiei, în 
imobilele mănăstirilor, spitalelor, 
școlilor erau amenajate sanatorii 
și case de odihnă pentru cadrele 
staliniste de partid. În câteva ca-
zuri au fost construite clădiri noi 
pentru aceleași necesități.             

Șeful Direcției Administrative 
a CC al PC(b) al URSS Krupin, 
într-o circulară secretă din 18 
aprilie 1944, îi scria secretarului 
CC al PC(b) din Moldova, Salogor:  

În legătură cu solicitările co-
mitetelor regionale privind re-
partizarea lucrătorilor de partid 
bolnavi la tratament, inclusiv la 
sanatorii, Direcția Administrati-
vă a CC al PC(b) al URSS vă co-
munică următoarele: 1.  Trebuie 
să fie asigurate condiții adecvate 
pentru tratamentul lucrătorilor 
de partid în primul rând pe loc, 
folosindu-se sanatoriile și casele 
de odihnă locale. Cheltuielile ne-

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

cesare pentru plata biletelor de 
tratament în sanatoriile și casele 
de odihnă locale sunt prevăzute 
din contul bugetului local la fon-
dul indemnizațiilor de tratament 
pentru activul de partid. 2. De-
plasarea la tratament a lucră-
torilor de partid peste hotarele 
regiunii lor, în spitale și sanato-
rii, trebuie efectuată numai când 
nu există condiții necesare de a 
organiza tratamentul pe loc. În 
acest caz, e necesar să fie trimis 
din timp un demers la Direcția 
Administrativă a CC a PC(b) al 
URSS cu o informație amănunțită 
despre boală și pacient, semna-
tă de medicii care-l tratează, și 
despre necesitatea de deplasare a 
pacientului; în cazuri de urgență, 
aceste informații se transmit prin 
telegraf.  

Lucrătorii de partid se pot 
deplasa la Moscova sau în alte 
regiuni pentru tratament numai 
în cazul când au primit confir-
mare despre deplasare de la Di-
recția Administrativă a CC al 
PC(b) al URSS. 3.  Direcția Ad-
ministrativă a CC asigură trata-
mentul lucrătorilor responsabili 
din aparatul de partid, aflat la 
bugetul partidului. Personalul 
gospodăresc și auxiliar al orga-
nizației de partid și colaboratorii 
arhivelor de partid, instituțiilor 
de studiere a istoriei partidului 
(,,istpart”), gazetelor, editurilor, 
care se află în gestiunea locală 
a sovietelor, trebuie trimiși la 
tratament prin secțiile regionale 
și raionale de ocrotire a sănătății 
(Narkomzdrav) sau sindicate. 4. 
Toate achitările bănești necesare 
pentru lucrătorii de partid tri-
miși la tratament se înfăptuiesc 
de către organizațiile locale de 
partid; tot pe loc se hotărăște 
eliberarea indemnizațiilor me-
dicale pentru aceștia. 5. La eli-
berarea biletelor de tratament 
în sanatorii și case de odihnă, 
20% din costul acestora o plăteș-
te lucrătorul de partid. Este ne-
cesar să fie avertizați lucrătorii 
de partid trimiși la tratament că 
în sanatorii și casele de odihnă 
alimentația este asigurată în 
condiții generale potrivit nor-
melor stabilite de Narkomtorg 
[Comisariatul Norodnic pentru 
comerț – n.n.] al URSS și nu 
există posibilitatea de a aloca 
fonduri suplimentare.            

Să nu uităm că mai era până 
la sfârșitul războiului mondial. 
Pentru acesta era nevoie de multe 
resurse materiale și financiare. 
Atât pe front, cât și în spatele lui 
oamenii erau într-o situație de 
nedescris. Sutele de mii de răniți 
aveau nevoie de tratament și me-
dicamente; peste tot domnea sără-
cia, foametea și mizeria. Cu toate 
acestea, ocupanții nu puteau știrbi 
din cheltuielile rezervate pentru 
scumpa lor sănătate, motiv din 
care, cu toate că aveau niște sa-
larii decente, ei achitau doar 20% 
din costul nominal al biletelor de 
tratament sau de odihnă.             
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„În casă vorbim toți 
românește. Nimeni nu va 
uita limba maternă”

Tatiana Zemba este originară din Cimișlia. 
De un deceniu trăiește la Nisa, Franța, 
alături de soț și cei trei fii ai lor – Nichita 

(opt ani), Ilias (șapte ani) și Ianis (trei ani), de 
care au grijă și bunicile lor. După un an de studii 
la Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, timp 
în care a obținut o diplomă ce demonstrează un 
nivel avansat de cunoaștere a limbii franceze, a 
fost angajată la Nice Radio, unde, de patru ani, 
e șefa Departamentului relații cu publicul. Tot 
ea este președinta Asociației „Molda-Vita” ce 
numără circa 300 de membri.

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

Ne-am dat rendez-vous pe 
Piața Maccena. Deși este prinsă 
cu mai multe activități pe lângă 
serviciul ei de bază (moderează 
diferite ceremonii ale basarabe-
nilor), Tatiana Zemba a acceptat 
imediat să ne întâlnim.

În timp ce ne sorbim cafeaua, 
basarabeanca ne spune că a ple-
cat de-acasă când avea 25 de ani, 
după ce a absolvit Facultatea de 
Jurnalism și Științe ale Comunică-
rii (USM) și un masterat în comu-
nicare publică la Universitatea de 
Studii Europene din R. Moldova.

A mers împreună cu soțul său 
în Italia, unde a avut grijă de bă-
trâni, a făcut menaj. „Mi-a fost 
foarte greu. Plângeam zilnic, dar 
știam că această muncă, deși cin-
stită, va fi pentru un timp doar”, 
ne mărturisește ea.

Un cuplu basarabean i-a che-
mat la Nisa. Și aici s-a început un 
alt mod de viață, Tatiana lucra la 
traduceri. Traducea din italiană 
în rusă și invers în cadrul unei 
agenții rusești de traduceri. 

Paralel, s-a înscris la Univer-
sitatea din Nisa pentru a învăța 
aprofundat limba franceză. Stu-
diile au fost cu plată – 1000 de 
euro pe an. „În acel an învățam 
șase basarabeni la universitate”, 
ne spune Tatiana, deși toți o cu-
nosc după diminutivul Titi, Titi 
Zemba.

Cine a botezat-o „Titi”

O întreb cine i-a dat dimin-
utivul Titi. Zâmbește. „Eram în 
clasele primare când am participat 
la un concurs muzical în România. 
Cântam frumos. Ajunsă pe o scenă 
în Țară, am exclamat emoționa-
tă: «Am ajuns în România, Hu-

u!». O doamnă la o vârstă nobilă, 
membră a juriului, m-a întrebat 
cum mă cheamă. Când i-am spus 
Tatiana, ea mi-a răspuns: «Nu ești 
rusoaică să fii Tatiana, ești român-
cuță!». De atunci și profesoara cu 
care mersesem la concurs, Lilia 
Olog, mi-a spus doar Titi”, ne-a 
povestit cu emoții Titi Zemba.

Clima din Nisa e superbă și i-a 
priit și ei. Cei trei băieți ai cuplului 
Zemba sunt născuți aici. După trei 
luni de când erau pe Coasta de 
Azur a aflat că este însărcinată cu 
primul băiat, a urmat al doilea, și 
apoi, „când îmi doream o fetiță, a 
mai apărut un băiat. Sunt mamă 
a trei băieți frumoși”.

Tatiana și-a adus alături mama 
și soacra. Ambele o ajută la creș-

terea și educarea copiilor. „Mama 
mea plânge des. Duce dorul ca-
sei pentru care a muncit o viață. 
După decesul tatei am luat-o cu 
noi, pentru că aici mi-am adus și 
toți frații. Suntem cinci în familie. 
Acasă a rămas doar mormântul ta-
tei”, îmi spune printre lacrimi Titi.

Merge acasă numaidecăt o dată 
pe an la mormântul tatălui. „Al-
tfel nu pot. Nu pot uita de tata!”. 
Anul trecut, a fost de mai multe ori 
acasă și a mers la mai multe licee 
din Cimișlia și Chișinău, unde a 
îndemnat absolvenții să aplice la 
studii în Franța. 

„Anul acesta, 15 studenți din 
R. Moldova își fac studiile la Uni-
versitatea Cote D’Azur din Nisa, 
Franța. Ai noștri sunt foarte buni”, 
spune cu mândrie jurnalista. 

Pentru ceea ce are acum și ce 
lucrează a muncit mult. Din 2014, 
este la Radio Nice. În 2015, a în-
cheiat și un contract.

„Am avut și o periodă de stagiu, 

pentru că șefii de la radio voiau 
să fac management, eu nu aveam 
însă o asemenea calificare. Admi-
nistrația și-a luat angajamentul 
să mă inițieze în management și 
publicitate”.

„În 2016, ne-am dat seama 
că suntem o forță”

Tatiana Zemba a făcut și un sta-
giu la Moscova. Postul de radio 
este unul franco-rus, iar patronul 
este un rus. Acesta deține în Rusia 
un holding media alcătuit din șase 
posturi de radio.

Potrivit basarabencei, pe Rivie-
ra Franceză, cum i se mai spune 
Coastei de Azur, cunoașterea lim-
bii ruse, dar și a altor limbi, este 
un avantaj. Titi vorbește franceza, 
italiana și rusa. Deoarece alături 
este Monaco, unde s-au stabilit 
mulți cetățeni ruși milionari, 
miliardari, aceștia au nevoie de 
serviciile moldovenilor la diferi-
te munci – de menajeră, dădacă, 
bucătar, șofer, administrator, în-
grijitor de iaht etc.

Tatiana Zemba sprijină mulți 
basarabeni care ajung la Nisa. 
Unora le ajută să-și facă actele, 
altora le dă sfaturi utile. În timpul 
pandemiei a fost una din organi-
zatorii curselor de charter prin 
intermediul cărora mulți moldo-
veni au plecat acasă.

Basarabeanca împreună cu 
alți conaționali a fondat în 2018 
Asociația „Molda-Vita” cu scopul 
de a ajuta comunitatea moldo-
venilor de la Nisa să se integreze 
în societatea franceză. Asociația 
are 300 de membri. Numărul lor 
este în creștere.

Ideea de a fonda asociația a ve-
nit după alegerile prezidențiale 
din 2016, când la urnele de vot 
s-au prezentat 1000 de moldoveni. 
„Atunci ne-am dat seama că sun-
tem o forță”, ne-a mărturisit ea.

Pe Coasta de Azur sunt cir-
ca 15 mii de moldoveni

„A fost depusă cererea la pre-
fectura orașului Nisa și a fost 
acceptată. Integrăm mai ușor 
basarabenii în societatea france-
ză. Franța este un stat birocratic, 
unde se cer multe acte, certificate, 
și toate procedurile sunt diferite 
de ale noastre, iar lumea noastră 
se pierde și nu știe cum să proce-
deze. Îi ajutăm.

Să știți că, din an în an, tot mai 
mulți moldoveni vin la Nisa. 

Din calculele noastre, în par-
tea de sud a Franței, și în apro-
piere, unde e situat orașul Ven-
timiglia, Italia, sunt circa 7.000 
de moldoveni. Cu această cifra 
am operat când am depus cerere 
pentru deschiderea unei curse di-
recte Nice-Chișinău. Acum o altă 
companie a deschis zbor direct 
Chișinău-Nice, iar aceasta des-
chide doar când sunt circa 15.000 
de oameni. Noi am atins această 
cifră”, ne-a explicat Titi.

Împreună cu alți conaționali 
de-ai noștri, Titi a cerut deschide-
rea unei Secții consulare la Nisa, a 
scris și mai multe demersuri ofici-
ale în acest sens către autoritățile 
R. Moldova, deoarece sunt mulți 
cetățeni moldoveni pe Coasta de 
Azur. Până acum nu au primit un 
răspuns oficial.

„Orice etapă din viață  
e trecătoare”

Am întrebat-o pe Titi de ce 
calități are nevoie un om ca să 
reușească să se integreze într-un 
stat străin și să lucreze legal, nu 
la munci de mâna a doua sau la 
negru.

„Are nevoie de curaj și de în-
credere în forțele proprii. Eu am 
lucrat badante în Italia. E o muncă 
grea, dar îți câștigi pâinea cinstit. 
Orice etapă din viață e trecătoare. 
Femeile noastre muncesc mult”.

Deși ultimele informații pu-
blice spun că pe Coasta de Azur 
numărul de îmbolnăviri cu Co-
vid-19 este în creștere, copiii merg 
la școală. 

„Aici sistemul de educație 
este bine pus la punct. Îmi place 
mult. Chiar din primele luni de 
pandemie totul a fost bine pre-
gătit. Copiii erau învățați cum să 
se spele pe mâini și să le spună și 
părinților. Noi am semnat pentru 
asta. O atenție deosebită o au copi-
ii străinilor nou-veniți. Fac ore su-
plimentare din propria inițiativă. 
Prin intermediul jocurilor copiii 
învață multe. Nimeni nu plătește 
nimic, doar ca micuților să le fie 
ușor cu integrarea. Se investeș-
te mult în confortul psihologic. 
Copiii mei vorbesc franceză, dar 
în casă vorbim toți românește. 
Nimeni nu uită limba maternă”, 
ne-a mărturisit ea.

Titi Zemba nu uită niciodată de 
baștina sa. Atunci când revine aca-
să, îi ajută pe cei aflați în dificultate. 
În acest an, în august, prin inter-
mediul Primăriei Cimișlia, a trimis 
acasă 20 de ghiozdane cu rechizite 
școlare pentru copiii care au nevoie, 
ne-a spus ea printre altele. Face mai 
multe acte de caritate despre care 
nu prea vrea să vorbească. 

Interviu cu Tatiana Zemba, președinta Asociației „Molda-Vita” din Nisa

Fiii lui Titi pregătind ghiozdane pentru copii din patria părinților lor

Victoria POPA
Titi Zemba, la microfonul Nice Radio
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La nevoie, oamenii pot renunța 
la apă vreme de câteva zile, iar la 
hrană, chiar câteva săptămâni. 
Dar dacă încetăm să respirăm, 
suntem lipsiți de elixirul vieții, 
fără de care nimeni nu poate re-
zista nevătămat mai mult de cinci 
minute: oxigenul! Acest gaz atât 
de prețios ne alimentează creierul, 
inima, întreg organismul, prin in-
termediul plămânilor și al bronhi-
ilor care „muncesc” neîntrerupt, 
dar de cele mai multe ori fără să 
se observe.

Patru sute de milioane de 
alveole muncesc pentru noi

Câtă vreme sunt sănătoase, 
organele respiratorii încearcă să 
se apere singure de „agresori”. 
Perișorii fini din nas opresc in-
trușii mai măricei, iar tusea re-
flex produsă de faringe îi elimină. 
Adeseori, autocurățirea organelor 
respiratorii nu funcționează însă 
așa cum ar trebui, și-atunci se in-
stalează bolile. 

Cele mai inofensive sunt infec-
țiile, gripele și răcelile, chiar dacă 
ele „seceră” la fiecare agresiune 
sute de alveole pulmonare. Dacă 
virușii care le produc au reușit să 
pătrundă din mucoasa nazală în-

spre căile respiratorii mai profun-
de, organismul încearcă să scape 
de ei printr-un excedent de flegmă 
și prin tuse – ceea ce îi reușește, 
de obicei, într-un interval de timp 
de șapte zile. 

Dacă însă tusea durează câteva 
săptămâni și bolnavul expectorea-
ză o flegmă de culoare gălbuie, el 
trebuie să fie ascultat de un medic, 
care să stabilească dacă bronhiile 
sunt sau nu inflamate. În Europa, 
10% din totalul numărului de de-
cese este cauzat de unele boli ale 
organelor respiratorii. În țările 
industrializate, pneumonia este 
considerată infecția cu cea mai 
mare mortalitate. 

Și mai răspândit este astmul. 
Un adult din 20 și un copil din 
10 suferă de această boală, care 
la vârsta copilăriei a devenit cea 
mai frecventă afecțiune cronică. 
Concluzia e una singură: decât să 
facem cunoștință cu boala, mai 
bine să ne abatem din drumul ei.

Îndrumări pentru 
îngrijirea plămânilor 
și bronhiilor 
 
Așa, da

* Tusea poate fi semnalul unei 
afecțiuni bronșice grave. Dacă du-

Prevenirea bolilor de plămâni

Nevoia noastră de aer este permanentă 
și, pentru satisfacerea ei, răspund 
organele respiratorii care funcționează 
neobosite, cu un sistem tubular extrem 

de ramificat și cu 400 de milioane de alveole. 

rează mai mult de 14 zile, consul-
tați un medic.

* În cazul unor afecțiuni respi-
ratorii grave, pieptul trebuie în-
călzit pe dinăuntru și pe dinafară. 
Puloverele groase, fularele și cea-
iul fierbinte calmează simptomele 
iritațiilor bronhiilor.

* Mișcarea regulată (de ex., 
plimbările, urcatul scărilor sau 
mersul pe bicicletă) este benefică 
pentru căile respiratorii. Dar și 
mai bune sunt sporturile de rezis-
tență, de ex., joggingul și turismul 
montan, care stimulează irigarea 
sangvină, întăresc musculatura 
și sporesc performanțele fizice. 

Așa, nu
* Nu fumați!
* Evitați încăperile cu pereți 

umezi sau acoperiți de mucegai: 
sporii lui provoacă inflamații.

* Evitați camerele supraîncălzi-
te și neaerisite. Dacă aerul inspirat 
este foarte uscat, apa din organele 
respiratorii se pierde treptat, iar 
ele se usucă, se irită ușor și se in-
flamează. Contramăsură: deschi-
deți din când în când ferestrele și 
aerisiți brusc și scurt încăperea.

* Aparatele pentru umidifica-
rea aerului mai mult strică de-
cât folosesc. Fără o întreținere 
și o dezinfecție regulată, ele pot 

deveni lansatoare de bacterii. 
* Copiii n-ar trebui să crească izo-
lați și feriți de microbi. Joaca în 
aer liber și chiar infecțiile ușoare 
le întăresc imunitatea.

3 afirmații greșite 
despre plămâni 
și bronhii

1. „Cine suferă de astm sau de 
alte afecțiuni bronșice ar trebui 
să se cruțe și să nu facă sport» 
Dimpotrivă. Experții le recoman-
dă bolnavilor de bronșită croni-
că (și de alte afecțiuni bronșice) 
să facă sport după un program 
bine întocmit, pentru că sportul 
sporește capacitatea de efort și 
întărește musculatura respirato-
rie. Oricum, în prealabil trebuie 
cerută părerea unui medic.

2. „Cei care suferă de bronhii 
să stea în camere bine încălzite” 
La toate afecțiunile respiratorii, 
aerul proaspăt este foarte impor-
tant. Dacă nu e ger sau viscol, 
bolnavii se pot plimba liniștiți 
pe-afară, dar îmbrăcați bine. Pen-
tru a-și menaja bronhiile, este 
bine ca aceștia să nu respire pe 
gură.

3. „După ce-am fumat 15 sau 20 
de ani, plămânii sunt   de afectați, 
încât nu mai merită să mă las” 
Merită oricând: după cinci ani 
fără tutun, riscul de îmbolnăvire 
pentru fostul fumător se reduce 
la jumătate, iar după zece ani, 
el este egal cu cel pentru nefu-
mători.

Auzim vorbindu-se despre el 
ca de un inamic invizibil, amenin-
țându-ne mereu sănătatea vaselor 
de sânge și a inimii, gata să ne 
scurteze viața. Să fie oare atât de 
periculos colesterolul? Și dacă da, 
poate fi ținut sub control altfel 
decât prin diete sau cu ajutorul 
medicamentelor? 

Ce este colesterolul?

Este o grupă de substanțe 
produse de propriul nostru or-
ganism, dar care se găsesc și în 
anumite alimente, mai ales de 
origine animală. Fără colesterol 
noi nu am putea trăi, pentru că 
această substanță este esențială 
în formarea membranei celu-
lelor, dar și în producția anu-
mitor hormoni, ori în funcțio-
narea imunității organismului. 
Există două feluri de colesterol: 
* Colesterolul bun – este mai 
dens și are rolul de a curăța 
vasele de sânge, împiedicând 
depunerea grăsimilor pe ele. 
Aproximativ un sfert din coles-
terolul din organism este bun. 
* Colesterolul rău – este mai ușor 
și, spre deosebire de cel bun, nu 
doar că nu ajută la curățarea va-
selor de sânge, ci chiar favorizea-

ză fixarea grăsimilor pe pereții 
acestora, împiedicând circulația 
normală.

Când trebuie să ne fie frică 
de valorile crescute ale 
colesterolului?

Valoarea considerată critică 
pentru colesterolul total, format 

din colesterolul bun adunat cu 
cel rău, este de 200, iar lucruri-
le sunt cu atât mai grave cu cât 
valorile tensiunii arteriale sunt 
mai mari decât cele normale, ori 
există vicii, cum ar fi fumatul sau 
consumul de alcool. De-a lungul 
timpului, valoarea considerată 
normală pentru colesterol a tot 
scăzut, de la 250 de unități, cât 

era în anii ‚80, la 220 de unități 
în anii ‚90 și apoi la 200, cât este 
acum. Criticii spun că această scă-
dere a pragului se datorează nu 
necesității medicale, ci faptului 
că industria farmaceutică ar avea 
nevoie să-și vândă medicamentele 
contra colesterolului. Cert este că, 
într-adevăr, valorile colesterolului 
foarte ridicate pot avea, în timp, 

consecințe grave, cum ar fi infarc-
tul, accidentul vascular, blocarea 
circulației la nivelul arterelor.

Cât de importantă este 
alimentația în ținerea sub 
control a colesterolului?

Contrar folclorului dezvoltat în 
jurul său, valoarea colesterolului 
din sânge depinde foarte puțin de 
prezența colesterolului în alimen-
te și mult mai mult de sănătatea 
și echilibrul ficatului, organul ce 
produce colesterolul, pe care apoi 
îl introduce în sânge. Există, de 
pildă, vegetarieni care au valori 
ale colesterolului depășite de 
2-3 ori, dar și carnivori înrăiți 
care – cel puțin la vârste tinere 
– au colesterolul normal. Pentru 
ținerea sub control a colestero-
lului se recomandă alimentația 
care ajută la buna funcționare a 
ficatului, consumând produse cât 
mai puțin toxice, cum ar fi verde-
țurile crude, uleiurile presate la 
rece, cerealele integrale, laptele 
natural etc. Cele mai puternice 
produse naturale pentru reduce-
rea colesterolului sunt plantele 
medicinale.

Sursa: formula-as.ro

Colesterolul – între 
prudență și obsesie
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Argint pentru 
A. Mardare 
la Dessau

Atletul moldovean Andri-
an Mardare s-a învrenicit pe 8 
septembrie curent de medalia 
de argint la proba de arunca-
re a suliței, în cadrul turneului 
Anhalt-Meeting desfășurat la Des-
sau (Germania). El a demonstrat 
rezultatul de 84,41 m, fiind foarte 
aproape de îndeplinirea baremu-
lui olimpic. Campion a devenit 
germanul Johannes Vetter (86,17 
m), care are în palmares a doua 
performanță obținută vreodată în 
istoria acestei probe – 97,76 m, 
realizare obținută acum câteva zile 
la un turneu din Polonia. 

P. Gasly 
a câștigat 
MP al Italiei

Francezul Pierre Gasly (Alpha 
Tauri) s-a impus pe 6 septembrie 
la Marele Premiu al Italiei de For-
mula 1, ce a avut loc pe circuitul de 
la Monza. El a fost urmat de spa-
niolul Carlos Sainz Jr (McLaren), 
canadianul Lance Stroll (Racing 
Point), britanicul Lando Norris 
(McLaren) ș.a. Cursa s-a desfă-
șurat fără spectatori, permițân-
du-se însă să fie invitați în tribune 
circa 250 de medici și asistente. 
În clasamentul constructorilor 
lider este echipa Mercedes (281 
p.), urmată de Red Bull (158 p.) 
și McLaren (98 p.). Grand Prix-
ul Toscanei, ce se va derula la 
13 septembrie, va fi primul din 
acest sezon la care va avea acces 
publicul larg.

La Praga A. Mitu 
s-a impus în 
proba de dublu

Perechea de tenis alcătuită din 
Andreea Mitu (România) și Lidia 
Morozova (Belarus) s-a impus la 
proba de dublu a turneului WTA 
125K de la Praga (Cehia), învin-
gând cu 6-4, 6-4 în finală cuplul 
Giulia Gatto-Monticone (Italia)/
Nadia Podoroska (Argentina). În-
vingătoarele au intrat în posesia 
unui cec de 37 000 de dolari SUA, 
primind 160 de puncte WTA la 
dublu. Turneul a fost dotat cu pre-
mii totale de 3 125 000 de dolari.

Ion Covurlueanu a văzut lu-
mina zilei pe 4 ianuarie 1958 în 
orașul Pavlograd, regiunea Dne-
propetrovsk (Ucraina, URSS). În 
scurt timp, familia sa se mută cu 
traiul la Hâncești. Se familiari-
zează cu lumea minunată a lup-
telor la vârsta de patru anișori, 
îndrăgindu-le pe dată, cu o iubire 
ce avea să-i determine iremedia-
bil soarta. Datorită primului său 
antrenor, Vasile Colța, un spe-
cialist polivalent și un pedagog 
cu har de la Dumnezeu, practică 
mai întâi lupta sambo, apoi judo. 
Tot datorită pasiunii care i-a fost 
cultivată de acest mare tehnician, 
intră la Școala Sportivă din Hân-
cești, progresând vertiginos și cu 
entuziasm pe o cale ce reclamă 
multă muncă, dăruire, disciplină 
și spirit de sacrificiu. 

O stea în ascensiune

De la o vârstă fragedă a devenit 
cel mai bun judocan din republi-
că, începând din perioada când 
evolua la cadeți, apoi la juniori, 
tineret (a câștigat de trei ori Cam-
pionatul URSS în aceste catego-
rii de vârstă) și până la seniorat. 
Pentru prima dată a devenit cam-
pion al Uniunii Sovietice în anul 

1973 la Cernăuți, la vârsta de 15 
ani. Atunci l-a învins pe Viktor 
Astahov, viitor triplu campion 
mondial, în anii 1981, 1982 și 
1984. De asemenea, I. Covurlu-
ean a fost de zece ori campion 
al Moldovei, la toate categoriile 
de vârstă – o performanță unică, 
de neegalat atât în acel moment, 
cât și în perspectivă îndelungată, 
constituindu-se într-o epocă ce 
a devenit reprezentativă pentru 
judo-ul autohton. 

Start internațional

Pentru prima dată se evidenți-
ază pe plan internațional în 1974, 
când devine premiant cu bronz la 
turneul de judo printre juniori 
Under-16 „Campionatul priete-
niei”, desfășurat la Santa Clara 
(Cuba), la care se întruneau cei 
mai buni sportivi din statele „la-
gărului socialist”, cum se spunea 
în acele vremuri. În 1976, cuce-
rește, în categoria de până la 65 
de kilograme, distincția de bronz 
la Turneul Eliberării ce a avut loc 
la Etropole (Bulgaria). Calitățile 
excepționale de judoka ale lui Ion 
Covurlueanu au ieșit iarăși în evi-
dență la „Campionatul prieteniei”, 
găzduit în 1976 de îndepărtatul 
Phenian (Coreea de Nord), con-
curs la care se învrednicește de 
medalia de argint. 

Încununarea

În perioada deplasării de ser-
viciu a lui Vasile Colța în Bulga-
ria (1978-1980), unde dumnealui 
activează în calitate de antrenor 
principal al reprezentativei na-
ționale a acestei țări, Ion Covur-

File aurite de istorie ale 
judo-ului moldovenesc

Ion Covurlueanu este un nume de referință 
în lumea judo-ului național. Însă curgerea 
timpului și memoria scurtă au tot încercat să 
cufunde în neantul indiferenței o soartă cu 

un parcurs pe cât de inedit, pe atât de zbuciumat. 
În scopul de a nu lăsa uitarea să-și aștearnă 
peste îndepărtatele evenimente pătura ei 
impenetrabilă, sustrăgându-le privirii și făcându-
le de nepătruns pentru posteritate, am alcătuit 
rândurile de mai jos, pe care le dedic cu pietate 
memoriei celui care a constituit o filă aurită de 
istorie a judo-ului moldovenesc. 

Iulian BOGATU

lueanu în cariera sa de atlet este 
ghidat de antrenorul Ivan Kurdov, 
continuându-și parcursul ascen-
dent pe tărâmul performanței. În 
1978, judocanul nostru se impune 
la turneul internațional Speranțe-
le Olimpice, derulat la Riga (Leto-
nia), și câștigă trofeul principal la 
Campionatul European de tineret 
U-20 de la Miskolc (Ungaria), un 
eveniment de referință în bio-
grafia sa. „La Europenele de la 
Miskolc (Mișcolț), Covurlueanu a 
mers în calitate de căpitan al lotu-
lui URSS. Antrenorul principal al 
selecționatei sovietice m-a rugat 
să-l asist pe Ion la acele compe-
tiții, chiar dacă reprezentam Bul-
garia la acel moment. Desigur că 
am acceptat, el fiind discipolul 
meu de mic copil... Evoluția lui 
Ion a fost una extraordinară la 
acele întreceri continentale, în 
finală el învingându-l pe francezul 
Guy Delvingt, care era campion 
european de tineret și medaliat 
cu argint la Mondiale, performan-
țe obținute de curând, în 1976”, 
mărturisește V. Colța. 

În 1979, I. Covurlueanu se 
situează pe locul III premiant 
la Turneul internațional de la 
Tbilisi (Georgia), iar în 1981 își 
adjudecă distincția de bronz la 
aceeași competiție, cedând în 
finală unui coechipier din ca-
drul selecționatei URSS, Viktor 
Kalentiev, un judocan de forță, 
câștigător în 1980 al Universiadei 
Mondiale de la Wroclaw (Polo-
nia) și, ulterior, în 1982, al celei 
de la Jyväskylä (Finlanda). Între 
timp, în vara anului 1980, este 
selectat în vederea purtării tor-
ței olimpice – pe porțiunea de 
traseu Hâncești-Chișinău – ce a 
traversat teritoriul Moldovei în 
drumul ei spre Moscova. 

După neincluderea sa în com-
ponența selecționatei în vederea 
evoluției la Mondialele din 1981, 
Ion Covurlueanu decide să-și în-
cheie cariera sportivă. Deși a avut 
parte de un parcurs sportiv ce s-a 
întrerupt dramatic încă în faza lui 
inițială, a lăsat în urma sa o epocă 
memorabilă, de neșters, în lumea 
judo-ului național. 

S-a așternut doliu în șahul 
moldovenesc. Într-un tragic 
accident, pe 4 septembrie a.c., 
a încetat din viață unul dintre cei 
mai buni șahiști din R. Moldova, 
Marele maestru internațional 
Dmitri Svetușkin. La cei doar 
40 de ani ai săi (s-a născut pe 
25 iulie 1980), avea un palmares 
sportiv impresionant: în 2002, 
s-a învrednicit de titlul de Mare 
maestru internațional, era multi-
plu campion al republicii, mem-

bru al lotului național olimpic, 
participant la zece Olimpiade 
Mondiale la șah, președinte al 
Consiliului Antrenorilor al Fe-
derației de Șah din R. Moldova, 
antrenor al selecționatei mascu-
line a țării. 

În comunicatul Federației de 
Șah din R. Moldova se spune 
că Dmitri Svetușkin „a fost un 
intelectual cu o gamă largă de 
interese, un bun prieten al mul-
tor jucători de șah din întreaga 

lume... A lăsat în urma lui lucruri 
durabile de care se vor bucura 
și generațiile viitoare. Prin pro-
priul exemplu ne-a motivat pen-
tru responsabilitate, devotament 
și corectitudine. Pentru noi, cei 
care l-am cunoscut, rămâne un 
model de abnegație profesională, 
dusă până la sacrificiul suprem. 
Transmitem sincere condoleanțe 
familiei și tuturor celor apropi-
ați. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace”.

S-a stins din viață Marele maestru 
internațional la șah Dmitri Svetușkin 
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O tânără din R. Moldova a 
obținut premiul special la 
Concursul Internațional de 
Poezie din Triuggio, Italia. 
Plină de gratitudine și sen-
timente de împlinire, ea a 
adresat un mesaj viitorimii, 
pe care i-l publicăm.

Dragă viitor, 
Îți scriu această scrisoare pen-

tru că vreau să-ți spun că sunt 
mândră de mine. Plâng și acum 
de fericire când relatez pe hârtie 
emoțiile pe care le-am simțit în 
data de 6 septembrie 2020. Pli-
nă de timiditate, m-am înscris 
la Concursul Internațional de 
Poezie, care a avut loc în Italia, 
la Triuggio, în luna ianuarie, și 
care a durat mai multe luni. 

Am cunoscut mulți copii ta-
lentați și să știi că au participat 
din toate colțurile lumii. Am fost 
distinsă și eu cu Premiul Special 
în memoria Domnului Alfredo 
Pirola și cu o medalie, pe care o 
voi păstra mereu în cinstea ver-
sului plin de emoție. 

S-a desfășurat acest concurs 
cu scopul de a promova tinere-
le talente și eu îi îndemn pe cei 
pasionați de POEZIE să nu ezite 
să participe anul viitor la acest 
concurs ce îți dezvoltă abilitățile 
scriitoricești. 

Îți promit, dragă viitor, voi 
fi în fiecare zi mai bună decât 
sunt și voi miza mereu pe ca-
lități demne de o personalitate 
puternică. Aceasta este marea 
mea realizare și tu m-ai prins 

de mână și mi-ai insuflat cu-
rajul. 

Copilul plin de ambiție, 
Mariana Hajder

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 ”

Un hoț îi spune prietenului său:
- Aseară, am spart casa unui parlamentar, dar 

m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul...
- Nu a anunțat poliția?
- Nu. Mi-a zis așa: Corb la corb nu-și scoate 

ochii!

Doi prieteni stăteau de vorbă:
- Când crezi că e mai bine să mă însor: în oc-

tombrie sau în noiembrie?
- În noiembrie, clar!
- De ce?
- Mai câștigi o lună!

Doi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă.
- Ce ne facem cu ele?
- Le ducem la secție.
- Și dacă explodează una pe drum?
- Spunem că am găsit doar două.

- Cum păstrați armonia conjugală?
- Prin reciprocitate: Când soția e nervoasă, eu 

tac. Și invers: Eu tac când soția e nervoasă!

- Scumpule, zici că fotbalul e viața ta, și abia 
după el, eu?

- Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul...

Inocența copilului:
- Ai venit la țanc, bunico! - zise nepoțelul des-

chizând ușa.
- Tata tocmai spunea ca numai dumneata mai 

lipseai!

La examen, un student ia un bilet – nu știe. Ia 
altul – iarăși nu știe. Al treilea – de asemenea... 
Și așa al patrulea, al cincilea...

Profesorul îl oprește și îi dă nota 5!

Ceilalți studenți se revoltă:
- Pentru ce?
- Cum pentru ce? După cum caută, pare că știe 

ceva.

Soțul se întoarce de la vânătoare.
- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu?
- De-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.
- Cuuum? Ai împușcat un cerb?!
- Nu, am băut tot salariul.

Un bărbat intră într-un birou de avocatură și, 
înainte să își expună problema, îl întreabă pe avo-
catul care l-a primit:

- Ce tarif aveți pentru o discuție inițială?
- 3.000 de lei pentru trei întrebări.
- Nu este un pic cam scump?
- Ba da. Și care este a treia întrebare?

Un polițist este la pescuit. Pescuiește vestitul 
peștișor de aur, dar, fiind prea mic, îl aruncă înapoi 
în apă. La care peștișorul:

- Mi-ai salvat viața, poți să îmi ceri trei lucruri!
Polițistul cugetă ce cugetă, după care îi zice:
- Buletinul, permisul și talonul!

Un pictor celebru, aflat prin munți, întâlnește 
o turmă de oi și se adresează ciobanului:

- Bade, îmi dai voie să-ți pictez oile?
- Ești  nebun, omule? Lasă-le așa albe cum 

sunt!

O blondă încearcă să ia permisul de conducere. 
La examen, polițistul o întreabă:

- Știți cumva cum funcționează motorul mașinii?
- Pot să explic cu cuvintele mele?
- Da, bineînțeles.
- Brammm, brammm, vrummm...

Mesaj posterității din partea 
Marianei Hajder



Vineri / 11 septembrie / 2020GAZETA de Chișinău

19

Conexiunile interperso-
nale sunt foarte importante 
pentru viața ta emoțională. 
Forțele cosmice „gravitea-
ză” în jurul tău, impulsio-
nându-te să te lași condus 
de intuiție în tot ceea ce 
faci. Persoana iubită este 
posibil să fie avansată într-o 
nouă funcție. Acum îți revi-
ne ție sarcina de a o ajuta 
să fie încrezătoare în viitor.

Sentimentele pe care le 
ai te fac să acționezi spon-
tan și să te implici în tot fe-
lul de aventuri. Ai nevoie 
de mai multă libertate și de 
adrenalină. Deși majorita-
tea deciziilor pe care le iei te 
scot totuși din zona de con-
fort, îți asumi acest lucru. 
Pentru tine este esențială 
autenticitatea relațiilor din 
viața ta.

Trăiești într-o continuă 
agitație emoțională din ca-
uza insecurității. Trebuie să 
încerci să îți dai seama ce 
anume îți dorești de la cel 
de lângă tine. Așteptările pe 
care ajungi să le proiectezi 
asupra celor din jur îți fac 
rău și ție. Acum este mo-
mentul să fii mai categoric 
în raport cu alegerile pe 
care le faci.

Chiar dacă te sim-
ți constrâns de anumite 
reguli, este esențial să îți 
dai seama de importanța 
lor. Modul respectuos în 
care alegi să te raportezi 
la cei din jur te va ajuta 
să îți deschizi uși în plan 
profesional. Atunci când 
pui suflet în ceea ce faci, 
ești mult mai încrezător în 
rezultatele pozitive.

În zilele următoare, vei 
descoperi afecțiuni la care 
nu te-ai fi gândit nicioda-
tă că le ai. Abordarea cea 
mai evidentă în raport cu 
anumite situații nu este 
întotdeauna și cea care se 
recomandă. Modul în care 
se aliniază planetele în pe-
rioada următoare te va face 
să pierzi controlul asupra 
propriului echilibru.

Încearcă să fii mai 
precaut atunci când vine 
vorba de modul în care 
te alimentezi. Faci multe 
excese, de toate felurile, 
iar mișcarea fizică este 
din nou amânată pentru 
tot felul de motive puerile. 
A persevera într-o gândire 
pozitivă presupune ambi-
ție și deschidere. 

Această săptămână nu 
este tocmai potrivită pentru 
a lua decizii, de orice fel. În 
ceea ce privește cariera, te 
simți intimidat de ceilalți 
colegi cu care lucrezi. Insti-
garea la conflicte și răutăți 
la care ești supus de către 
anumiți colegi pur și sim-
plu îți inhibă creativitatea. 
Îți place să lucrezi într-un 
mediu armonios și relaxat.

Această săptămână ți se 
pare că se va derula într-un 
mod abrupt. Ai senzația că 
nu ai reușit să faci nimic din 
ceea ce ți-ai propus. Totul 
este la limită. Mai mult, nici 
starea psihică nu pare să te 
ajute să vezi lucrurile altfel. 
Poate este indicată vacanța 
aia pe care o plănuiești de 
ceva timp. Fă lucrurile la 
timp, nu mai amâna!

La începutul acestei 
săptămâni cariera ta trece 
printr-o schimbare poziti-
vă. Avansarea într-o nouă 
funcție te scoate din rutina 
cu care erai obișnuit. În ciu-
da entuziasmului pe care îl 
resimți, ești conștient că va 
trebui să te adaptezi repede 
schimbării pentru a putea 
da randament.

Chiar dacă ai multe 
cunoștințe profesionale, 
asta nu schimbă vulnera-
bilitatea pe care o resimți 
uneori. Timpul este mereu 
aliatul tău în acest sens. 
Agitația care se va instala 
în perioada următoare la 
nivel astral te va forța să te 
lași „captivat” de tot felul 
de detalii care îți „hrănesc” 
orgoliul.

Marte și Saturn fac o 
echipă extraordinară atunci 
când vine vorba de roman-
tism. Pentru tine, această 
săptămână va fi cea în care 
vei reuși să pui cap la cap 
idei și planuri pentru a ob-
ține ceea ce îți propui. Chiar 
dacă unele zile aduc multă 
încărcătură emoțională, ai 
alături persoane pe care te 
poți „sprijini”.

Ai posibilitatea de a eva-
lua calitatea relațiilor de 
care ai parte, indiferent că 
este vorba de cele profesio-
nale sau de cele personale. 
Modul în care reușești să te 
organizezi te ajută să te ții 
de programul stabilit. De 
multe ori ești perceput ca 
fiind o persoană vanitoasă 
și acest lucru nu este depar-
te de adevăr.

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

(urmare din numărul trecut)

Copiii lor au rămas în ziua aceea 
la nanul Lionea pentru că alte rude 
nu aveau. Cei de la asistența socială 
le-au propus Ninei și lui Leonid să 
ia copiii sub tutelă până la majo-
rat, altfel, fiind cu vârste diferite, îi 
bagă pe la diferite orfelinate.

Nina s-a mâniat. Tocmai acum 
când se simțea mai bine – liberă, 
independentă, fără griji – ce ne-
voie ar fi avut ea de trei copii ai 
nu știu cui?… Erau de fapt rudele 
lui bărbatu-său și ea, care nu se 
mai topea de dragul lui, să crească 
niște odrasle străine?! Dacă ar fi 
refuzat, ar fi trebuit să divorțeze, 
și nu mai era așa de tânără ca să se 
dea bărbații la ea. Și nici nu prea 
erau bărbați în sat de vârsta ei și 
încă neînsurați!

Dilema 

S-a dus la părinți să vadă ce 
zic. Nu s-a arătat o săptămână pe 
acasă. Într-un târziu, a venit și i-a 
spus lui Leonid că e de acord să-i 
crească până la 18 ani, mai ales 

că va avea și o pensie alimentară 
pentru fiecare copil și ajutoare fel 
de fel. Adică la baza acestei decizii 
nu au stat mila și compasiunea 
pentru nenorocirea copiilor, ci au 
fost gânduri mercantile.

Leonid atâta aștepta. A adunat 
la fuga actele necesare, le-a pre-
zentat în instanță și, când s-a trezit 
cu documentul de tutore la mână, 
s-a apropiat de nevastă-sa și, pen-
tru prima dată în căsnicia lor, i-a 
poruncit: „Să ai grijă de ei ca de 
ochii din cap, să nu-i văd flămânzi 
și nespălați, să nu-i obijduiești cu 
cuvântul sau să dai cu pumnul în ei 
că altfel întorc pielea pe dos! Dacă 
vei fi om, și eu voi fi…”.

Leonid își arată colții

Ninei îi venea a râde, atâția 
ani a trăit cu el și l-a dus de frâu 
cum a vrut și când a vrut și acum, 
Doamne, o ia cu speriatul?! În 
casa ei, o să fie cum zice ea! Dar 
Leonid, de data asta, și-a arătat 
colții, de câteva ori i-a făcut ob-
servație nevestei că strigă la copii 
fără motiv, că-i pune la lucru în 
gospodărie peste puterile lor, că 
fetița cea mai mărișoară, care abia 
împlinise zece ani, le înlocuia ce-
lor mici mama – îi spăla, le gătea, 
ba chiar și-i apăra de Nina, dacă 
se supăra femeia peste poate.

Zic, i-a făcut Ninei observație 
în câteva rânduri, dar nevasta 
nici că se gândea să-și schimbe 
comportamentul. Ca și sătenii lui 
Leonid, îl credea un papă-lapte. 
Dacă ar fi fost vorba de el, Leonid 

L A  N O I  A C A S Ă

Bună cușmă, dar nu-i 
nimenea sub ea (2)

Lidia BOBÂNĂ

ar fi înghițit obrăznicia femeii, 
dar la mijloc erau copiii lui Iustin, 
cel care i-a fost verișor, frate și 
cumătru. Om mai apropiat n-a 
avut Leonid în viața lui. Așa că, 
într-o zi, l-a înfuriat bădărănia 
ei și a snopit-o în bătăi încât s-a 
adunat mahalaua pe la garduri.

Mielul devine lup

Dacă au văzut vecinii că dă rău 
de tot în muiere, s-au pornit s-o 
scoată din mâinile lui, dar Leonid 
le-a strigat: „Cine se bagă vâr cu-
țitul în el!”. Și putea s-o facă! Nu 
l-a văzut nimeni până atunci în 
halul acela – parcă-și ieșise din 
minți, era turbat!

Copiii, speriați, s-au adunat 
grămăjoară în cerdacul casei și 
priveau îngroziți la ce se întâm-

plă. După ce a obosit să tot dea în 
femeie, Leonid i-a hotărât: „Până 
în seară, să nu te mai văd în casa 
mea!”. În aceeași zi, Nina s-a mu-
tat în gazdă la baba Zenobia, o 
femeie singuratică ce locuia nu 
departe de primărie.

Într-o săptămână, Leonid a 
înaintat acțiunea de divorț. Ce 
să vă spun, satul a prins nu știu 
cum frică de bărbatul care până 
atunci fusese un mielușel.

Sentimentul patern 
al lui Leonid

De copii îngrijea mai ceva decât 
o femeie. Foarte des îi lua cu el, 
dacă pleca undeva cu marfă pen-
tru mai multe zile. S-a înțeles cu 
o femeie din sat să vină de câteva 
ori pe săptămână să le coacă, să le 

facă curățenie prin casă, să spele. 
O plătea împărătește pentru asta.

Când a împlinit Victoraș șapte 
anișori, l-a dus de mână la școală. 
Toată lumea se uimea cât de dichi-
sit e băiatul și cât de mândru stă 
alături de Leonid. Îi spuneau na-
nul și nu-i ieșeau din cuvânt. Sunt 
împreună de zece ani. Olguța, cea 
mai mare dintre copii, e studentă 
la Universitatea Pedagogică „Ion 
Creangă”, cel mic a ajuns în clasa 
a șaptea, iar cel mijlociu, Chirilă, e 
student la un colegiu din capitală.

După divorț, Nina a plecat din 
sat, lucrează la un magazin din 
Ungheni. Iar Leonid nu mai trece 
neobservat prin sat. Unde-s băr-
bați mai mulți, îl strigă și pe el la 
o bere sau la un pahar cu vin, dar 
nu mai mult. Încă nu a ajuns să i 
se pună o poreclă…
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Luni, 14 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 Profesioniștii…
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
11.00 Rugby
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Cupa 
României - F4
16.35 Cap compas
17.00 Obiectiv comun
17.55 Cerbul de Aur Generaţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur Generaţii
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
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 Sport
18.45 Ceremonii Ziua Crucii
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Asaltul mercenarilor
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 #Creativ
02.10 Film: Asaltul mercenarilor
03.45 Discover România
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.40 Vreau să fiu sănătos!
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 Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reţeaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Ecaterina Teodoroiu
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
04.55 Filler călătorie toamnă
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur

06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film: Incredere

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Aventura subacvatică
09.20 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Special de Crăciun
10.10 Cei trei purceluşi
11.00 Liturgusa Krattorum
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Incredibila poveste a perei 
uriaşe

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 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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 în trupa spioanelor
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 Codrii tânguitori
03.30 Domnişoara Atotştiutoare
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 Serial Vlad
22.30 Film Cartelul ucigaş
00.15 Ştirile
00.45 Film Equalizer
03.30 Arena bucătarilor
04.00 Lecţii de viaţa
05.00 Ce spun românii

ProTV Internațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV

18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.45 La Măruţă
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 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 Din lumea filmelor
11.00 Jurnalul săptămânii
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Ce mai fac vedetele
18.00 McMafia
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 #zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Славная мешанина
07.15 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф Средь бела дня
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.35 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любовь в квадрате
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Средь бела дня
17.15 Teleshopping
17.40 Славная мешанина
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Теория хаоса
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Игра с опасностью
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф Любовь в квадрате

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 Naţional
08.15 Vouă
08.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
739
09.45 Film: UN MINCINOS ÎN-
DRĂGOSTIT
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica redi-
fuzare
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
366
17.15 Serial: VETERINARUL, ep. 
10
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
369
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
740

21.00 Film: EROII DIN IAD
00.00 Iubire interzisă
01.45 Fosta mea iubire
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 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

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 Ералаш

11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на STS
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
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, 15 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 Profesionistii…
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
11.00 Rugby
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Cupa 
României - F4
16.35 Cap compas
17.00 Obiectiv comun
17.55 Cerbul de Aur Generaţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur Generaţii
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 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Toamna amintirilor
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 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
17.13 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor, Etapa 1
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Telecinemateca: Cei trei 
muşchetari
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Politică şi delicateţuri
01.55 Discover România
02.10 Telecinemateca: Cei trei 
muşchetari
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
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
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: În inima Africii, 
ep. 12
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Valmont 132’
03.30 Telejurnal
04.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
04.50 Filler călătorie toamnă
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.45 Vector european
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Tezaur
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film K - pax

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Poveste cu dinozauri
09.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
10.00 Curiosul George

10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Puteri sporite de panda
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
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 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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: Aventură la lumina 
stelelor
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 Domnişoara Atotştiutoare
03.30 Capcana pentru unicorni
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 Free State of Jones
02.45 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV Internațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
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 Din lumea filmelor
11.00 #zerodoi pe tv
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 Ce mai fac vedetele
18.00 Mc Mafia
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Теория хаоса
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.35 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Теория хаоса
17.15 Teleshopping
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Клод в помощь
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Игра с опасностью
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01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Пеле: рождение 
легенды

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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
740
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. 
10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
367
17.15 Serial: VETERINARUL, ep. 11
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
370
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
741
21.00 Film: LEGEA JUNGLEI
23.00 Film: EROII DIN IAD
02.00 Albumul Naţional`
03.45 Vouă
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 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 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 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на STS
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
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, 16 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 Profesionistii…
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
11.00 Ora regelui
12.00 Toamna amintirilor
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
17.00 Obiectiv comun
17.55 Cerbul de Aur Generaţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur Generaţii
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
00.30 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut

02.00 Ora regelui
03.00 Toamna amintirilor
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 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
17.13 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor, Etapa 2
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Adevăruri despre trecut
23.15 Serial: Matilda
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 In grădina Danei
02.10 Serial: Matilda, ep. 1
02.55 Ora Regelui
03.45 Discover România
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.40 Adevăruri despre trecut
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
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Secretele din grădina de 
trandafiri
22.45 Engleză la minut
23.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului

00.00 Câştigă România!
01.10 Toamna amintirilor
02.15 Ferma
03.05 Telejurnal
04.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Tezaur
10.05 Respiro
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Pettson şi Findus
09.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Invazia bufniţei polare
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în trupa spioanelor
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 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Aventura subacvatică
21.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Special de Crăciun
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Capcana pentru unicorni
03.30 La patru ace
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 Moarte instantanee
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 Din lumea filmelor
11.00 Cealalta Basarabie
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 Micii Bucatari
18.00 #zerodoi pe tv
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Клод в помощь
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.35 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Муз/ф Трамбо
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Клод в помощь
17.15 Teleshopping
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф А вот и она
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Игра с опасностью
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Муз/ф Трамбо

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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
741
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. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
368
17.15 Serial: VETERINARUL, 
ep. 12
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
371
20.00 Film: SUPRAVIEŢUITORUL
22.30 Film: JOC MURDAR
00.30 Film: LEGEA JUNGLEI
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă - redifuzar
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 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 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 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на STS
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
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, 17 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 Profesionistii…
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
11.00 Adevăruri despre                 
trecut
12.00 Toamna amintirilor
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
17.00 Obiectiv comun
17.55 Cerbul de Aur Generaţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur Generaţii
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Câştigă România!
23.00 A doua Românie
00.30 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre                  
trecut
03.00 Toamna amintirilor
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.13 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor, Etapa 3
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Dispăruţi fără urmă
23.15 Serial: Matilda
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Catherine - bucătar în Italia
02.10 Serial: Matilda, ep. 2
02.55 Replay
03.45 Discover România
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
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
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: O mamă de coşmar
22.45 Engleză la minut
23.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
00.25 Câştigă România!
01.25 Film: O mamă de coşmar
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuato-
rului
05.15 Reteaua de idoli
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 V. Golomoz şi orchestra 
Mugurel
21.00 Festivalul Internaţional 
Maria Bieşu
22.30 Ştirile (rus.)
22.50 Serial Pentru fiul meu
23.35 Ştiri Externe
19.55 F/d
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 

P R O G R A M E  T V
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Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Salvarea pangolinului
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
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 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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 Poveste cu dinozauri
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 La patru ace
03.30 Rege pentru o zi
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 Prietenie cu folos
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 Din lumea filmelor
11.00 Ora de Ras
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 Micii Bucatari
18.00 Zona VIP
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Х/ф А вот и она
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.35 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Иностранец
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко

15.20 Х/ф А вот и она
17.15 Teleshopping
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Все ради нее
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Игра с опасностью
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Иностранец

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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul -redifuzare
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. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
369
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
372
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
742
21.00 Film: DOI SUPER ESCROCI
23.00 Film: JOC MURDAR
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2

11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 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 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на STS
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш

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, 18 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 Profesionistii…
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Toamna amintirilor
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
13.55 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
17.00 Obiectiv comun
17.55 Cerbul de Aur Generaţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Cerbul de Aur Generaţii
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.10 Stagiunea estivala Madrigal
23.00 Dăruieşte Românie!
00.30 A doua emigrare
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
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
19.30 Cerbul de Aur Generaţii
19.35 Meteo
19.40 Sport
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Paradis în flăcări
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.25 Film: Paradis în flăcări
04.05 Sport
04.20 Meteo
04.25 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: O singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului ediţia 2
22.00 Drag de România mea!

00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Zile cu stil
04.55 Filler călătorie toamnă
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 Art - club (rus.)
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
11.30 Rapsodia satului
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!

18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Prin muzică în Europa
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Salvarea pufinului
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Aventura subacvatică
14.15 Cu fraţii Kratt în sălbăticie - 
Special de Crăciun
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 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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
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 Rege pentru o zi
03.30 Panul muzicant
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 Nuntasi de inchiriat
00.30 Serial Vlad
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 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
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Ora de Ras
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 Х/ф Все ради нее
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.35 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Пенелопа
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Все ради нее
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Лорд-вор
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Х/ф Человек, который 
смеется
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Пенелопа

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 Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica redi-
fuzare

09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
742
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica redi-
fuzare
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine 
rătăcite, ep. 370
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
373
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
743
21.00 Film: REGINA VAM-
PIRILOR: SÂNGELE REICH -ULUI
22.45 Film: SUPRAVIEŢUITORUL
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 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 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 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на STS
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
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, 19 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 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.20 Lumea şi noi
14.45 Film: Burebista
17.05 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Burebista
01.20 Destine ca-n filme
02.10 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il luce

TVR 1

07.00 Ineditul american
07.30 Şah-mat
08.00 Catherine - bucătar în Italia
08.30 Ştiinţa în prima linie
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Cupa României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura

P R O G R A M E  T V
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16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
18.50 Teleenciclopedia Vincent van 
gogh - Floarea soarelui
19.45 Meteo
19.50 Sport
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Săptămâna nebunilor
22.45 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste
23.45 Teatrul Naţional de televi-
ziune
01.55 Lumea azi
02.20 Film: Săptămâna nebunilor
03.45 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
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 Fraţi de viţă ediţia 2
17.30 MotorVlog ediţia 2
18.00 Zile cu stil ediţia 2
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: La răscruce de vânturi
22.10 Serial: Viaţa visată
23.10 Zile cu stil
00.10 Film: La răscruce de vânturi
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi 
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 MeseriAşii
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
15.35 F/d
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film The company men
23.05 Ştirile (rus.)
23.25 Ştiri Externe
23.50 Zapovednik

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie la şcoala prinţeselor
09.30 Barbie şi surorile ei în goana 
după căţeluşi
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Poveste cu dinozauri
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 

Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
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 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
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 Panul muzicant
03.30 Peştera adevărului
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 Hai să facem schimb!
13.00 Ferma
15.00 Film Casa întoarsă pe dos
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film Omul - Furnica
22.15 Film Contrabandă
00.30 Film Friends With Benefits
02.45 Superspeed la Pro TV
03.15 Ce spun românii
04.00 Film Thunderstruck

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 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Renegat
15.00 Zona VIP
15.45 Teleshopping
16.00 Триггер
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
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 Мой парень - ангел
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.20 Teleshopping
12.40 Х/ф Мистер Пип
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф Мишу из Д’Обера
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 Статус Брэда
00.30 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Финальный счет
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Мистер Пип

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. 
371
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica redi-
fuzare
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 redi-
fuzare
14.30 Film: CRIPTA
16.30 Film: DOI SUPER ESCROCI 
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
374
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Дежурный врач 2
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Дежурный врач 2
14.00 Teleshopping
14.30 Дежурный врач 2
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Дежурный врач 2
23.30 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
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, 20 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
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
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Raliul
16.30 Cooltura
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 O dată-n viaţă
23.00 Film: Raliul
00.30 Cooltura
01.00 Garantat 100%

02.00 O dată-n viaţă
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il luce

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
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Rusia necunoscută
16.30 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Meteo
19.40 Sport
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 O dată-n viaţă Best of
23.00 Teatrul Naţional de televi-
ziune
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Breaking Fake News
02.25 Banii tăi
02.55 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste
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
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Raliul
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea! 
ediţia 2
17.00 D’ale lu’ Mitică ediţia 2
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Vlad Ţepeş
22.10 Film: Lolita
00.35 Pescar hoinar
01.10 Film: Raliul
02.45 Sport
03.25 E vremea ta!
03.45 Discover România
04.00 România… în bucate
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.30 Respiro
11.40 La datorie
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.05 Spectacol TV pentru copii
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Eroi printre oameni
20.20 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
20.45 Ştirile
21.00 Închiderea Festivalului Inter-
naţional Maria Bieşu
22.30 Ştirile (rus.)
22.50 Zapovednik
23.05 Film Family man

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie şi surorile ei în goana 
după căţeluşi
09.20 Barbie la şcoala prinţeselor

10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
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 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 Peştera adevărului
03.30 Contra vântului
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 Bringing Down the 
House
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Jack Reacher: Să nu te 
întorci niciodată
22.15 Film Fără trecut
00.15 Apropo TV
01.15 Film Wedding Ringer
03.15 România, te iubesc!
04.15 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
10.15 Savoare                                            
la Maximum
11.00 Din lumea filmelor
12.00 McMafia. 7-8 с.
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Zona VIP
15.45 Teleshopping
16.00 Bilete de speranţă
16.30 Top Gear
17.00 Filme şi Staruri
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 Свадебный                
переполох
10.00 Current time
10.30 Teleshopping
10.45 Река без границ
11.00 Наша американская 
история
12.00 Teleshopping
12.15 Egoist
13.15 Autoblog

13.45 Х/ф Помни меня
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Наша американская 
история
18.30 Serial de comedie
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Славная мешанина
22.30 Х/ф Счастливое число 
Слевина
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 Помни меня

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. 
372
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica redi-
fuzare
10.30 Film: CRIPTA

12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 NOUĂ: START SHOW
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.45 Iubire interzisă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
375 R: Pawan Kumar
20.00 Film: DRAGOSTE 
ÎMPĂRŢITĂ
23.00 START SHOW
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

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

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 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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De stai și te gândești un pic,
La noi alegeri, mai oricând,
Alegem răul cel mai mic...
Și-l creștem patru ani la rând.

Gheorghe BÂLICI

O expediție muzicală, 
de la suflet la suflet

conducătorul MNYO.
Andriano Marian a relevat par-

ticularitățile ediției din acest an. 
,,Toate vizitele la spitale au fost 
emoționante, se simțea efortul 
medicilor. Reamintesc momentul 
în care doamna de la Ungheni a 
dansat, care de fapt a reprezentat 
spiritul medicilor și puterea lor 
de a lupta cu această pandemie”, 
ne-a mărturisit Andriano Marian.

Echipa ,,La La Play” a fost for-
mată din 15 artiști, printre care și 
vioristul Ionuț Ciocanu. Instru-
mentistul ne-a spus că a fost o 
experiență inedită.

,,Nu am mai avut ocazia să cânt 
în curțile spitalelor pentru medici 
din republică, mai ales într-o pe-
rioadă anevoioasă pentru ei. Am 
simțit din partea lor niște emoții 
puternice, pozitive, însetate de 
muzică, ce te copleșeau profund. 
Privirile oamenilor de la ferestrele 
spitalelor ne-au încurajat foarte 
mult. Sper că prin acest proiect 
am reușit să alinăm sufletele celor 
bolnavi și ale medicilor care luptă 
24/24 cu virusul, de fapt acesta a 
și fost scopul expediției noastre”, 
a afirmat Ionuț Ciocanu.

A patra ediție a expediției mu-
zicale ,,La La Play” a avut drept 
scop valorificarea turismului 
local și susținerea personalului 
medical.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Raoni, liderul 
indienilor 
amazonieni, infectat 
cu Covid-19

Cunoscut pentru lupta pe 
care o duce împotriva defrișări-
lor din Amazon, șeful triburilor 
amazoniene Raoni a avertizat în 
repetate rânduri asupra perico-
lului Covid-19 pentru populațiile 
indigene. Acum însă el este cel 
care a fost internat în spital după 
ce a contractat coronavirusul. Po-
trivit apropiaților, legendarul șef 
este „în afara oricărui pericol”.

În urmă cu o lună, liderul po-
pulației indigene Kayapo, care are 
în jur de 90 de ani, a stat zece zile 
în spital pentru a-și trata ulcerul 
gastric și intestinal.

O sursă de la spitalul Dois 
Pinheiros din Sinop, Mato 
Grosso, a declarat pentru AFP 

că Raoni a fost internat din nou 
în aceeași unitate în urmă cu câ-
teva zile.

„Motivele spitalizării sunt 
creșterea nivelului leucocitelor 
din sânge și apariția simptome-
lor de pneumonie. Examinările 
au confirmat însă că acesta este 
infectat cu Covid-19”, a transmis 
Institutul, adăugând că pacientul 
respiră „normal, fără aport de 
oxigen”. 

La 5 august, Curtea Supremă a 
anunțat o hotărâre judecătoreas-
că care obligă guvernul Bolsonaro 
să adopte măsuri urgente pentru 
a proteja popoarele indigene de 
coronavirus.

rfi.ro

Fata cu vise alb-negru

 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 

Cea de-a patra ediție a proiec-
tului ,,La La Play” organizată de 
Moldovan National Youth Orches-
tra (MNYO) s-a finalizat. Din 22 
august și până în ultima zi a lunii, 
artiștii din orchestră au evoluat 
în fața a câteva instituții medicale 
din republică și la diverse obiec-
tive turistice.

Pentru a face o retrospectivă a 
proiectului, GAZETA de Chișinău 
l-a contactat pe Andriano Marian, 
conducătorul Moldovan Natio-
nal Youth Orchestra. Fondatorul 
orchestrei ne-a comunicat că au 

dat startul expediției muzicale cu 
emoții pozitive și cu mult entuzi-
asm pentru că este un proiect la 
care țin foarte mult. 

,,Este unul dintre programele 
noastre speciale și importante 
prin faptul că aducem muzica 
acolo unde ea nu pătrunde de obi-
cei. Ne-am focusat pe două linii 
– personalul medical și pacienții, 
am cântat la nouă spitale din repu-
blică. Și desigur am fost în vizită 
la diferite obiective turistice, la 
oameni de afaceri care reprezintă 
domeniul HoReCa”, ne-a declarat 

Descriere: 
Cum e să trăiești între alb și 

negru?  
Mia este o pianistă remarcabi-

lă. Toți îi prevăd un viitor frumos 
până în ziua în care dispare fără 
nicio urmă, în drum spre casă. 
Timp de 24 de ani nimeni nu o 
poate găsi. Ce s-a întâmplat? Poa-
te fi elucidat adevărul prin inter-
mediul unor vise? Și chiar dacă 
acestea apar la o tânără detectivă 
aflată abia la început de cale?

O viață blocată între vis și reali-
tate, un mister pierdut în timp, un 
roman ce îți taie răsuflarea și ne 
obligă să ne întrebăm cine sunt cu 
adevărat oamenii din jurul nostru.

Despre Autoare:
Andreea Russo este autoa-

rea generației sale. Își scrie cărțile 
la calculator și telefonul mobil. 
Comunică pe Facebook cu citi-
torii săi pentru a afla părerea și 
așteptările lor. Cartea sa de debut 
„Amintiri din viitor” a fost pre-
miată la Salonul Internațional de 
Carte pentru Copii și Tineret din 
Chișinău, ediția a XX-a. În 2016, 
a lansat și romanul „Fata cu vise 
alb-negru” (2016). 

Își face studiile la Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cine-
matografică „Ion Luca Caragiale” 
din București, Facultatea de Film.

P

La Spitalul Clinic Republican
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