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Pentru 
libertatea 
noastră 
şi a voastră!

Vă mai amintiţi sloganul: 
„Pentru libertatea noastră 
şi a voatră! За нашу и вашу 
свободу!? Era re-lansat de 
opoziţia naţională şi demo-
cratică din republicile baltice 
şi adresat cetăţenilor din alte 
„republici”. În primul rând, 
metropolei, ruşilor, inclusiv 
celor din instituţiile şi organele 
represive. Balticii erau con-
vinşi că instaurarea unui regim 
democratic în URSS va favoriza 
lupta lor de emancipare naţi-
onală. 
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A c t u a l i t a t e

Cu ceva timp înainte de inaugurarea acestui important 
obiectiv i s-a telefonat de la Președinție și cineva i-a 
spus că „băieții vor veni în vizită de lucru”. „Băieții”, 
în frunte cu deputatul socialist, Vlad Mizdenco, 
însoțiți și de președintele socialist al raionului, Vasile 
Secrieru, au descins la Hiliuți și, după cum afirmă 
primarul, n-au făcut campanie electorală. 

Mircea V. CIOBANU
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La Hiliuți, Râșcani, satul de baștină al subsemnatului, 
a avut loc un eveniment ce te face să râzi, iar pe urmă 
să și plângi de mila personajelor, mai ales locale, ce 
nu-și dau seama în ce teatru al absurdului au nimerit. 
Primarul Alexandru Sandu, aflat la al patrulea 
mandat, a solicitat de la președintele socialist al 
raionului, dar și de la autoritățile centrale, aproape 
trei sute de mii de lei, bani care au fost folosiți pentru 
un bloc sanitar al gimnaziului din localitate, dat în 
exploatare până la începerea campaniei electorale.

Panglicari la 
inaugurarea WC-ului
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Cum scăpăm de aparatele electronice vechi

Doar patru din zece locuitori ai oraşului Chişinău duc apa-
ratele electrocasnice vechi la reciclare. Peste 50% dintre ei îşi 
schimbă telefonul o dată la cinci ani, iar 80% dintre oameni 
cunosc despre faptul că deşeurile electrice şi electronice sunt 
dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător, 
dacă nu-s eliminate cu grijă. 

E-deşeurile, 
o bombă ecologică

E c o l o g i e
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R a c u r s i

Satul Horești. Anul 2010. Foto: Dan Guțu
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la intrarea în toaletă, pe deputatul 
Mizdenco şi preşedintele Secrieru, 
împreună cu şeful administraţiei 
publice locale şi cu directoarea 
gimnaziului, Ana Matei.

În afară de primar nimeni dintre 
cei prezenţi nu purta mască, pen-
tru că masca dăunează imaginii. 
Iar cu masca pe faţă lumea te poate 
confunda cu vreun reprezentant al 
altui partid şi atunci degeaba s-au 
mai cheltuit banii. Pe primar, chiar 
şi cu mască pe faţă, îl cunoaşte însă 
toată lumea. Începându-şi cariera 
ca ultim secretar al organizaţiei 
de partid locale a PCUS, a fost, pe 
rând, membru al Partidului Agrar, 
al Partidului „Moldova Noastră”, 
PLDM, PD, în ultimul timp fiind 
membru al PAS. Gurile rele spun 
că acum îl curtează socialiştii şi, 
aşa cum s-a descurcat tot timpul 
„încurcându-se mereu”, ar putea 
să nu reziste ispitei şi să treacă 
încă o dată într-o altă tabără, una 
roşie de tot care să-i asigure un 
nou mandat. Și, de ce nu, tăierea 
în continuare a altor „pamblici”, 
expresia inspirată a unui bun zi-
arist de la noi.

Jurnalista Svetlana Corob-

ceanu, autoarea unei ştiri pe mar-
ginea acestui subiect la jurnal.md, 
ne informează că, iniţial, gazdele 
nu ştiau că se va tăia panglica şi 
că se vor face imagini. Cu atât mai 
mult, am zice noi, că va fi umplut 
cu ele internetul şi vor deveni vira-
le. Cineva venit de la Preşedinţie a 
propus parcă întâmplător ritualul 
cu panglica şi, evident, tot întâm-
plător, s-au făcut şi nişte fotografii. 
Nici primarul şi nici directoarea 
gimnaziului, chiar dacă au înţeles 
până la urmă că totul e bine gândit 
şi regizat, nu au putut interzice 
scenariul, pentru că asta e „verti-

La Hiliuţi, Râşcani, satul de baş-
tină al subsemnatului, a avut loc un 
eveniment ce te face să râzi, iar pe 
urmă să şi plângi de mila persona-
jelor, mai ales locale, ce nu-şi dau 
seama în ce teatru al absurdului 
au nimerit. Primarul Alexandru 
Sandu, aflat la al patrulea man-
dat, a solicitat de la preşedintele 
socialist al raionului, dar şi de la 
autorităţile centrale, aproape trei 
sute de mii de lei, bani care au fost 
folosiţi pentru un grup sanitar al 
gimnaziului din localitate, dat în 
exploatare până la începerea cam-
paniei electorale.

Cu ceva timp înainte de inaugu-
rarea acestui important obiectiv i 
s-a telefonat de la Preşedinţie şi ci-
neva i-a spus că „băieţii vor veni în 
vizită de lucru”. „Băieţii”, în frunte 
cu deputatul socialist, Vlad Miz-
denco, însoţiţi şi de preşedintele 
socialist al raionului, Vasile Secri-
eru, au descins la Hiliuţi şi, după 
cum afirmă primarul, n-au făcut 
campanie electorală. Au organizat 
doar o simplă tăiere de panglică ro-
şie socialistă ţinută de doi copilaşi 
şi i-au fotografiat în nobila acţiune, 
nu altundeva decât în cadrul uşii de 

calitatea puterii” şi cine dă banul 
acela comandă muzica…

Solicitată de Corobceanu, de-
putata Maria Ciobanu punctează: 
„Să bagi în veceu copii, pentru ca 
tu, ditamai preşedinte de raion, 
primar şi netot de deputat, să faci o 
fotografie pentru „istorie” cum tai 
panglica socialistă. Buni de legat”. 

„Am ajuns în topul ruşinii. 
Deputaţii socialişti sunt ocupaţi 
cu tăiatul panglicilor roşii prin 
WC-uri. Meleagul nostru mai jos 
decât atât nu a fost adus de nimeni 
în toată istoria sa”, comentează 
Ala Nemerenco, fostă ministră 
a sănătăţii. Viorica Cheptănaru, 
cunoscută interpretă de muzică 
populară de la Hiliuţi, consideră 
că „noi, o mână de oameni, inte-
lectuali care au dus şi duc faima 
satului în lume, am fost făcuţi de 
râs, cu ajutorul celor care au reali-

zat şi multe lucruri bune, dar, prin 
acţiunile lor necugetate, au cam 
dat-o în bară, cu panglica roşie de 
la toaletă punând capac la toate”.

Cineva ar zice că, indiferent de 
scopul electoral al acestei acţiuni, 
până la urmă s-a făcut un lucru bun 
şi au avut de câştigat copiii care nu 
vor mai fugi în timpul recreaţiilor 
până la buda aflată la o depărtare 
bunicică de clădirea gimnaziului. 
Altcineva chiar ar ridica în slăvi 
iniţiativa primarului Sandu şi i-ar 
ura succes în continuare, ar lăuda 
susţinerea acordată de socialişti 
unei primării ce nu poate acumula 
bani în buget, pentru că satul, ca 
şi multe altele, este depopulat şi 
nu este de unde. 

Noi ne întrebăm doar cât timp 
acei care au furat şi mai fură, care 
au adus în pragul sărăciei acest 
pământ de unde fug în disperare 
oamenii, o vor mai face pe bine-
făcătorii, mai ales în timpul cam-
paniilor electorale?

Tertipurile cu tăierea panglici-
lor la veceuri sunt urât mirositoare 
şi nu-mi rămâne decât să regret că 
satul în care m-am născut şi am 
crescut a devenit atât de cunoscut 
printr-un act care ar fi putut fi unul 
de normalitate, dacă nu devenea 
de prost gust, ilar şi condamna-
bil din cauza celor care au vrut să 
tragă foloasele, dar se vor alege 
cu ponoasele.

Gheorghe BÂLICI 

Persoanele implicate în frauda 
bancară de acum şase ani n-au fost 
pedepsite, iar asta ar însemna un 
test pentru încrederea în justiţie. 
Declaraţia aparţine Ambasadoru-
lui Uniunii Europene în Republica 
Moldova, Peter Michalko.

În cadrul conferinţei Dialoguri 
Europene, Ambasadorul UE la Chi-
şinău a spus că subiectul care vizea-
ză investigarea furtului miliardului 
din Republica Moldova îngrijorează 
nu doar cetăţenii din acest stat, dar 
şi partenerii de dezvoltare.

Peter Michalko a menţionat că 
este foarte important ca cei care se 
fac vinovaţi de devalizarea sistemu-

lui bancar al Republica Moldova să 
fie pedepsiţi.

„La momentul de faţă nu este 
nimeni în puşcărie pentru asta, 
procesele de judecată care ţin de 
fraudă sunt amânate de zeci de 
ori, ceea ce sporeşte neîncrederea 
oamenilor. În investigarea fraudei 
bancare, suntem la 6 ani de când 
s-a făcut o gaură de 12% în PIB-ul 
Republicii Moldova şi încă nu am 
văzut persoane pedepsite. Aici este 
testul pentru încrederea în justi-
ţie. Vedem că procesele care ţin 
de această fraudă sunt amânate de 
foarte mult timp”, a spus diploma-
tul european, citat de Jurnal.md. 

Peter Michalko: „La şase ani de 
la investigarea fraudei bancare, 
nu am văzut persoane pedepsite”
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Autoritățile vor fi 
„îndestulate”,  
ce vor face ceilalți?

„În timp ce autoritățile Republicii Moldova trebuie să-și în-
deplinească misiunea de a contribui la garantarea unor alegeri 
curate, adevărata responsabilitate le revine cetățenilor. … Cetă-
țenii Republicii Moldova, cei care locuiesc în țară și peste hotarele 
ei, au libertatea și răspunderea de a merge la alegeri și de a-și 

face auzită vocea. Viitorul vostru este în mâinile voastre. Vă 
asigur că Statele Unite și alți parteneri de dezvoltare vor face tot 
posibilul pentru a susține o competiție onestă și transparentă.” 

Dereck J. Hogan, 
Ambasadorul SUA în Republica Moldova (agora.md)
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I
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Referitor la numărul de 202 
secţii de votare propuse peste 
hotare, Promo-LEX tratează cu 
suspiciune iniţiativa autorităţi-
lor de a majora numărul acestora, 
comparativ cu 150, numărul de 
secţii de votare planificate con-
form bugetului CEC, pe motiv că 
CEC deţinea deja informaţii pre-
liminare privind eventualul refuz 
al unor state de a deschide secţii 
în afara misiunilor diplomatice.

În opinia Promo-LEX, cadrul 
legal existent nu conţine prevederi 
precise şi suficiente care ar asigu-
ra egalitatea de şanse pentru toţi 
concurenţii la scrutinul preziden-
ţial, în special în condiţiile parti-
cipării şi a Preşedintelui actual.

Candidați independenți 
susținuți de partide politice

Până la momentul publicării 
raportului, au fost desemnaţi 13 
candidaţi, dintre care doi au fost 
înregistraţi: Renato Usatîi (PN) şi 
Andrei Năstase (PPPDA).

Promo-LEX subliniază că, în 
cazul a cel puţin doi candidaţi 
independenţi desemnaţi, Igor 
Dodon şi Alexandr Kalinin, ob-
servatorii au raportat activităţi 
cu suportul partidelor politice.

Potrivit Observatorilor Pro-
mo-LEX, grupurile de iniţiativă 
(GI) au desfăşurat, în această pe-
rioadă, cel puţin 158 de activităţi 
în scopul colectării semnăturilor.

Observatorii au raportat cel 
puţin opt cazuri considerate a fi 
asumare de merite pentru acti-
vităţi efectuate pe bani publici. 
Dintre acestea, în patru cazuri este 
vorba de PSRM, iar în celelalte 
patru – de PPȘ.

Asumarea meritelor 
pentru activități efectuate 
pe bani publici

Observatorii au constatat, de 
asemenea, două cazuri în care a 

fost utilizată imaginea persoane-
lor oficiale străine, cu referire la 
candidaţii desemnaţi Maia Sandu 
(PAS) şi Igor Dodon (CI).

Rezultatele observării indică şi 
asupra riscului de utilizare a re-
surselor administrative de către 
şeful statului, care este şi candidat 
în alegeri.

Cheltuieli neraportate în 
valoare de cel puțin 735.021 
de lei pentru colectarea 
semnăturilor

În perioada 2–11 septembrie 
2020, volumul veniturilor şi 
cheltuielilor declarate la CEC de 
grupurile de iniţiativă (GI) înre-
gistrate este de 1.341.255 de lei. 
Principala sursă de finanţare a 
acestora au fost donaţiile în măr-
furi şi servicii (75%).

Potrivit observării Promo–LEX, 
nici un GI nu a raportat cheltuieli 
pentru activitatea colectorilor de 
semnături. Mai mult, nouă gru-
puri au omis reflectarea completă 
a tuturor cheltuielilor efectuate în 
această perioadă, în cuantum de 
cel puţin 735.021 de lei. 

Printre cele nouă grupuri care 
au raportat cheltuieli mai mici de-
cât estimările MO Promo-LEX se 
numără: GI Violeta Ivanov (PPȘ) 
– 261.758 de lei, GI Andrei Năs-
tase (PPPDA) – 172.196 de lei, GI 
Igor Dodon (CI) – 168.819 lei, GI 
Renato Usatîi (PN) – 52.123 de lei, 

GI Octavian Țîcu (PUN) – 34.266 
de lei, GI Maia Sandu (PAS) – 
18.978 de lei, GI Andrian Candu 
(PRO-Moldova) – 14.269 de lei, 
GI Tudor Deliu (PLDM) – 7.499 
de lei, GI Dorin Chirtoacă (Blocul 
Electoral Unirea) – 5.113 lei.

N. M. 

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

Veaceslav NEGRUȚA

Săptămâna aceasta autorităţile 
au încercat să ne fericească iar. 
De astă dată conducerea guvernu-
lui, de la tribuna din preşedinţie, 
ne-a declarat precum că „ roada 
de grâu, porumb sau semințe de 
floarea-soarelui din acest an per-
mite satisfacerea necesităților 
interne de consum, chiar dacă 
aceste culturi au fost afectate de 
secetă”. 

Pentru a fi mai convingătoare, 
autorităţile au prezentat şi nişte 
cifre: în acest an s-au recoltat în 
jur de 620-630 de mii de tone 
de grâu, consumul intern fiind 
de 350 de mii de tone. Roada de 
porumb a fost de 800 de mii de 
tone, cu un consum anual estimat 
la 700 de mii de tone, seminţe de 
floarea-soarelui s-ar fi colectat 
400 de mii de tone, consumul in-
tern însemnând această cantitate. 
Aparent, „ne merge bine”, vorba 
cântecului.

În acelaşi timp, statistica ofi-
cială pentru trimestrul doi, adică 
prima perioadă care captează une-
le din efectele epidemiei Covid, 
arată că în R. Moldova se atestă 
o reducere economică în termeni 
reali de 11,5% comparativ cu pe-
rioada respectivă a anului prece-
dent. Să nu uităm că în trimestrul 
întâi, la fel, am avut o descreştere 
considerabilă, de 7%. Aparent, es-
timările oficiale ale autorităţilor, 
care tot insistă că descreşterea 
economică în 2020 va fi de doar 
4,5%, sunt deja date peste cap. 

Economia este în cădere liberă. 
Iar trimestrul trei şi trimestrul 
patru, din păcate, vor fi la fel de 
complicate şi negative ca efect 
pentru statistica oficială, dar şi 
pentru fiecare om şi agent econo-
mic în parte. Reducerea drastică 
a consumului din cauza sărăcirii 
populaţiei şi reducerii considera-
bile a venitului disponibil vor avea 
efect puternic asupra sectorului 
serviciilor în special, dar şi a în-
casărilor la buget, în următoarele 
perioade de timp, care nu se vor 
limita doar la anul 2020.

Bravada emanată de autorităţi 
în condiţii de criză crescândă are 
o singură explicaţie: încercarea de 
a arăta bine în declaraţii până la 
alegeri, pentru a nu ştirbi „imagi-
nea” candidatului puterii la aceste 
alegeri. Iar după acea zi – vie po-
topul. Asta ar fi logica autorităţilor 

de azi. Pentru că dacă ar exista un 
pic de responsabilitate, în situaţia 
constatată deja azi şi de statisti-
ca oficială, ar fi fost prezentat de 
urgenţă un plan de anti-criză, cu 
o diagnoză pertinentă a situaţi-
ei şi a măsurilor propuse pentru 
corectarea lucrurilor, precum şi 
pachete targhetate de ajutoare 
cu caracter economic, financiar 
şi social. 

„Nu există criză financiară!” – 
asta declara ministrul economiei 
Dodon în 2008 şi până în iulie 
2009, ca ulterior să avem efecte 
grele de îndurat şi corectat după 
încercarea ministrului de atunci 
de a ascunde realitatea sub preş. 
Scopul de atunci era identic cu 
cel de acum – de a trece cu bine 
de alegeri. Cu minciuni, cu ma-
nipulări, cu bravade care să aco-
pere sărăcia şi necazul oamenilor 
afectaţi de criză. 

Anul 2020 nu e cel mai compli-
cat an economic din ultimii zece 
ani pentru R. Moldova. Acest an 
e unul dintre cei mai grei ani din 
ultimii 20 de ani. Și nu doar Co-
vid şi seceta sunt de vină. Avem 
cea mai iresponsabilă guvernare 
care aprofundează criza epidemi-
ologică care se transformă în una 
economică, urmată de cea finan-
ciară, cu trecere treptată într-o 
criză umanitară. 

Încercarea de a prezenta roa-
da anului 2020 ca una suficientă 
pentru necesităţile interne este 
o manipulare. O bună parte din 
această producţie (grâu, floa-
rea-soarelui, porumb, altele) 
este contractată sau chiar gajată 
în favoarea creditorilor care, la 
rândul lor, au contracte de livra-
re a producţiei respective. Doar 
nimeni nu poate să afirme azi că 
întreaga roadă, atâta cât este, e 
destinată pentru consum intern şi 
va asigura securitatea alimentară 
pentru cel puţin un an înainte. Cel 
puţin – pentru că sunt semnale 
clare de risc pentru anul agricol 
2021, ca efect al secetei prelungite 
şi asupra plantelor multianuale, 
dar şi asupra lucrărilor de toam-
nă, atât de determinante pentru 
roada din 2021. 

Guvernanţii nu vin să ne arate 
cum şi cu ce politici vor ajuta soci-
etatea să depăşească această situ-
aţie, dar încearcă să ne hrănească 
cu o nouă porţie de baliverne doar 
pentru a-i asigura lui Dodon bel-
şug, voie bună şi distracţii pentru 
următorii patru ani de mandat. 
Doar că minciuna nu poate fi de 
durată, iar realitatea introduce 
corectările necesare. 

Atenţie maximă: criza cea mare 
e aici deja! Iar de responsabilita-
tea viitoarelor guvernări depinde 
cât de mulţi „vom muri”, precum 
a menit actuala guvernare... 

Nereguli depistate 
în organizarea 
alegerilor prezidențiale

Creșterea neuniformă a numărului de 
alegători, inegalitatea de șanse pentru 
potențialii concurenți electorali, dar 
și categorii de alegători, cheltuieli 

neraportate în valoare de cel puțin 735 021 de lei, 
dar și asumarea de către concurenți a meritelor 
pentru activități efectuate pe bani publici sunt 
câteva dintre observațiile raportate de Misiunea 
de Observare Promo-LEX, care a lansat cel 
de-al doilea Raport de observare a alegerilor 
pentru funcția de președinte al R. Moldova din 1 
noiembrie.

Câți moldoveni 
din străinătate 
s-au 
înregistrat 
pentru 
a vota la 
prezidențiale

Peste 60 de mii de cetăţeni 
ai Republicii Moldova aflaţi în 
străinătate, precum şi domici-
liaţi în localităţile din regiunea 
transnistreană, s-au înregistrat 

în prealabil pentru a participa la 
alegerile prezidenţiale din 1 no-
iembrie, anunţă Comisia Electo-
rală Centrală (CEC).

Potrivit datelor prezentate de 
CEC, cei mai activi au fost moldo-
venii stabiliţi în Italia – 12.066, 
urmaţi de Marea Britanie şi Irlan-
da de Nord – 9.468 şi Germania 
– 6.418.

Pe locul patru sunt moldovenii 
care locuiesc în Federaţia Rusă – 
6.202 de cetăţeni moldoveni, apoi 
cei din România – 5.347, Franţa 
– 5.029, Irlanda – 3.168, Statele 
Unite ale Americii – 2.655, Spania 
– 1.634 şi Canada – 1.506.

Alegătorii care nu s-au înscris 
în listele prealabile pot participa 
şi ei la votare.

Rezultatele înregistrării preala-
bile, informaţiile despre numărul 
de alegători care au participat la 
scrutinul organizat în circum-
scripţia naţională şi informaţiile 
obţinute de Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene 
de la autorităţile competente ale 
ţărilor de reşedinţă reprezintă cri-
teriile care stau la baza deciziei 
despre organizarea deschiderii 
secţiilor de votare de peste hotare, 
scrie CEC. 

Natalia MUNTEANU
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„La alegeri ne putem 
aştepta la fraude”

Răspunsurile, deşi diferă de la 
caz la caz, sunt identice în privin-
ţa faptului că cetăţeanul nostru a 
pierdut încrederea în actuala gu-
vernare, în clasa politică ce a uitat 
de nevoile sale, lăsându-l să se 
descurce cum poate. Discursurile 
celor întrebaţi denotă sinceritate, 
grijă pentru soarta acestui pământ 
şi a acestui neam, nelinişte pentru 
ce ar mai putea să urmeze după 
alegerile care vin.

„Avem o societate rătăcită, 
care se vinde la alegeri”

La poarta pieţei din Rezina, 
Alexandru, 49 de ani, fost profe-
sor şi fost militar, actualmente om 
de afaceri, vinde împreună cu fiul 
său tot ce-i trebuie omului: de la 
borcane pentru conserve până la 
produse alimentare şi alte măr-
furi ce se găsesc şi în magazinul 
lui. Preferă să stea la aer liber şi 
să prindă mai uşor cumpărăto-
rii care, în zi de odihnă, ar putea 
trece mai departe fără a-i vizita 
localul. 

„Alegerile la Rezina au un 
specific aparte. Vin autobuzele 
încărcate de peste Nistru cu ale-
gători plătiţi să-l voteze pe Dodon. 
Situaţia cu alegerea acestuia ar 
putea să se repete, poate chiar din 
primul tur, dacă nu se vor implica 
intelectualii, iar cei de pe dreapta 
nu se vor uni”, îşi dă cu părerea 
Alexandru.

Radu, fiul lui Alexandru, un bă-
iat înalt şi chipeş, este student la 
drept în anul doi la Galaţi şi, până 
la începerea anului de învăţământ 

în România, îi dă o mână de aju-
tor părintelui. „Nu cred în alegeri 
cinstite în Republica Moldova. Se 
fac declaraţii populiste şi de pe 
dreapta, şi de pe stânga. Oamenii 
nu mai cred în liderii politici, dar 
totuşi votează, fiind manipulaţi 
mai ales pe ultima sută de metri”, 
opinează Radu. 

„E clar că se falsifică”

La alegeri observatorii sunt 
împiedicaţi să urmărească co-
rectitudinea votării şi se comit 
foarte multe încălcări, observă 
acesta. „Nu vreau să ofensez pe 
nimeni, dar avem o societate 
rătăcită care se vinde la alegeri 
pentru te miri ce. Nu lipseşte nici 
veşnicul conflict dintre generaţii, 
bătrânii votând cu socialiştii, iar 
tinerii plecând, şi din această ca-
uză, peste hotare”, declară Radu.

Raisa Rusu, 63 de ani, profe-
soară de matematică în Meşeni, 
în timpul liber este şi operator de 
interviuri la Serviciul independent 
de sociologie şi opinii. Nu crede 
nici ea în alegeri cinstite şi o pre-
ocupă mult situaţia ce se creează 
în campania electorală. 

„Nu vor avea frică nici 
de coronavirus, 
nici de Dumnezeu”

„Ne putem aştepta la fraude 
din partea socialistului Dodon, 
susţinut şi de democraţi. Am 
colectat 32 de chestionare şi în 
toate oamenii erau împotriva lui 
Dodon, sută la sută împotrivă. De 

P R I V I R E A

Duminica trecută, echipa GAZETEI de 
Chișinău a poposit în centrul raional 
Rezina, iar apoi la Șoldănești, unde 
a promovat și a distribuit ziarul, a 

discutat cu lumea și a efectuat un vox populi. 
Întrebarea principală pe care am adresat-o 
oamenilor cu care am conversat a fost dacă 
aceștia mai cred în alegeri oneste, nefraudate, în 
Republica Moldova. 

O sută de elevi din nordul Republicii 
Moldova au primit tablete pentru uşurarea 
procesului educaţional desfăşurat online 
din partea Episcopiei de Bălţi a Mitropo-
liei Basarabiei. Zece dintre dispozitive au 
ajuns la elevii Liceului „Alexei Mateevici” 
din Donduşeni, transmite www.infoprut.
ro, preluat de Romanian Global News. 
Pentru cei zece copii, tabletele vor fi de 
mare ajutor în acest an şcolar în care multe 
cursuri se vor preda la distanţă. Benefici-
arii acestor tablete au fost selectaţi după 
anumite criterii, ţinându-se cont de re-
zultatele la învăţătură, dar şi de situaţia 
familiei, prioritate având cele cu mulţi 
copii.

„Avem o familie numeroasă, dispozitive 
nu ajungeau, era şi problema conexiunii 
la internet, de aceea unele lecţii au fost 
nefrecventate. Eu sper că cu acest dispozi-

tiv voi fi prezentă la toate lecţiile, voi citi, 
voi face prezentări. A fost un cadou foarte 
frumos”, a declarat una din beneficiare 
pentru TVR Moldova.

Cele 100 de tablete au fost cumpărate 
cu sprijinul românilor stabiliţi în Franţa. 
Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei 
spune că ar putea urma o nouă astfel de 
donaţie, pentru a ajuta cât mai mulţi copii 
să nu piardă legătura cu şcoala.

„Necesităţile sunt mai mari, nădăjduim 
că vor urma şi alte 100 de tablete”, a sub-
liniat PS Antonie.

Acesta nu este unicul ajutor pentru 
locuitorii oraşului Donduşeni din partea 
Mitropoliei Basarabiei, în vreme de pan-
demie. În ultimele patru luni, mai multe 
familii nevoiaşe din localitate au primit 
produse alimentare şi de igienă din partea 
Episcopiei de Bălţi.

Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei oferă tablete elevilor nevoiaşi

unde se iau atâţia susţinători ai 
săi la alegeri? E clar că se falsifi-
că. Pe de altă parte, se implică şi 
biserica subordonată Rusiei, tot 
pentru Dodon. Tot din chestiona-
re, pot să vă spun că Rusia, după 
părerea oamenilor, are cea mai 
mare influenţă asupra Republicii 
Moldova şi a celor care o conduc”, 
menţionează Raisa Rusu.

Valeriu, 47 de ani, vinde carne 
în buticul său. „Alegeri cinstite? 
Este ceva inexistent în Republica 
Moldova. Cu patru ani în urmă, 
orăşelul nostru era plin de auto-
buze cu votanţi de la Râbniţa şi 
tot aşa o să fie şi la următoarele 
alegeri prezidenţiale. Acum este 
interzisă trecerea liberă peste 
Nistru, dar la alegeri o să vedeţi că 
au s-o deschidă. Atunci nu vor avea 
frică nici de coronavirus, nici de 
Dumnezeu”, zice revoltat Valeriu.

„Ne amăgesc cu alegerile 
acestea”

Ion, 63 de ani, şofer, vinde 
produse agricole din propria 
grădină şi nu crede nici el că am 
putea avea alegeri nefraudate. 
Discuţia noastră e de scurtă 
durată, pentru că se apropie trei 
doamne şi, aflând că suntem de la 
ziar, intră în vorbă şi ne copleşesc 
cu sinceritatea lor. Toate nu cred 
în alegeri oneste, acest lucru fiind 
imposibil în spaţiul nostru în care 
„totul se vinde şi se cumpără”. 
Cireaşa pe tort o pune însă Maria 
care râde şi ne spune că „Dodon 
s-a pus independent, idiotul. El 
chiar crede că noi toţi suntem 
nişte proşti?!”.

La Șoldăneşti stăm de vorbă 
cu Iacob, 61 de ani, şofer, care ne 
declară sincer că „alegeri cinstite 

la noi nu au fost, nu sunt şi nu se 
ştie dacă vor fi vreodată”; cu Sil-
via, 51 de ani, vânzătoare, care e 
sigură că „totul e cumpărat, numai 
ne amăgesc cu alegerile acestea! 
Dodon îşi rupe fundul să ajungă 
preşedinte, dar poate şi-a rupe 
capul!”; cu Daniela, fiica ei, care 
vrea să plece peste hotare şi cine 
ştie dacă se mai întoarce.

Olga, 58 de ani, inginer, ne de-
clară franc: „Buletinele sunt deja 
făcute, de aceea stau ei aşa de li-
niştiţi”, iar Vasile, 77 de ani, care, 
de asemenea, nu crede în onestita-
tea viitoarelor alegeri, nu-şi pierde 
optimismul şi susţine că şi după 
alegeri va proceda aşa cum a făcut 
toată viaţa: „Este omăt, schiez, nu 
este, mă mai odihnesc…”

Sondaj realizat 
de Gheorghe BÂLICI
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Mafia din penitenciare 
sau de ce s-ar fi sinucis Vasile Biliurcă

„A fost îngropat sub gard, fără 
cruce. Vreau să ştiu ce s-a întâm-
plat, dacă a fost omorât sau l-a silit 
cineva să o facă, ca să-i pot face 
un prohod creştinesc”, ne-a spus 
printre lacrimi mama tânărului 
decedat.

Vasile Biliurcă a crescut într-o 
familie din cele pe care asistenţii 
sociali le califică ca vulnerabile. 
Mai are un frate şi o soră, mai 
mici, iar mama sa a muncit din 
greu ca să-i crească şi să-i între-
ţină de una singură. Locuitorii 
din Pistruieni îl caracterizează 
pe Vasile ca pe un tânăr liniştit, 
care mai făcea uneori câte o şotie, 
ca toţi băieţii.

Patima pentru „Jiguli”

După ce a absolvit gimnaziul 
din sat, s-a înscris la o şcoală pro-
fesională din Chişinău. Voia să se 
facă electrician, dar a renunţat la 
studii. Motivul a fost că mama nu 
a avut atunci 500 de lei ca să-i 
achite taxa pentru căminul în care 
urma să locuiască pe parcursul 
unui an de studii. A revenit în sat, 
a muncit ca zilier. Avea doar 17 
ani când a plecat la Chişinău cu 
un consătean de al său pentru a 
se angaja la construcţii. Atunci 
ar fi comis şi prima infracţiune, 
răpirea unui automobil, cu care 
tinerii s-au plimbat câteva ore, 
apoi l-au părăsit.

După prima infracţiune, Vasile 
Biliurcă se pare că a dezvoltat o 
patimă pentru maşini, pe care le 
lua ca să se plimbe, apoi le lăsa. În 
aprilie 2020, când a împlinit vâr-
sta de 18 ani, tânărul avea la ac-
tiv vreo opt răpiri de automobile. 
Curios este faptul că majoritatea 
maşinilor erau de model „Jiguli”, 
fabricate în perioada sovietică.

Trimis la închisoare pentru 
că ar fi încălcat regulile de 
arest la domiciliu

Ultima faptă a lui Biliurcă, 
pentru care a primit mandat de 
arest la domiciliu, a fost răpirea 
„Jiguli”-ului patroanei unui bar 
din satul Pistruieni. Băiatul a luat 

maşina, veche de vreo 40 de ani, 
cu care s-a plimbat jumătate de 
noapte, a avariat-o şi a lăsat-o 
pe un câmp. Proprietara i-a spus 
făptaşului şi mamei sale că nu-l 
iartă dacă nu-i achită prejudiciul, 
câteva sute de euro. Mariana Bi-
liurcă a început să caute bani cu 
împrumut ca să-şi salveze fiul.

În timp ce se afla în arest la 
domiciliu, cineva l-a denunţat că 
încalcă regulile, că l-a văzut cum 
vorbea la poartă cu nişte tineri. 
Mariana Biliurcă presupune că 
Vasile ar fi fost denunţat de Elvira, 
proprietara „Jiguli”-ului, supărată 
că nu i-a fost achitat prejudiciul.

La 25 mai, pe numele lui Va-
sile Biliurcă a fost emis mandat 
de arestare şi tânărul a ajuns în 
Penitenciarul 13.

Umilit și silit să dea bani

Vasile Biliurcă a fost plasat în-
tr-o celulă în care se aflau şi lideri 
de grupări criminale. Mariana Bi-
liurcă susţine că a discutat cu fiul 
său prin skype şi a observat că are 
vânătăi. „L-am întrebat dacă îl bat 
acolo. A recunoscut că este bătut 
pentru că nu cunoaşte regulile puş-
căriei”. Femeia ne-a mai povestit că 
după ce Vasile a ajuns în puşcărie, 
trebuia să-i transmită aproape în 
fiecare săptămână genţi cu provizii 
şi, în special, ţigări. 

„Spunea că fac mâncare împre-
ună şi că este obligat să împartă cu 
ceilalţi ce-i trimiteam. La fel şi cu 
ţigările, trebuia să le dea celor mai 
mari. Cerea şi bani, de vreo câteva 
ori am dat câte 200 de lei, pe care 
i-am pus pe un card. Mi-a zis că, 
dacă nu dau, va avea probleme mari. 
Cei care stăteau cu el au auzit de 
undeva că eu lucrez în Italia. Dar 
nu ştiu de unde au luat asta. Am 
fost anul trecut doar trei luni în Ger-
mania. Am muncit cu ziua şi m-am 
împrumutat ca să-i fac băiatului co-
lete”, ne-a spus mama tânărului.

La moarte pentru 
400 de lei

Vasile i-a telefonat mamei sale 
cu câteva zile înainte de deces şi 
i-a spus că trebuie să depună 400 
de lei pe un cont de card. El i-a 
spus că se colectează banii pen-
tru ziua de naştere a unui „mare 
julik”, o „autoritate”, care este de 
facto şeful puşcăriei, că cei mai 
mari strâng câte 600 de lei, iar lui, 
pentru că este tânăr şi stă închis 
de vreo două luni, i se permite să 
dea mai puţin.

Mariana Biliurcă a spus că nu a 
reuşit să transfere imediat banii pe 

Vasile Biliurcă, un tânăr de doar 18 ani 
din satul Pistruieni, raionul Telenești, 
a fost găsit strangulat la 30 iulie, în 
Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde 

fusese plasat cu două luni înainte. Tânărul și-ar fi 
pus capăt zilelor chiar de ziua de naștere a mamei 
sale, Mariana Biliurcă. Femeia nu-și găsește de 
atunci liniștea: a vorbit cu câteva zile înainte cu 
fiul său și acesta nu avea gânduri de suicid, dar i-a 
spus că se află în pericol dacă nu le dă urgent 400 
de lei unor deținuți. 

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

card. „Nu avem bancomate în sat. 
I-am dat la o nepoată care s-a dus 
la Chişinău, iar aceasta nu a putut 
să-i transfere timp de două zile 
pentru că a lucrat. A făcut tran-
sferul joi, când Vasile era mort”, 
ne-a spus mama îndurerată. 

Dosar penal pentru șantaj 
și determinare la suicid

În cazul morţii lui Vasile Bi-
liurcă a fost pornit un dosar pe-
nal pentru şantaj şi determinare 
la suicid. Lilian Prisăcaru, şeful 
Direcţiei crimă organizată din 
cadrul Inspectoratului Naţional 
de Investigaţii, ne-a comunicat 
că în cazul acesta nu pare să fie 
omor şi este mai degrabă vorba 
de determinare la suicid.

Dosarul este gestionat de Ser-
giu Roşu, procuror în Procuratura 
pentru Combaterea Crimei Orga-
nizate şi Cazuri Speciale. „Dosarul 
este pornit pentru şantaj şi deter-
minare la suicid. Probele arată că 
nu este vorba de omor, dar nu 
există o concluzie definitivă. Am 
derulat mai multe acţiuni de urmă-
rire penală”, a precizat omul legii.

Procurorul ne-a mai comunicat 
că, până în prezent, nimeni nu are 
vreo calitate procesuală în dosarul 
respectiv.

Fenomenul din 
penitenciarele 
moldovenești

Despre crima organizată din 
penitenciare, condusă de „hoţul 
în lege” (liderul unei grupări de 
crimă organizată – n.r.) Vladimir 
Moscalciuc, alias Makena, care a 
creat o reţea de extorcare a bani-
lor de la deţinuţi şi rudele lor, s-a 
scris în repetate rânduri. În 2012, 
Moscalciuc şi complicii săi au fost 
condamnaţi la ani grei de închi-
soare pentru şantaj şi extorcarea 
banilor de la deţinuţi. 

În prezent, avocaţii lui Makena 
muncesc din greu ca să-l scoată 
în libertate pe clientul lor. Nu 
demult, lui Moscalciuc i-a fost 
redus termenul cu aproape şase 
ani pentru că ar fi fost deţinut în 
condiţii inumane şi degradante în 
Penitenciarul nr. 13. Următorul 
pas din schemă va fi eliberarea 
înainte de termen pentru că a 
ispăşit 2/3 din pedeapsă. După 
această schemă au scăpat de în-
chisoare Vlad Filat, luptătorul 
Ion Șoltoianu, precum şi câţiva 
apropiaţi de ai lui Makena.

Iată ce ne-a scris un deţinut des-
pre crima organizată din penitenci-
are: „Datorită protecţiei oferite de 
directorul adjunct al Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, Dem-
cenco Serghei, gruparea criminală 
condusă de Makena face tot ce îşi 
doreşte în închisori. Se vehicu-
lează că şefii de penitenciare ar fi 
fost avertizaţi de Demcenco să nu 
împiedice şi să nu documenteze 
extorcările de bani de către oa-
menii lui Makena. Deţinuţii sunt 
siliţi să achite lunar cel puţin 100 
de euro în acest „obşciak” şi pro-
duse alimentare. Pentru că aceştia 
nu pot achita, sunt deposedaţi de 
case, terenuri, mijloace de trans-
port. Se încearcă muşamalizarea 
cazului Biliurca, se vehiculează că 
Makena ar fi plătit bani grei ca să-şi 
salveze ortacii. Nu vă pare curios 
că Makena şi ortacii săi primesc 
caracteristici pozitive de la admi-
nistraţiile penitenciarelor pentru 
a fi eliberaţi înainte de termen? Și 
Makena se pregăteşte de eliberare 
şi intenţionează să plece la Odesa. 
Toţi membrii grupării lui Makena, 
care s-au eliberat recent sunt deja 
la Odesa şi formează acolo grupări 
criminale noi”.

Ce spun șefii 
de penitenciare

Cadavrul lui Vasile Biliurcă 
a fost găsit pe terenul amenajat 
pentru sport şi plimbări. Regu-
lamentul închisorii nu permite 
plimbările solitare, şi mai ales 
fără supraveghere, ale deţinuţilor 
aflaţi în arest preventiv.

Vladimir Cojocaru, şeful inte-
rimar al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, ne-a comunicat 
că în cazul lui Biliurcă a fost por-
nită o anchetă de serviciu. „Este 
un caz ieşit din comun şi noi am 
demarat o anchetă amplă. Dar am 
fost nevoiţi să extindem termenul, 
este mult de lucru şi a mai fost şi 
focar de Covid-19. Deocamdată, 
ancheta nu este finalizată şi nu pot 
să spun nimic concret”, a declarat 
Cojocaru.

Șeful de la penitenciare nu 
a comentat acuzaţiile aduse 
subalternului său şi a precizat că 
acesta se află în concediu.

Serghei Demcenco nu ne-a răs-
puns la telefon pentru a-i lua de-
claraţii în legătură cu învinuirile 
aduse.   

Mariana Biliurcă, la mormântul fiului

Vasile Biliurcă



Vineri / 18 septembrie / 2020

6
GAZETA de Chișinău

Ne aşteaptă o recesiune 
economică mai mare 
decât în 2009

Săptămâna aceasta au fost publicate 
Datele Biroului Național de Statistică 
privind evoluția Produsului Intern 
Brut (PIB) în trimestrul doi din anul 

curent. Este vorba despre perioada trimestrială 
cea mai afectată de criza pandemică, or în 
lunile aprilie și mai economia a fost, practic, 
blocată pentru a opri răspândirea epidemiei de 
COVID-19. Atunci majoritatea întreprinderilor 
și instituțiilor și-au sistat activitatea, oamenii 
rămânând izolați la domiciliu. 

E C O N O M I E

Iată că, în pofida acestor mă-
suri drastice şi din cauza gestio-
nării neprofesioniste a crizei, răs-
pândirea acesteia n-a fost oprită, 
însă economia a intrat în cel mai 
mare declin din, cel puţin, ultimii 
zece ani. 

Fiind estimat în valoare nomi-
nală Produsul Intern Brut a însu-
mat 44,63 miliarde lei în preţuri 
curente de piaţă, în scădere faţă 
de trimestrul II din 2019 cu 14% 
pe seria brută şi cu 11,5% pe seria 
ajustată sezonier. Faţă de trimes-
trul unu din anul curent PIB-ul s-a 
diminuat cu 7% pe seria ajustată 
sezonier.

La scăderea PIB au contribuit 
majoritatea activităţilor economi-
ce, însă cel mai mult aceasta a fost 
influenţată de câteva dintre ele.

Este vorba, în primul rând, de 
comerţul cu ridicata şi cu amă-
nuntul; întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motociclete-
lor; transport şi depozitare; acti-
vităţi de cazare şi alimentaţie pu-
blică. Toate acestea au contribuit 
cu 4,2% la scăderea PIB. Valoarea 
adăugată brută în cazul acestor 
activităţi, care contribuie cu 18% 
la formarea PIB a scăzut cu 21,4%.

Din punct de vedere al utiliză-
rii, scăderea PIB s-a datorat, în 
principal consumului final, care 
a contribuit cu 15% la reducere. 
Îndeosebi este vorba despre con-
sumului final al gospodăriilor po-
pulaţiei, al cărui volum s-a redus 
cu 17%, contribuind cu 13,6% la 
diminuarea PIB.

De remarcat că în semestrul în-
tâi din 2020 Produsul Intern Brut 
a constituit în valoare nominală 
88,314 miliarde lei, în scădere cu 
7,2% faţă de semestrul I din 2019.

Potrivit ultimelor calcule ale 
Ministerului Economiei, guvernul 
estimează că, în acest an, econo-
mia va înregistra o scădere cu 
circa 4,5%. În 2021, se aşteaptă  
o creştere cu 4,1%.

Totuşi, până la finalul anului, 

Ion CHIȘLEA 

mai sunt două trimestre în care 
scăderea se presupune a fi mult 
mai mică influenţând şi rezultatul 
anual. Se explică prin faptul că, 
într-o oarecare măsură, economia 
a început să funcţioneze în a doua 
jumătate a lunii mai. Însă urmează 
să resimţim şi rezultatele anului 
agricol extrem de prost din cau-
za secetei. Atât agricultura, cât şi 
activităţile conexe vor înregistra 
din această cauză pierderi consi-
derabile care, cu siguranţă, vor 
trage şi mai jos declinul economic.

Trei constatări de la 
directorul Expert-Grup

În baza evoluţia PIB-ului în tri-
mestrul doi, directorul executiv al 
Centrului analitic Expert-Grup, 
Adrian Lupuşor, a făcut trei con-
statări pe pagina sa de Facebook 
şi a venit cu unele recomandări 
privind o politică anti-criză mai 
ambiţioasă. 

El spune că efectul suprapu-
nerii a două crize (Covid-19 şi se-
ceta) este cu adevărat dramatic. 
Chiar dacă baza de comparaţie 
este destul de mare deoarece în 
trimestrul doi din 2019 am avut o 
creştere destul de puternică şi în 
trimestrele următoare scăderea ar 
putea fi mai mică, per ansamblu, 
anul economic 2020 ar putea fi 
mai rău faţă de criza economică 
din 2009. 

Pe de altă parte, deşi în 2021 
ne putem aştepta la o creştere 
economică pozitivă, aceasta va fi 
una mai degrabă de recuperare, 
determinată de baza de compara-
ţie scăzută. Altfel spus, anul viitor 
nu va fi complicat de îmbunătăţit 
indicatorii economici faţă de re-
zultatele extrem de proaste din al 
doilea trimestru al anului în curs. 
În context, Lupuşor crede că pen-
tru a ne reveni din criza din 2020 
vom avea nevoie de minimum doi 
ani de creştere economică robustă, 
de cel puţin 5%. 

Altă concluzie este că criza se 
propagă prin toate canalele po-
sibile: reducerea cererii interne 
(consumul) şi externe (exportu-
rile), reducerea apetitului inves-
tiţional, reducerea încasărilor la 
buget. Acestea se reduc chiar mai 
repede decât scade valoarea adău-
gată brută, înregistrată în econo-
mie. În concluzie, ar fi vorba des-
pre sporirea evaziunii fiscale. În 
condiţii de criză, undele companii 

sunt dispuse să-şi treacă o parte 
din activitate în zona informală. 

Singurul moment pozitiv pri-
vind evoluţia Produsului Intern 
Brut. Însă aici nu este meritul 
vreunei politici profesioniste a 
autorităţilor, ci al subdezvoltării 
economiei moldoveneşti. Redu-
cerea consumului populaţiei s-a 
răsfrânt asupra reducerii impor-
turilor. Acestea au scăzut mai 
repede decât exporturile anume 
din cauza că s-a redus consumul 
populaţiei, care este acoperit în 
cea mai mare parte de importuri. 
Potrivit lui Lupuşor, dacă exclu-
dem exportul net din statistică, 
recesiunea în trimestrul II ar fi 
fost de peste 20%. 

Formarea brută de capital, care 
este calificată de Lupuşor drept cel 
mai important indicator macroe-
conomic de care depinde nu doar 
creşterea economică curentă, dar 
şi evoluţiile economice pe termen 
lung, a scăzut cu 8.5%. 

Însă aici există o nuanţă foarte 
importantă. Formarea brută de 
capital în ramura de producere de 
maşini şi utilaje – care determină 
tehnologizarea întreprinderilor 
şi generarea pe termen lung de 
valoare adăugată – s-a comprimat 
tocmai cu 28,3%. Astfel, moderni-
zarea industrială a avut de suferit 
enorm. 

Politică anticriză de circa 
un miliard de euro

Potrivit directorului Ex-
pert-Grup, este necesară urgent 
o politică economică autentică 
anti-criză. Ce trebuie să presu-
pună ea? 

Lupuşor spune că ea trebuie 
să fie focusată pe compensarea 
urgentă a pierderilor populaţiei. 
Mai exact, expertul spune că circa 
70-80% din venitul ratat trebuie 
compensat imediat pentru a sti-
mula consumul final. 

De asemenea, e necesar un pro-
gram de garanţii de stat pentru 

credite de urgenţă pentru firme 
(achitări de salarii, furnizori, 
materie primă etc.) şi subvenţii 
şi granturi de stat, cofinanţate de 
partenerii de dezvoltare. Acestea 
trebuie să stimuleze digitizarea 
afacerilor şi instruirea personalu-
lui, stimularea procurării şi pro-
cesării de materie primă locală, 
creşterea înzestrării tehnologice 
a întreprinderilor, în special a 
IMM focusate pe procesarea de 
materie primă locală şi focusa-
rea pe export, scurtarea lanţuri-
lor valorice ale întreprinderilor 
prin facilitarea accesului direct 
al acestora la furnizori; de prefe-
rat autohtoni, şi la consumatorii 
finali. De asemenea, trebuie să 
existe o solidaritate în societate 
prin promovarea activă a cultu-
rii de susţinere a producătorilor 
autohtoni. 

Totodată, este necesară urgen-
tarea mecanismelor de restituire 
TVA (nu doar pentru fermieri), iar 
instituţiile de stat care se ocupă 
de controale la întreprinderi şi 
emiteri de documente permisi-
ve trebuie să se transforme din 
organe represive în consultanţi 
de afaceri. 

„Avem nevoie de o schimbare 
radicală a paradigmei cu care 
statul tratează oamenii de afa-
ceri, astfel încât Fiscul, ANSA şi 
alţii să-şi instruiască angajaţii 
să se focuseze pe consultanţă, 
şi nu pe controale şi birocraţie. 
Vom ieşi din criză graţie antre-
prenorilor, care trebuie susţinuţi 
prin toate mecanismele posibi-
le”, concluzionează directorul 
Expert-Grup. 

El estimează că pentru acest set 
de măsuri ar fi necesar circa un 
miliard de euro, care pot fi mobi-
lizate atât pe intern prin creşte-
rea împrumuturilor de la bănci, 
cât şi pe extern prin ameliorarea 
relaţiilor cu partenerii de dezvol-
tare, îmbunătăţirea coordonării 
asistenţei externe şi emiterea de 
euroobligaţiuni.

Studiu: 42% din 
IMM-uri spun 
că riscă 
să falimenteze 

Potrivit hărţii interactive 
a IMM-urilor, elaborată de 
Alianţa Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii din R. Moldova care 
a evaluat impactul pandemiei 
asupra acestui sector, principa-
lele preocupări ale respondenţi-
lor ţin de plata salariilor şi lipsa 
clienţilor. „42% din respondenţi 
sunt îngrijoraţi sau parţial 
îngrijoraţi de perspectiva unui 
faliment, iar 69 la sută au 
declarat că nu au acces adecvat 
la lichidităţi”, a spus expertul 
Andrei Crigan.

A fost lansat 
Atlasul 
agriculturii 
ecologice 

Acesta reprezintă o hartă 
electronică pe care sunt indicaţi 
producătorii certificaţi de pro-
duse agricole organice din repu-
blică. Atlasul conţine informaţii 
despre fiecare producător cer-
tificat ECO, suprafaţa deţinută, 
cultura care a fost crescută, 
organismul de certificare care a 
emis certificatul ECO, precum 
şi informaţii despre procesatori 
şi producătorii de produse agri-
cole procesate ECO. În Repu-
blica Moldova activează 151 de 
producători agricoli care deţin 
certificate ECO pentru circa 50 
de culturi agricole. Suprafaţa 
cultivată cu culturi agricole 
ecologice se estimează la circa 
26 de mii de hectare.

 

De la o contracție 
de 4,5% în 2020 
la o creștere cu 
5% anul viitor

Într-un raport publicat 
miercuri, Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Econo-
mică (OCDE) şi-a reactualizat 
previziunile cu privire la eco-
nomia globală de anul acesta, 
adăugând că, deşi scăderile 
rămân „fără precedent în istoria 
modernă”, perspectivele s-au 
îmbunătăţit semnificativ în 
ultimele trei luni. Agenţia cu 
sediul la Paris crede că econo-
mia mondială va scădea cu 4,5% 
în 2020, urmând să înregistreze 
o creştere de 5% în 2020. 

Adrian Lupușor, director executiv Expert-Grup, crede că pentru a depăși criza este 
necesar un plan de susținere economică de un miliard de euro
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Privet din Tula!

Semnalarea ilegalităților comise la 
înregistrarea prealabilă a alegătorilor 
nu este suficientă pentru contracararea 
acestor acțiuni ilegale. Acestea trebuie 
denunțate și demonstrate în instanța 
de judecată, susțin observatorii 

politici după dezvăluirea implicării funcționarilor 
socialiști în falsificarea cererilor de înregistrare 
prealabilă a alegătorilor expediate la Comisia 
Electorală Centrală (CEC) din Rusia.    

Mașinăria pusă la cale de socialiști pentru fraudarea alegerilor 
prezidențiale 

Ilie GULCA

M a p a m o n d

Recorduri de contaminări 
în India şi în Germania 

India a raportat un alt record global de contaminări cu 
COVID-19 într-o singură zi – 97.894 de cazuri în ultimele 24 
de ore, transmite theguardian.com. China a izolat un oraş la 
hotarul cu Myanmar şi a lansat o campanie de testare a tuturor 
locuitorilor, peste 200.000 de oameni. Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii a preîntâmpinat statele Americii Latine să nu re-
deschidă hotarele în curând. Numărul de cazuri confirmate 
în Germania a crescut cu 2.194, ajungând joi la 265.857 de 
persoane contaminate, a doua cea mai mare creştere din aprilie. 

Trump promite o vaccinare 
masivă din octombrie

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că vaccinarea 
în masă împotriva COVID-19 va începe în octombrie, potrivit 
CNBC, citat de tvrain.ru. „Suntem pe cale de a furniza şi repar-
tiza vaccinul în cel mai sigur şi eficient mod. Credem că vom 
începe acest lucru aproximativ în octombrie”, a spus el. După 
spusele sale, vaccinarea va începe „la mijlocul lui octombrie, 
probabil, puţin mai târziu”. În cazul cel mai dificil, populaţia 
va avea preparatul în noiembrie, şi nu în 2021, după cum se 
vehiculează, a spus liderul de la Casa Albă.

Belarus: Opozanta Maria 
Kolesnikova, inculpată 
pentru periclitarea 
securității naționale

Lidera protestatarilor din Belarus, Maria Kolesnikova, ares-
tată săptămâna trecută, a fost inculpată pentru periclitarea 
securităţii naţionale, relatează dpa, citată de agerpres.ro. Ea 
riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată 
de această acuzaţie, în conformitate cu legea din Belarus. Ko-
lesnikova s-a angajat în „apeluri la acţiuni menite să pericliteze 
securitatea naţională a Republicii Belarus”, a afirmat Comitetul 
de investigaţii într-un comunicat postat pe reţeaua Telegram. 
„Ea rămâne în arest. O investigaţie este în desfăşurare”, se mai 
menţionează în comunicat.

Afacerea Navalnîi înseamnă 
„moarte cerebrală” pentru 
relațiile franco-ruse

Otrăvirea opozantului rus Aleksei Navalnîi ar putea să însem-
ne „moarte cerebrală” pentru apropierea franco-rusă operată în 
anul trecut de Emmanuel Macron?, se întreabă lefigaro.fr. Între 
Moscova şi Paris ambianţa este din nou glacială. Summit-ul 
strategic „2+2”, care trebuia să reunească miniştrii Afacerilor 
Externe şi ai Apărării ai celor două state a fost anulat. Vizita la 
Moscova a preşedintelui francez este pusă în paranteze. Și după 
ce analizele franceze au confirmat, la rândul lor, că Navalnîi a 
fost otrăvit cu gazul neurotoxic militar „Noviciok”, Emmanuel 
Macron a crescut tonul faţă de Kremlin.

Parisul şi Berlinul îşi 
stabilesc colaborarea 
în domeniul apărării

Gestul este un simbol frumos, scrie lemonde.fr, chiar dacă 
totul e abia în stadiu de proiect. Pe baza aeriană militară din 
Evreux, teritoriul Franţei, joi, 17 septembrie, miniştrii fran-
cez şi german ai Apărării, Florence Parly şi Annegret Kramp 
Karrenbauer, trebuie să pună prima piatră a cooperării militare 
dintre cele două state, „escadronul mixt de transport tactic”, 
care va reuni în acelaşi loc avioane şi specialişti ai celor două 
state. Aceasta va fi, altfel spus, „prima unitate operaţională 
franco-germană”, care trebuie să numere în 2024 zece avioane 
militare C-130J (patru franceze şi şase germane). (I.G.)

Odată cu lansarea procesului în-
registrării prealabile a alegătorilor 
din diasporă pentru alegerile pre-
zidenţiale din 1 noiembrie, Rusia a 
ajuns pe primele poziţii după numă-
rul de astfel de solicitări. Dacă până 
la alegerile parlamentare din 2019, 
erau mai puţin de 600 de solicitări 
din Rusia, în prezent, numărul aces-
tora a ajuns la 5.533. Dintre aceştia, 
2.413 au parvenit la CEC în formă 
scrisă, cu semnături de la persoane 
care ar intenţiona să voteze la Mos-
cova sau Sankt-Petersburg.

O investigaţie a postului de tele-
viziune TV8 a identificat zeci de oa-
meni care se află în R. Moldova, dar 
care au semnat că intenţionează să 
voteze pe 1 noiembrie în Rusia. Cel 
mai grav este faptul că în listele cu 
pricina figurează persoane cu funcţii 
publice în cadrul unor autorităţi 
locale conduse de reprezentanţi ai 
Partidului Socialiştilor.

Mai exact, reporterii de la TV8 au 
depistat că în satul Grinăuţi-Moldo-
va, Ocniţa, mai mulţi angajaţi ai Pri-
măriei au semnat pentru a se înscrie 
prealabil pentru a vota la preziden-
ţiale tocmai la Moscova sau la San-
kt-Petersburg. Listele cu semnături 
au fost depuse pe 7 august la CEC. 
Printre solicitanţi figurează secretara 
primăriei, contabila-şefă, perceptorul 
fiscal şi şoferul primăriei.

Activiștii socialiști vor 
să voteze de la 
Sankt-Petersburg și Moscova

Alături de funcţionarii primăriei, 
au fost incluse în liste mai multe 
persoane care locuiesc în aceeaşi 
comună. Numele acestora sunt în-
soţite de IDNP-uri, semnături, care 
par să fie falsificate, odată ce toţi 
susţin că nu au semnat nimic.

Cazuri similare au fost semna-
late reporterilor TV8 de mai multe 
persoane care locuiesc în Occident. 
Victor Cociug, avocat din Olanda, 
în dimineaţa zilei de 15 septembrie, 
fiind în vacanţă în Moldova, a în-
cercat să se înregistreze online pe 
site-ul CEC pentru a vota în Haga, 
Olanda, dar surpriză! A aflat că era 
înregistrat deja, de patru zile, ca să 
voteze în Kursk, Rusia. Asemenea 
cazuri au fost semnalate de mai 
mulţi cetăţeni moldoveni din Belgia.

Preşedintele CEC, Dorin Cimil, 
susţine că „a auzit din presă” des-
pre aceste îngrijorări legate de fra-
udarea procesului de înregistrare 
prealabilă a alegătorilor în Rusia, 
dar probe concrete nu i-au fost pre-
zentate. În opinia lui, CEC nu are 
obligaţia să verifice corectitudinea 
întocmirii acestor liste.

„Dacă nu vor fi sesizări argu-
mentate pe subiectul dat şi nu va 
fi demonstrat faptul că semnăturile 
de pe aceste cereri nu aparţin per-
soanelor date, într-adevăr există 
riscul că noi vom lua în conside-
raţie aceste cereri la determinarea 
numărului de cereri pentru secţiile 
de vot. De aceea, în situaţia în care 
se depistează asemenea cazuri tre-

buie să existe o sesizare pentru ca 
procuratura şi organele Ministeru-
lui de Interne să examineze fiecare 
caz în parte”, a declarat pentru TV8 
preşedintele CEC.

Șefului CEC nu i-au fost 
prezentate probe 

Conform datelor CEC, cele mai 
multe cereri prealabile de votare 
în Rusia au fost depuse pentru 
localităţile Moscova, Odinţovo, 
Domodedovo, Cehov, Tula, Kur-
sk, Kostroma, Voronej, Lipeţk. În 
total, peste 5.500 de înregistrări 
prealabile.

În acelaşi timp, Asociaţia Pro-
mo-Lex a semnalat recent o creştere 
stabilă a numărului de alegători din 
regiunea transnistreană şi a celor 
fără domiciliu/reşedinţă, inclusiv a 
celor care au emigrat. În opinia Pro-
mo-LEX, acest fapt trezeşte suspi-
ciuni şi neîncrederea societăţii faţă 
de Registrul de stat al alegătorilor, 
faţă de calitatea listelor electorale 
şi, în consecinţă, faţă de rezultatele 
alegerilor.

Registrul de stat al alegăto-
rilor înregistrează un număr de 
3.285.874 de alegători, ceea ce 
constituie circa 80% din numărul 
total al cetăţenilor Republicii Mol-
dova declarat de Agenţia Servicii 
Publice. Din numărul total de ale-
gători înregistraţi, aproximativ 15% 
le constituie alegătorii din regiunea 

transnistreană (circa 249.000) şi cei 
fără domiciliu/reşedinţă, inclusiv 
cei care au emigrat autorizat peste 
hotare (circa 229.000).

Reprezentanţii PAS ne-au decla-
rat că au făcut deja reclamaţii la CEC 
şi Procuratură pentru a denunţa 
aceste cazuri.   

Cetățenii din stânga 
Nistrului, tot mai activi

În ce priveşte alegătorii din re-
giunea transnistreană, informaţia 
privind starea civilă a acestora, 
inclusiv decesul, este actualizată 
doar în baza adresării directe a 
cetăţeanului Republicii Moldova 
sau a moştenitorilor acestuia (în 
caz de deces). 

Aceeaşi situaţie este atestată de 
Promo-Lex şi în cazul cetăţenilor 
Republicii Moldova care au emigrat. 

„Situaţia descrisă este alarman-
tă din moment ce aproximativ 8% 
din numărul total de alegători sunt 
cei din regiunea transnistreană, iar 
circa 7% – alegătorii fără domici-
liu/reşedinţă, inclusiv cei care au 
emigrat autorizat peste hotarele ţă-
rii”, se menţionează într-un raport 
Promo-Lex.

Prin urmare, organizaţia negu-
vernamentală a constatat că autori-
tăţile moldoveneşti nu gestionează 
direct şi continuu procesul de actu-
alizare a informaţiei privind datele 
a circa 15% din alegători.

Opoziția trebuie să denunțe 
aceste acțiuni în justiție

Comentatorul politic Nicolae Ne-
gru observă că în spatele acestor ac-
ţiuni este Rusia. Numărul cererilor 
este exagerat, în opinia sa, deoarece 
cetăţenii moldoveni care lucrează 
în Rusia nu mai sunt atât de mulţi 
„cum spune Dodon”. 

De asemenea, semnalează comen-
tatorul, pe direcţia transnistreană, 
Dodon face tot ce este posibil ca să 
obţină voturi din stânga Nistrului. 
„Și aici se observă felul în care îl tra-
tează Dodon pe Krasnoselski, cum l-a 
primit ca pe un adevărat preşedinte.” 

În acelaşi timp, remarcă observa-
torul, autorităţile nu se grăbesc să 
facă eforturi în direcţia ca cetăţenii 
moldoveni din Europa să participe 
la aceste alegeri. Au redus progra-
mul zilei de alegeri cu două ore, în 
loc să le acorde acestor secţii din 
afară mai multe zile.

„Cel mai important este ca opoziţia 
să reacţioneze adecvat la aceste fapte 
ilegale ale socialiştilor şi să le denunţe 
în justiţie. Dacă aceste ilegalităţi nu 
sunt reclamate în justiţie, nu au nicio 
valoare juridică”, semnalează el. 
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Pentru 
libertatea 
noastră 
şi a voastră!

A - p o l i t i c e

Vă mai amintiți sloganul: „Pentru 
libertatea noastră și a voatră! За нашу 
и вашу свободу!? Era re-lansat de 
opoziția națională și democratică din 

republicile baltice și adresat cetățenilor din alte 
„republici”. În primul rând, metropolei, rușilor, 
inclusiv celor din instituțiile și organele represive. 

Balticii erau convinşi că in-
staurarea unui regim democratic 
în URSS va favoriza lupta lor de 
emancipare naţională. Pentru ei 
lozinca a avut efectul scontat: azi 
ei trăiesc într-o altă lume şi au 
şi uitat de coşmarul socialismu-
lui dezvoltat şi de „necuprinsa 
patrie”. 

Istoria acestui apel e veche. El 
a fost lansat de polonezi în timpul 
Revoltei din Noiembrie (1830). 
Lozinca voia să sublinieze că miş-
carea de emancipare naţională nu 
e orientată împotriva poporului 
rus, ci împotriva regimului opre-
siv. Vorba vine, tot atunci a fost 
compus extraordinarul „Studiu 
revoluţionar” al lui Frederic Cho-
pin în do minor. Aflat în exil la 
Paris, genialul compozitor, susţi-
nător al cauzei naţionale a com-
patrioţilor, le dedica polonezilor 
acest înălţător imn al libertăţii. 

Lozinca a fost afişată şi la 25 
august 1968 în Piaţa Roşie din 
Moscova, când şapte disidenţi 
au protestat împotriva invaziei 
sovietice în Cehoslovacia. Șapte 
(numai şapte!) intelectuali, sa-
vanţi, studenţi, poeţi. Suficienţi 
însă să spele obrazul unui „mare 
popor”. Václav Havel i-a numit 
conştiinţa trează a poporului 
rus, iar revista Listy. Literár-
ní noviny, cea mai importantă 
platformă de discuţii din Praga 
anilor 1967-69, a emis celebra 
formulă: aceşti şapte disidenţi 
sovietici înseamnă cel puțin 
șapte argumente pentru a nu-i 
detesta pe toți rușii, de-a valma. 
Dincolo de patetismul implicit, e 
şi un simplu adevăr aici: câţiva 
reprezentanţi ai unei naţiuni o 
pot reabilita, după o succesiune 
de laşităţi ale maselor largi sau 
ale demnitarilor discreditaţi.

 Mi-am amintit de acest slo-
gan egoist, extins însă, cu toată 
generozitatea, spre Celălalt, în 
aceste zile, când compasiunea 
pentru poporul din Belarus, care 
încearcă să devină liber de dic-
tatură, devine o lozincă pentru 
necesitățile noastre interne. Mi-

Hollywood-ul devine din ce în ce 
mai amuzant. Dar nu prin calitatea 
comediilor pe care le produce, în 
vădită scădere, ci prin angajamentul 
politic al reprezentanţilor săi. 

Ne-am obişnuit de mult cu ex-
travaganţele creatorilor de film în-
deobşte şi cu bizareriile actorilor 
americani în parte. Prostimea se 
ghidează de sfaturile şi de modul 
de viaţă al vedetelor, crezând că 
notorietatea e un semn de compe-
tenţă în orice domeniu. Oamenii 
cu scaun la cap ştiu însă preţul 
adevărat al opiniilor culturale, al 
ideilor religioase, al schemelor de 
gândire şi de nutriţie promovate 
de toate aceste personaje care îşi 
câştigă pâinea chiar în acest mod: 
trăindu-şi viaţa în văzul lumii.

Se întâmplă ca şi actorii să stră-
lucească prin cultură aleasă: cei care 
au trăit în URSS sau au urmărit 
scena britanică de acum trei-patru 
decenii îşi dau seama foarte bine la 
cine fac aluzie. Dar acei actori au 
fost excepţii de la regulă, nu regula. 
Care e simplă: actorul e o unealtă de 
făcut filme sau spectacole în mâna 
regizorului şi o unealtă de făcut bani 
în mâinile producătorului. Iar de 
la o bucată de vreme, vedeta cine-
matoidă e şi un puternic magnet 
publicitar şi, pe lângă aceasta, un 
accelerator considerabil de rating 
pentru media.

Gloria şi statutul central pe care 
îl dobândeşte, logic, actorul (ca şi 
sportivul de mare performanţă, 
de altfel) în societatea de consum 
îl face pe acesta să se creadă nu 
doar omniprezent în viaţa de zi 
cu zi a omenirii, ci şi omnipotent. 
De aici obligaţia lui „morală“ de 
a interveni în cursul lucrurilor şi 
de a-l corecta cu păreri şi angaja-
mente de tot soiul. De la o habă de 
vreme, aceste angajamente nu mai 
vizează doar bunăstarea ecologică 
a planetei şi nici burticile umflate 
de foame ale copiilor din Africa, ci 

chiar paradigma culturală şi poli-
tică a momentului.

În anii 1980-1990, Oliver Stone şi 
Michael Moore, ca şi actorii care le 
împărtăşeau elucubraţiile şi teoriile 
conspiraţioniste, erau văzuţi drept 
nişte excentrici. Lumea le lua în se-
rios producţiile cinematografice şi 
documentare, dar le trata cu destulă 
complezenţă opiniile politice. Azi, 
implicarea actorului Mark Ruffalo 
în campania lui Bernie Sanders nu 
doar că nu mai surprinde pe nimeni, 
ba dimpotrivă, e privită cu multă 
simpatie şi chiar cu pizmă: „Ce curaj 
civic, ce exemplu, ce atitudine!“, se 
aude de peste tot. 

Corectitudinea politică, care a 
îmbrăcat de curând straiele pro-
testului social şi ale revoluţiei 
culturale, a infectat, implacabil, şi 
Hollywood-ul. Nimic mai ridicol 
decât asocierea ditamai industriei 
multitrilionare cu retorica maoistă a 
BLM-ului, „cancel culture“, „woke“ 
etc. Dar dacă savanţi, universitari 
şi scriitori nu se remarcă prin spi-
rit critic, de ce ar da dovadă de el 
tocmai actorii sau producătorii de 
filme? 

Pe acest fundal, decizia Academi-
ei Americane de Film de a schimba 
regulile privind diversitatea şi inclu-
ziunea e o aberaţie cât se poate de… 
logică, întrucât e urmarea firească a 
unei tendinţe mai vechi şi deja sta-
tornicite în chip de mainstream. 
Astfel, până în 2024, creatorii de fil-
me vor trebui să includă în distribu-
ţie, în anumite proporţii, actori din 
minorităţi etnice sau rasiale, fie din 
comunitatea LGBTQ, fără a neglija 
persoanele cu dizabilităţi şi cu alte 
handicapuri, astfel asigurându-se 
aşa-numita „diversitate de gen“. Dar 
asta numai dacă producătorii vor ca 
pelicula lor să fie eligibilă la catego-
ria „cel mai bun film“ – aceasta e 
latura „democratică“ a deciziei, căci 
latura estetică e scoasă cu desăvâr-
şire din calcul.

Fără îndoială, conformismul 
hollywoodian e susceptibil mai cu-
rând de oportunism decât de un real 
angajament social şi politic: media şi 
gloata e vrăjită de retorica „schimbă-
rii“, cum să le neglijezi? Pe termen 
lung însă, ar putea însemna sfârşitul 
unei epoci în cinematografie. Și poa-
te chiar sfârşitul Hollywood-ului, 
aşa cum îl ştiam şi cum ne-a fost 
drag, cu bunele şi cu relele lui.

H a r t a  l u m i i

Crucişătorul 
„Hollywood“

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

am amintit, mai ales, în legătură 
cu o replică de pe rețele, esenţa 
căreia era următoarea: ce treabă 
avem noi cu ceea ce se întâmplă 
în Belarus? Or cam asta sugera şi 
Igor Dodon, dar şi mentorul său 
de la Kremlin: e treaba „internă” 
a beloruşilor. 

Autorul replicii nu a uitat să-

mi explice rezervele sale, mai 
ales, în legătură cu apelul Svet-
lanei Aleksievici: scriitoarea se 
adresa intelighenției ruse, nu-
mindu-i pe vecinii din Est „fraţi” 
(adică, sugera oponentul meu: 
descurcă-se ei, vecinii și frații, 
înde ei, noi ce treabă avem?). Po-
vestea însă ne priveşte în modul 
cel mai direct. Or, azi, „vecini” ne 
sunt cam toţi din jurul nostru, de 
la cercul polar la tropice, de la 
insulele britanice la cele japone-
ze. Orice mişcare pe acest spaţiu 
provoacă vârtejuri ale atmosfe-
rei şi la noi. Cu atât mai mult, 

tot ce se întâmplă în Europa de 
Est, inclusiv în fostele republici 
sovietice. 

„Mişcarea” noastră (obosită, 
sforăitoare, capricioasă) spre lu-
mea civilizată se împotmoleşte, 
inclusiv, din cauza contramodele-
lor, care provoacă nostalgii după 
„patria pierdută”. Or modele so-
vietice azi sunt trei: administraţia 
de la Kremlin (liderul căreia de-
clara că „destrămarea URSS a fost 
o catastrofă”); regimul colhoznic 
al lui Lukaşenko şi cazarma so-
vietică de la Tiraspol. 

Până nu se vor produce refor-
me democratice radicale în aceste 
trei ţinuturi (foarte diferite ca 
proporţii), noi nu ne vom putea 
integra liber în sistemul comu-
nitar al economiei şi culturii eu-
ropene. Libertățile de circulație 
şi liberul schimb nu ne vor ajuta, 
atâta timp cât o bună parte din 
populaţie mai este nostalgică a 
trecutului, alimentându-şi do-
rurile cu stupefiantele din aces-
te trei teritorii contaminate de 
URSS-ism.

Unii colegi consideră că în 
materie de libertate putem fi 
comparaţi cu Belarus. Nu-s de 
acord. Nu ne putem plânge de 
libertăţile de opinie, de alegere, 
de circulaţie. Că aproape nu avem 
presă independentă e altceva. 
Nu-s doar banii la mijloc, după 
cum se crede (refrenul cu „cen-
zura economică” e fals). 

Explicaţia e în modesta solici-
tare, la noi, a libertăţii. Cu mij-
loacele de informare, fiecare se 
descurcă cum poate, accesând 
sursele credibile (şi nu sunt pu-
ţine!). Chiar şi cu o singură sursă 
credibilă, deja nu mai putem să 
ne plângem. Dacă cetăţeanul ar 
avea nevoie de informaţie auten-
tică (nu de propagandă), el ar 
plăti surselor credibile şi media 
profesioniste ar prospera. 

Libertatea e un bun concret 
şi poate aduce plusvaloare dacă 
ştii ce să faci cu ea. Naţiunile care 
ştiu să beneficieze de ea, prospe-
ră. Dar când e marfă nesolicitată, 
fie şi la îndemâna oricui, nu e 
bună la nimic. 

Unii colegi 

consideră că în materie 
de libertate putem fi 

comparaţi cu Belarus. 
Nu-s de acord. Nu 

ne putem plânge de 
libertăţile de opinie, de 
alegere, de circulaţie. 
Că aproape nu avem 
presă independentă 
e altceva. Nu-s doar 

banii la mijloc, 
după cum se crede 

(refrenul cu „cenzura 
economică” e fals).  

Explicaţia e în modesta 
solicitare, la noi, a 

libertăţii. Cu mijloacele 
de informare, fiecare 

se descurcă cum poate, 
accesând sursele 

credibile (şi nu sunt 
puţine!). 
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Povara nimicniciei noastre

Credeam că subiectul privind 
autorul „Toiagului păstoriei”, 
după atâtea meandre ale istoriei, 
dirijate de la Lubianka, ce au lăsat 
urme adânci, încă necicatrizate 
în memoria basarabenilor, va fi 
îngropat pentru nu ştiu câtă vreme, 
dar iată că nu a fost să fie. Mihai 
Poiată a deschis Cutia Pandorei. 
Și, dacă e bal, bal să fie. Trăim în 
epoca democraţiei şi a libertăţii de 
expresie, nu? Păi uite, îmi permit 
să-mi exprim opinia şi îi invit şi pe 
alţii să se pronunţe pe marginea 
subiectului, singura mea rugămin-
te fiind ca opiniile să fie exprimate 
la obiect şi într-un limbaj decent, 
fără injurii, fără acuze şi atacuri la 
persoană. Să discutăm despre un 
fenomen, dacă acesta într-adevăr 
există.

Fenomenul Ion Druţă. Ion 
Druţă într-adevăr este un scriitor 
fenomenal (din dragoste pentru 
Druţă, cândva, am comis un gest 
reprobabil, de care mi-e ruşine 
să-mi amintesc). Nu mă apuc să 
dezghioc acum opera sa, pe care o 
ştiam pe dinafară încă din şcoală şi 
din studenţie, am citit aproape tot 
ce a scris, cu excepţia ultimelor lu-
crări, probabil, din cauza supărării 
şi a influenţei sale (nefaste) asupra 
destinului nostru (aşa credeam şi 
mai cred încă). O să încerc să fiu 
explicit în rândurile ce urmează. 

Druţă a suferit, e adevărat, din 
cauza regimului comunist, din cau-
za lui Bodiul (dar nu a lui Smirnov, 
cum scria cineva), dar a şi dus un 
trai normal sub acest regim, la 
Moscova (nu a fost interzis să fie 
editat, precum V. Vasilache, nu 
a flămânzit, ca Bulgakov, şi slavă 
Domnului). Dar noi vorbim de 
momentele de răscruce, când se 
decide istoria neamului tău. De-
geaba ai scris despre ţăranii tăi din 
Horodişte, despre mătuşa Ruţa şi 
despre atâţia alţii, dacă în momen-
te cruciale tu decuplezi Basarabia 
de ţările baltice când e vorba de 
Pactul Molotov-Ribbentrop sau 
vii şi participi la o adunătură de 
tipul „Casa noastră – Republica 
Moldova”. 

În fine, vocea lui Druţă de la 
tribună ar fi contat la Marea Adu-
nare Naţională din 27 august 1991, 
chiar dacă votul decisiv a aparţinut 
majorităţii parlamentare. Deşi el 
ar fi putut avea un rol crucial în 
cursul istoriei. Poate că, pe lângă 

„Cine a stins lumina în România”, 
ar fi trebuit să urmeze ceva de ge-
nul „Uite că se vede luminiţa la 
capătul tunelului”, iar aceasta, cu 
siguranţă, nu se vede dincolo de 
Nistru… 

S-a vorbit în repetate rânduri 
despre rolul personalităţilor în 
istorie, în multe cazuri scriitorii 
jucând un rol esenţial. E suficient 
să pomenim aici despre scriitorii 
paşoptişti, despre rolul lui Kogăl-
niceanu în Unirea Principatelor 
etc. 

Apropo, Druţă a fost primul 
care a vorbit la Chişinău despre 
Constantin Stere şi despre recupe-
rarea operei sale literare. Mulţam 
şi pentru asta. Dar Druţă nu a su-
flat un cuvânt că, în mare măsură, 
datorită lui Stere (distins profesor, 
avocat şi scriitor, cu o experienţă 
de deţinut politic sub regimul ţa-
rist), după discursul său în Sfatul 
Țării, a înclinat balanţa în favoarea 
Unirii Basarabiei cu România. Cre-
deţi că Druţă nu ştia acest lucru? 
M-aş mira. 

Sau cazul mitropolitului Bănu-
lescu-Bodoni, susţinut cu ardoa-
re de Druţă. Să nu fi ştiut marele 
prozator că acesta a fost un om al 

ruşilor, pregătit cu mult timp înain-
te de anexarea Basarabiei, ales spe-
cial din Ardeal, chipurile, om de-al 
vostru, român sadea? Mă îndoiesc. 
Druţă era foarte bine documentat 
despre ceea ce scria sau vorbea. 

Ei bine, se ştie că cei care au fă-
cut pact cu diavolul, chiar dacă au 
avut talent cu carul, până la urmă 
au ajuns la haznaua istoriei. Este 
şi cazul lui Henri Barbusse. Acesta 
s-a înhăitat cu bolşevicii, a profitat 
din plin de pe urma prieteniei cu 
regimul criminal din Rusia, şi îi era 
în cur de România, împotriva că-
reia a scris la comanda Moscovei, 
unde şi-a avut şi ruşinosul sfârşit, 
ajungând să fie detestat chiar şi de 
conaţionalii săi… 

Au mai fost cazuri când mari 
scriitori au flirtat cu regimuri co-
muniste. Gabriel García Márquez 
a fost prieten cu Fidel Castro, a 
susţinut regimul acestuia. Dar 
nu a fost vorba de poporul său: 
nu se ştie cum ar fi reacţionat el 
dacă columbienii săi ar fi ajuns 
la ananghie sau ar fi nimerit sub 
ocupaţie străină…

Dar pe Druţă, cu statura sa gi-

gantică în plan spiritual, moral, 
ce l-a împiedicat să devină un al 
doilea Stere? Pot doar presupune 
că Druţă a trăit o dramă personală 
peste care nu a putut trece, în nu-
mele unei cauze măreţe. Chiar nu 
ştiu cum aş fi procedat eu dacă aş fi 
fost în aceeaşi situaţie. Ca om, nu 
ca scriitor. Cheia enigmei eu o văd 
nu în ceea ce a scris cândva Costică 
Munteanu (care, apropo, a profitat 
din plin de pe urma lui Druţă), ci 
în „Hronicul găinarilor”… Poate că 
Busuioc, dacă ar fi în viaţă, ne-ar 
putea explica mai multe… 

Puteţi spune că Druţă e măreţ, 
că e magnific, că e genial… Istoria 
literaturii îi va aşeza la locul meri-
tat pe toţi scriitorii, mai mari sau 
mai mici. Ca om al cetăţii, însă, 
Druţă nu s-a putut ridica, din păca-
te, la nivelul talentului său literar. 
Poate greşesc. A greşi e omeneşte, 
însă a persevera în greşeală este 
diabolic. De aceea, nu voi mai spu-
ne nici un cuvânt pe această temă.

P.S. Reacţiile la textul meu nu 
au fost univoce şi e normal să fie 
aşa. Dar mi-am amintit de un caz 
despre o întâlnire a lui Druţă de 
prin anii ‘70 cu un fost învăţător al 

său de la ţară, un om dintr-o buca-
tă, cu şcoală românească, cu suflet 
românesc, la care a mai asistat ci-
neva de la Chişinău. Au discutat 
despre multe, dar mai ales despre 
politică, despre români, despre 
ruşi, în contradictoriu. Bătrânul 
profesor, deşi era destul de calm, la 
un moment dat a răbufnit şi i-a pus 
sacramentala întrebare. „Bine, măi 
Ionică, dacă aşa crezi, ia să-mi spui 
clar: ce a fost în 1940 – eliberare 
sau ocupaţie?”. După răspunsul lui 
„Ionică”, profesorul a dat din mână 
a lehamite, profund dezamăgit, şi 
ar fi zis: dar nu mai avem ce vorbi 
pe tema asta!”. În răspunsul lui 
Druţă este cheia, esenţa filosofi-
ei artistice a scriitorului. (Nu am 
păstrat publicaţia cu pricina, am 
reprodus din memorie, dacă o are 
cineva, rog să completeze). 

...După postarea textului de 
mai sus, m-a contactat cineva şi 
mi-a relatat cazuri concrete, probe 
concludente privind atitudinea lui 
Druţă faţă de români, despre ro-
mânofobia lui... Noi doar bănuiam, 
intuiam, dar realitatea este mult 
mai crudă… şi mai urâtă!

Aşa ceva nu poate rămâne ne-
pedepsit: judecătorul care a dat 
o sentinţă foarte blândă pentru o 
crimă gravă împotriva drepturilor 
omului şi şi-a secretizat ilegal „ope-
ra”, procurorul/procurorii care au 
îndeplinit indicaţiile politicienilor, 
au investigat formal această crimă 
odioasă şi nu au contestat la timp 
hotărârea judecătorească abuzivă 
– oamenii ăştia trebuie măturaţi 
din sistem şi pedepsiţi exemplar.

Avem CSM, CSP – dar ce folos?
Până nu se întâmplă asta, R. Moldova rămâne ţara care îşi acoperă 

criminalii şi sistemul capturat de aceştia.

O crimă care acoperă 
altă crimă

Petru MACOVEI

Chicu ne asigură că RM are re-
zerva necesară de cereale pentru 
consumul intern, chiar există şi sur-
plusuri pentru export. De rezervă 
nu ştiu, dar exportul cred că se va 
efectua în Găgăuzia şi raioanele de 
sud, unde a fost jale anul acesta din 
cauza secetei. Dar în rest să nu ne 
facem griji că porumb, grâu, hrişcă, 
pătlăgele, maioneză, chipsuri şi toa-
te celelalte în RM vor fi îndeajuns. 
Marii importatori abia aşteaptă să 

ne fericească cu toate bunătăţile 
din lume. Supermarketurile vor fi 
pline cu mere din Polonia, poamă 
din Italia, pătlăgele din Turcia. 

Cică la elevatoarele din RM 
deja se aduce masiv porumb la 
preţul de 3,5 lei din Ucraina şi 
grâu din Rusia cu 3,00 lei kg. Zi-
lele acestea, procesatorii de mere 
din statul acesta pur agrar şi-au 
făcut milă de noi, pomicultorii, şi 
ne-au dat tocmai 1,5 lei pentru un 
kg de mere la prelucrare, dar zic că 
în zilele următoare vor scădea din 
preţ, căci Polonia dictează preţul 
la concentrat şi nu pot da sume 
aşa de mari.

După toate acestea apare o întrebare.
Nahren RM îi trebuie agricultură, dacă-n toată lumea există de 

toate?

Despre Chicu, grâu, păpuşoi 
şi pătlăgele 

Despre WC, populism şi conduita 
parlamentarilor

Vin alegerile, iar campania 
electorală şi politica în general 
de pe Bâc devine tot mai aproape 
de wc. E posibil să stabilim vre-
un cod etic pentru a reglementa 
cumva conduita deputaţilor în 
campanii electorale? De ce să 
nu fie şi un moratoriu pe peri-
oada campaniei electorale pe 
implicarea instituţiilor apolitice 
(instituţii educaţionale, armată, 

biserică etc.) în activităţile elec-
torale? Cred că este necesară o 
reglementare mai strictă a con-
duitei deputaţilor în perioadele 
(pre)electorale. Avem nevoie de 
luptă electorală autentică, bazată 
pe idei, politici şi viziuni, şi nu 
pe populism, manipulări şi po-
liticianism de wc. 

Adrian LUPUȘOR

Trăiesc lângă o grădiniţă. Micii 
Ponei. 

Azi dimineaţă aud plânset iste-
ric de copil. Pesemne, e unul nou, 
îmi zic. Până se acomodează, până 
una, alta, exemplu clasic de isterie 
matinală.

5-10-30 de minute copilul urlă 
întruna.

Nu-i nimic, îmi zic. Și eu când 
eram mică... Și pe fata mea când 
o duceam…

Ies cu cafeaua la balcon. Urmăresc jelea.
Nu m-am mirat deloc că educatoarele nu-l alinau nicicum.
M-a mirat altceva. Ceea ce nu vede niciun părinte după ce-şi lasă 

odorul la grădiniţă.
Niciun copil nu se uită în partea celui care plânge. 
Fiecare se joacă în colţul lui.
Vrând-nevrând, mi-am adus aminte de grădiniţa copilăriei mele 

“Solnyshko” (Soarele).
Mie îmi plăcea să plâng dimineaţa. Mama mă lăsa greu la grădi-

niţă. Ceea ce nu ştia mama e că nu plângeam niciodată mult. Nu mă 
lăsau copiii. Se găsea mereu cineva care se apropia, mă privea câteva 
secunde, mă mângâia pe creştet şi mă apuca de mânuţă: 

Hai să ne jucăm.
Și eu, chiar nu ştiu cum se făcea, dar uitam pe loc de mama şi, 

întinzându-mi mucii până la urechi, ca să pot respira, întrebam:
Da unde? După besedkă sau pe gorkă?
Beau cafea şi mă uit cum cresc copiii.
Unul plânge şi treizeci se joacă liniştiţi.

Fiecare se joacă 
în colțul lui

Lilia CALANCEA

Ilie LUPAN

Valentin CHILAT CORNACI

Marketurile 

vor fi pline cu 
mere din Polonia, 
poamă din Italia, 

pătlăgele din 
Turcia. 
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E-deşeurile, 
o bombă ecologică
Doar patru din zece locuitori ai orașului 

Chișinău duc aparatele electrocasnice 
vechi la reciclare. Peste 50% dintre ei 
își schimbă telefonul o dată la cinci ani, 

iar 80% dintre oameni cunosc despre faptul că 
deșeurile electrice și electronice sunt dăunătoare 
pentru sănătatea umană și mediul înconjurător, 
dacă nu-s eliminate cu grijă. 

E C O L O G I E

Cu toate acestea, 56% dintre 
chişinăuieni fie păstrează aces-
te dispozitive pe termen lung în 
gospodărie, fie le aruncă la gunoi 
împreună cu alte deşeuri, conform 
Studiului privind generarea şi ges-
tionarea e-deşeurilor în munici-
piul Chişinău.

Când echipamentele electro-
nice ajung în stadiul de deşeu, 
adică nu mai pot fi utilizate, nu 
se aruncă la groapa de gunoi, dar 
trebuie duse la un depozit autori-
zat de colectare a Deşeurilor elec-
trice, electronice şi electrocasnice 
(DEEE) sau aruncate în pubelele 
special amenajate pentru aduna-
rea e-deşeurilor.

Unii locuitori ai Chişinăului 
spun că-şi duc e-deşeurile la tom-
beroanele instalate de Garda de 
Reciclare care adună aparate elec-
tronice, electrocasnice, baterii şi 
alte deşeuri electrice. În Chişinău 
există 80 de pubele de colectare 
a DEEE.

Accesând harta pe reciclare.
md, se pot identifica uşor toate 
locaţiile de strângere a acestor 
deşeuri. Majoritatea tomberoa-
nelor sunt amplasate la benzinării, 
reţelele de marketuri, magazinul 
Maximum, Primăria Chişinău, 
preturi şi alte instituţii publice. 

Unii moldoveni aleg să do-
neze dispozitivele vechi, încă 
funcţionale, sau le vând la pre-
ţuri simbolice, iar alţii le dau la 
fier vechi. Prin satele R. Moldova 
circulă automobile care cumpără 
fier vechi, electrocasnice şi alte 
echipamente electrice la un preţ 
de circa doi lei pentru un kilo-
gram. Oamenii din spaţiul rural 
aleg anume această metodă de a 
se debarasa de vechiturile rugini-
te. Fie o fac pentru că li se oferă 
nişte bani în schimbul aparatelor 
învechite, fie n-au alternativă, 
deoarece în sate şi raioane practic 
lipseşte colectarea autorizată a 
DEEE. Containere pentru e-de-
şeuri mai sunt amplasate în mu-
nicipiile Bălţi şi Cahul.

Piața neagră 
a e-deșeurilor

Odată vândute negustorilor 
de fier vechi, o parte din aceste 
deşeuri ajunge pe „piaţa neagră”, 
unde echipamentele sunt dez-
membrate, iar din ele se scot cir-
cuitele de valoare şi metalele care 
pleacă la Metalferos sau la Uzina 
Metalurgică din oraşul Râbniţa, 
aflată în regiunea transnistreană. 
Din echipamentele vechi, de tip 
sovietic, pot fi extrase anumite 
metale semi-preţioase sau preţi-
oase, aflăm de la Ruslan Nercaş, 
director executiv la MoldRec. Însă 
aceşti negustori aruncă la groapa 
de gunoi carcasele e-deşeurilor şi 
tot ce nu-i de valoare. Partea bună 
e că MoldRec elimină plasticul 
prin incinerare, adică nimic nu 
pleacă la groapa de gunoi. 

„Nu merge nimic la groapă, 
chiar dacă sunt carcase din plas-
tic. Eliminarea unor deşeuri ne 
costă. Acestea pleacă în România, 
unde sunt incinerate. Fracţiile 
de plastic sunt sărace în carbon, 
făcute astfel să nu susţină arde-
rea, dar totodată e de calitate 
joasă şi nu poate fi reciclat”, 
explică Ruslan Nercaş. În anul 
2019, compania MoldRec, auto-
rizată în colectarea, sortarea şi 
comercializarea DEEE, a adunat 
de pe teritoriul Basarabiei şi ex-
portat la fabrica de reciclare din 
Buzău, România, peste 200 de 
mii de tone de e-deşeuri. Elimi-
narea unei tone de baterii costă 
până la 2.800 de euro. Compania 
MoldRec deţine o cotă de peste 
80% din piaţa deşeurilor din R. 
Moldova, similar cu volumul de-
şeurilor generate de un judeţ din 
România. 

Tubul catodic al unui televizor 
poate polua aproximativ 50 de 
metri pătraţi, timp de 30 de ani, 
având în compoziţie aluminiu, 
plumb, zinc, nichel, mangan, ba-
riu sau cobalt. Frigiderele conţin 
freon care poate deteriora stratul 
de ozon şi reduce capacitatea pă-
mântului de a se proteja de razele 
nocive ale soarelui. Telefoanele 
conţin metale grele şi metale rare. 
În compoziţia echipamentelor 
electronice se găsesc aproxima-
tiv 60 de elemente din tabelul 
lui Mendeleev, iar 70% dintre 
componentele e-deşeurilor pot 
fi recuperate prin colectare şi 
reciclare. 

Preluarea gratuită 
a e-deșeurilor, 
o obligație legală

În Republica Moldova, a fost 
aprobat în anul 2018, prin Ho-
tărâre de Guvern, Regulamentul 
privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, care obligă  
agenţii economici să preia gratuit 
deşeurile electronice. „Ei vor su-
porta costurile. Până acum, de-
oarece nu era legislaţie, s-a lucrat 
direct cu agenţii economici. Cei 
responsabili veneau şi predau de-
şeurile la companiile de colectare 
şi sortare”, spune Vitalie Toma, 
preşedintele Asociaţiei Patronale 
MoldControl. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, 
producătorii şi importatorii de 
echipamente electrice şi electro-
nice sunt obligaţi să creeze cen-
tre de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice, electronice 
şi electrocasnice, inclusiv pentru 
baterii şi acumulatoare. Distri-
buitorul trebuie să plaseze con-

Cum scăpăm de aparatele electronice vechi

tainerul de colectare într-un loc 
vizibil în zona de vânzare. Agenţii 
economici care nu se conformează 
prevederilor legale riscă amenzi 
de până la nouă mii de lei. Până 
acum, cele mai disciplinate au fost 
companiile multinaţionale. An-
treprenorii autohtoni se implică 
mai puţin. 

Programul „Rabla pentru 
electrocasnice”?

În Republica Moldova ar putea 
fi implementat programul „Rabla 
pentru electrocasnice”, similar 
celui din România. Cel puţin 
asta îşi propune să facă în anul 
2021 Institutul de Dezvoltare şi 
Expertiză a Proiectelor (IDEP 
Moldova). Potrivit directorului 
de program de la IDEP Moldova, 
Iurie Calestru, moldovenii vor pri-
mi vouchere, care vor putea fi va-
lorizate la magazine, în schimbul 
electrocasnicelor vechi (televizor, 
frigider, maşină de spălat etc.). 

Valoarea tichetului va fi de 

până la două mii de lei, în funcţie 
de clasa energetică a produsului. 
„Rabla pentru electrocasnice” are 
ca scop încurajarea moldovenilor 
să-şi înlocuiască electrocasnicele 
uzate cu unele eficiente energetic, 
mai puţin poluante.

Tone de deșeuri 
care pun în pericol 
sănătatea oamenilor

În Republica Moldova doar 
10% din deşeurile reciclabile 
sunt recuperate, restul 90% sunt 
transportate la gunoişti, fapt care 
poate genera riscuri majore pen-
tru mediu şi sănătatea populaţiei. 
Este una dintre concluziile Curţii 
de Conturi a R. Moldova în urma 
efectuării misiunii de audit asu-
pra performanţei privind gestiu-
nea deşeurilor periculoase şi de 
producţie şi impactul lor asupra 
sănătăţii, în anul 2017.

Curtea de Conturi a stabilit că 
99,7% sau 1147 de gunoişti situate 
în R. Moldova sunt neautoriza-
te. Auditul a mai constatat că 
80% din deşeurile de producţie, 
generate anual, sunt eliminate 
împreună  cu cele menajere, ex-
cepţie făcând cele periculoase, 
care sunt stocate pe teritoriul 
unor întreprinderi, dar care nu 
sunt supuse reciclării.

Deşi R. Moldova a aderat şi a 
ratificat Convenţia de la Mina-
mata  privind mercurul, încă nu 
s-a construit Centrul de gestiune 
a deşeurilor periculoase prevăzut 
în Planul de acţiuni. Potrivit da-
telor unui studiu, citat de Curtea 
de Conturi, pe teritoriul statului 
de la agenţii economici şi consu-
matorii casnici s-ar putea colecta 
o cantitate de circa 445 de tone 
de deşeuri cu conţinut de mercur, 
care sunt foarte toxice. 

Natalia MUNTEANU
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Tomberonul de la benzinăria de pe strada Mihai Viteazul

Ruslan Nercaș în depozitul MoldRec
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Drepturi şi libertăți „garantate” 
de instituțiile statului
„Republica Moldova este un stat de drept, 
democratic, în care demnitatea omului, 
drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a 
personalității umane, dreptatea și pluralismul 
politic reprezintă valori supreme și sunt 
garantate.” Aceste cuvinte sunt scrise în punctul 
(3), Titlul 1, Art. 1 din Constituția Republicii 
Moldova. 

S O C I E T A T E

Avocata Poporului pentru drepturile 
copilului, Maia Bănărescu, spune că „este 
revoltător, imoral şi descalificant să spe-
culezi cu copii pentru a obţine beneficii 
de imagine, indiferent care ar fi scopurile, 
politice sau de afaceri”, anunţă într-un co-
municat de presă Ombudsmanul Copilului.

Aceasta a reacţionat pe marginea cazului 
de la Hiliuţi, Râşcani, unde directoarea 

gimnaziului, Ana Matei, preşedintele soci-
alist al raionului Râşcani, Vasile Secrieru, 
primarul Alexandru Sandu şi deputatul 
socialist Vlad Mizdenco, s-au înghesuit în 
pragul uşii unui grup sanitar din cadrul 
Gimnaziului din Hiliuţi ca să taie pangli-
ca ţinută de doi copii. Imaginea a devenit 
virală pe internet.

„Copiii nu trebuie să fie văzuţi ca un 

paravan care dă bine la imagine şi adună 
like-uri sau voturi. Copiii sunt purtători de 
drepturi şi au demnitate umană. Iar adulţii 
au obligaţia de a le respecta drepturile şi a-i 
trata cu respect, afecţiune, grija şi atenţia de 
care au ei nevoie”, susţine Maia Bănărescu. 

Ombudsmanul Copilului se adresează po-
liticienilor, formatorilor de opinie să renunţe 
la experienţele de acest gen, iar publicului 

larg, părinţilor – să descurajeze aceste ac-
ţiuni, prin dezaprobarea lor şi neadmiterea 
antrenării minorilor în atare evenimente.

În cazul în care utilizarea imaginii copi-
ilor s-a produs fără de acceptul prealabil al 
părinţilor sau al copiilor, Maia Bănărescu 
încurajează părinţii să sesizeze organele de 
resort şi să solicite tragerea la răspundere 
administrativă a făptuitorilor.

Avocatul Copilului, despre Hiliuți: „Este descalificant să 
speculezi cu copii pentru a obține beneficii de imagine”

Deşi în ajunul fiecărei campa-
nii electorale candidaţii politici 
vorbesc de la tribune despre res-
pectarea valorilor democratice, 
acestea rămân în mare parte la 
nivel de discuţie, iar în realitate 
statisticile arată unde de fapt ne 
poziţionăm la nivel internaţional. 

Indexul democraţiei în R. Mol-
dova a scăzut continuu din 2008 
până în 2019 de la 6.50 la 5.76. 
Dacă în anul 2017 R. Moldova era 
pe poziţia 78, în 2019 a coborât 
pe locul 83 din 167 de state. Cel 
mai scăzut scor în R. Moldova o 
are categoria „Cultură politică” 
(4,38) şi „Funcţionarea guver-
nului” (4,64). Vecinii noştri se 
poziţionează mult mai sus, Ucrai-
na este pe locul 78, iar România 
ocupă poziţia 63. 

Cum se face că în R. Moldo-
va indexul democraţiei este mai 
scăzut, chiar dacă ne înconjoa-
ră ţări de la care putem învăţa? 
Una din principalele probleme 
este lipsa unei culturi politice 
în rândul funcţionarilor publici. 
Avem nenumărate cazuri în care 
candidaţii pentru diferite foto-
lii au venit cu promisiuni, după 
care, ajunşi în funcţii, au uitat 
de programele electorale pe care 
le citeau de la tribune. „Aceste 
practici nu fac altceva decât să 
dezamăgească cetăţenii”, spu-
ne directorul de programe Pro-
mo-LEX, Pavel Postică, pentru 
GAZETA de Chişinău.

Societatea civilă a dat alarma 
de nenumărate ori privind faptul 
că autorităţile moldoveneşti au 
mult de lucru la mai multe ca-
pitole, în special la transparenţa 
procesului decizional, dar şi la 

Sergiu BEJENARI

îmbunătăţirea modelului defec-
tuos în gestionarea întrunirilor 
publice ale cetăţenilor. 

Transparența decizională 
mimată

În Atena antică, când de-
mocraţia abia era la început de 
drum, cetăţenii se adunau în 
piaţa oraşului, care se numea 
„agora”, pentru a discuta şi a 
lua decizii împreună. Nu este o 
noutate că, în R. Moldova seco-
lului 21, deciziile luate de către 
autorităţi sunt consultate rar cu 
cetăţenii. Ei bine, acest lucru se 
întâmplă atunci când un primar 
de Chişinău întreabă cetăţenii 
prin intermediul reţelelor de 
socializare ce figuri să deseneze 
sub podul de la Telecentru, ca 
într-un final opinia majorităţii 
să nu fie ascultată până la capăt. 
Dar există decizii care sunt luate 
la nivel legislativ, fără organi-
zarea unor discuţii publice sau 
desfăşurându-le doar pentru bifă, 
şi asta este o încălcare gravă a 
valorilor democratice.

Experienţa unor asociaţii obş-
teşti a demonstrat că în procesul 
de discuţii publice a anumitor 
probleme, precum şi la adopta-
rea unor decizii, au existat situ-
aţii când propunerile tehnice şi 
apolitice nu au fost examinate de 
către autorităţi. „Acest lucru se 
întâmplă din cauza faptului că 
propunerile vin de la o anumită 
organizaţie. Am avut multe situ-
aţii când transparenţa procesului 
decizional a fost efectiv mimată 
de autorităţi. Chiar dacă organi-
zaţiile societăţii civile şi actorii 
interesaţi veneau cu anumite 
propuneri, ele doar erau bifate 
precum că au avut loc consultaţii, 
au primit un număr de răspun-
suri, fără să fie făcut vreun tabel 
de divergenţă, fără să fie făcută 
o analiză şi să fie explicat moti-
vul de ce o anumită propunere 
este respinsă. Din punctul meu 
de vedere astfel de exemple ştir-
besc din imaginea autorităţilor”, 
explică Pavel Postică. 

Libertatea de întrunire, 
încălcată 
de poliția mascată?

În Raportul privind starea de-
mocraţiei în R. Moldova, realizat 
de IDIS Viitorul, se arată că Poliţia 
Republicii Moldova nu îmbună-
tăţeşte semnificativ calitatea de-
mocraţiei. Conform cetăţenilor, 
Poliţia contribuie negativ cu - 0,34 
p, iar în opinia experţilor, cu -0,87 
p la calitatea democraţiei. Discu-
tând cu reprezentanţii societăţii 
civile şi activiştii civici, aceştia 
spun că deseori Poliţia R. Moldova 
încalcă dreptul la libertatea de 
întrunire. Acest element ar fi doar 
una din acţiunile vizibile care ar 
scădea din calitatea democraţiei 
din republică şi din încrederea în 
instituţiile statului. 

Activistul civic şi directorul de 
programe la Centrul de Politici şi 
Reforme, Andrei Lutenco, spune 
că „Poliţia a dezvoltat pe parcursul 
anilor mai multe metode de inti-
midare a protestatarilor paşnici, 
înainte, în timpul şi după proteste. 
Aceste metode sunt adesea subti-
le, de exemplu, să facă o conferin-
ţă de presă înainte de un protest 
anunţat, în care să povestească că 
ar exista anumite semnale despre 
riscuri de violențe, iar probele pe 
care le aduc sunt nişte statusuri 
deocheate de pe Facebook. Asta 
convine foarte bine celor de la 
putere”.

Unii cetăţeni, în urma protes-
telor, au avut nevoie de asistenţă 
juridică din cauza că au fost vic-
time şi le-a fost violat dreptul la 

întrunire. De exemplu, asociaţia 
Promo-LEX a reprezentat în in-
stanţele naţionale şi internaţionale 
cetăţeni ale căror drepturi au fost 
încălcate de organele de ordine.

 „Au fost multiple cazuri în care 
reprezentanţii forţelor de ordine au 
venit la întruniri publice îmbrăcaţi 
în haine civile. Din această cauză 
puteau fi uşor confundaţi atât cu 
protestatarii, cât şi cu anumiţi 
provocatori. Noi am sesizat cazu-
rile când dumnealor au intervenit 
nejustificat şi au aplicat inclusiv 
forţa fizică, mijloacele speciale din 
dotare, în situaţii în care aplicarea 
acestora nu era necesară. Au fost 
situaţii în care forţele de ordine au 
reacţionat diferit în situaţii com-
parabile, când pentru a proteja, 
spre exemplu, o persoană şi/sau 
un demnitar de rang înalt au fost 
blocate străzi sau cartiere întregi 
ale oraşului Chişinău doar pentru a 
limita dreptul la întrunirea a câte-
va sute de persoane care încercau 
să protesteze în acelaşi loc”, spune 
Pavel Postică.

Un exemplu recent de intimi-
dare a fost la Ambasada Belarus 
din Moldova, unde erau 7-8 pro-
testatari cu pancarte şi 10 poliţişti. 
„Pentru ce? Părerea mea e că – 
pentru a intimida. Dacă eşti prima 
oară la un protest şi eşti imediat 
înconjurat de poliţişti care îţi cer 
să te documentezi, mai ai chef să 
mai ieşi şi data viitoare? În final, 
chiar şi după un protest paşnic, 
te poţi trezi cu o discuţie serioa-
să la comisariat şi cu o amendă, 
adesea fără vreun temei legal. La 
acelaşi protest de la Ambasada 

Belarus, poliţia a decis să le facă 
un proces-verbal contravenţional 
participanţilor pentru că au scris 
mesaje cu creta pe trotuar – un loc 
public. Asta chiar dacă nu au putut 
să explice ce anume din legislaţie 
a fost încălcat. Toate aceste exem-
ple sunt de fapt încălcări ale legii 
de către forţele de ordine”, relevă 
Andrei Lutenco pentru GAZETA 
de Chişinău.  

Am încercat să aflăm opinia in-
stituţiei publice, şi am adresat câte-
va întrebări Inspectoratului Gene-
ral de Poliţie, cu referire la metodele 
pe care le aplică angajaţii săi atunci 
când au loc întruniri publice, am 
solicitat şi un comentariu despre 
faptul că instituţia este prezentată 
drept una din cele care scade din 
nivelul democraţiei din R. Moldova, 
însă am primit răspunsuri evazive. 
„Concluziile subiective la care faceţi 
referire,..., în baza cărora au fost 
formulate respectivele concluzii, 
lasă loc pentru subiectivism. Nu pu-
tem comenta aceste informaţii.” Iar 
în „cazurile în care au fost depistate 
abuzuri din partea poliţiştilor, au 
fost întreprinse măsuri coercitive 
în privinţa persoanelor vinovate”, 
ne-au spus la Secţia Comunicare şi 
Protocol IGP. 

Pe ce loc urmează să se pozi-
ţioneze R. Moldova la capitolul 
democraţie la anul viitor? Totul 
depinde atât de corectitudinea 
instituţiilor publice, cât şi de in-
sistenţa cetăţenilor. 

Acest articol a fost scris cu 
prilejul Zilei Internaţionale a 
Democraţiei, care a fost pe 15 
septembrie.
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C U L T U R Ă

O prietenie cu efecte... estetice

Fiind prieteni, făcând parte 
din aceeaşi generaţie, Nicolae şi 
Mihai s-au simţit atraşi de un pro-
iect editorial conceput din două 
perspective – a unui fotograf şi a 
unui literat – care să întruneas-
că aspectele vizibile şi invizibile, 
abordările obiective şi subiective 
ale vieţii unei comunităţi artistice, 
pe care au cunoscut-o din interi-
or: Uniunea Scriitorilor din RM. 
Din cauza morţii premature a lui 
Nicolae Răileanu, misiunea de a 
întregi concepţia proiectului şi 
de a  pregăti volumul pentru edi-
tare i-a revenit lui Mihai Ștefan 
Poiată. Vă propunem un interviu 
cu scriitorul Mihai Ștefan Poiată.

– Felicitări, Mihai! Car-
tea începe cu un motto, în 
care scrii că cele 304 pagini 
sunt „mărturia unei prie-
tenii care a avut efecte... 
estetice”. Spune-mi, te rog, 
unde și când l-ai întâlnit 
prima dată pe Nicolae Ră-
ileanu, cum v-ați împrie-
tenit? Cu ce se ocupa el în 
acea perioadă?
Mihai Ștefan Poiată: – Dacă nu 

mă înşală memoria, prima oară 
ne-am întâlnit pe prospectul cen-
tral al Chişinăului, la intersecţia 
cu strada Alecsandri. Mi l-a pre-
zentat Andrei Vartic, care, după 
neplăcerile lui cu KGB-ul, era pe 
drumuri şi adeseori îşi găsea adă-
post în odaia pe care o închiria 
tânăra familie Poiată. În curând 
am înţeles că Nicolae îl aşteaptă 
pe Andrei Sârbu. Astfel, ziua ceea 
s-a dovedit a fi una deosebită, de-
oarece am avut norocul să cunosc 
doi viitori prieteni, care au făcut şi 
fac parte din viaţa mea. Pe atunci 
Nicolae mai lucra în calitate de 
fotograf-criminalist la Ministerul 
de Interne, unde fusese invitat de 
un fost camarad de armată, dar 
deja îşi croia drumul spre Muzeul 
de Literatură, unde urma să aibă 
laborator şi un mic birou, în care 
ne-am fi putut întâlni şi discuta 
nestingheriţi. Cel care l-a angajat 
a fost Gheorghe Cincilei.

– Pe atunci nu existau 
smartphone-uri… Deci, 
cum, unde, de la cine a 
învățat Nicolae să foto-
grafieze?
– De la tatăl său, Teodosie Ră-

ileanu, invalid de război, care i-a 
dăruit un „FED” şi i-a dezvăluit 
primele secrete ale meseriei de  
fotograf. Rămas fără un picior, 
tata şi-a ales o meserie, care putea 
fi practicată „pe şezute” – contabi-
litatea – şi a lucrat ba în Todireşti, 
ba în Țigăneşti, şi în cele din urmă 
s-a stabilit cu traiul în Cobusca 
Veche. Dar unicul său fecior nu 
i-a moştenit profesia de bază, ci 
una pe care Teodosie Răileanu o 

practica „pe apucate”, cu ocazia 
unor evenimente familiale ori la 
rugămintea consătenilor.

– Prin ce se remarcau foto-
grafiile lui Nicolae Răileanu 
chiar de la început? 

– Aş spune mai întâi prin ce s-a 
remarcat (şi m-a surprins) autorul 
acelor fotografii. Fiind la primii 
paşi, Nicolae a decis categoric (şi a 
declarat în faţa „martorilor”, adică 
a subsemnatului şi a lui Andrei 
Sârbu) cum NU trebuie să fie foto-
grafiile lui. Pentru că şi-a propus 
din start să se detaşeze de prima 
generaţie de fotografi autohtoni 
care s-a impus atenţiei publicului 
prin anii 60. Reprezentanţii de 
frunte ai acestei generaţii erau 
pasionaţi de subiecte aşa-zis poe-
tice – cu moşi cărunţi la ferestre, 
cu peisaje înduioşătoare şi scene 
în „stil naţional”. Iar Nicolae şi-a 
dat seama că este atras de polul 
opus al unei astfel de abordări, 
pronunţându-se categoric împo-
triva „miorlăiturilor liricăreşti”. 
A fost o decizie logică şi firească 
pentru vremea ceea, dar mi-am 
dat seama de asta abia anul trecut, 
când am descoperit în arhiva lui o 
serie de fotografii făcute în armată 
– fotografii din viaţa cotidiană a 
soldatului sovietic, de un realism 
dur şi necruţător. Ulterior a făcut 
sute de fotografii „la locul crimei”, 
iar la muzeu – fotografii de re-
portaj de la evenimente literare...  
Astfel şi-a ales un alt parcurs şi 
un al destin artistic.

 
– Cum explici faptul că el 
s-a apropiat de literatură, 
de poezie?
– Presupun că i-a fost inte-

resant să confrunte exteriorul 
scriitorilor (pe care îl fotografia) 
şi lumea lor interioară, pe care 
o putea intui citindu-le opera. 
Având un simţ extraordinar al 
firescului, Nicolae putea detecta 
de la primele fraze falsitatea unui 
text pretins literar (fie proză, fie 
poezie). Avea şi un cuvânt pen-
tru astfel de opusuri  – „literatură 
scremută”. Urmărea cu interes 
tendinţele de modernizare a li-
teraturii noastre, îi simpatiza pe 
scriitorii „teribilişti”. Asta ar ex-
plica de ce i-a fotografiat atât de 
mult pe N. Esinencu, E. Cioclea, 
N. Popa, E. Galaicu-Păun. 

– Se pare că în tinerețe 
aveați ținute asemănătoa-
re (pieptănătură, mustăți, 
îmbrăcăminte).
– Unii credeau că suntem fraţi. 

Ne mai asemăna şi faptul că ambii 
eram „decembrişti”. Nicolae năs-
cut pe 3, eu pe 4, iar pe 6 decem-
brie era născut Andrei Sârbu. Un 
„trio” pasionat de ROCK, POP şi 
alte „modernisme”, fiecare dintre 
noi încercând să le implemente-

Interviu cu scriitorul Mihai Ștefan Poiată

ze în sfera lui de interes artistic: 
fotografie, pictură, literatură. Ni-
colae chiar a propus să formulăm 
principiile pe care ne angajăm să 
le urmăm şi să lansăm un MANI-
FEST artistic. Dar am fost nevo-
iţi să renunţăm la această idee, 
deoarece ne-am dat seama că în 
Chişinău nu există nici o publica-
ţie care şi-ar asuma curajul să-l 
găzduiască pe paginile sale.

– Cât de bogată e arhiva 
foto a lui Nicolae Răileanu?
– Nu ştie nimeni. Nici măcar 

Muzeul de Literatură care a insis-
tat să-i fie predată până şi arhiva 
personală a lui Nicolae („zestrea 
Domniţei”), dar, din câte ştiu, nu 
a fost întocmit un act de preda-
re-primire, iar negativele preluate 
nici măcar n-au fost numărate. 

Dar nici nu s-a purces la scanarea 
şi digitizarea lor, deşi în curând se 
împlinesc doi ani de la moartea lui 
Nicolae. Eu am avut acces la circa 
350 de mii de imagini în format 
digital, din care am ales pentru 
acest album 1111. 

– Cartea aceasta este cel 
mai ambițios proiect al tău 
din ultimii ani? 
– …şi cel mai responsabil. Me-

reu am avut senzaţia că Nicolae 
se iţeşte de după umărul meu ca 
să se convingă că am ales cea mai 
potrivită imagine sau dacă am ca-
drat-o aşa cum ar fi considerat el 
că e bine. E şi un proiect, care, vor-
ba lui Eugen Lungu, m-a obligat 
să păşesc pe „cărări neumblate”. 
Selectarea fotografiilor, compar-
timentarea lor tematică, structu-

rarea albumului şi-au revendicat 
o abordare narativă „specială”. În 
cele din urmă a rezultat o compo-
ziţie care, fiind privită orizontal, 
este stratificată în trei niveluri 
narative: fotografiile, comentari-
ile şi eseurile. Iar din perspectiva 
verticală ni se deschid cele 22 de 
ramificaţii tematice, care oferă 
un portret în dinamică al breslei 
scriitoriceşti din R. Moldova. 

– Textele tale sunt analize, 
amintiri despre scriitori, 
episoade din viața lui Ni-
colae?
– Și analize, şi amintiri, şi 

episoade, şi istorie, şi literatură, 
şi estetica artelor vizuale – sunt 
eseuri foarte diverse, care au în 
comun doar volumul (nu mai mult 
de 1,5-2 pag.) şi o structură nara-
tivă inedită.

– Ce i-ai spune lui Nicolae 
Răileanu dacă l-ai vedea 
azi, pe viu, câteva secunde?
– Pot spune că eu nu m-am 

despărţit de Nicolae, l-am avut 
mereu în preajmă. Pentru că nu 
mă pot despărţi de fotografiile lui 
nici acum, când albumul a ajuns în 
librării, şi continui să văd lumea 
cu ochii lui (şi la figurat, dar mai 
ales la propriu). Îi răsfoiesc foto-
grafiile pagină cu pagină (imagine 
cu imagine) şi îi revăd pe scriitorii 
care nu mai sunt în viaţă, împre-
ună cu ei păşesc pe drumuri pe 
care nu le-am cunoscut, particip 
azi la evenimente de ieri şi alal-
tăieri, întâlnesc oameni pe care 
nu i-am văzut, reconstitui o lume 
care, prin fotografiile lui Nicolae, 
îşi revendică dreptul de a face par-
te nu doar din viaţa mea, dar şi 
din viaţa noastră şi a urmaşilor 
noştri. Sute de mii de fotografii 
care reprezintă o parte extrem de 
valoroasă a patrimoniului nostru 
naţional. 

Mă întreb mereu: care va fi 
soarta acestor fotografii?

– Să sperăm că moștenirea 
lui Nicolae Răileanu va fi 
păstrată. Îți mulțumesc 
mult pentru interviu!

Interviu de Irina Nechit

Cartea-album „Scriitorii când nu scriu”, 
apărută de curând la Editura Arc, are doi 
coautori: fotograful Nicolae Răileanu, 
care semnează peste o mie de imagini, și 

scriitorul Mihai Ștefan Poiată, care și-a asumat 
conceptul, selectarea, sistematizarea, comentariile 
și 22 de micro-eseuri ce anticipează fiecare 
compartiment tematic. 

Coperțile albumului „Scriitorii când nu scriu” de Nicolae Răileanu și Mihai Ștefan Poiată, ed. Arc, 2020

Fotograful Nicolae Răileanu
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Vise împlinite 
în patria adoptivă
Acum un deceniu, din cauza greutăților 

și din dorința de a avea un trai mai bun, 
soții Savelie (36 de ani) și Ina (34 de 
ani) Mihai, ambii cu studii superioare, 

au luat calea spre Nisa. S-au pornit cu gândul de 
a reveni peste doi ani, dar viața s-a aranjat altfel 
într-un stat democratic și familia Mihai a decis 
să rămână în Franța. Au reușit să-și deschidă o 
afacere proprie, care oferă servicii de închiriere 
a mașinilor luxoase cu și fără șofer celor înstăriți 
care-și petrec vacanțele pe Coasta de Azur. Cresc 
doi copiii frumoși, Doru-Bogdan (11 ani) și 
Vanessa (șapte ani).

D I A S P O R A

15 septembrie, ora 10.00, Nisa. 
În timp ce stăm la o cafea într-un 
local din Promenade des Anglais, 
Ina şi Savelie Mihai îşi amintesc 
cum au ajuns pe Coasta de Azur. 

Era 6 octombrie 2009. Savelie 
Mihai, absolvent al Universităţii 
Agrare de Stat din R. Moldova, 
Facultatea ingineria mediului, şi 
Ina Mihai, absolventă a ASEM, 
Facultatea Economie, au ajuns cu 
fiul lor în braţe la Nisa.

În R. Moldova, Savelie lucrase 
şofer la unul din deputaţii din 
Parlamentul R. Moldova, iar 
Ina născuse primul lor copil – 
un băiat. Problemele cu care se 
confrunta tânăra familie i-au de-
terminat să plece. Nou-născutul a 
avut probleme de sănătate, ime-
diat după naştere, fiind internat 
la reanimare.

Mai întâi a plecat Savelie. A mers 
să cumpere o maşină de peste hota-
re pentru a câştiga un ban. Practica 
cumpărarea şi vânzarea maşinilor 
pentru a-şi întreţine familia.

Era aprilie 2009 

A cumpărat o maşină din Fran-
ţa cu care a ajuns tare greu acasă. 
În acea primăvară a anului 2009 
a vizitat-o şi pe mama sa, Maria 
Mihai, la Nisa. Ea lucra în casa unei 
familii de italieni. 

„Mama mea este româncă din 
Ucraina, iar tata este din Ciobala-
ccia, Cantemir, satul meu de baş-
tină”, ne spune Savelie.

Era 19 aprilie 2009 când a ajuns 
la Nisa. A fost impresionat de pal-
mierii văzuţi şi, în general, de cli-
ma Rivierei Franceze. Și-a sunat 
soţia şi i-a spus să-şi pregătească 
valizele, mai ales că medicii i-au 
recomandat fiului vizite dese la 
mare şi munte.

 „Aici este şi mare şi munte. A 
durat un pic până am perfectat şi 
pentru fiu actele româneşti. Noi 

eram români cu actele în regulă”, 
capul familiei rememorează crâm-
peie din 2009. 

Mama sa, Maria Mihai, l-a în-
tâlnit la Nisa. A stat o perioadă 
cu ea, apoi, când a început să-şi 
câştige banul său, lucrând din 
greu la construcţii, s-a separat. 
O perioadă au muncit şi au locuit 
la vila unor ruşi bogaţi. Savelie 
spune sincer că nu ştia limba fran-
ceza, şi nici rusa, deloc. În şcoală 
învăţase engleza.

„Eu sunt din 1984 şi acasă, în 
sat, vorbeam doar româneşte. În 
şcoală rusa n-a fost predată la ni-
vel”, spune bărbatul. Vorbeau doar 
româneşte. „Măcar că în Ciobala-
ccia, Cantemir, locuiau bulgari şi 
români. Nu ştiam să vorbesc rusa. 
Aici am învăţat-o, ca şi franceza, 
italiana, în timp ce o perioadă am 
fost şofer şi făceam curse în oraşele 
italiene, de unde cumpăram mate-
riale de construcţie”, îşi aminteşte 
Savelie.  

Ina spune că s-au pornit pentru 
un an sau doi să muncească peste 
hotare. „Aveam calculele noastre 
de-acasă. Ca să achităm costul apar-

tamentului pentru care dădusem 
o parte din bani. Nu a fost aşa”, 
zâmbesc ambii.

Primele săptămâni la Nisa au 
fost frumoase, dar după asta Save-
lie a început să-şi caute de lucru. 
Mama sa îi spusese fiului mai mare 
că, atunci când aude vorbindu-se 
pe stradă în rusă sau română, să se 
apropie şi să discute, ca să-şi caute 
de lucru. 

Recunoștință pentru 
conaționali  

„Eram ruşinos. Nu auzeam ca 
cineva să vorbească pe Promenade 

des Anglais în rusă sau în română. 
În 2009, aici erau puţini de-ai noş-
tri. Lucram ocazional la construcţii 
la munte. Veneam seara acasă cu 
mâinile pline de bătături însânge-
rate. Soţia îmi bandaja rănile şi, 
dimineaţa, iar la lucru. Aveam 50 
de euro pe zi. Ceilalţi aveau mai 
mult. Atunci mi-am zis că voi în-
văţa franceza. Pe parcurs, am mai 
cunoscut moldoveni care lucrau la 
Nisa şi care m-au ajutat mult. Le 
sunt recunoscător”, mărturiseşte 
Savelie.

După asta şi-a găsit de lucru în 
calitate de şofer, ceea ce voia să facă 
de fapt, având toate categoriile pe 

permisul de conducere şi fiind con-
siderat şofer profesionist.

Lucrând la un patron la diferi-
te munci, neavând încotro, acesta 
l-a luat odată cu el într-un camion 
până în Italia. Tot atunci i-a permis 
să meargă la volan. A mers vreo trei 
luni de zile pe camioane mari, pe 
maşini de lux. Aşa a fost observat 
şi apreciat ca un şofer bun. Atunci 
munca şi viaţa îi păreau mai uşoare. 
A lucrat vreo doi ani la acest patron.

Apoi a oferit servicii ca şofer 
prin recomandări la diferiţi oameni 
bogaţi, veniţi pe Coasta de Azur, ca 
să meargă cu ei în diferite locaţii, 
la magazine. O perioadă au lucrat 

şi au locuit la o familie de ruşi care 
şi-au cumpărat o casă pe Riviera 
Franceză. Câştigau 2500 de euro 
lunar. 

Cunoscând limbile franceză, 
rusă şi italiană, soţii Mihai prestau 
servicii vilegiaturiştilor înstăriţi. 
În anul 2015, Savelie şi Ina decid 
să-şi deschidă propria afacere. 
A investit în maşini scumpe, de 
lux, şi deserveşte clienţi bogaţi, 
majoritatea ruşi. 

„Aici sunt foarte mulţi ruşi bo-
gaţi şi am ales să fac ceea ce mă 
pricep mai bine”, susţine el. Soţia 
sa, Ina, este de formaţie contabilă. 
Ea are grijă de partea documentară 
şi evidenţa contabilă a firmei. So-
cietatea creată oferă diferite tipuri 
de servicii cotidiene.

„Am cumpărat maşini şi din 
bani proprii, şi pe credit, şi în 
leasing. Am investit serios atunci 
când lucram mult la oameni bogaţi. 
În prezent, deţin cinci maşini de 
lux. Am încheiat un contract cu un 
partener german de la care închiri-
ez maşini de marca Lamborghini, 
Rolls Royce, Bentley, Mercedes. Or-
ganizez şi curse avia private pentru 
clienţi. Am încheiate contracte cu 
câteva companii avia în acest sens. 
În această vară pandemia a avut un 
impact puternic asupra firmei. Am 
decis să investesc şi într-o barcă, 
pentru a oferi servicii de pescuit 
sportiv clienţilor bogaţi. Vreau să 
dezvolt pescuitul sportiv”, ne măr-
turiseşte basarabeanul.

Iarna, Savelie merge în munţii 
Alpi, unde vin în vacanţă familii 
înstărite, şi oferă servicii acolo. Are 
clienţi permanenţi. „Când prestezi 
servicii de calitate, vin şi clienţii”, 
susţine el.

„Mergem vara acasă, pentru 
a-mi vedea părinţii şi copiii, bu-
neii”, ne-a mărturisit Ina. Spune 
că copiii sunt foarte bine integraţi 
în societatea franceză. Învaţă bine. 

Studiază suplimentar limba rusă 
şi fac ore de înot, tenis de câmp. 
Copiii vorbesc acasă doar româ-
neşte. Merg la şcoala franceză, dar 
sâmbăta merg la ore în şcoala rusă.

„Din primii ani ne-am 
dat seama că nu ne vom 
întoarce acasă”

„Îmi place mult franceza. Am 
învăţat-o la universitate. Am frec-
ventat cursurile plătite de familia 
la care lucram, care voiau să-i 
ajut cu actele şi să le fiu admi-
nistrator. Eu nu pot înţelege cum 
poţi să trăieşti într-o ţară şi să nu 
vorbeşti limba băştinaşilor. Îmi 
place traiul din Franţa şi france-
zii. Franţa este un stat care are 
grijă de cetăţenii săi. Birocraţia 
e mare, dar totul este corect. Nu 
există corupţie. Și nu mi-a fost 
greu să deschid afacerea”, ni s-a 
confesat Savelie.

Și acum, la o distanţă de 11 ani, 
nu regretă că au plecat de acasă, 
pentru că traiul în R. Moldova nu 
s-a schimbat spre bine. 

„Ne este dor de prieteni, naşi, 
cumetri. Am invitat finii de cunu-
nie aici. S-au întors înapoi. Au spus 
că nu pot trăi fără părinţi”, spune 
basarabeanul. Potrivit lui, unii nu 
se pot încadra în societatea fran-
ceză. Și le este greu celor care au 
casă, masă acasă şi sunt de vârsta 
a doua. „Tinerii se încadrează mai 
uşor şi tind spre o viaţă mai bună”, 
concluzionează el.

În opinia soţilor Mihai, statul 
francez oferă toate posibilităţile 
de a te dezvolta şi-ţi oferă sprijinul 
necesar.

„Aici asistenţa medicală este 
dezvoltată şi bine pusă la punct. 
Orice cetăţean care lucrează şi plă-
teşte impozite la stat beneficiază de 
servicii medicale gratuite şi la nivel 
înalt”, a conchis Ina Mihai.

Victoria POPA

Ina şi Savelie Mihai. Copiii – Doru Bogdan (11 ani) şi Vanessa (șapte ani)
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Despre comportamentul 
ocupanților sovietici (3)

Cred că e cazul să facem o paranteză și să 
vorbim puțin despre atitudinea populației 
locale față de bolșevici. Mai întâi e necesar 

să menționăm că, în perioada 28 iunie 1940 – 
22 iunie 1941, adică a primei ocupații sovietice a 
Basarabiei, oamenii din partea locului au văzut 
în acest termen scurt tot ,,farmecul” sistemului 
stalinist: de înjosire, umilință, tâlhărie, 
deportări, foamete și violență.  

 
Bineînţeles că în acest caz este 

vorba de ura populaţiei locale faţă 
de sovietici, neacceptarea lor de a 
lupta alături de armata lui Stalin. 
Sigur, cei care au fost încorporaţi 
şi mobilizaţi, în majoritatea ca-
zurilor, şi-au făcut conştiincios 
datoria de ostaş, mulţi au căzut 
în lupte, mulţi au rămas schilozi.             

Ideologia comunistă încerca să 
prezinte propagandistic lucrurile, 
cum că locuitorii băştinaşi ai Ba-
sarabiei, de la mic la mare, luptau 
împotriva adversarilor URSS. 

Din 406 partizani doar 
unul era moldovean

Realitatea era însă alta. Miş-
carea de partizani din Basarabia, 
organizată de Moscova, ar putea 
fi comparată cu un spectacol bine 
regizat. Pe calea aerului, în toiul 
nopţii, erau paraşutaţi din Bielo-
rusia, Rusia şi Ucraina ,,partizani 
moldoveni” în codrii Basarabiei. 
Ca exemplu poate servi un dosar 
de arhivă, care nu este altceva de-
cât Lista nominală a partizanilor 
din detaşamentul „Za osvobojde-
nie Sovetskoi Moldavii”. 

În anul 1943, detaşamentul nu-
măra 406 partizani, dintre care 
346 de belaruşi, 39 de ucraineni, 
12 ruşi, trei polonezi şi un moldo-
vean (Torpan Fiodor Vasilievici) 
din Grigoriopol. Aceştia îşi aveau 
până la război vizele de reşedinţă 
în Bielorusia, Ucraina, Rusia şi 
,,republica” înjghebată de Stalin în 
scopuri propagandistice – RASS 
Moldovenească.  

Refuzul de a lupta de partea 
sovieticilor era motivat prin faptul 
că cei care se considerau elibera-
tori aveau un comportament de 
tâlhar la drumul mare. Și ca să 
nu fiu numai cu vorba, propun 
spre judecata cititorului câteva 
secvenţe din Informaţia strict se-
cretă adresată secretarului CC al 
PC(b) din URSS, Malenkov G.M. 
din 28 august 1944, semnată de 
secretarul CC al PC(b) din Mol-
dova Salogor N: 

„Despre paza averii, imobilu-

lui şi a construcţiilor auxiliare 
abandonate temporar de ţăranii 
din unele raioane ale RSS Moldo-
veneşti evacuaţi pe o rază de 25 
km de zona operaţiilor militare”.         

S-au stabilit cazuri 
de tâlhărire a averii 
țăranilor, daune
 imobilelor, bisericilor, 
școlilor etc.     

Comisia, întocmită de CC al 
PC(b) al Moldovei în componenţa 
căreia au fost incluşi reprezentanţi 
ai CC al PC(b)M, secretari ai co-
mitetelor de partid din judeţele 
Bălţi şi Orhei, ai statului-major 
menit să asigure apărarea spatelui 
frontului II Ucrainean şi Direcţiei 
NKVD care aveau aceeaşi misiu-
ne, reprezentanţi ai armatelor nr. 
52 şi 4 şi secretarii CR Sculeni, 
Făleşti şi Chiperceni al PC(b)M, 
a înfăptuit o examinare privind 
paza averii, imobilului şi a con-
strucţiilor auxiliare ale ţăranilor 
care părăsiseră temporar zona, 
fiind evacuaţi la 25 km de linia 
frontului pe segmentul judeţelor 
Bălţi şi Orhei.              

În urma cercetării a 14 locali-
tăţi şi a patru centre raionale, s-au 
stabilit cazuri de tâlhărie şi dela-
pidare a averii ţăranilor, daune 
imobilelor, bisericilor, şcolilor, li-

vezilor etc. În satul Lucaceni (aşa-i 
în document), raionul Sculeni, la 
90% din imobilele locative au fost 
smulse uşile, ferestrele, podeaua. 
La toate casele ţăranilor au fost 
scoase lacătele şi alte dispozitive 
de încuiat, a fost furată veselă şi 
altă avere privată. Această ave-
re a fost furată de către militarii 
sovietici ai Corpului 5 tancuri şi 
Regimentului 315 artilerie a Ar-
matei a 27-a.

În satul Valea Rusului, raionul 
Sculeni, au fost supuse distruge-
rii şi furturilor 50% din casele 
oamenilor. Locuitorii satului au 
declarat că la majoritatea din ei 
militarii au furat toate rezervele 
alimentare, averea din casă şi au 
distrus construcţiile. Cetăţeana 
Tipa Alexandra Constantinovna a 
mărturisit că i-au fost furate trei 
mese, un servant, un patefon cu 
discuri, zece ştiubeie, trei saltele, 
trei perne, saci, au fost scoase şi 
furate uşile şi ferestrele. Țăranca 
Cumpa (probabil, Cumpătă – n.n.) 
Elena a spus că i-au fost furate 
patru mese, două feţe de masă, 
două cuverturi, aproape tot vinul, 
porumbul, făina etc.  

Satul Ciolacu Veci [sic, corect, 
Vechi – n.n.], raionul Făleşti, a 
fost supus nelegiuirii şi tâlhăriei 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

din partea militarilor sovietici din 
divizia Melitopol, Divizia 252 a 
Corpului 78 şi 303 din compo-
nenţa Armatei a IV-a. 

Patruzeci de procente din sat 
au suferit din cauza tâlhăriilor 
sovieticilor. Locotenentul major 
Șostakov şi sergentul major Lu-
kin din statul-major al Corpului 
78, cu toate că aveau la dispoziţie 
grajduri specializate şi imobile în 
sat, au ocupat samavolnic două 
case, au scos şi dus averea din ele 
şi le-au transformat în grajduri.                 
Au fost stabilite cazuri când clă-
dirile şcolilor şi ale tehnicumu-
rilor au fost de asemenea supuse 
tâlhăriilor şi mizeriei. 

Astfel, drept exemplu poate 
servi satul Găleşti, raionul Scu-
leni, unde din clădirea şcolii au 
fost smulse ramele, stricată sticla 
şi toate băncile şcolare. De devas-
tarea şcolii s-au ocupat subalternii 
locotenentului inferior Pidnov din 
brigada a 9-a motorizată. 

S-a tras cu arma
în atribute de cult,
au fost smulse icoane, 
profanate morminte

La 9 iulie curent, căpitanul 
Furmanov (unitatea militară 
NAH, Divizia 375) s-a căpătuit 
la Școala agricolă din Cucuruzeni 
(în original – tehnicum) cu două 
cositoare; spitalul militar nr. 474 
al Armatei a IV-a şi-a luat 50 de 
tone de porumb, 50 de paturi, tot 
felul de rechizite pentru cai şi vite, 
o ladă cu sticlă - oglindă. Toate 
aceste bunuri au fost furate după 
ce a fost rupt lăcatul depozitului 
şcolii agricole.              

În satele Goreşti, Bucşa şi 
Răspopeni bisericile au fost aduse 
într-o stare de haos. În interiorul 
bisericilor au fost rupte şi arunca-
te arhivele bisericeşti, s-a tras cu 
arma în atributele de cult aflate în 
interiorul edificiului, au fost des-
humate morminte, smulse icoane-
le de pe pereţii bisericilor, distruse 
tavanele şi podeaua. Tâlhărirea 
şi ruinarea bisericilor le-au făcut 
soldaţii brigăzii 56 mecanizate, 
corpului 23 mecanizat al Armatei 
a 57-a.              

Nu este exclus că atunci când 
au revenit localnicii pe la casele 
lor sau la ce a mai rămas din ele, 
autorităţile sovietice să le fi spus 
că aceste distrugeri şi furturi le-au 
făcut ,,călăii români”.              

În satele 

Goreşti, Bucşa şi 
Răspopeni bisericile 
au fost aduse într-o 

stare de haos. În 
interiorul bisericilor 

au fost rupte şi 
aruncate arhivele 

bisericeşti, s-a tras cu 
arma în atributele de 

cult aflate în interiorul 
edificiului, au fost 

deshumate morminte, 
smulse icoanele de 

pe pereţii bisericilor, 
distruse tavanele şi 

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

„Stăm în casă cu geamurile 
închise, în izolare”

De aproape o lună, mai multe regiuni din 
SUA sunt devastate de incendii masive 
de vegetație. Coasta de Vest a Statelor 
Unite se confruntă cu un strat dens de 

fum, care acoperă orașele din California, vestul 
statului Oregon și Washington. În California, 
flăcările au distrus peste un milion de hectare de 
vegetație, depășind cu mult înregistrările anuale 
anterioare.

Cum se descurcă moldovenii din zonele cuprinse de incendii masive din SUA

În regiunile afectate de incendii 
locuiesc mai mulţi cetăţeni din 
Republica Moldova. Printre ei se 
numără şi Iuliana Leşan-David, 
o tânără de la Chişinău, care lo-
cuieşte împreună cu soţul său şi 
cu cei trei copii ai lor în orăşelul 
Renton, cam la 26 km de oraşul 
Seattle (statul Washington).

„Aceste incendii ne-au luat pe 
neprins de veste. După câteva ore 
de lucru prin casă, în una din seri, 
când am ieşit afară, am simţit 
un miros puternic de fum. Pur şi 
simplu era imposibil de suportat. 
Iniţial am crezut că vreo casă din 
apropiere a luat foc, ca mai apoi 
să aflu că sunt incendiile produ-
se în statul nostru”, a recunoscut 
Iuliana.

Potrivit tinerei de la Chişinău, 
anumite porţiuni de autostrăzi din 
regiune au fost închise. „Este pen-
tru prima dată când sunt martor 
la o asemenea situaţie. Locuiesc 
de câţiva ani în această regiune şi 
chiar dacă anii trecuţi au mai fost 
incendii, niciunul nu a atins pro-
porţii atât de mari. Cea mai mare 
problemă cu care ne confruntăm 
acum este aerul poluat şi fumul. 
Ținem toate uşile şi ferestrele în-
chise, încercăm să menţinem ae-
rul curat în încăpere. Ieşim afară 
strict la necesitate. Și bineînţeles, 
purtăm mască. Ne ajută şi să nu 
simţim mirosul atât de puternic 
de fum”, a precizat tânăra din 
Moldova.

Potrivit Iulianei, grădiniţele 
şi-au schimbat programul de lucru 
şi activităţile de afară au fost mu-
tate în interior. „De mai bine de o 
săptămână, am renunţat la activi-
tăţile noastre cotidiene, cum ar fi 
ieşirile în parc şi lucrul din jurul 
casei. Avem copii mici şi ne este 
greu la acest capitol, nu ne putem 
permite să-i lăsăm nici măcar în 
curtea casei să se joace. Mirosul 
este insuportabil. Grădiniţele, la 
fel, îşi limitează toate activităţile 
în interior”, a subliniat Iuliana.

 
„Am plecat din Seattle 
până lucrurile nu vor 
reveni la normal”

Nicolae Capsâzu locuieşte pe 
tărâmul american de aproape şase 
ani. Chiar dacă regiunea în care se 
află tânărul este la 200 km distan-
ţă de oraşul Seattle, fumul de la 
incendii a împânzit strada pe care 
locuieşte. „În Seattle este grav. 
Am văzut ceea ce se întâmplă şi 
am hotărât că mai bine mă duc în 
altă regiune până se ameliorează 
lucrurile. Momentan, plec spre 
Chicago şi planific să mă întorc 
atunci când se va mai îmbunătă-
ţi calitatea aerului”, ne-a relatat 
tânărul.

Nicolae spune că, în oraş, oa-
menii nu prea ies afară. „Nu am 
văzut oameni pe stradă. Nimeni 
nu iese din casă, în special bătrâ-
nii. Din câte ştiu, peste 30 de mii 
de oameni au fost deja evacuaţi 
din zonele afectate. Toate activită-
ţile în aer liber au fost suspendate. 
Acum, Seattle se află pe locul trei 
la capitolul calitate proastă a ae-
rului”, spune tânărul.  

„Stăm în casă 
cu geamurile închise”

Irina Arsenii este o tânără 
din R. Moldova care locuieşte 

în Seattle de aproape trei ani. 
Potrivit tinerei, ea şi-a pregătit 
provizii şi petrece timpul doar în 
interiorul casei.

„De la începerea carantinei, 
activităţile în aer liber au fost 
unicul mod de a mă întâlni cu alte 
persoane, respectând normele de 
siguranţă. Din momentul începerii 
incendiilor şi schimbării calită-
ţii aerului, nu mai pot ieşi afară 
pentru mult timp. Din fericire, nu 
am fost afectată de incendii aşa 
cum au fost afectaţi unii oameni, 
care au rămas fără case sau şi-au 
pierdut oameni dragi”, a recunos-
cut Irina. 

Tânără spune că stă cu gea-
murile închise şi evită să iasă din 
casă. „Urmăresc prognozele din 
comunicatele oficiale şi cum se 
schimbă starea aerului. Prietenii 
şi familia mea ţin cont de reco-
mandările oficiale. Ne-am făcut 
rezerve de mâncare şi alte lucruri 
necesare, ca să evităm să ieşim 
la cumpărături cât de mult posi-
bil. Am anulat orice programări 
pentru mai târziu. Stăm în casă 
cu geamurile închise, în izolare”, 
spune moldoveanca. 

Din luna martie, moldoveanca 
stabilită în SUA munceşte de aca-
să. „Incendiile nu mi-au afectat 
obligaţiile pe care le am la servi-
ciu. Oricum, nu mergeam la birou 
şi până la incendii, din cauza pan-
demiei”, a precizat Irina.

 Moldoveanca spune că autori-
tăţile americane îi anunţă zilnic 
despre starea lucrurilor din re-
giune. „Ne ajută să ne protejăm 

Incendiile 
şi fumul 
devastează 
Coasta de Vest 
a SUA
 

De aproape o lună, incendiile de vege-
taţie fac ravagii în vestul SUA. Cele mai 
afectate state sunt California, Oregon şi 
Washington. O mare parte din Coasta de 
Vest a teritoriului american a fost împânzită 

de fum, iar de câteva zile şi oraşele New 
York şi Washington DC sunt acoperite de 
ceaţă. 

Potrivit autorităţilor, flăcările au ars 
zone întinse de pământ şi au ucis cel pu-
ţin 36 de persoane de la începutul lunii 
august. Doar în statul Oregon, flăcările au 
cuprins 365.000 de hectare. Peste 500 mii 
de oameni şi-au părăsit locuinţele, mai mult 
de 10% din populaţia statului, scrie CNN. 

Guvernatoarea statului Oregon, Kate 
Brown, a avertizat locuitorii că dezastrul 
produs de incendiile de vegetaţie ar pu-
tea duce la cel mai grav bilanţ de victime 
omeneşti şi locuinţe distruse din istoria 

ţării. În unele părţi din Oregon, calitatea 
aerului a fost atât de periculoasă încât a 
depăşit maxima indicelui negativ al calităţii 
aerului din acest stat. 

Primarul de Portland, Ted Wheeler, a 
emis stare de alertă municipală din cauza 
condiţiilor extreme provocate de incendii, 
scrie CNN. „Condiţiile create de incendii, 
fumul dens ne ameninţă vieţile şi locuinţele, 
atât în oraş, cât şi în zona metropolitană”, 
a precizat primarul.

Serviciul Naţional de Meteorologie 
(NWS) din New York a declarat că fumul 
care trece peste acest stat s-a ridicat la înăl-
ţimea de 7.620 de metri. „Dacă v-aţi uitat 

astăzi la cer, este posibil să fi văzut o nuanţă 
galbenă sau maro. Aţi văzut fumul produs 
de focuri”, se menţionează în comunicatul 
emis de NWS.

Statele Oregon, Washington şi California 
se confruntă cu una din cele mai nesănă-
toase mase de aer de pe planetă, conform 
clasamentelor globale privind calitatea 
aerului. 

Zeci de incendii au avut loc pe Coasta 
de Vest a Statelor Unite ale Americii de la 
începutul lunii august. Vânturile puternice 
şi umiditatea scăzută au împiedicat efortu-
rile autorităţilor din regiuni de a ţine focul 
sub control. (A. S.)

de fumul de afară. S-au deschis 
câteva centre în oraş pentru per-
soanele fără adăpost, unde aces-
tea pot să rămână temporar şi 
să evite la maxim aerul de afară. 
Deocamdată, nu primim provizii 
şi nici nu am fost anunţaţi că ar 

urma să fim evacuaţi”, a conchis 
tânăra. 

Potrivit ultimelor informaţii 
oferite de autorităţile americane, 
peste 30 de oameni, cel puţin, şi-
au pierdut viaţa în urma acestor 
incendii.

Ana SÂRBU
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În  schimb, diabetul de tip 1 se 
întâlneşte în doar 10% din cazuri 
şi se caracterizează prin scăderea 
majoră a secreţiei de insulină a 
organismului, aceasta tratându-se 
cu aport constant de insulină pe 
toată durata vieţii pacientului. 
Dar să vedem dacă este adevărat că 
un consum crescut de dulciuri ar fi 
responsabil de apariţia diabetului. 
Nivelul crescut de glucoză cauzat 
de consumul de produse bogate 
în zahăr ar putea crea impresia 
că pe măsură ce mâncăm mai 
multe dulciuri, cu atât nivelul de 
insulină scade, lucru complet fals.  
De fapt, cu cât mâncăm mai multe 
dulciuri, cu atât se produce mai 
multă insulină, deci glicemia sca-
de, simptom care nu este deloc 
specific în diabetul zaharat.

Să nu ne grăbim însă, pentru 

că se mai pune problema: câte 
dulciuri sunt permise? Atunci 
când mâncăm prea multe dul-
ciuri, ce este cel mai probabil 
să ni se întâmple? Să slăbim, să 
fim mai fericiţi, să avem memorie 
mai bună sau... să ne îngrăşăm? 
Evident, răspunsul corect este cel 
din urmă. Obezitatea este cea mai 
probabilă consecinţă atunci când 
consumăm „calorii goale”, cum 
mai sunt denumite dulciurile.

Iar obezitatea şi diabetul se 
află în strânsă legătură deoarece 
prin excesul ponderal se creează 
rezistenţa la insulină, care deter-
mină o creştere a nivelului de za-
hăr din sânge, simptom principal 
al diabetului.

Prin urmare, dulciurile în sine 
nu sunt vinovate de instalarea di-
abetului, ci mai degrabă cantitatea 

Dulciurile provoacă diabet?

În primul rând, trebuie știut faptul că cea 
mai întâlnită formă de diabet este cea de tip 
2, supranumit și diabetul insulinorezistent, 
care se întâlnește în 90% din cazuri și în care 

pacientul este nevoit să urmeze o dietă specifică.

Foamea este, probabil, unul 
dintre cele mai folositoare „simp-
tome” pe care le-ai putea avea. 
Este un indicator al faptului că 
organismul tău are nevoie de 
mâncare şi de caloriile de care 
depinde.

O mulţime de oameni încep 
să mănânce mult chiar şi atunci 
când simt cea mai mică urmă de 
foame, ceea ce este total greşit. 
Trebuie să fii extrem de atent în 
ceea ce priveşte dieta ta zilnică 
şi să urmezi un program de mese 
fixe, care să îţi satisfacă foamea, 
dar să nu îţi creeze „probleme” 
în organism.

Iată câteva „strategii” pentru 
a-ţi satisface foamea, în mod sănă-
tos şi fără să pui kilograme în plus.

Adaugă fibre meselor 
tale – Fibrele reduc apetitul şi 
sunt o componentă extrem de im-
portantă a unei diete sănătoase. 
Aşadar, asigură-te că mesele tale 
conţin multe fibre, introducând 
în dieta ta zilnică legume, fructe, 
boabe (năut, mazăre, fasole) şi 
cereale integrale. Aceste alimente 

conţin o cantitate mare de apă, 
astfel că îţi vor asigura senzaţia 
de saţietate mai mult timp.

Potolește-ți apetitul cu... 
supă! – Supa este unul dintre 
cele mai bune aperitive pe care 
le poţi avea. Pe lângă faptul că 
este extrem de sănătoasă, te ajută 
să nu mănânci excesiv. Cu toate 
acestea, ţine minte că nu ne refe-
rim la supele tradiţionale, cu făină 
şi smântână în exces, ci la supele 
simple, cu legume.

Combate foamea cu... sa-
lată! – Mănâncă un bol mare cu 
salată înainte de masa principală. 
Te va ajuta să reduci senzaţia de 
foame şi, în plus, îţi va oferi un 
aport mare de vitamine şi nutri-
enţi benefici pentru sănătatea ta.

Portocalele şi grepfruitul 
te fac să te simți sătul – Aceste 
două fructe au un conţinut extrem 
de ridicat în fibre. Consumul de 
portocale şi grepfruit te vor face 
să te simţi sătul mult mai repede 
şi îţi vor menţine normal nivelul 
de zahăr din sânge.

Nucile îţi oferă sațietate – 

Fiind pline de fibre, proteine, vi-
tamine şi minerale, nucile sunt 
alegerea perfectă atunci când vrei 
să obţii senzaţia de saţietate fără 
prea multe calorii. De asemenea, 
nucile pot fi consumate şi între 
mese, drept gustări.

Mănâncă mai încet! – Mân-
catul rapid este greşit deoarece 
creierul tău nu apucă să primească 
„informaţia saţietăţii” şi cel mai 
probabil vei mânca mult mai mult 
decât ai nevoie. Acest lucru nu 
numai că duce la acumularea de 
calorii în plus, dar poate cauza şi 
un mare disconfort digestiv.

Mâncatul este sănătos. Dar su-
praalimentaţia nu este niciodată o 
idee bună. Încearcă să respecţi un 
program strict în ceea ce priveşte 
dieta ta zilnică, să ai trei mese pe 
zi şi să nu exagerezi cu gustările 
„delicioase” între ele. Ține minte 
că strategia ta ar trebui să fie în-
cercarea de a-ţi potoli foamea cu 
alimente sănătoase, cu un conţinut 
scăzut în grăsimi, care să nu îţi afec-
teze nici silueta şi nici sănătatea!

www.csid.ro

6 strategii pentru 
a combate foamea!

lor, care favorizează acumularea 
kilogramelor. Aşadar, avem un 
mit pe jumătate adevărat.

De asemenea, alte cauze care 
pot creşte riscul de diabet za-
harat sunt sedentarismul, moşte-

nirea genetică, alimentaţia bogată 
în grăsimi şi stresul.

www.csid.ro

Vitamina D poate face minuni 
pentru organism. Protejează orga-
nismul de afecţiunile respiratorii, 
tuse, nas înfundat, secreţii nazale, 
şi îmbunătăţeşte răspunsul imun al 
corpului în cazul unui contact cu un 
virus. 

Medicii recomandă introducerea 
alimentelor bogate în vitamina D 
pentru o stare optimă de sănătate. 
Vitamina D este esenţială pentru 
buna funcţionare a sistemului oste-
oarticular şi este implicată în mul-
tiple procese metabolice. Aceasta 
este indispensabilă pentru absorbţia 
calciului în organism. Carenţa poate 
sta la baza unor forme severe de de-
zechilibru fosfocalcic, cu manifestări 
musculoscheletale importante.

Iată care sunt alimentele bogate 
în vitamina D.

Iaurtul este o sursă de vitamina 
D şi conţine probiotice, bacterii să-
nătoase care se găsesc în mod natural 
în flora intestinală. Consumul de iaurt 
ajută la îmbunăţirea funcţiei sistemu-
lui imunitar prin aportul de vitamina 
B 6, D şi la reducerea simptomelor 
de răceală, care se însoţesc, uneori, şi 
de tulburări intestinale. Poţi adăuga 
miere în iaurt pentru a maximiza efi-
cacitatea iaurtului în tratarea răcelii.

Brânzeturile sunt o sursă 
valoroasă de substanţe nutritive de 
care organismul are nevoie pentru a 
funcţiona normal. Consumul regulat 
aduce un aport de vitamine (A, D, 
E, K), minerale (calciu, fosfor, mag-
neziu) precum şi de proteine, fiind 
recomandate la orice vârstă.

Peştele gras sau conservat în ulei 
conţine foarte multă vitamina D. He-
ringul, somonul sau tonul nu trebuie 
să lipsească din alimentaţie. 

Carnea de porc reprezintă o 
sursă excelentă de vitamina D. Este 
de preferat să optezi pentru carnea 
macră, deoarece aici se găseşte cea 

mai mare concentraţie de substanţe 
nutritive.

Ciupercile sunt bogate în vita-
mina D şi sunt o sursă indispensa-
bilă de proteine, în special pentru 
vegetarieni. 

Uleiul de ficat de cod are un con-
ţinut ridicat de vitamina A, vitamina 
D şi acizi graşi omega 3. O lingură de 
ulei de ficat de cod reprezintă dublul 
dozei zilnice recomandate din această 
substanţă.

Ouăle. Vitamina D se găseşte în 
gălbenuş.

Halibutul este o specie de peşte 
cu un conţinut ridicat de vitamina 
D. De asemenea, bogat în proteine, 
vitamine din complexul B, zinc, mag-
neziu şi potasiu. Păstrăvul este o altă 
sursă bună de vitamina D, proteine, 
vitamine din complexul B şi minera-
le. Tonul conservat are aproximativ 
40 UI de vitamina D şi este o sursă 
bună de acizi graşi omega 3, potasiu, 
magneziu, seleniu şi zinc.

Cerealele fortificate sunt 
îmbogăţite cu vitamine şi minera-
le. Astfel, o cană de cereale conţine 
aproximativ 100 UI de vitamina D. 
Cerealele integrale sunt, de aseme-
nea, o sursă bună de vitamine şi mi-
nerale, plus fibre.

Tofu este sărac în calorii şi un bun 
înlocuitor al brânzei. Acest produs ofe-
ră în 100 de grame circa 30% din doza 
zilnică necesară de vitamina D. Poate 
fi adăugat la salate sau poate fi gătit.

www.csid.ro
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A fost dat start 
turneului 
„În memoria 
Nataliei Rogova”

Turneul „În memoria Nataliei 
Rogova” a demarat pe 12 septem-
brie curent, fiind prima competi-
ţie de tenis din R. Moldova după 
pauza provocată de pandemia 
COVID-19. Evenimentul sportiv 
este găzduit de Școala Sportivă 
Specializată de Tenis din Chişi-
nău (ȘSST) şi întruneşte circa 
120 de tenismeni (fete şi băieţi) 
din diferite zone ale republicii, în 
categoriile de vârstă de la U-12 
până la seniori. Ediţia 2020 a Tur-
neului este organizată de ȘSST şi 
de Federaţia Sportivă Naţională 
de Tenis, jucătorii fiind scutiţi de 
taxe de înregistrare. De menţi-
onat că, săptămâna viitoare, la 
aceeaşi instituţie va mai avea loc 
un turneu naţional de tenis ce va 
întruni copii cu vârste cuprinse 
între patru şi zece ani. 

Campionul 
olimpic confirmă

Atletul Ryan Crouser, campio-
nul olimpic în exerciţiu la arunca-
rea greutăţii, a câştigat la 14 sep-
tembrie a.c. turneul de la Zagreb 
(Croaţia), cu rezultatul de 22,74 m. 
De menţionat că americanul de 27 
de ani este pe cale de a depăşi cel 
mai vechi record mondial, deţinut 
de compatriotul său Randy Bar-
nes (23,12 m, în mai 1990). Astfel, 
R. Crouser în luna iulie a reuşit 
o aruncare de 22,91 m (a patra 
performanţă din toate timpurile). 

L. Hamilton s-a 
impus la Mugello

Pilotul britanic Lewis Hamilton 
(Mercedes) a câştigat pe 13 sep-
tembrie curent Marele Premiu al 
Toscanei, ajungând la 90 de victorii 
în Formula 1, cu una în minus faţă 
de recordul germanului Michael Sc-
humacher. Această cursă jubiliară 
(1000) a putut fi urmărită zilnic (vi-
neri-duminică) din tribune de câte 
2 880 de spectatori. În clasamentul 
constructorilor lider autoritar este 
echipa Mercedes (325 p.), urmată 
de Red Bull (173 p.) şi McLaren (106 
p.). Următoarea cursă se va desfă-
şura la 27 septembrie pe Avtodro-
mul de la Soci (Rusia), în prezenţa 
a 30 de mii de spectatori.

Valeriu s-a născut în Unchiteş-
tii Floreştilor. Elev fiind, a învăţat 
jocul de dame de la fratele său 
mai mare, Boris, pe care adesea 
îl ruga să-i arate vreo combinaţie, 
să joace cu el vreo partidă-două. 
Prindea cu uşurinţă tainele jocu-
lui şi, în scurt timp, a ajuns să-l 
egaleze, iar apoi să-l şi întreacă pe 
primul său îndrumător. Sigur, pa-
siunea pentru sportul minţii nu-l 
împiedica deloc, ci, dimpotrivă, 
îl ajuta şi la carte. Cele mai dragi 
obiecte pentru el erau matematica 
şi literatura. Matematica l-a adus 
ceva mai târziu la Institutul Poli-
tehnic din Chişinău, iar literatura 
i-a deschis frumuseţea cuvântului 

scris şi rostit, cartea ocupând, in-
clusiv cea de şah şi jocul de dame, 
un loc aparte în biblioteca, dar şi 
în inima sa. 

A făcut Școala de 11 de ani în 
satul Cuhureştii de Sus. A parti-
cipat la Olimpiadele republicane 
ale elevilor la matematică şi la li-
teratură, fiind mereu premiant. A 
absolvit în 1965 şcoala cu medalia 
de aur. Și în acelaşi an a susţinut 
cu brio examenele (scris şi oral) 
la matematică, devenind student.    

Maestru al sportului 
în doar doi ani

Nici de vechea sa pasiune – 
jocul de dame şi şahul – proas-
pătul student nu a uitat. Ea l-a şi 
adus la secţia jocului de dame de 

pe lângă Consiliul orăşenesc al 
Asociaţiei „Moldova”, condusă de 
Iosif Funk, maestru al sportului. 
Sub îndrumarea reputatului teh-
nician, Valeriu Racu a parcurs în 
doar doi ani calea de la sportiv de 
categorie la maestru al sportului 
din URSS. Iar la Campionatul 
Moldovei, V. Racu furnizează 
surpriza cea mare. Îl învinge pe 
A. Dunaevschi din Bender, unul 
dintre cei mai puternici jucători 
din republică, un nume sonor în 
toată Uniunea Sovietică. În apri-
lie, acelaşi an, Valeriu evoluează 
reuşit la întâietatea unională de 
juniori a Sindicatelor, iar în iulie 
participă în componenţa lotului 

Moldovei la Cupa URSS pe echipe, 
disputată la Odesa. 

Promotor al sportului 
minții

Valeriu Racu a fost un om 
complet, desăvârşit. Atât în ma-
terie de joc de dame şi şah, cât 
şi în calitatea sa de conducător 
al Federaţiei Jocului de Dame, 
antrenor şi promotor energic al 
sportului minţii. Destinul lui i-a 
scos în cale asemenea somităţi ca 
Zinovi Țiric, multiplu campion 
al URSS la jocul de dame, şi Mi-
hail Botvinnik, campion mondial 
la şah, doctor în ştiinţe tehnice. 
Acesta din urmă s-a aflat în aprilie 
1972 la Chişinău într-o deplasare 
de serviciu la uzina „Luci”, la care 

Valeriu Racu, mereu 
viu în inimile noastre

La 15 septembrie curent, Valeriu Racu ar 
fi împlinit 73 de ani. Ar fi împlinit, dacă 
nu se stingea subit în acel decembrie 
2011. A plecat dintre noi acum nouă ani, 

dar rodul muncii sale a rămas pentru totdeauna 
în serviciul breslei amatorilor jocului de dame 
și jocului de șah, întrucât Maestrul V. Racu era 
împătimit în egală măsură de ambele sporturi ale 
minții. Înalt și suplu, de o inteligență deosebită, 
mereu ancorat în vâltoarea vieții, înțelept, 
comunicativ, dornic de a face bine, înzestrat cu 
o voce fermecătoare și nedespărțit de fidela lui 
chitară, așa a rămas în memoria noastră, și peste 
ani, maestrul Valeriu Racu.  

era angajat Valeriu Racu. Vorba 
e că la uzină se producea şi blo-
cul de alimentare BP-3 pentru 
programele electronice de şah 
la care muncea de mai mulţi ani 
M. Botvinnik. Valeriu l-a însoţit 
mereu pe înaltul oaspete în peri-
oada aflării acestuia în Moldova. 
Fireşte, campionul mondial a fost 
primit regeşte, cu multă căldură şi 
simpatie. S-a întâlnit cu conduce-
rea Federaţiei de şah a republicii, 
a susţinut simultane şi a acordat 
numeroase autografe. „Ar fi tre-
buit să faci la modul cel mai serios 
şah”, îi spunea atunci ilustrul şa-
hist conaţionalului nostru.  

În calitatea sa de preşedinte al 
Federaţiei Jocului de Dame din R. 
Moldova, V. Racu a depus o mun-
că enormă, alături de antrenori 
şi sportivi. Astfel, reprezentanţii 
noştri s-au impus la cele mai mari 
competiţii, devenind campioni 
mondiali şi europeni, premianţi 
ai unor concursuri internaţionale 
de anvergură, la juniori, tineret 
şi seniori. 

Dar Valeriu Racu a mai fost şi 
un mare promotor al jocului de 
dame în rândul amatorilor acestui 
sport din republică. El putea fi 
văzut nu numai la Campionatele 
naţionale, dar şi la competiţii or-
ganizate pentru copii, persoane cu 
dizabilităţi, concursuri rezervate 
ziariştilor sportivi, spartachiade 
desfăşurate la Vadul lui Vodă, 
universiade republicane la jocul 
de dame. 

Indiferent că arbitra un cam-
pionat al URSS, o competiţie 
pentru copii sau un simplu tur-
neu desfăşurat în Aleea de pe 
str. Independenţei din sectorul 
Botanica al capitalei pentru nu-
meroşii amatori ai jocului minţii, 
atitudinea lui era una şi aceeaşi: 
prima acurateţea, operativitatea, 
punctualitatea, obiectivitatea şi 
corectitudinea. 

De menţionat că aleea, făcută 
cu aportul decisiv al maestrului 
V. Racu şi cu susţinerea plenară a 
preturii sectorului Botanica, adu-
nă zilnic zeci şi zeci de amatori 
ai sportului minţii, care şi azi îi 
poartă respectul şi îşi amintesc 
de marele lor îndrumător. 

Darul de pedagog

A activat în ultimii ani în ca-
drul Academiei de şah a Mare-
lui Maestru Internaţional Viorel 
Iordăchescu, deţinând o funcţie 
de conducere în cadrul acesteia. 
Avea un dar deosebit de a-i atrage 
pe copii în lumea fermecătoare 
a jocului minţii. Știa să le expli-
ce simplu lucruri complexe ale 
şahului, să le capteze atenţia şi 
să le menţină interesul. Știa ca 
nimeni altul să-i conducă prin la-
birinturile acestui minunat joc. Pe 
scurt, era un antrenor cu har de 
la Dumnezeu, dar şi cu capacităţi 
organizatorice deosebite. 

Astfel, a iniţiat la ziarele Tim-
pul (împreună cu Ion Carcea, 
maestru la jocul de dame), Țara, 
Sport Plus o serie de concursuri de 
dezlegare a problemelor de şah şi 
jocul de dame, la care participau 
amatori ai sportului minţii din 
toate colţurile republicii. 

Valeriu Racu era un om cu un 
simţ fin al umorului, cânta la chi-
tară şi avea o voce extraordinar de 
catifelată, puternică şi expresivă. 
Însăşi simpla sa prezenţă în cer-
cul prietenilor crea o atmosferă 
aparte de comuniune şi destin-
dere sufletească. Se aşeza în faţa 
tablei, te privea în ochi şi-ţi do-
rea un sincer: „Succes”. O urare 
şi o strângere de mână pe care 
mulţi dintre discipolii lui le simt 
şi le păstrează în inimi şi astăzi, 
peste ani. 

Paul BRADU

I n  m e m o r i a m
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T U T T I - F R U T T I

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chişinău îţi oferă 
posibilitatea de a publica anunţuri de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI 
de Chişinău şi vei putea intra uşor în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacan-
te de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuinţelor, a tehnicii 
agricole, a maşinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dic-
tează anunţul tău la telefonul taxabil al redacţiei: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online 
a publicaţiei – 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!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ţi sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îţi vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua pu-
blicaţie, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conţine mesajele celor 
care se află în aceeaşi situaţie ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacţiei GAZETA 
de Chişinău, mun. Chişinău, 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 Chişinău, singur. De aceea aş 

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 dimineaţă şi de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăieşte undeva la ţară, cu vârsta 

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

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălţimea 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. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. 

Vrea să facă cunoştinţă cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie 
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos 
şi un susţinător bun pe parcursul vieţii”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi 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 redacţie. (05)

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

- Tu cum îl răsfeţi pe soţul tău?
- Câteodată tac.

Un ardelean la cârciumă:
- Un litru de palincă, vă rog!
- Aveţi recipient?
- Da’ io ce-s?

Din cauza introducerii obligativităţii purtării 
măştii şi în spaţiile deschise aglomerate, un român 
şi-a agăţat propria soţie în Centrul Vechi.

La psiholog:
- Scrie o scrisoare persoanei care te-a supărat şi 

apoi dă-i foc.
- Ok... şi cu scrisoarea ce fac?

Merge Bulă la un magazin alimentar şi întreabă:
- Bună ziua, fiţi amabilă, aveţi pâine?
- Da, avem, de care doriţi?
- Păi, aveţi de mai multe feluri?
- Da, de azi, de ieri şi de alaltăieri.
- Bineînţeles că doresc una de azi!
- Reveniţi, vă rog, peste două zile.

În aprilie, la 400 de cazuri pe zi, nu mai găseai 
făină. Azi, la 1000 de cazuri, nu mai găseşti loc la 
Mamaia!

- Doctore, am aceasta problemă la ochiul drept, 
clipesc întruna, incontrolabil.

- Nu-i nimic grav, e doar de la stres, cu o simplă 
aspirină îţi trece.

- Știu asta, dar toţi farmaciştii, când le cer aspirină 
clipind aşa, îmi dau prezervative.

Un doctor se adresează unui beţiv:
- Dacă mai bei, îţi scurtezi singur viaţa!
Beţivanul se luminează la faţă:
- Doctore, să ştii că ai mare dreptate! Eu într-o 

zi n-am băut deloc şi aşa lungă mi-a părut ziua...

Soţul către soţie:
- Ce idioată eşti!

- Bineînţeles că sunt idioată. Dacă eram căsătorită 
cu un doctor, eram doctoriţă!

Ion câştigă 2000 pe lună. Soţia lui, Maria, chel-
tuie 4000.

Întrebare: ştie Ion de existenţa lui Vasile?

Tată, vrei să îţi povestesc cum a fost prima mea 
cursă cu maşina ta sau aştepţi ştirile de la ora 17:00?

Tatăl colonel, puştiul făcându-şi probleme.
- Tată, eu ce o să mă fac când voi fi mare?
- Te faci şi tu colonel, ca tati tău.
- Dar, tati, nu se poate să mă fac general?
- Nu, puiuţ, general nu se poate.
- De ce, tati?
- Păi ştii, şi generalul are un băiat.

O barză ducea un bătrânel în cioc:
Bătrânelul către barză:
- Hai, recunoaşte ca ne-am rătăcit!

- Și zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme, 
fără exagerare?

- Fără.
- Și cu exagerare?
- Nu ştiu, că nu l-am cântărit...

- După părerea mea, beţi cam mult...
- Adevărat, domnule doctor, dar eu beau după 

părerea mea.

Două blonde stau de vorbă:
- Luna viitoare plec la Veneţia.
- Păi, la ce mai mergi că doar ai fost şi anul trecut?
- Da, dar atunci străzile erau inundate.

Chuck Norris a mers odată la o demonstraţie de 
feministe şi s-a întors cu cămaşa călcată.

Un beţiv se duce la un poliţist şi zice:
- Șefu’, vreau să îţi spun un banc politic.
- Nu vezi că sunt poliţist?
- Nu-i nimic, ţi-l spun până îl pricepi.
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În această săptămână 
există posibilitatea să ai 
parte de un nou început din 
punct de vedere profesio-
nal. Pentru ca acest lucru să 
se întâmple, este esenţial ca 
tu să preiei iniţiativa şi să te 
laşi „condus” de abilităţile 
care îţi definesc personali-
tatea. Zilele care urmează 
îţi oferă doar motive de 
bucurie şi o stare de spirit 
pozitivă.

În raport cu anumite 
persoane, simţi dezamă-
girea în cel mai profund 
mod. La orice pas cauţi 
explicaţii plauzibile ale 
unor comportamente pen-
tru a te putea „anestezia” 
emoţional. De obicei, este 
indicat să te confrunţi cu 
propriile slăbiciuni pentru 
a reuşi să integrezi în pro-
priul univers psihic noi şi 
noi experienţe.

Chiar dacă compromi-
surile pe care le faci par să 
fie riscante, pe termen lung, 
acestea merită orice dedi-
care din partea ta. Timpul 
ţi-o va confirma! Neînţe-
legerile care apar în plan 
profesional se rezolvă de la 
sine atât timp cât îţi menţii 
atitudinea profesionistă. Nu 
este cazul să jigneşti sau să 
evidenţiezi punctele slabe 
ale interlocutorilor tăi.

Îţi este mult mai uşor să 
faci lucrurile ghidat de ceea 
ce simţi. Nu eşti o fire raţi-
onală, iar cei care te cunosc 
cu adevărat ştiu acest lucru 
despre tine. Zilele noii săp-
tămâni se află sub influenţa 
Lunii. Nimic din ceea ce îţi 
propui nu va fi obţinut cu 
uşurinţă. Este posibil ca tot 
ceea ce se întâmplă în jurul 
tău să se afle sub o aură prea 
puţin „luminată”.

Zilele săptămânii vor fi 
organizate în funcţie de pri-
orităţile pe care le ai pentru 
a nu pierde din vedere nimic 
ce poate avea însemnătate 
pentru tine. Întâmpini di-
ficultăţi în schimbarea mo-
dului în care te alimentezi, 
dar eşti motivat cu adevărat 
să o faci. Activitatea fizică 
regulată te va ajuta în acest 
demers.

Sunt multe oportunităţi 
care îţi vor capta atenţia 
pe parcursul acestei săp-
tămâni, dar nimic nu va fi 
suficient de „consistent” 
pentru a te face să acţio-
nezi. Eşti atras de tot ceea 
ce este complex şi dificil 
de îndeplinit şi ajungi re-
pede la senzaţia de rutină. 
Oamenii nu aleg să te me-
najeze atunci când se simt 
nedreptăţiţi. 

Deşi personalitatea ta 
este caracterizată de un 
simţ acut al realităţii, sunt 
momente în care te vei lăsa 
acaparat de ideea de visuri 
măreţe. Dar asta nu înseam-
nă că toate aşteptările pe 
care le ai de la propria viaţă 
sunt pure fantasme. La bi-
rou toţi te ştiu ca fiind un 
adevărat profesionist, iar 
corectitudinea e cartea ta 
de vizită.

Reuşeşti destul de bine 
să îţi organizezi activitatea 
profesională, dar şi obiecti-
vele personale, astfel încât 
balanţa celor două sectoare 
se află mereu în echilibru. 
Marte îţi stimulează creati-
vitatea. Fără să îţi dai sea-
ma, eşti pus faţă în faţă cu 
unele reuşite profesionale 
pe care ţi le doreai foarte 
mult.

Pari calm la exterior, dar 
de fapt sufletul tău trece 
printr-o perioadă solici-
tantă din punct de vedere 
emoţional. Cu fiecare zi, 
relaţiile din viaţa ta se ma-
turizează. Tot acest proces 
este anevoios, încântător, 
dar şi generator de gânduri 
nepotrivite, anxioase. Ni-
mic nu este însă fără sens. 
Trebuie să ai încredere în 
tine şi în cei din jur.

Eşecurile celorlalţi au 
rezonat dintotdeauna în 
acţiunile tale şi astfel ajungi 
să te complaci. Nereuşitele 
celorlalţi nu ar trebui să te 
demotiveze, din contră. A 
da sens anumitor relaţii din 
viaţa ta a devenit un obiec-
tiv clar. Partea profesională 
a fost mereu prioritatea ta. 
Este momentul potrivit să 
îţi îndrepţi atenţia către cei 
dragi.

Uranus, planeta care sus-
ţine transformările, te va 
provoca să iei decizii nesă-
buite. În plan profesional, ai 
nevoie de mai multă motiva-
ţie pentru a face tot ceea ce 
îţi propui. Din păcate, te laşi 
foarte uşor descurajat. Vei 
avea parte de energia unei 
luni pline pentru o lungă 
perioadă de acum înainte, 
iar acest lucru va trebui să 
îţi garanteze succesul.

Persoanele de care ne 
înconjurăm vorbesc de 
la sine despre noi. Rela-
ţiile de calitate din viaţa 
ta au la bază încredere şi 
devotament, indiferent 
de context. Pe parcursul 
următoarelor zile, vei în-
cerca să faci prea multe 
lucruri deodată şi te vei 
„pierde” printre zecile de 
obiective.

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 Peşti

Când au venit medicii de la ur-
genţă şi au văzut pacienta, şi-au 
pus mâinile în cap. Nu avea femeia 
aceea un loc sănătos pe trupul ei, 
era toată doar vânătăi, zgârieturi, 
fire de păr ars. Abia de mai sufla.

„Cu cine a trăit femeia 
asta?”

N-au vrut s-o ia la spital înainte 
de a veni poliţia. A şi venit aceea 
la scurt timp şi, din ce-au văzut, 
şi-au dat seama că suferinţele bol-
navei vin din bătăi şi chinuri. Au 
şi întrebat: „Cu cine a trăit femeia 
asta?”. „Cu mine”, le-a răspuns fii-
ca pacientei, care, îmbrăcată ca o 
boschetară, îi privea liniştită şi pe 
unii, şi pe alţii de parcă aşa trebuia 
să fie. 

Maică-sa, cu nasul rupt şi cu 
părul total dezordonat, avea şuviţe 
de păr tăiate de diferite mărimi. 
Arăta ca o sperietoare. După ce 
i-au pus zeci de întrebări fiicei, 
după ce au obţinut tot atâtea răs-
punsuri neclare şi incoerente, cei 
de la urgenţă au urcat-o în maşină 
s-o ducă la spital.

Nu v-am spus un lucru. Feme-

ia asta a fost ridicată de medici 
de pe pământul jilav din curte, 
unde, zicea fiică-sa, zăcea de mai 
multe zile. Și-au făcut cruce cei de 
la urgenţă, dar şi poliţia era mai 
nedumerită decât doctorii. 

Femeia care era la picioarele lor 
într-un hal fără de hal fusese o per-
soană publică cunoscută nu numai 
la noi în ţară, dar şi peste hotare. 
Avea titluri ştiinţifice, monografii, 
manuale pentru studenţi, un dicţi-
onar de termeni medicali, într-un 
cuvânt, a fost o femeie inteligentă 
şi profesionistă în domeniul ei.

Fusese avertizată 
de doctori că ar putea
avea un copil bolnav

Dar uite că, la bătrâneţe, a avut 
nenorocul să aibă sprijin doar în 
unica ei fiică, bolnavă psihic de 
foarte mulţi ani. N-o interna mama 
în spital decât atunci când avea cri-
ze foarte puternice şi devenea peri-
culoasă pentru societate. O trata în 
special acasă ţinând-o ascunsă de 
ochii lumii, pentru că-i era ruşine 
şi se simţea, poate, şi responsabilă 
pentru faptul că a născut-o târziu 
şi poate că e şi vina ei că a născut-o 
aşa cum era.

În timpul sarcinii a fost preîn-
tâmpinată nu o dată de obstetri-
cian că ar putea avea un copil nu 
tocmai sănătos. Cu atât mai mult 
cu cât în familia lor au mai fost ca-
zuri când sufereau de schizofrenie 
rude mai apropiate sau mai înde-
părtate. Dar s-a măritat Eudochia 
la o vârstă înaintată, când şi-a făcut 
carieră, iar cel pe care l-a luat de 
bărbat era şi el în post înalt într-un 

L A  N O I  A C A S Ă

Nicoleta, ucigaşa de mamă (1) 

Lidia BOBÂNĂ

minister de la noi. Chiar dacă erau 
nu la prima tinereţe, îşi doreau un 
copil din tot sufletul. Locuiau în-
tr-o casă la curte, în partea de jos 
a oraşului. Au adus-o dintr-un sat 
de la nordul Moldovei şi pe mama 
nevestei ca să îngrijească de fetiţa 
nou-născută.

Părea un copil ca toți 
ceilalți

Era trecută de 60 de ani bătrâ-
na şi bucuroasă peste poate că a 
ajuns să-şi cunoască nepoata. Nu 
mai spera să se căsătorească fii-
că-sa, aşa că bucuria bătrânei era 
nemăsurat de mare. Copilul părea 
sănătos, creştea ca oricare, s-a dus 
la şcoală când i-a venit timpul, a 

intrat la facultate pentru că era 
dotată. Părinţii fetei, ai Nicoletei 
adică, şi-o închipuiau deja realizată 
profesional, cel puţin tot atât de 
cunoscută ca şi ei.

Între timp, tatăl fetei muri 
dintr-o întâmplare. Se dusese la 
un dentist să-şi trateze o măsea 
şi muri stupid acolo, chiar în sca-
unul din clinică, în urma unui şoc 
anafilactic. Nimănui nu-i venea să 
creadă că poţi muri aşa, dintr-oda-
tă, să nu te doară nimic, să nu su-
feri de nimic, dintr-un medicament 
care să-ţi fie incompatibil. Fata, 
Nicoleta adică, tocmai era pe cale 
să termine facultatea şi maică-sa 
îi căuta cu înfrigurare un loc de 
muncă într-o instituţie cu salarii 
mai mari. Terminase facultatea 

de economie, destul de bine de 
altfel, apoi îşi făcuse doctoratul 
peste hotare şi chiar i se propusese 
să rămână acolo să se angajeze, dar 
mama a tras-o acasă.

Apar semnele alienării

Spre nenorocirea ei şi spre ne-
norocirea bunicii sale, care era 
la o vârstă destul de înaintată şi 
ţintuită la pat în acel moment. Nu 
se ştie din ce motive, fata devenise 
irascibilă – nu suporta niciun fel de 
gălăgie în casă. Ajunsese să strige 
la maică-sa sau bunică-sa dacă vor-
beau cu voce ridicată. Poate atunci 
mama ar fi trebuit să-şi dea seama 
că e cazul să o arate unui medic, 
dar, mă rog, n-a făcut-o.

Nicoleta făcuse cunoştinţă cu 
un bărbat pe care dorea să-l ia de 
soţ. Cumsecade om, dintr-o familie 
destul de reuşită. Avea apartament, 
aşa că tinerii urmau să treacă după 
nuntă cu traiul în altă parte. S-a 
sărbătorit şi nunta, dar iată că, a 
doua zi după petrecere, Nicoleta 
se întoarse acasă. Definitiv, de 
parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, 
de parcă n-ar fi fost nunta ei în 
ajun, de parcă n-ar avea bărbat şi 
locuinţă în care să se simtă stăpână 
şi gospodină.

Nici maică-sa şi nici bunică-sa 
n-au scos dintr-însa niciun cuvânt 
despre ce s-a întâmplat în noap-
tea nunţii. Atâta vă pot spune că, 
la o lună şi jumătate, au divorţat 
la acelaşi oficiu de stare civilă în 
care îşi înregistraseră căsătoria. A 
aflat Eudochia, de la ginerele ei, că 
Nicoleta a vrut să-l omoare chiar 
în patul conjugal. Abia de a scăpat.
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Luni, 21 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Rugby - Cupa Romaniei
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
15.55 Zi de zi cu părintele
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
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 Cluj
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
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
13.56 Cerbul de Aur Generaţii
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Cerbul de Aur Generaţii

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi Bucureşti!
21.43 Tu votezi România 9!
22.20 MomentArt
22.30 Gala Premiilor UNITER 2020 
Ediţia XXVIII-a
01.30 Serial: Comisarul Rex
02.20 Catherine - bucătar în Italia
01.45 #Creativ
02.50 Vreau să fiu sănătos!
03.39 Sport
03.55 Meteo
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.40 Dispăruţi fără urmă
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
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
10.58 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.58 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 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Vlad Ţepeş
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Gardă albă

04.50 Filler călătorie toamnă
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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 Serial Iubire de argint
11.15 Rapsodia satului
11.45 Medalion muzical
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
15.45 F/d
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 The company men
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Vector european
03.30 Reporter pentru sănătate
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

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 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Campionii fluxului
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
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 la şcoala prinţeselor
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 Contra vântului
03.30 Sub lună
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 Condamnaţii
00.45 Ştirile
01.15 Film Ant-Man
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
23.00 La Bloc
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 săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Ce mai fac vedetele
18.00 Cealaltă Basarabie
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 2: 22
09.45 Teleshopping
10.00 Oameni zâmbărele
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Белоснежка: месть 
гномов
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Эшби
17.10 Efectul 9.6
18.00 Славная Мешанина
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф Белоснежка: месть 
гномов

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. 
743
09.45 Film: DRAGOSTE 
ÎMPĂRŢITĂ
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
373
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 13
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
376
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
744

21.00 Film: EVADARE DIN 
SOBIBOR
00.15 Film: REGINA VAM-
PIRILOR: SÂNGELE REICH -ULUI
02.00 Iubire interzisă
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 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I

STS Mega

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на CTC

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

Marți, 22 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
15.55 Zi de zi cu părintele
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
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 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
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
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 Maghiara de pe unu
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Cerbul de Aur Generaţii
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
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 Serial: Comisarul Rex
01.50 Catherine - bucătar în Italia
02.13 Telecinemateca Cei trei 
muşchetari
04.03 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.43 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
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
10.58 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
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!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Lolita
03.30 Telejurnal
04.00 Serial: Gardă albă
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 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Cântec, dor şi omenie
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 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Family man
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Musafirul
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

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 Thomas şi prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cel mai mare homar
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 şi surorile ei în goana 
după căţeluşi
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 Sub lună
03.30 În tabăra cui sunt?
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 Jack Reacher: Never 
Go Back
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 #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 Renegat
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Film

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Х/ф В стране женщин
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Мистер Пип
14.15 Наша американская 
история
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14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Муз/ф Джуди
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Матрица времени
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
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
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. 
744
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. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
374
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 14
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
377
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
745
21.00 Film: BLUE VALENTINE
23.30 Film: EVADARE DIN 
SOBIBOR
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 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 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I

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 СеняФедя
21.30 Т/с Филатов
22.00 Сториз

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, 23 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dispăruţi fără urmă
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
15.55 Zi de zi cu părintele
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
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 Dispăruţi fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
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
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 Convieţuiri
17.00 Cerbul de Aur Generaţii
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Cerbul de Aur Generaţii
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
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 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în Italia
02.10 Serial: Matilda, ep. 3
02.55 Ora Regelui
03.44 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.40 Politică şi delicateţuri
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
07.55 Documentar: 360°-GEO
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.56 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: Jackie şi Ryan

22.50 Engleză la minut
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Jackie şi Ryan
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
04.00 Serial: Gardă albă
04.50 Filler călătorie toamnă
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
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
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Emisiune muzicală. Dor de 
voi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.35 Mesager

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 Pettson şi Findus
09.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Omul maimuţă auriu cu nasul 
cârn
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie la şcoala prinţeselor
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 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
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 În tabăra cui sunt?
03.30 Lacrimi de bucurie
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 Gardă de corp
02.00 Superspeed la Pro TV
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 Dora Show
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 Триггер
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 Матрица времени
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Мишу из Д’Обера
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Крейсер
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Крутой папочка
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Мишу из Д’Обера

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. 

745
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. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
375
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 15
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
378
20.00 Film: DUŞMANUL DIN 
ADÂNCURI
22.00 Film: RAIDUL
00.15 Film: BLUE VALENTINE
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 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 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I

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 СеняФедя
21.30 Сториз
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, 24 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
15.55 Zi de zi cu părintele

16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
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 Un doctor pentru dumneav-
oastră

04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
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
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
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Cerbul de Aur Generaţii
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
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 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în Italia
02.10 Serial: Matilda
02.55 Eu pot!
03.44 Sport
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
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
10.56 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Tenis masculin - Sibiu Open
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.58 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: Prietena imaginară
22.45 Engleză la minut
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Prietena imaginară
02.40 Discover România
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Gardă albă
04.50 Discover România
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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 Tezaur
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
16.20 Chişinău: ieri şi azi
16.30 Sub acelaşi cer
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 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
22.30 Ştirile (rus.)
22.50 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric
00.30 Fii tânăr!

P R O G R A M E  T V



Vineri / 18 septembrie / 2020

22
GAZETA de Chișinău

01.15 Bună dimineaţa
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

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 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 (6)
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie şi surorile ei în goana 
după căţeluşi
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 Thomas şi prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!
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 Lacrimi de bucurie
03.30 Propunerea Pantheei
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 Şefi de coşmar
02.00 Arena bucătarilor
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV Internațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 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 Крутой папочка
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia

11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Свадебный переполох
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Сестричка Бетти
17.15 Teleshopping
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Медальон
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Свадебный переполох

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 Start show
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. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
376
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
379
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
746
21.00 Film: DOI VERIŞORI DE 
POMINĂ
23.30 Film: DUŞMANUL DIN 
ADÂNCURI
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 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I

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 СеняФедя
21.30 Сториз
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, 25 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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. 
Prima parte
15.55 Zi de zi cu părintele
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Partea a doua
16.50 Discover România
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
21.00 Gala umorului
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 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele
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 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
21.10 Film: Regina
23.00 Creativ Corina Moise-actriţă

23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.25 Film: Regina
04.09 Sport
04.25 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
10.58 Serial: O singură inimă

12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Tenis masculin - Sibiu Open
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
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 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
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 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
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 Chişinău: ieri şi azi
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 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

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 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
09.15 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: exploratori polari
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Ţiparul electric
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
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 Propunerea Pantheei
03.30 Sfârşitul unei ere
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 Motivat sa ucida
01.00 Serial Vlad
03.00 Ce se întâmplă, doctore?
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 Renegat
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 Медальон
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Помни меня
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Знамение
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Шанхайский 
перевозчик
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.20 Х/ф Лучший друг
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 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
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
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
746
10.45 Vouă

11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine 
rătăcite, ep. 377
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
380
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
747
21.00 Serial: MR. BEAN
22.15 Serial: MR. BEAN: INSPEC-
TORUL FOWLER, ep. 1 şi 2
23.30 Film: RAIDUL
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
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, 26 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 Discover România
12.00 Portret
12.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.20 Lumea şi noi
14.45 Film: Mircea
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: Mircea
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 Fan/Fun urban
07.30 Şah-mat
08.00 Catherine - bucătar în Italia
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
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11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Cupa României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 O dată-n viaţă
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Pintea
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Pintea
03.45 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Desene animate: 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 Femei de 10, bărbaţi de 10
15.00 Tenis masculin - Sibiu Open
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Fata cu cercel de perlă
22.00 Serial: Viaţa visată
23.10 Tenis Finala de dublu
01.10 Film: Fata cu cercel de perlă
02.55 Serial: Viaţa visată
03.50 Sport
04.30 Desene animate: 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
06.30 Chişinău: ieri şi azi
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
15.30 F/d
16.00 Artelier
16.30 Art club (rus.)
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 Magic Mike
23.05 Ştirile (rus.)
23.25 Ştiri Externe
23.50 Zapovednik
00.05 Concert în Europa
00.50 Serial Poftă bună
01.20 Bună dimineaţa
03.05 La noi în sat
03.50 Chişinău: ieri şi azi
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie în Tabără de Muzîca
09.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz 
de Balerina
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas şi prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!
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 3 - Înapoi 
în junglă
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 Sfârşitul unei ere
03.30 Eu şi Mia
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: Ferma
13.00 Ferma
15.00 Film Plan de joc
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film Căpitanul America: 
Război civil
23.00 Film Zodiacul chinezesc
01.15 Film Horrible Bosses
03.15 Ce spun românii
04.00 Film Away&Back

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
11.30 Concert
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 Астронавт Фармер
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.20 Teleshopping
12.40 Х/ф Страховщик
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф Белый шквал
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 Генри пул уже здесь
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Блондинка в эфире
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Разомкнутые объятия

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. 
378
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: DINCOLO DE AMER-
ICA
16.30 Film: DOI VERIŞORI DE 
POMINĂ
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
381
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
21.30 Т/с Нагиев на карантине
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 27 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Editie speciala - Alegeri locale 
2020
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Editie speciala - Alegeri locale 
2020
11.00 Viaţa satului
12.00 Editie speciala - Alegeri locale 
2020
12.10 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
15.00 Film: Declaraţie de dragoste
16.35 Editie speciala - Alegeri locale 
2020
17.05 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei

21.00 Tu votezi România
23.40 Film: Declaraţie de dragoste
01.15 Garantat 100%
02.05 Tezaur folcloric
03.00 Exclusiv în România
03.50 Discover România
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il luce

TVR 1

07.00 Alegeri locale 2020
08.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 Alegeri locale 2020
11.00 Viaţa satului
12.00 Alegeri locale 2020
12.10 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Politică şi delicateţuri
16.00 Alegeri locale 2020
16.40 Adevăruri despre trecut
17.10 Exclusiv în România
18.00 Alegeri locale 2020
18.35 Dosar România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele
20.00 Telejurnal
20.30 Tu votezi România
23.40 Replay
00.40 Teleenciclopedia
01.35 Adevăruri despre trecut
02.00 Tu votezi România
04.40 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Vreau să fiu sănătos!

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 toateediţia 17
13.10 Film: Drumuri în cumpănă
14.40 Toamna amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Trei scrisori secrete
22.10 Film: Generoasa doamnă 
Henderson 103’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Drumuri în cumpănă
02.35 Sport
03.15 E vremea ta!
03.30 Memorialul Durerii
04.20 Discover România
04.30 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
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Cântec, dor şi omenie
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Respiro
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Festivalul Crizantema de aur
20.45 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.30 Ştirile (rus.)
23.25 Zapovednik
23.40 Film Băieţii minune
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Evantai folcloric

04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie (tm) în Pantofii Roz 
de Balerina
09.20 Barbie în Tabără de Muzîca
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 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
21.15 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: exploratori polari
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 Eu şi Mia
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 Game Plan
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Infernul
22.30 Film Eroii de la Termopile
00.45 Apropo TV
01.45 Film Law Abbiding Citizen
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
11.30 Concert
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 Земля обетованная
10.00 Current time

10.30 Teleshopping
10.45 Река без границ
11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Egoist
13.15 Autoblog
13.45 Х/ф Жадность
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Наша американская 
история
18.30 Oameni zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Славная Мешанина
22.30 Х/ф Универсальный агент
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Efectul 9.6
01.45 Славная Мешанина
02.40 Punct şi de la capăt
03.30 Egoist
04.30 Х/ф Сыщик

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. 
379
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: DINCOLO DE AMER-
ICA
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.45 Iubire interzisă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 382
20.00 Film: SĂ REAPRINDEM 
FLACĂRA IUBIRII
23.45 Start show
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
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 Полный блэкаут
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la STS

P R O G R A M E  T V
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Definirea democrației

La miting iar îmi umflu pieptul
Că-mi stă esența ei pe buze:
Noi să le cerem avem dreptul,
Iar cei de sus, să ne refuze!...

Gheorghe BÂLICI

,,Versurile care vin din 
suflet se compun uşor”

Radu Zaplitnîi a compus mu-
zica după ce a scris versurile îm-
preună cu Dana. ,,Versurile care 
vin din suflet se compun uşor”, a 
menţionat interpreta.

,,Este un mod artistic de a le 
mulţumi doctorilor, care dintot-
deauna au stat şi stau la straja 
sănătăţii noastre, dar şi un mesaj 
subtil de a învăţa lumea să gân-
dească pozitiv în orice situaţie, 
chiar dacă uneori i se pare impo-
sibil. Un zâmbet, un cuvânt bun, 
o încurajare la momentul potri-
vit ne dau energia  tămăduitoare 
necesară fiecăruia dintre noi. Cu 
ajutorul lui Kayfoz Production, 
Oleg Oz şi al echipei de filmat, 
am reuşit să explicăm mai bine 
mesajul nostru adresat omenirii. 
Ne bucurăm pentru că gândul nos-
tru a căpătat această formă finală 
prin prisma textului, melodiei, 
imaginii video, culorii, naturii”, 
a declarat Radu Zaplitnîi.

Pentru că traversăm perioade 
mai dificile, interpreta Dana Mar-
kitan le-a adresat admiratorilor 
săi câteva cuvinte de încurajare: 
,,Iubiţi ce aveţi şi fiţi mereu co-
recţi, oneşti cu cei ce vă înconjoa-
ră. Fiţi activi şi harnici, ajutaţi şi 
credeţi în bine”.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Musée d’Orsay, 
ținta unei acțiuni 
a militantelor din 
mişcarea Femen

Lovitură de forţă a mişcării Fe-
men la Musée d’Orsay! Circa 20 de 
militante ale asociaţiei feministe 
au ocupat duminică în plină zi ho-
lul principal al muzeului parizian 
care săptămâna trecută refuzase 
intrarea unei tinere pe motiv că 
avea un decolteu prea mare. Ca 
de obicei, Femenele au protestat 
cu sânii goi pe care erau inscrip-
ţionate diverse mesaje militante.

Scena a fost imortalizată de 
zecile de vizitatori care se aflau 
în muzeul parizian în momentul 
acţiunii militantelor Femen. 20 
de femei de diverse vârste, cu mas-
ca pe faţă, şi-au dezgolit busturile 

pe aleea centrală a lui Musée d’Or-
say, acolo unde se află de altfel 
numeroase statui clasice cu femei 
goale. Pe sânii goi ai militantelor 
erau înscrise diverse mesaje de 
genul «Obscenitatea este în ochii 
voştri», «Corpul femeilor nu va fi 
niciodată obscen» sau «Obscène 
because of you» adresat probabil 
vizitatorilor străini. 

«Prin această acţiune reafir-
măm că bustul nostru nu este ob-
scen şi că o sprijinim pe Jeanne şi 
pe toate femeile care sunt victime 
ale discriminărilor sexiste», se 
poate citi în comunicatul publicat 
ulterior de grupul Femen. 

Prima dragoste e totdeauna ultima

 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 

Luna septembrie este, se pare, 
de bun augur pentru artiştii noştri. 
Interpreta Dana Markitan alături 
de soţul său, acordeonistul Radu 
Zaplitnîi, omagiază viaţa printr-o 
nouă producţie muzicală – „Odă 
vieţii”,  lansată pe 10 septembrie. 
Melodia relevă gratitudinea faţă 
de lucrătorii medicali. 

Interpreta ne-a spus că piesa 
reprezintă o părere despre tot ce 
se întâmplă acum, exprimată prin 
muzică şi video. Mai mult, este 

dedicată doctoriilor care s-au aflat 
şi se află mereu în primă linie de 
luptă pentru vieţile oamenilor.

,,Este un mesaj muzical pentru 
toţi, pentru că fiecare secundă a 
vieţii trebuie trăită pozitiv, cu gân-
duri bune, pace şi respect între 
oameni. Trebuie să fim atenţi cum 
gândim. Tot ce avem în minte se 
materializează mai devreme sau 
mai târziu, deci gânduri bune să 
avem”, a declarat Dana Markitan 
pentru GAZETA de Chişinău. 

— Iubim o singură dată în via-
ță: prima oară. Celelalte iubiri 
vor veni ca o completare a celei 
dintâi. Tot pe prima ta dragoste 
o vei căuta și-n celelalte iubiri, 
pe care le vei imagina. O vei visa 
mereu, vei fi condamna t să dai 
întruna de ea, chiar dacă ți se va 
părea că ai găsit o altă făptură pe 
care s-o iubești la fel de mult sau 
– ademeniri, amăgiri, năzăriri! – 
și mai mult. Dacă acel sentiment 
dintâi a fost unul adevărat, nu-ți 
mai revii niciodată.

— Predestinul?
— Se poate spune și așa. Ți se 

întâmplă să faci cunoștință cu o 
persoană pe care îți dai – para-
doxal – seama că ai iubit-o cu 
mult mai înainte de a o ști, că ai 

așteptat-o toată viața, că ți s-a 
arătat în vise anterioare clipei 
când vi s-au intersectat destine-
le, fără să realizezi prea bine, de 
fapt, că ai zărit în privirile, în 
zâmbetele, în șoaptele acesteia 
doar fragmente, urme, scânteieri 
din tot ce înseamnă pentru tine 
ea, prima și unica ta iubire.

Cartea poate fi procurată în 
librăriile Bestseller din Chişinău: 

1) Centru: str. Puşkin 35 (inter-
secţie cu str. Alexandru cel Bun). 
Tel.: 068-799-033.

2) Telecentru: str. Drumul Vi-
ilor 36/1 (în spatele Televiziunii 
Moldova 1). Tel.: 022-993-992.

Cartea poate fi comandată on-
line pe www.bestseller.md.
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Circa 20 de militante Femen au protestat la Musée d’Orsay 
contra discriminàrilor sexiste
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