
17

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
Vasile  
Vasilache

VINERI
14 MAI / 2021
PREȚ: 7,50 LEI

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

www.gazetadechisinau.md

Apartamentul discordiei 
de pe Alba Iulia
5 

Au obligațiunile municipale 
viitor în RM?
6 

 ECONOMIE

Alegătorii de aur ai 
socialiștilor
7  

 POLITICĂ

Interviu cu 
Victor Triboi
15 

  CULTURĂ

Victor Ciobanu, calificat la 
Jocurile Olimpice
17 

  SPORT

8 

Războiul 
de o sută de ani

A reizbucnit conflictul mili-
tar între forțele Hamas, pe de o 
parte, și armata israeliană, pe 
de alta. Totul a pornit acum câ-
teva zile de la ciocnirile dintre 
civilii arabi și poliția israeliană 
în fața moscheii al-Aqsa din 
Ierusalim. Ca răspuns la inter-
venția forțelor de ordine evre-
iești, Hamas a lansat mai multe 
rachete având ca țintă orașele 
din sudul Israelului. Guvernul 
israelian a răspuns cu aceeași 
monedă, bombardând câteva 
clădiri din Gaza (inclusiv o 
bancă și un turn de televiziune 
controlate de Hamas) și omo-
rând un important comandant 
palestinian. 

12-14 

S e n i o r i i

„Textul care m-a impresionat cel mai mult și l-am 
reținut peste ani, când regimul sovietic care a 
revenit a căutat să șteargă tot ce este românesc 
în noi, a fost tot din Viețile Sfinților – „Viața și 
moartea Sfântului Simion Stâlpnicul”. Cartea 
asta m-a marcat pentru toată viața. De atunci am 
început să mă gândesc la ceea ce sunt eu, ce este 
trupul meu, ce sunt pornirile mele, dorințele 
mele, cum trebuie să le domin, să le stăpânesc. În 
volum am introdus o a treia carte intitulată „Cartea 
moldovanului”. Ea a fost editată în 1943 de Nichita 
Smochină, un transnistrean care s-a refugiat 
în România, și de ginerele acestuia, Diomid 
Strungaru, și era destinată luminării 
românilor transnistreni.”

Adrian CIUBOTARU
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GAZETA de Chișinău inaugurează ciclul de 
interviuri SENIORII, în care vom discuta cu 
oameni valoroși ajunși la vârsta înțelepciunii.

Vladimir Beșleagă 

„Eu sunt o ființă, 
o structură și un autor” A n u n ț

  ANCHETĂ
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„Gazeta de Chișinău” 
anunță abonarea pentru 
a doua jumătate a anului 2021

Stimați prieteni, vă îndemnăm să ne susțineți. Abonați-vă 
la GAZETA de Chișinău pentru a doua jumătate a anului 2021, 
în format electronic sau print, până pe 25 iunie 2021! Puteți să 
perfectați un abonament la orice oficiu poștal sau online – pe 
gazetadechisinau.md – pentru părinții, bunicii, unchii, mătu-
șile, frații, surorile, copiii rămași acasă. Vrem să ajungem în 
fiecare casă, chiar și în cele de peste hotare, unde sunt stabiliți 
conaționalii noștri!

Cu drag, GAZETA de Chișinău

Andrei, mecanic de locomotivă, trenul Chișinău-Ungheni
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Moarte suspectă la Nistru 

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

papers and News Publishers

R a c u r s i

Ruinele bisericii ortodoxe în stil grecesc din satul Rașcov, r-l Camenca, veche de 300 de ani. Conform unei legende, în această 
biserică ar fi fost cununată fiica domnitorului Vasile Lupu, Ruxandra 

Speriați, bărbații au încercat 
să înoate înapoi, fiind urmăriți de 
militarii transnistreni. Doar unul 
dintre ei a ajuns însă pe malul 
drept al râului, celălalt încâlcin-
du-se într-o plasă.

Potrivit site-lui zonadesecuri-
tate.md, bărbatul în vârstă de 43 
de ani, ajuns pe malul drept, și-a 
văzut colegul zăcând nemișcat la 
pământ pe celălalt mal al Nistru-
lui, iar patru persoane îmbrăcate 
în uniforme militare erau în jurul 
lui și ar fi încercat să-i facă res-
pirație artificială.

O altă versiune este că bărba-
tul ar fi fost bătut de către grăni-
ceri și asta ar fi cauza decesului.

Oamenii legii au inițiat o an-

chetă pentru a stabili toate cir-
cumstanțele în care s-a produs 
tragedia, dar și cauzele exacte ale 
decesului bărbatului de 47 de ani.

Biroul politici de reintegrare al 
Guvernului de la Chișinău s-a au-
tosesizat în acest caz, solicitând 
reprezentantului politic al Tiras-
polului în procesul de negocieri 
pentru reglementarea transnis-
treană informații detaliate despre 
acest caz și elucidarea tuturor 
circumstanțelor acestui incident.

De asemenea, autoritățile de la 
Chișinău au cerut predarea cor-
pului neînsuflețit al bărbatului 
organelor de drept abilitate din 
R. Moldova și rudelor, deoarece 
acesta a fost transportat pe malul 

stâng al Nistrului. Cadavrul s-ar 
fi aflat miercuri într-o morgă, cel 
mai probabil la Slobozia. „Ru-
dele s-au dus azi ca să-l aducă 
acasă. Bărbatul are doi copii. 
Din câte am înțeles, totul s-a 
întâmplat după un schimb de 
replici cu așa-numiții grăniceri 
din Transnistria. Ei s-au speriat, 
au încercat să înoate spre malul 
drept și unul din ei s-a încâlcit 
într-o plasă”, a spus primarul de 
la Răscăieți, Ludmila Zagoreț, 
citată de Jurnal.md.

Mai multe canale de Telegram, 
administrate inclusiv de persoane 
din regiunea separatistă, au scris 
că bărbatul ar fi fost de fapt omo-
rât în bătaie de așa-zișii grăniceri 
transnistreni, iar acum adminis-
trația de la Tiraspol ar încerca să 
mușamalizeze cazul. 

Pe de altă parte, zonadesecu-
ritate.md publică comunicatul 
Tiraspolului, din care rezultă că 
„grănicerii” au văzut doi braco-
nieri, împrăștiind plase de-a lun-
gul. Pescarii au refuzat să urmeze 
propunerea ofițerilor securității 
separatiste de a acosta și au vâslit 
în direcția opusă. Ambarcațiunea 
s-a răsturnat. Ambii pescari erau 

Ofertă specială 
pentru poștași!
 

Publicația „GAZETA de Chișinău” anunță poștașii să îndemne 
locuitorii satelor și orașelor să se aboneze la ziarul nostru, pentru 
a doua jumătate a anului 2021.

Abonarea pentru perioada respectivă a anului este valabilă 
până la 25 iunie 2021.

Poștașii care vor perfecta mai multe abonamente vor avea de 
câștigat substanțial, pentru fiecare abonament perfectat primind 
câte 10% din cost. 

Astfel, stimați poștași, cu cât mai multe abonamente veți face, 
cu atât mai mare va fi suma primită pe card!  

Sumele respective vor fi transferate de către Instituția Privată 
Publicația Periodică „GAZETA de Chișinău” fiecărui lucrător poștal 
în parte până la 28 iulie 2021, cu condiția trimiterii pozelor la 
copiile cotoarelor de pe abonamentele perfectate și a confirmării 
eliberate (semnate) de către șeful oficiului, la numărul de telefon 
al redacției – 069307730 (Viber, WhatsApp).

Redacția 

fără veste de salvare. Unul din-
tre ei a înotat în direcția RM, al 
doilea ar fi încercat să răstoarne 
barca improvizată.

În versiunea Tiraspolului, doi 
„grăniceri” s-au repezit să-l aju-
te. L-au găsit întins la suprafața 
apei, cu fața în jos. A fost târât 
pe uscat, i s-a făcut respirație 
artificială, dar în zadar. Medicii 
ambulanței au constatat dece-
sul. „Grănicerii” au identificat 
persoana înecată, urmărită penal 
pentru pescuit ilegal pe terito-
riul Transnistriei, susține sursa 
separatistă.

Incidentul produs la 11 mai 
2021 în perimetrul Zonei de Se-
curitate a fost adus în atenția 
membrilor Comisiei Unificate 
de Control în cadrul ședinței 
săptămânale din 13 mai 2021. 
Delegația Republicii Moldova a 

condamnat prezența în Zona de 
Securitate a structurilor parami-
litare neincluse în contingentul 
Forțelor Mixte de menținere a 
păcii, precum și acțiunile lor 
abuzive care au provocat moar-
tea unui om.

Exponenții Tiraspolului în 
CUC s-au opus discuțiilor și luării 
unei atitudini obiective pe acest 
subiect, iar exponenții Chișină-
ului au făcut apel către delegația 
Federației Ruse, reprezentanții 
Ucrainei și ai Misiunii OSCE în 
Comisia Unificată de Control 
pentru a contribui la procesul 
de retragere a forțelor „grănice-
rești” introduse ilegal în Zona de 
Securitate și de asigurare a res-
pectării prevederilor Acordurilor 
din 1992 și 1998. 

Valeriu CAȚER
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Un moldovean s-a înecat speriat de „grănicerii” transnistreni

Un bărbat de 47 de ani din satul 
Răscăieți, raionul Ștefan-Vodă, a 
murit înecat, potrivit surselor oficiale, 
în Nistru, unde s-a dus la pescuit cu 

un consătean, de 43 de ani. Incidentul a fost 
provocat în după-amiaza zilei de marți, 11 mai, 
de așa-zișii grăniceri transnistreni, care i-au 
surprins pe cei doi într-o barcă artizanală și i-au 
somat să acosteze pe malul stâng, controlat de 
autoritățile separatiste de la Tiraspol. 
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Ala și Sergiu Perestan din 
orașul Ocnița și fiul lor de 22 de 
ani, deși nu și-au văzut salariile 
de cinci și de șase luni, pornesc 
în fiecare dimineață toți trei spre 
serviciu, la Calea Ferată din Ocni-
ța. Ala Perestan lucrează impiegat 
în cadrul întreprinderii deja de 
nouă ani, cu un salariu de 3000 
de lei. Soțul ei, Sergiu, e operator 
la punctul tehnic al vagoanelor. 
Lucrează și în ture de noapte pen-
tru un salariu de 2800 de lei, pe 
care nu l-a văzut din decembrie, 
iar fiul lor activează în paza mi-
litară a Gării.

La lucru, ca la 
înmormântare

În noiembrie, băiatul a primit 
jumătate de salariu și de atunci 
până în prezent, deși continuă să 
lucreze, nu a primit nici un ban. 
„În februarie, a decedat soacra 
mea și, în aceste circumstanțe, 
doar mie mi-au dat salariul pentru 
trei luni, până în februarie. Ne-a 
ajuns pentru funeralii și să întorc 
o parte din datorii. Din februarie 
până în prezent, nu mi-am mai vă-
zut banii”, ne spune Ala Perestan. 
Împreună cu ei mai locuiește fra-
tele soțului, invalid din copilărie. 

„Avem un singur ar de pământ 
lângă casă. Doar ceapa și măra-
rul e al nostru. Avem noroc de 
mama care locuiește într-un sat 
din raionul Cimișlia. De Paști 
am ajutat-o timp de două săp-
tămâni și mi-a dat o găină și două 
rațe. Am avut ce pune pe masă. 
Altfel frigiderul era gol. Zilnic 
însă întâmpin și petrec marfare 

din gară. Văd trenuri pline cu 
motorină, cărbuni, fertilizanți. 
Nu înțeleg, din moment ce vin 
și pleacă încărcături, de ce nu 
ne sunt achitate salariile?...”, se 
întreabă disperată femeia.

Nici băncile 
nu le mai oferă credite 
celor de la CFM

A încercat să-și găsească un alt 
loc de muncă. Dar Ocnița este un 
orășel mic și nu a găsit nimic.

„Nicio bancă nu ne mai dă cre-
dite. Am întrebat, și nu doar eu, 
și ne-au spus că celor de la Calea 
Ferată băncile nu le dau nimic. 
Avem noroc de pensia de invali-
ditate a cumnatului, altfel nu am 
avea nici bani pentru pâine”, ne 
spune femeia.

În această situație, timp de 
jumătate de an, membrii familiei 
Perestan ies din casă în speran-
ța că șefii le vor da vestea bună. 
Marți, 11 mai, au fost anunțați că 
nici în această lună nu-și vor ve-
dea vreo parte din salarii. „Avem 
o familie în colectiv, în care ambii 
soți sunt în pragul pensionării. 
Cine să-i mai ia la lucru? Noroc 
că locuiesc în sat și mai au câte 
o pasăre. Altfel cum să trăiască 
acei oameni? Pe nimeni din ac-
tuala guvernare nu-l interesează 
situația noastră. Doar vorbe”, mai 
spune disperată femeia.

„Avem noroc de părinți”

Un alt cuplu de angajați, Oxana 
Babii și soțul ei, lucrează de doi și, 
respectiv, de zece ani la întreprin-
dere. Au doi copii. Unul din soți 
a primit recent restanța pentru 
luna decembrie. Altul – nu. „Azi 
ne-au spus că nici în această lună 
nu vom primi nimic. Suntem atât 
de disperați că nu mai vrem să 
discutăm cu nimeni. Toți cunosc 
problema noastră și nimeni nu 
încearcă să ne ajute. Avem noroc 
de părinți, altfel nu am avea cu 
ce ne hrăni copiii”, spune femeia 
revoltată.

Angajații de la CFM, 
fără salarii de șase luni

„Un politician responsabil, care este preocupat realmente 
de viitorul acestei ţări şi care nu ia în consideraţie posibili-
tatea unirii cu România ca o soluţie pentru criza umanita-
ră şi dezastrul care este la orizont, este un politician miop. 
Unionismul şi apropierea de România este un subiect care 
trebuie să fie pe agenda oricărui politician, din cauza că 

aici, obiectiv, nu există premise de creştere, obiectiv, aici nu 
există premise de dezvoltare. ...Nu avem nici forţa de muncă 
capabilă să atragă nişte investiţii.” 

Alexandru Tănase, expert în drept constituțional,
adevarul.ro
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Sute de oameni își așteaptă salariile 
deja de jumătate de an, dar fără vreun 
rezultat. Au sperat că își vor vedea banii 
înainte de sărbătorile pascale, dar acest 

lucru nu s-a întâmplat. La începutul acestei 
săptămâni, șefii i-au anunțat că nici în luna 
mai nu-și vor vedea banii. Este vorba de mult 
discutata problemă a angajaților Căilor Ferate 
din Moldova. Deși au protestat la Guvern, la 
Președinție, iar problema lor a fost discutată 
la Consiliul Suprem de Securitate, în realitate 
situația lor a rămas neschimbată.

„Am crezut în PSRM, 
dar ei ne îneacă”

Dumitru Fisiuc, președinte-
le Comitetului sindical, Ocnița, 
ne informează că peste 500 de 
angajați ai Căilor Ferate nu și-
au văzut salariile din decembrie 
până în prezent. „După ședința 
Consiliului Suprem de Securitate, 
președintele a promis că, timp de 
zece zile, angajații își vor primi 
măcar o parte din salarii, dar acest 
lucru nu s-a întâmplat. Mulți se 
concediază. Doar în aprilie au 
plecat 11 oameni de la nodul fe-
roviar Ocnița. Eu am votat PSRM. 
Personal, am discutat cu Igor Do-
don. Credeam că e un partid care 
își onorează promisiunile, dar ei 
îneacă această întreprindere. Vor 
s-o falimenteze. Timp de o zi oa-
menii de la Bălți au protestat și 
au început să-i intimideze și să-i 
amenințe cu concedierea. Este o 
situație fără precedent”, a mai 
spus liderul sindical.

De cealaltă parte, un angajat 
din administrația Gării Chișinău, 
CFM, ne-a informat că, la fine-
le lunii martie – începutul lunii 
aprilie, de pe întreg teritoriul În-
treprinderii de Stat „Calea Ferată 
a Moldovei” ar fi fost încărcate 
14 vagoane cu fier uzat care au 
fost transportate la Râbnița. 
După vânzarea acestuia urma să 
fie achitată o parte din salariile 
angajaților. „Nu știm unde s-au 
dus banii, dar salariile nu au fost 

plătite. Ba chiar mai mult, nici 
măcar nu se mai discută care ar 
fi soluția ca oamenii să-și vadă 
în timpul apropiat banii”, ne-a 
spus reprezentantul întreprinde-
rii, solicitând să nu-i dezvăluim 
numele.

CFM, împinsă 
spre faliment

Luni, 10 mai, peste 200 de an-
gajați au anunțat grevă. Cursele 
Ungheni – Bălți și Bălți – Ocnița 
au fost sistate timp de o zi. La 
aceste proteste a reacționat vi-
cepreședintele Parlamentului, 
Alexandr Slusari, care a anunțat 
că este solidar cu protestatarii. 
„Genocidul social trebuie să fie 
oprit”, a comentat deputatul pe 
pagina sa de facebook.

Alexandr Slusari a reiterat că 
demult a anticipat faptul că se 
urmărește falimentarea acestei 
întreprinderi strategice. Or Comi-
sia parlamentară care a investigat 
situația de la CFM a constatat că 
în ultimii zece ani întreprinderea 
a fost prejudiciată de circa un mi-
liard de lei.

Cifra datoriilor întreprinde-
rii, enunțată inclusiv în cadrul 
ședinței Consiliului Suprem de 
Securitate, e de 837 de milioane 
de lei, dintre care 164 de milioane 
sunt restanțele la salarii. 

De cealaltă parte, directorul 
interimar al întreprinderii, Adrian 
Onceanu, susține că restanțele 

la salarii au survenit din cauza 
pandemiei care a afectat inclusiv 
această ramură.

La sfârșitul lunii aprilie, în-
treprinderea s-a confruntat cu 
probleme grave legate de lipsa 
combustibilului. 

„În aceste circumstanțe, actu-
alul șef interimar al CFM, Adrian 
Onceanu, ar trebui să-și dea ime-
diat demisia”, consideră Alexandr 
Slusari. Pe fundalul acestui dezas-
tru, Agenția Proprietății Publice 
a anunțat concursul de selectare 
a directorului întreprinderii. Po-
trivit lui Slusari, cei care au tras 
sforile până acum au organizat 
un concurs butaforic. „Este coor-
donată desemnarea candidaturii 
lui Grigore Condurache, persoana 
care este vizată în rapoartele SIS. 
El este favoritul și Igor Dodon a 
dat deja indicații referitor la per-
soana care trebuie să câștige acest 
concurs. Ca o variantă de rezervă, 
a depus actele și actualul director 
interimar”, a spus Slusari.

Deputatul a lansat un apel către 
actualul premier interimar Aure-
liu Ciocoi, amintindu-i că Agenția 
Proprietății Publice este direct 
subordonată Guvernului, și i-a 
solicitat să întreprindă acțiuni 
concrete în legătură cu această 
situație, altfel statul riscă să piar-
dă o întreprindere strategică care 
transportă actualmente peste 20% 
din toate mărfurile care se impor-
tă și se exportă de pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Svetlana COROBCEANU
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UE/ „Noi facem gunoi și trebuie 
să plătim pentru gestionarea lui”

Lipsa de interes a guvernanților și 
a personalului specializat în ceea 
ce privește colectarea și reciclarea 
deșeurilor sunt doar câteva dintre 

motivele pentru care sistemul în cauză este încă 
subdezvoltat în Republica Moldova. Despre 
aceasta am discutat cu Eugen Camenșcic, 
consultant în managementul deșeurilor. 

- De ce în Republica Moldo-
va e atât de gravă problema 
gunoiului? 
Managementul deșeurilor este 

un proces destul de complicat, 
care necesită multă organizare. 
Procesul tehnologic nu-i greu: 
se colectează deșeurile, se trans-
portă la linia de sortare, deșeurile 
nereciclabile se presează în con-
tainere, iar cele reciclabile – se 
vând. Infrastructura de colectare a 
gunoiului costă foarte mult. Dacă 
vorbim de sate și raioane, pentru 
fiecare gospodărie trebuie să ofe-
ri câte un tomberon, iar pentru 
fiecare localitate trebuie mașină 
și oameni care strâng gunoiul. E 
nevoie de infrastructură de sorta-
re, de prelucrare a deșeurilor etc. 
Din deșeurile degradabile se poate 
obține biogaz. Infrastructura costă 
circa 200 de milioane de euro. 

- Sunt deja 100 de milioa-
ne de euro, sub formă de 
credit, oferite R. Moldova 
de către Banca Europeană 
de Investiții (BEI). 
Da, pentru 100 de milioane de 

euro a fost semnat Acordul. Prima 
tranșă e de 25 de milioane de euro. 
În cadrul Ministerului Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și Me-
diului (MADRM), trebuie creată 
o echipă care ar avea capacitatea 
să implementeze proiectul de ges-
tionare a deșeurilor, să cheltuie 
aceste 100 de milioane de euro și 
să organizeze autoritățile publice 

locale. Managementul deșeurilor 
înseamnă și comunicare: să le ex-
plice oamenilor de ce e necesar să 
colecteze și să sorteze deșeurile. 
Nu oamenii, MADRM trebuie să 
facă tot lucrul, dar ei vor coordona 
toate procesele de infrastructură 
și investiție. Acum nu-i nimeni 
responsabil. 

Exemplu de lipsă de mana-
gement: s-a oferit un grant de 9 
milioane de euro pentru Primăria 
Chișinău. Nu există niciun plan 
concret de management al deșeu-
rilor pentru Chișinău. Acești bani 
unde vor merge, pentru ce sunt, 
dacă lipsește o viziune clară?! Noi 
vorbim despre Chișinău, care n-a-
re oameni capabili să înțeleagă 
cum trebuie implementat mana-
gementul deșeurilor. Problema 
este lipsa de personal. 

Pur și simplu, în Republica 
Moldova avem maxim cinci ex-
perți în domeniul managemen-
tului deșeurilor, care înțeleg ce-i 
asta și cum trebuie realizat. Ei s-ar 
implica, dar trebuie să fie ascul-
tați. Eu cred că noi în R. Moldova 
încă n-avem capacitățile necesare 
și trebuie să exportăm. Georgia a 
pus la punct un sistem eficient de 
management al deșeurilor, în timp 
de 10 ani. Noi, dacă mergem ca 
până acum, cred că ne întindem 
cel puțin 20-30 de ani. Trebuie 
să invităm experți din România 
și Georgia, care să ne ajute să nu 
facem greșeli pentru că nu avem 
timp. 

- Cine trebuie să plătească 
pentru serviciul de colec-
tare a deșeurilor?
Cetățenii achită pentru servicii-

le de salubrizare. Cu cât mai mulți 
oameni se conectează la sistemul 
de gestionare a deșeurilor, cu atât 
mai puțin costă întreținerea lui. 
Când aud că putem face bani din 
deșeuri, spun că e o aberație. 
Într-adevăr, o parte din deșeuri 
aduc venit. Reciclarea plasticului, 
a hârtiei, a cartonului și a sticlei 
este destul de profitabilă. Dar 
care-i problema? Jumătate din-
tre deșeuri sunt organice. Ca să 
prelucrezi fracția organică trebuie 
să cheltui bani. 

În managementul deșeurilor, 
70% constituie cheltuielile de 
colectare a gunoiului. Mașina 
trebuie să se oprească la fiecare 
casă, să ridice tomberonul și să 
transporte aceste gunoaie. Aceste 
cheltuieli trebuie acoperite. Deșe-
urile reciclabile trebuie vândute 
către companiile de reciclare. 
Banii care vin din vânzarea reci-
clabilelor trebuie să acopere chel-
tuielile pentru prelucrarea fracției 
organice: producerea compostului 
sau a biogazului. Ca, până la urmă, 
oamenii să achite mai puțin.

Oricum cetățenii trebuie să plă-
tească. Nu există niciun sistem 
unde colectarea deșeurilor să fie 
fără plată. Dacă știți o țară unde 
gestionarea deșeurilor e pusă la 
punct și acolo nu este o taxă – 
spuneți-mi, vă rog. Eu voi învăța 
de la această țară. 

- Pot fi obligați cetățenii să 
plătească pentru evacua-
rea gunoiului?
Sigur, da. Se aplică o taxă 

locală, pe care cetățeanul este 
obligat să o achite. Legea pre-
vede că taxa pentru salubrizare 
se aplică pentru cetățenii domi-
ciliați în localitate. Nu poți taxa 
omul care are viză de domiciliu, 
dar nu trăiește acolo. Eu sunt 
domiciliat în Alexanderfeld, r-l 
Cahul, dar nu mai locuiesc în sat 
de 25 de ani. Trebuie modificat 
Codul fiscal: în loc de cetățenii 
domiciliați să fie scris cetățenii 
care locuiesc acolo. 

Taxa pentru salubrizare se 
calculează în funcție de venitu-
rile oamenilor. Legislația pre-
vede că această taxă nu trebuie 
să depășească un procent din 
venitul mediu lunar al localni-
cilor. Dacă în localitate oamenii 
câștigă lunar în medie cinci mii 
de lei, înseamnă că cetățeanul 
nu trebuie să plătească mai mult 
de 50 de lei pe lună. Noi achităm 
foarte mult pentru energia ter-
mică și nimeni nu spune nimic. 
Oamenii înțeleg că asta-i prea 
mult, dar oricum plătesc pentru 
că ei consumă. Noi facem gunoi 
și trebuie să achităm. Nu înțele-
gem că transformăm țara într-o 
gunoiște mare. 

- Care-i rolul autorităților 
publice locale? 
Sistemul trebuie să fie integrat 

la nivel de regiune pentru ca cetă-
țenii să plătească mai puțin. Acum 
fiecare primărie implementează 
sistemul așa cum poate, iar asta a 
dus la faptul că în fiecare localitate 
avem câte cel puțin o gunoiște. 
Ceea ce nu trebuie să fie. Prima-
rii pot doar organiza colectarea 
deșeurilor și aplica taxa pentru 
salubrizare. 

- Cum se poate pune presi-
une pe guvernanți, ca să-și 
respecte obligațiile?
Să alegem oameni care în-

tr-adevăr vor să schimbe ceva și 
știu cum să o facă. Avem politi-
cieni care vor să îmbunătățească 
managementul deșeurilor, dar 
nu știu cum. Sau vor, dar au alte 
priorități. Până acum politicienii 
noștri s-au gândit la alte lucruri. 

E foarte dureros să introduci 
taxa pentru salubrizare sau să 
majorezi tariful. Autoritățile iau 
credite, dar nu se schimbă nimic 
esențial. În Chișinău trebuie por-
nită stația de sortare a deșeurilor. 
Pentru asta e nevoie de bani care 
trebuie luați de undeva. De unde? 
De la oameni. Trebuie ridicată 
taxa: de la 9 lei la 30 de lei.  

- Există la noi cultura de a 
sorta gunoiul? 
Cred că în R. Moldova oame-

nii sunt destul de disciplinați și 
respectă regulile. Oamenii noștri 
sunt demult gata să sorteze guno-
iul. Urăsc atunci când aud de la 
politicieni argumente legate de 
mentalitate. Politicienii nu au 
mentalitatea necesară, ei nu știu 
cum să facă, nu au capacități, dar 
nu oamenii. Când merg în Europa, 
toți moldovenii sortează deșeurile, 
nu e vorba de mentalitate. 

- Dacă ți s-ar propune să 
implementezi sistemul, ai 
accepta?
Da! Eu știu ce trebuie de făcut. 

Eu știu de unde să cer ajutor din 
afara țării. Cunosc oameni care 
au implementat sisteme de mana-
gement al deșeurilor în România 
sau în Georgia. Am văzut că sunt 
profesioniști care într-adevăr vor 
să schimbe starea de lucruri. Da, 
cu mare drag m-aș implica în acest 
proces. Mulțumesc că m-ai lăsat 
să vorbesc. 

Interviu realizat de Natalia 
MUNTEANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

În 
Republica 
Moldova

în Republica 
Moldova avem 

maxim cinci 
experți în domeniul 

managementului 
deșeurilor, care 

înțeleg ce-i asta și 
cum trebuie realizat.
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Apartamentul discordiei 
de pe Alba Iulia

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

La cei 40 de ani ai săi, Pavel 
Datii (foto) se deplasează cu greu 
în cârje. Medicii consideră cazul 
lui Datii un miracol – nu doar că 
a supraviețuit, dar că se mișcă și 
chiar a început să meargă.

Pavel Datii a lucrat în construc-
ții și câștiga bani buni. În apar-
tamentul în care locuiește se mai 
păstrează urmele unei reparații 
costisitoare, făcută de Pavel cu 
mâinile sale și pe banii săi.

Alungat din locuință 
de cea pe care a angajat-o

Când era adolescent, Pavel a 
rămas fără tată. A fost crescut de 
mama sa, Maria, care nu s-a mai 
recăsătorit. Pe când Pavel avea 30 
de ani, Maria Datii a fost diagnos-
ticată cu boala Parkinson.

Femeia nu a mai putut să mun-
cească, iar singurul său fiu a ajuns, 
pe lângă singurul moștenitor, și 
singurul întreținător al familiei. Ca 
mulți alți moldoveni, a plecat după 
un câștig mai bun peste hotare. 

Nu a reușit să-și întemeieze o 
familie. În schimb, nici nu a ob-
servat când a ajuns să nu treacă o 
zi fără de alcool. În urma consu-
mului de spirtoase, Pavel pierdea 
controlul. Din această cauză se afla 
în relații ostile cu vecinii care l-au 
învinuit de violare de domiciliu, 
a furat un robot de bucătărie și a 
ajuns să împroaște cu roșii într-o 
biserică. Când era beat, Pavel făcea 
scandal și acasă, din care cauză 
maică-sa l-a denunțat la poliție.

O perioadă, Pavel Datii a lucrat 
la construcții în România, de unde 
a revenit la începutul verii lui 2018 
cu o sumă frumușică la el. În acest 
timp starea de sănătate a Mariei 
Datii se agravase și Pavel a decis 
să-i angajeze o îngrijitoare: „Îmi 
găsisem de lucru în Germania, 
voiam să plec, dar nu puteam să 
o las pe mama singură”.

Pavel a plasat un anunț pe rețe-

Moartea a trecut pe lângă el de două 
ori. Mai întâi, o femeie a comandat 
să fie ucis contra unei remunerări de 
o sută de mii de lei. Peste câteva luni, 

a încercat singur să-și pună capăt zilelor și a 
sărit de la nivelul patru al blocului în care locuia. 
Deși cu sechele, a rămas viu. În același timp, s-a 
ales și cu o condamnare de 7 ani la închisoare. 
Este istoria lui Pavel Datii, un bărbat de 40 de 
ani din Chișinău, până nu demult consumator 
de alcool. Iar o bună parte din problemele cu 
care se confruntă în ultimii ani se trage de la 
apartamentul cu două camere, de peste 50 de 
metri pătrați, dintr-un bloc de pe strada Alba 
Iulia din Chișinău.

lele de socializare. În scurt timp, 
i-a telefonat o femeie din Basara-
beasca, Marina N. (foto). Aceasta 
i-a spus lui Pavel că este medic și 
psiholog și are experiență. Cei doi 
au ajuns la o înțelegere și, înce-
pând cu luna iulie 2018, Marina 
N. a fost angajată să aibă grijă de 
Maria Datii, pentru o remunerare 
de trei mii de lei pe lună, bani pe 
care urma să-i achite Pavel.

După ce a angajat-o pe Mari-
na, Pavel s-a dedat petrecerilor 
în timpul care i-a mai rămas până 
la plecarea în Germania. Când a 
revenit însă în cele din urmă acasă, 
Pavel nu a mai fost lăsat să intre în 
apartament. Iar în luna septembrie 
Marina a instalat o ușă din metal la 
apartament, îngrădind și mai mult 
accesul lui Pavel în casă.

„Nu știu unde este 
mormântul mamei”

Pavel Datii nu a mai plecat în 
Germania. A închiriat un aparta-
ment în Chișinău și s-a angajat să 
muncească în construcții. Timpul 
liber îl dedica prietenilor de pahar. 
„După ce mi-a blocat accesul în 
apartament, nu-i mai plăteam Ma-
rinei, dar ea continua să locuiască 
acolo cu mama. Îi sunam mamei 
să văd care este situația, dar au-
zeam un mârâit. Am întrebat de 
vecini și am aflat că demult nu au 
mai văzut-o pe mama pe afară”, 
își amintește Datii.

Pavel Datii era proprietar la 
jumătate din apartament și avea 
acolo și viză de reședință. La 25 
noiembrie 2019, acesta depune 
o plângere în instanță pe numele 
Marinei N. că nu-i permite accesul 
în locuință. Peste 10 zile însă un 
notar din Chișinău a perfectat un 
contract de donație prin care Maria 
Datii îi oferă Marinei N. cu titlu 
gratuit partea sa din locuință. În 
document se precizează că tranzac-
ția a avut loc în biroul notarial, iar 
din partea Mariei Datii a semnat 
un oarecare Igor Sprânceană, la 
rugămintea donatoarei care era 
bolnavă. 

Este curios faptul că Maria Datii 
era atunci imobilizată la pat și nu 
se putea deplasa, iar în document 
nu se precizează cum a parvenit 
rugămintea din partea Mariei Datii 
ca Sprânceană să semneze în locul 
ei și nici cine este acesta pentru 
ea. „Nu avem nicio rudă, vecin 

sau prieten cu așa un nume. Nu 
cunosc cine este”, ne-a declarat 
Pavel Datii.

După ce s-a ales cu contractul 
de donație, Marina a dus bătrâna 
la Basarabeasca. La 19 iunie 2020, 
Maria Datii, în vârstă de 74 de ani, 
a decedat la Basarabeasca, unde a 
și fost înmormântată.

Pavel nu a fost la înmormântare 
și susține că a aflat că mama sa 
nu mai este în viață aproape peste 
două luni, la o ședință de judecată. 

„Urma să se decidă ca să mi 
se permită accesul în imobilul 
care îmi aparținea pe jumătate. 
Atunci Marina a anunțat instanța 
că mama a murit. Ea știa numărul 
meu de telefon, dar nu m-a anun-
țat. Nu a vrut să-mi spună nici cum 
a murit, nici cauza decesului, nici 

unde a fost înmormântată. Până 
acum încă nu știu unde este mor-
mântul mamei. Am fost la Basa-
rabeasca, am căutat, dar nu am 
găsit locul de veci al mamei”, ne-a 
declarat bărbatul.

Într-un certificat eliberat de 
Asociația medicilor de familie din 
sectorul Buiucani al Capitalei se 
arată că ultima dată Maria Datii 
a fost consultată de medici la data 
de 18 iulie 2019.

Tentativa de omor

Ajutat de oamenii legii, Pavel 
Datii a reușit să intre în cele din 
urmă în apartamentul de pe strada 
Albă Iulia. La data de 25 august 
2020, Pavel Datii a depus o cerere 
în instanță prin care solicita anu-
larea Contractului de donație pe 
numele Marinei N. A doua zi, Ma-
rina l-a denunțat pe Pavel la poliție 
că i-ar fi furat 5 mii de euro pe care 
îi păstra în apartament. Polițiștii 
au făcut percheziții în imobil, dar 
nu a fost găsit niciun euro.

Peste vreo două săptămâni, 
conflictul pentru apartament 
dintre Pavel și Marina ajunge la 
apogeu. „Mă duceam dimineața 
la serviciu și am fost oprit de un 
bărbat care mi-a prezentat legi-
timația de la SIS. Mi-a spus că 
Marina a comandat omorul meu 
și eu trebuie să-i ajut cu probele. 
M-au dus la un teatru, m-au gri-
mat, apoi mi-au arătat cum să mă 
culc, au improvizat o baltă de sânge 
lângă capul meu, chipurile am fost 
împușcat, apoi m-au fotografiat. 
A fost un șoc pentru mine”, ne-a 
spus Pavel.

Marina ar fi căutat un killer care 
a luptat în Donbas. Informația a 
ajuns la Serviciul de Informații și 
Securitate, unde s-a decis să fie 
trimis un agent sub acoperire. Ma-
rina N. ar fi comandat omorul lui 
Pavel Datii contra sumei de o sută 
de mii de lei. „Eu vreau ca totul să 

fie executat la o sută de procente. E 
bine așa, dintr-o singură lovitură, 
apoi ai urcat în mașină și ai ple-
cat. Dar trebuie să te convingi că 
este mort, că nu e în viață. Şi mie 
să-mi aduceți dovada că e mort”, 
i-ar fi spus Marina N. agentului 
sub acoperire atunci când i-a dat 
prima tranșă de bani. Discuția a 
fost înregistrată.

Marina a fost reținută când i-a 
adus restul banilor presupusului 
asasin, iar acesta i-a prezentat poze 
cu Pavel care ar fi fost împușcat 
în cap.

Procurorii au intentat un dosar 
penal pentru omor premeditat, iar 
în scurt timp dosarul a fost trimis 
în judecată. Cauza penală a ajuns 
în gestiunea magistratei Aurelia 
Cazacliu de la Judecătoria Chiși-
nău. Aceasta a eliberat-o pe Mari-
na din arest preventiv. Pavel Datii 
spune că îi este frică și că Marina 
a venit la el acasă, dar nu i-a des-
chis ușa. Pentru a fi în siguranță, 
bărbatul a luat doi chiriași în cea 
de a doua odaie.

Șapte ani de închisoare 
și tentativa de suicid

Peste două luni, în noiembrie 
2020, Pavel Datii a fost condam-
nat de Judecătoria Chișinău la 7 
ani cu executare. Instanța l-a găsit 
vinovat de violență în familie (ar 
fi bătut-o pe mama), încălcarea 
ordonanței de protecție, violare de 
domiciliu, amenințare cu moartea, 
huliganism, furt și jaf. Sentința a 
fost atacată în instanța ierarhic 
superioară, iar până la pronunța-
rea unei decizii definitive, acesta 
rămâne în libertate.

De menționat că aproape pe toa-
te capetele de acuzare figurează 
numele Marinei N., fie în calitate 
de martor, fie de parte vătămată. 
Ea este victima în cazul amenință-
rii cu moartea și martor principal 
în partea legată de huliganism, vi-
olență în familie și încălcarea or-
donanței de protecție. Cât privește 
violarea de domiciliu, în calitate de 
victimă figurează soția vecinului 
cu care se află de mai mulți ani în 
relații ostile.

După cele întâmplate, Pavel Da-
tii și-a găsit refugiul doar în alcool. 
La începutul lunii februarie, fiind 
în stare de ebrietate și cuprins de 
depresie, a sărit de la balcon. „Cred 
că nici nu realizam ce fac. Dacă 
am scăpat viu pentru a doua oară, 
înseamnă că Dumnezeu vrea ca să 
trăiesc”, ne-a spus bărbatul.

Ce spune Marina N.

Am contactat-o la telefon pe Ma-
rina. Aceasta ne-a spus că la cei 55 
de ani ai săi are probleme cardia-
ce severe și încearcă să se trateze. 
Femeia a respins acuzațiile că ar fi 
comandat omorul lui Pavel, chiar 
dacă a fost reținută în timp ce îi dă-
dea banii presupusului killer. „To-
tul este o făcătură, mi-au organizat 
totul, dar nu știu cine și nu știu cu 
ce scop”, ne-a declarat Marina fără 
ca să ne ofere alte detalii.
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Ion CHIȘLEA 

Au obligațiunile municipale 
viitor în Republica Moldova?

Centrul analitic Expert-Grup a prezentat 
recent în cadrul unei conferințe de presă 
proiectul „Obligațiunile guvernamentale 
locale – ca măsură de sporire a 

autonomiei locale” pe care îl implementează 
cu suportul financiar al Ambasadei Regatului 
Țărilor de Jos la Chișinău și care presupune 
emisiunea de obligațiuni de către primăriile din 
Sângera, Ceadâr-Lunga și Chișinău.

E C O N O M I E

Primăriile din Sângera și Cia-
dâr-Lunga au ajuns deja la etapa 
de contractare a intermediarului, 
în cazul lor subdiviziunea de bro-
keraj a Victoriabank, care se va 
ocupa de emisiune, iar autoritățile 
capitalei încă urmează să încheie 
contractul de intermediere. 

Bani pentru proiecte 
de infrastructură

Cele două primării, Sângera și 
Ciadâr-Lunga, vor folosi resursele 
atrase pentru realizarea proiecte-
lor de infrastructură. Autoritățile 
din Sângera planifică să constru-
iască un apeduct într-un cartier 
nou al localității, unde locuiesc 
în prezent câteva zeci de familii, 
peste câțiva ani numărul acestora 
urmând să ajungă la trei sute. 

„Emisiunea pe care o plani-
ficăm în orașul Sîngera este de 
cinci milioane de lei, surse din 
care vrem să construim apeductul. 
Am proiectat apeductul inclusiv cu 
toate conectările prevăzute pen-
tru fiecare gospodărie, ceea ce va 
reduce atât costul pentru conecta-
re a consumatorilor finali, cât și 
timpul perfectării documentelor 
pentru proiectarea lucrărilor”, a 
explicat primarul orașului Sân-
gera, Valeriu Popa.

La rândul lor, autoritățile din 
municipiul Ceadâr-Lunga inten-
ționează să investească resursele 
atrase într-un proiect de îmbună-
tățire a infrastructurii drumurilor 
locale.

„Dezvoltarea economiei muni-
cipiului este în prezent o prioritate 
pentru Autoritățile Publice Locale 
din Ceadâr-Lunga, însă dezvolta-
rea economiei este imposibilă fără 
dezvoltarea în paralel a infras-
tructurii locale. Datorită acestui 
proiect vom reuși să mobilizăm 
resurse suplimentare pentru con-
strucția și reparația drumurilor 
din municipiu, fapt ce va contri-
bui la crearea condițiilor prielnice 
pentru investitorii din regiune”, 
spune primarul municipiului Cea-
dâr-Lunga, Anatoli Topal.

După semnarea contractelor cu 
intermediarul financiar de către 
autoritățile locale din Sângera 
și Ceadâr-Lunga urmează obți-
nerea avizelor de la Ministerul 

Finanțelor pentru continuarea 
procesului de emisiune, elabo-
rarea prospectului ofertei publice 
care va conține toate caracteristi-
cile obligațiunilor (ex: dobânda, 
maturitatea, valorile nominale, 
perioadele de plată etc.) și pro-
iectele investiționale pentru care 
are loc emisiunea, identificarea 
investitorilor potențiali, lansarea 
ofertei publice și nemijlocit emi-
sia obligațiunilor – proces care 
urmează să aibă loc pe parcursul 
anului curent.

Obligațiunile municipale re-
prezintă valori mobiliare emise 
de orașe sau alte forme adminis-
trativ-teritoriale locale. Autori-
tățile locale pot realiza emisiuni 
de obligațiuni municipale pentru 

investiții capitale sau refinanțarea 
unei datorii pe termen lung, con-
tractată anterior, de asemenea, 
pentru investiții capitale. Aces-
tea prezintă o serie de avantaje 
nete față de creditele bancare, 
în special printr-o dobândă mai 
atractivă și, respectiv, costuri de 
finanțare mai mici, flexibilitatea 
și consolidarea imaginii autorității 
în fața investitorilor. 

Ce sunt emisiunile 
de obligațiuni

Până în prezent, în Republi-
ca Moldova nu a fost realizată 
deocamdată nici o emisiune de 
obligațiuni municipale, deși în 
toate țările vecine acest instru-
ment este utilizat intens de către 
autoritățile publice locale pentru 
identificarea resurselor financiare 
pentru investiții capitale. 

La modul practic, emisiunea de 
obligațiuni are aceeași funcție ca 
și creditul bancar. Prin ea benefi-

ciarul încearcă să ia cu împrumut 
o sumă de bani. 

Avantajul obligațiunilor este, 
însă, că dobânda ar putea fi mai 
mică în raport cu creditul bancar 
pentru primăria care emite obliga-
țiunile. Şi pentru persoanele care 
investesc în obligațiuni, aceasta ar 
fi o afacere mai avantajoasă decât 
dacă ar depune acești bani în de-
pozite bancare. Şi asta deoarece în 
cazul băncilor există acea marjă 
bancară care reprezintă diferența 
dintre rata dobânzii la depozite și 
cea la credite, care asigură unul 
din veniturile de bază al băncilor. 
În cazul obligațiunilor nu există 
acea marjă bancară. Intermedia-
rul (brokerul) este contractat pen-
tru a efectua operațiunile tehnice 
de subscriere la obligațiuni. 

Avantaje și minusuri

Acest avantaj ar trebui să mo-
tiveze primăriile să utilizeze mai 
frecvent aceste emisiuni de obli-
gațiuni. Mai ales că ele ar putea 
apela și la patriotismul local al 
locuitorilor sau al celor plecați 
din localitățile de baștină. Şi nu ar 
fi dificil să îi convingă. „De ce să 

depui banii într-un depozit bancar 
și să îmbogățești banca dacă i-ai 
putea plasa în obligațiuni pentru 
ca ei să contribuie la dezvoltarea 
localității de baștină, iar pe dea-
supra vei avea și o dobândă mai 
bună? 

Totuși, există o oarecare re-
ticență din partea moldoveni-
lor când vine vorba despre alte 
instrumente financiare precum 
sunt valorile mobiliare (acțiuni-
le și obligațiunile). Privatizarea 
în masă efectuată în Republica 
Moldova la mijlocul anilor 1990 a 
creat o imagine foarte proastă pie-
ței de capital, dar și operațiunilor 
efectuate pe ea. Iar o emisiune de 
obligațiuni este și ea o operațiune 
pe piața primară de capital. 

De altfel, economiștii de la 
Expert-Grup sunt conștienți de  
handicapul cu care pornește acest 
proiect, însă consideră că gheața 
trebuie odată și odată spartă. 

Totuși ei sunt optimiști în ce 
privește viitorul obligațiunilor 

municipale în Republica Moldo-
va. Grație presiunii Congresului 
Autorităților Locale, începând 
cu anul 2020, în bugetul local al 
orașelor rămân peste 50% din im-
pozitul pe venit al persoanelor fi-
zice, iar în bugetele satelor – chiar 
100%. Acea reformă a contribuit 
substanțial la creșterea autono-
miei financiare a localităților 
moldovenești, sporind veniturile 
proprii ale primăriilor. Iar potrivit 
regulamentului privind emisiunile 
de obligațiuni, deservirea datoriei 
nu trebuie să depășească 20% din 
veniturile proprii ale primăriilor. 

Chiar și așa, nu toate primăriile 
ar putea să-și permită emisiuni de 
obligațiuni. Potrivit Expert-Grup, 
orașele de reședință ale raioane-
lor au aceste posibilități, dar și 
localitățile mai mari și dezvoltate, 
care au venituri proprii însemnate 
deoarece costul unei emisiuni nu 
este rentabil să depășească 1% din 
valoarea emisiunii. Altfel spus, 
dacă localitatea are posibilitatea 
să împrumute prin intermediul 
obligațiunilor cel puțin trei mili-
oane de lei astfel încât deservirea 
datoriei să nu depășească 20% din 
veniturile proprii, ele ar fi apte să 

efectueze emisiuni de obligațiuni 
municipale. 

Până atunci, însă, urmează 
să vedem cum se vor descurca 
cele trei primării, Sângera, Cia-
dâr-Lunga și Chișinău în cadrul 
acestui proiect. Iar reușita lor 
trebuie să fie de o astfel de re-
zonanță încât alte primării să se 
aventureze pe cont propriu, fără 
suportul experților, să apeleze la 
acest instrument financiar. 

În plus, este esențial încă un 
moment. În prezent, veniturile 
provenite din valorile mobilia-
re: din acțiuni și obligațiuni sunt 
impozitate. 12% din veniturile 
obținute din aceste instrumente 
sunt achitate statului sub formă 
de impozit pe venit. Depozitele 
bancare nu au, însă, aceleași pri-
vilegii. Evident, dacă la acest capi-
tol emisiunile de valori mobiliare 
nu vor fi puse pe picior egal cu 
depozitele bancare, obligațiunile 
municipale nu au niciun viitor în 
Republica Moldova. 

Profitul 
băncilor a 
crescut cu 78% 
în martie

Până la sfârșitul lunii martie 
2021, băncile din R. Moldova au 
demonstrat o viabilitate ridicată. 
În comparație cu luna februarie, 
profitul din luna martie a crescut 
cu 78%. Valoarea profitului conso-
lidat în martie a constituit 162,9 
milioane lei, față de 116,4 milioa-
ne lei în urmă cu un an. Conform 
analizei revistei financiare și eco-
nomice „Bănci și Finanțe”, saltul 
profitului din martie se datorează 
creșterii veniturilor din dobânzi 
din împrumuturi și alte active 
financiare cu 44 de milioane de 
lei, scăderii costului deprecierii 
activelor cu 17,5 milioane de lei și 
creșterii veniturilor din comisioa-
ne cu 19,8 milioane de lei.

Exportăm 
grâu ieftin 
și importăm 
făină scumpă 

Un important producător de 
pâine și produse de panificație din 
Republica Moldova a majorat, la 
începutul acestei săptămâni, cu 
2-7%, prețul la o serie de feluri 
de pâine. Motivul invocat de ad-
ministrația combinatului Milina 
este scumpirea semnificativă a 
materiei prime, scrie mold-street.
com. „Am recalculat prețul pâi-
nii, ținând cont de conjunctura de 
pe piață la achiziționarea tuturor 
materiilor prime. Am crezut că 
putem menține prețurile până la 
recolta nouă, în ciuda faptului 
că rentabilitatea întreprinderii 
a fost de la 0% la 5%. Dar nu a 
funcționat”, a declarat Alexandr 
Voinschi, directorul combinatului 
Milina.

Investiții 
de 1700 de 
miliarde 
pentru o lume 
cu emisii 
reduse 
de carbon 

Companiile din minerit trebuie 
să investească aproximativ 1.700 
de miliarde de dolari în următorii 
15 ani pentru a putea livra sufi-
cient cupru, cobalt, nichel și alte 
metale necesare pentru a putea 
face trecerea la o lume cu emisii 
reduse de carbon, estimează firma 
de consultanță Wood Mackenzie, 
relatează Reuters. Pentru atin-
gerea acestor ținte, va fi nevoie 
de introducerea pe scară largă a 
vehiculelor electrice, de facilități 
pentru stocarea energiei electrice 
generate din surse regenerabile și 
facilități pentru transportul elec-
tricității, toate acestea având ne-
voie de metale precum aluminiu, 
cobalt și litiu.
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Alegătorii de aur 
ai socialiștilor

Socialiștii se declară amenințător, din nou, 
cei mai mari apărători ai alegătorilor din 
Transnistria. În contextul narațiunii de 
apărători ai statalității moldovenești împotriva 

UE și NATO, locuitorii malului stâng al Nistrului au 
devenit pentru socialiști cel mai important electorat. 
PSRM a declarat că va apăra, ca niciodată, drepturile 
transnistrenilor la vot. 

Vlad Batrîncea a declarat recent, 
potrivit site-lui formațiunii, că PSRM 
nu va permite niciunei forțe politice 
să împiedice cetățenii Republicii Mol-
dova din Transnistria să își exercite 
dreptul la vot în cadrul alegerilor par-
lamentare anticipate. 

Mai mult, același Batrîncea a 
amenințat că socialiștii nu vor ad-
mite repetarea „fărădelegilor” din 
noiembrie. El a acuzat mai mulți 
deputați PAS că au împiedicat lo-
cuitorii din stânga Nistrului să vo-
teze la alegerile prezidențiale din 
noiembrie 2020.

De asemenea, parlamentarul socia-
list a mai spus că accesul la secțiile de 
votare trebuie asigurat tuturor mol-
dovenilor cu drept de vot, indiferent 
unde s-ar afla ei, în Transnistria sau 
peste hotarele țării.

„Această atitudine discriminatorie 
față de cetățeni, care poate fi numită 
chiar fascistă, divizează oamenii în 
buni sau răi. Cine le-a permis să judece 
care cetățean este alegător corect și 
invers? Aici ei [deputații PAS] au mai 
trecut o linie roșie, pentru care într-un 
stat puternic aveau să răspundă în fața 
legii”, a opinat deputatul PSRM.

De cealaltă parte, Lilian Carp a ca-
lificat declarațiile lui Batrîncea drept 
„aberante, ca de fiecare dată”. „Din 
păcate, ei [socialiștii] folosesc alegă-
torii din Transnistria prin corupție 
în interesul lor personal. Noi am de-
monstrat acest lucru la alegerile pre-

zidențiale. Băieții plăteau bani efectiv 
pentru voturi.”

„Ceea ce ne dorim noi este ca orice 
alegător, indiferent de unde este el, de 
la Tiraspol, de la Berlin sau Tokio, să 
voteze fără să fie corupt de anumiți 
hoți din Republica Moldova”, a spus 
Lilian Carp.

Cum a apărut interesul pentru 
alegerile din Moldova   

Problema alegătorilor din stânga 
Nistrului constă în faptul că sunt 
suspectați că, atâta timp cât nu au 
fost motivați financiar să participe 
la alegerile organizate de autoritățile 
constituționale, au manifestat o in-
diferență copleșitoare față de viața 
politică de pe malul drept. 

De exemplu, la alegerile parlamen-
tare din 30 noiembrie 2014, au partici-
pat doar 9.261 de cetățeni domiciliați 
în teritoriile ocupate.

Alegătorii de pe malul estic al Nis-
trului au început să manifeste subit 
interes la alegerile prezidențiale din 
2016. În cadrul acestui scrutin, în pri-
mul tur, au participat 6.964 de votanți, 
iar în turul doi – 16.728 de persoane.

Impactul voturilor transnistreni-
lor a fost apreciat drept foarte mare 
în contextul în care candidatul Igor 
Dodon a obținut cu 65.000 de voturi 
mai mult decât contracandidata sa, 
Maia Sandu.

Interesul alegătorilor transnistreni 
a sporit substanțial la alegerile parla-
mentare din februarie 2019. Numărul 
cetățenilor din stânga Nistrului care 
au participat la scrutinul cu pricina a 
fost de aproximativ 30.000, aproape 
dublu comparativ cu alegerile prezi-
dențiale din 2016. 

Alegătorii din stânga Nistrului au 
fost transportați pe malul drept de 
către autobuzele Sheriff-ului. Ulterior, 
interesul holdingului de la Tiraspol 
față de alegerile parlamentare din 

Moldova a fost explicat prin faptul că 
procurorii de la Chișinău au închis, în 
toamna anului 2018, în ajunul scruti-
nului, dosarele deschise pe numele lui 
Gușan și Kazmalî pentru contrabanda 
cu țigări.

PSRM a reușit la alegerile preziden-
țiale din noiembrie 2020 să egaleze 
sau chiar să depășească recordul în-
registrat de PDM în februarie 2019. 

Aproape 32.000 de mii de transnis-
treni au participat la cel de-al doilea 
tur al scrutinului din noiembrie anului 
trecut. 

Foarte ciudat, de această dată, re-
gimul secesionist de la Tiraspol și-a 
suspendat carantina odioasă instituită 
pe 17 martie ca să le permită trans-
nistrenilor să meargă pe malul drept. 
Mai mult, potentații de la Tiraspol au 
încurajat oamenii să meargă la secțiile 
de votare pe malul drept, solicitând 
Chișinăului să le garanteze securitatea.   

Numărul alegătorilor din 
Transnistria și evidența 
Chișinăului

Conform datelor regimului sece-
sionist de la Tiraspol, regiunea din 
stânga Nistrului are o populație de 
465.000 de locuitori. 

Potrivit Biroului politici de integra-
re de la Chișinău, în urma liberalizării 
regimului de vize cu UE, un număr 
tot mai mare de cetățeni de pe malul 
stâng al Nistrului își fac acte emise 
de către autoritățile constituționale.

De pildă, dacă în 2013, în Registrul 
de stat al populației erau luați în evi-
dență de autoritățile constituționale 
de la Chișinău 285.947 de locuitori 
din stânga Nistrului și mun. Bender, 
la 1 aprilie 2021, acest număr a ajuns 
la 340.682. Dintre aceștia, 275.234 
dețin buletin de identitate, iar 306.351 
– pașaport al cetățeanului Republicii 
Moldova.

În septembrie 2020, în ajunul ale-
gerilor prezidențiale, Comisia Electo-
rală Centrală a solicitat Biroului poli-
tici de reintegrare propuneri pentru 
organizarea secțiilor de votare pentru 
247.609 de alegători domiciliați în 
Transnistria, municipiul Bender și 
în unele localități ale raionului Cău-
șeni, aflate provizoriu în afara con-
trolului suveran al autorităților con-
stituționale ale Republicii Moldova.

 M a p a m o n d

Zeci de morți și sute de 
răniți în conflictul dintre 
Israel și Hamas 

Armata israeliană își continuă campania de focuri de 
artilerie împotriva Gaza. Aceste raiduri au făcut până în 
prezent în total 83 de morți, inclusiv 17 copii, și aproape 
500 de răniți, după Hamas, potrivit lemonde.fr. În Israel, 
șapte persoane au fost omorâte, printre care un copil și un 
soldat, precum și sute de răniți. Confruntările au început 
luni după săptămâni de tensiuni israelo-palestiniene în 
Ierusalimul de Est. 

Turcia le cere 
musulmanilor 
atitudine promptă 

Ţările musulmane trebuie să adopte o poziție unită 
și clară cu privire la conflictul dintre Israel și mișcarea 
Hamas din Fâșia Gaza, a susținut joi vicepreședintele turc 
Fuat Oktay. El a criticat puterile mondiale pentru simpla 
condamnare a violențelor, fără însă a lua măsuri concre-
te, potrivit agerpres.ro. „Ceea ce dorim este să fie luate 
măsuri active”, a declarat Oktay după slujba desfășurată 
joi dimineață, care marchează încheierea Ramadanului. 

Şeful Pentagonului 
și-a reiterat sprijinul 
pentru Israel
 

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a reiterat 
miercuri, într-o convorbire cu omologul său israelian, 
„susținerea de neclintit” a SUA pentru dreptul Israelului 
de a se apăra, a anunțat Pentagonul, informează Reuters, 
citat de agerpres.ro. „Secretarul a condamnat ferm lansa-
rea de rachete de către Hamas și alte grupări”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, într-un 
comunicat. Austin a reiterat importanța faptului ca părțile 
implicate să întreprindă măsuri pentru a restaura calmul.

Un nou proces împotriva 
AstraZeneca

UE a lansat, pe 11 mai, o altă acțiune legală împotriva 
AstraZeneca. Comisia Europeană vrea să oblige multi-
naționala britanico-suedeză să livreze 90 de mil. de doze 
de vaccin împotriva Covid-19 statelor membre UE până 
la sfârșitul lunii iunie, scrie EUobserver. Avocatul UE 
Rafael Jafferali a cerut AstraZeneca să livreze statelor 
membre o cantitate totală de 120 de mil. de vaccinuri – 
până la sfârșitul lui iunie 90 mil. doze în plus la cele 30 
de milioane livrate deja în primul trimestru. AstraZeneca 
a anunțat că are drept scop să livreze aproximativ 70 
mil. doze până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, 
furnizând în total 100 de milioane.

San-Marino a scăpat 
de COVID-19

San Marino, o țară din centrul Italiei cu o populație de 
34.000 de locuitori, a anunțat pe 12 mai că a învins efectiv 
coronavirusul în urma unei vaccinări masive cu Sputnik 
V. Republica poate fi considerată un „stat sigur”, a spus 
conducerea acestui stat într-o conferință de presă, scrie 
meduza.io. În februarie, după ce autoritățile acestui stat 
s-au confruntat cu întârzieri în furnizarea de vaccinuri 
din UE, au apelat la Rusia pentru ajutor. Acum, Rusia 
prezintă acest stat drept exemplu. Actualmente, singurele 
vaccinuri aprobate de UE sunt BioNTech/Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca și Johnson & Johnson.

I.G.

PSRM anunță că va lupta împotriva „fărădelegilor fasciste” 
pentru apărarea dreptului la vot al cetățenilor din stânga Nistrului  

Ilie GULCA

Alegători transnistreni votând într-o secție de pe malul drept al Nistrului la scrutinul parlamentar din februarie 2019
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Început de campanie. 
Regrupări de forțe

A - p o l i t i c e

În sintagma „campanie electorală” se 
tupilează o metaforă, o imagine preluată din 
limbajul militar. Având în vedere bătăliile 
crâncene – cu răni și victime reale, cu impact 

internațional – care se dau între adversari, 
cuvântul „campanie” pare atât de firesc aici, încât 
nu mai miră folosirea lui.

Odată anunțat războiul, revi-
ne febra stării marţiale: panica 
în taberele beligerante (oricât de 
așteptată, declanșarea acțiuni-
lor le prinde pe nepregătite), 
trecerea în revistă a efectivului 
și a munițiilor, regrupările de 
forțe etc.

Unii abia (de) se trezesc, deși 
despre anticipate se vorbește de 
un an de zile. Mișcările de trupe 
demonstrează însă că războiul 
e în toi. Socialiștii au pornit-o 
chiar în marș milităros, cu „re-
gimentul nemuritor”, copie cari-
caturală a tropăiturilor similare 
din Rusia. Au ciugulit din gloria 
trecutului războinic și ortacii 
lui Şor, omagiindu-i pe vetera-
nii tuturor războaielor pentru 
„tuşonkă”. Coagulând dispoziti-
vul de luptă, partizanii din „par-
tidul nostru” au devenit oastea 
„blocul meu”. Pe contrasens, din 
toate taberele, au pornit, de-
monstrativ, primele evadări (ter-
men militar și acesta). Optimist, 
PAS își periază mundirul de 
paradă pentru marșul triumfal 
din 11 iulie. PPDA caută alianțe 
cu entitățile căror li s-ar potrivi 
uniforma lor. Desantul PUN 
întreprinde incursiuni, inclusiv 
pe teritoriile adversarilor. Pen-
tru ei orice confruntare în ring 
e plăcere în sine: când regulile 
sunt ignorate, lupta de partizani, 
cu echipe mici dar bine dotate, 
poate deveni eficientă. Inopinat, 
pentru a putea participa la para-
da militară a vedetelor politice, 
echivalentul de la Chișinău al 
AUR-ului românesc a fost înre-
gistrat fără ezitări, anunțându-și 
participarea în alegeri, convins 
că va repeta isprava de la Bucu-
rești.

Dar, ușor de prevăzut, dreap-
ta va continua să se disperseze, 
pe când stânga va fi obligată 
de comandamentul cominter-
nist să se unească. Vor curge 
abundent mesaje populiste din 
toate cornurile belșugului, de 
la promisiuni de prosperitate la 
amenințări de pedepsire a celor 
care au dus țara de râpă. Minuni 
nu vor fi nici de această dată, 
ele nu au cum să se producă. 
Proiectele economice și soci-
ale vor conta puțin, dar vor fi 
confruntări (verbale) licențioase, 
șantaje, dezvăluiri compromi-
țătoare ș.a.m.d. În consecință, 
vom avea un parlament pestriț 
și instabil, indiferent de configu-
rația formală. Agenții patogeni 
vor submina inițiativele. Vom 
avea, indiferent de numele și 
scopul afișat, nostalgici sovietici 

A reizbucnit conflictul militar 
între forțele Hamas, pe de o parte, 
și armata israeliană, pe de alta. 
Totul a pornit acum câteva zile de 
la ciocnirile dintre civilii arabi și 
poliția israeliană în fața moscheii 
al-Aqsa din Ierusalim. Ca răspuns 
la intervenția forțelor de ordine 
evreiești, Hamas a lansat mai mul-
te rachete având ca țintă orașele 
din sudul Israelului. Guvernul is-
raelian a răspuns cu aceeași mo-
nedă, bombardând câteva clădiri 
din Gaza (inclusiv o bancă și un 
turn de televiziune controlate de 
Hamas) și omorând un important 
comandant palestinian. Numărul 
victimelor este deja impunător și 
riscă să crească de la o zi la alta, 
iar trupele terestre israeliene sunt 
gata de o intervenție ca în 2014.

Unii consideră că diferendul 
din regiune este un război religios 
purtat de fundamentaliștii arabi din 
Palestina împotriva „necredincioși-
lor“. Alții preferă să vadă în măcel 
o confruntare interetnică a arabilor 
cu evreii. După recunoașterea inter-
națională (parțială) a suveranității 
palestiniene (2012), mulți afirmă 
că ar fi vorba, mai curând, de un 
conflict armat între statul Palestina 
și statul Israel. Există și voci care 
aduc aminte că o parte din arabii 
implicați în ostilități sunt și cetă-
țeni israelieni, de aici posibilitatea 
de a defini conflictul și ca pe un 
război civil: de fiecare dată când se 
încing spiritele în Fâșia Gaza sau 
în Cisiordania, au loc confruntări, 
de asemenea, între arabii și evreii 
din Israelul propriu-zis.

Oricum am descrie-o, situația 
a fost și rămâne complicată. Sen-
timente religioase și resentimente 
etnice, jigniri mai noi și supărări 
mai vechi, toate contribuie la ten-
sionarea constantă a relațiilor și la 
escaladarea sporadică a conflictu-
lui. Diferendul palestiniano-isra-
elian este exemplul clasic de dis-
cordie în care ambele părți poartă 
o vină egală. Căutarea răului prim 
nu va stinge niciodată flacăra răz-
boiului, ba dimpotrivă, o va înteți. 
Stereotipuri negative și prejudecăți 
de tot soiul se adaugă la suferin-
țe și necazuri reale, provocate de 
partea adversă de-a lungul istoriei 
recente a „conviețuirii“ celor două 
popoare. Ura reciprocă datează, 
formal, cam de pe la 1948 (anul 
fondări statului israelian), de facto 
însă, are rădăcini în timpuri mult 
mai vechi, fiind reactivată odată cu 
intensificarea procesului de colo-
nizare a Palestinei de către evrei în 
perioada interbelică, sub mandat 
britanic. Un adevărat „război de o 
sută de ani“…

Lucrurile ar merge poate puțin 
mai bine dacă ar exista o înțelegere 
în chestiunea palestiniană în cadrul 
comunității internaționale. Dar nici 
marile puteri, nici ONU nu au fost 
niciodată în stare să ajungă la o opi-

nie comună în această privință, în 
ciuda tuturor negocierilor și acor-
durilor semnate de-a lungul anilor 
(de la acordurile semnate la Camp 
David în 1977 și cele de la Oslo din 
1993 și 1995 până la mulțimea de 
inițiative și rezoluții fără efect de 
durată ale ONU). Dimpotrivă, fie-
care a exploatat politic conflictul 
așa cum a crezut de cuviință, con-
tribuind astfel la permanentizarea 
stării de beligeranță. 

ONU a condamnat întruna 
ocuparea teritoriilor palestiniene 
și instalarea așezărilor evreiești 
în Fâșia Gaza și în Cisiordania, 
susținând cauza palestiniană cam 
așa cum a formulat-o nobeliatul 
pentru pace Yasser Arafat. Majo-
ritatea statelor occidentale nu au 
recunoscut, în 2012, independența 
Palestinei, dar au promovat mereu 
colaborarea și negocierile între 
ANP (Autoritatea Națională Pales-
tiniană) și guvernul israelian. Dar 
asta la suprafață, întrucât curentul 
de adâncime e dominat, cu precă-
dere în Europa de Vest, de cei care 
sunt favorabili mai curând arabi-
lor, victime fără îndoială inocente 
(și teroriști doar „de nevoie“, în 
cazul militanților din Hamas) ale 
unei nedreptăți: politica de ocu-
pație și de colonizare a Israelului. 
SUA, singurul aliat adevărat al 
Tel Avivului, a promovat și mai 
promovează încă o politică dacă 
nu antiarabă, atunci una care ține 
cont în primul rând de interesele 
statului și poporului evreu. Nu 
se știe cum se va modifica aceas-
tă politică odată cu schimbarea 
de macaz ideologic la Casa Albă 
(influența crescândă a curentului 
„progresist“, de regulă, propales-
tinian), dar cel puțin deocamdată 
Biden repetă, în mare, discursul 
cam al tuturor președinților de 
până la el în această chestiune. 
Rusia, în buna tradiție moștenită 
de la sovietici, toarnă tot gazul 
geopolitic disponibil pe focul din 
Gaza, pe când țările musulmane 
mai belicoase și antioccidenta-
le susțin financiar și înarmează 
continuu aripa militară a Hamas. 

Vișinica de pe tortul rezbelnic 
e și conflictul între Hamas, care 
ocârmuiește Gaza, și cea mai mare 
facțiune a Organizației pentru Eli-
berarea Palestinei, Fatah, care ad-
ministrează Cisiordania și care e 
ceva mai împăciuitoare când vine 
vorba de relația cu statul evreu, 
conflict intrapalestinian ce a luat 
forma unei confruntări armate 
după alegerile din 2006. 

Pe scurt, butoiul din Palestina 
s-a umplut din nou de pulbere și 
amintește de Balcanii de la limita 
secolelor al XIX-lea și al XX-lea. 
Ştim cu toții cum s-au rezolvat 
diferendele din sud-estul Euro-
pei în primele decenii ale veacului 
trecut. Şi mai știm că ceea ce s-a 
aprins atunci în Balcani a bubuit 
de zece ori mai tare în restul lumii. 
La cât de încurcată și tensionată 
e acum situația în Israel, în Pa-
lestina și în Siria învecinată, și la 
câte divergențe interne și externe 
revelează aceasta, nu poți să nu 
trăiești cu sentimentul că de un 
război mai mare și mai extins ne 
desparte doar frenezia romanti-
că și spiritul de sacrificiu al unui 
Gavrilo Princip.

H a r t a  l u m i i

Războiul de o sută de ani

declarați și pro-ruși deghizați în 
moldoveni; unioniști declarați, 
unioniști falși și români pur și 
simplu, asimilați de alte partide; 
europeniști anti-oligarhici și 
europeniști ai oligarhilor; adepți 
ai ideilor și fani ai persoanelor.

Nu sunt un alegător foarte 
capricios (dimpotrivă, mai greu 
de găsit un votant mai tolerant 
și mai iertător!), dar programul 
de activitate al echipelor din lis-
ta mea în viitorul parlament va 
conta (pentru a-mi imagina cât 
de eficiente și reciproc compati-
bile vor fi). Pentru început le-aș 
dori să nu se mănânce între ei, 
de voie, încă înainte de a ajunge 
să colaboreze, de nevoie. Dacă, 
desigur, nu îi vor mâna în luptă 
forţe obscure cu adresă precisă. 
Esențial (de la vechii antico-
muniști cetire): nu critica nicio 
inițiativă unionistă. Dacă poți 
face mai bine, fă-o.

Pentru alegător, posibila coa-
liţie de guvernare contează mai 
mult decât lista partidelor care 
vor accede în parlament. Dacă 
majoritatea va fi prorusească, 
lucrurile se vor așeza de la sine: 
ostilitățile vor fi uitate și soldaţii 
regimentului nemuritor vor sluji 
cauzei fără crâcnire. Dacă însă 
majoritatea va fi în principiu 
proeuropeană, care vor fi rela-
țiile între ai noştri? De vreme ce 
în parlamentul României AUR e 
în opoziție față de proeuropenii 
PNL, USR-PLUS și față de pre-
ședintele Iohannis, cum se vor 
împăca cu inițiativele proeuro-
pene de la Chișinău? 

Nici lozinca unificării între-
gului segment unionist nu e fără 
de cusururi: gusturile politice 
ale electoratului sunt diferite. O 
dificultate pentru alegătorul uni-

onist din RM este și înțelegerea 
relațiilor pe care le au partidele 
de la Chișinău cu cele de la 
București: PAS și DA cu USR-
PLUS și cu PNL; PD cu PSD; 
PUN – cu PMP; AUR... – cu 
AUR. Or, atunci când România a 
decis, prin pactul de la Snagov, 
asupra unui consens național 
în ceea ce privește integrarea în 
UE și NATO, faptul în sine nu a 
însemnat dispariția partidelor, 
diferite ca doctrină și strategie. 

Ergo: întâi colaborare, apoi, 
la necesitate, unitate de idei și 
proiecte, nu unificare forțată, 
din care să sară apoi scântei. 
Cine e dispus sincer să colabore-
ze efectiv în viitorul parlament, e 
obligat s-o facă începând cu faza 
de campanie. Egoismul arogant 
și agresiv va fi penalizat.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Dar, ușor 

Dar, ușor de 
prevăzut, dreapta 
va continua să se 

disperseze, pe când 
stânga va fi obligată 
de comandamentul 
cominternist să se 
unească. Vor curge 
abundent mesaje 

populiste din toate 
cornurile belșugului, 

de la promisiuni 
de prosperitate 

la amenințări de 
pedepsire a celor 

care au dus țara de 
râpă. 
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A cui victorie ați sărbătorit 
voi ieri, socialiștilor? Bucuria 
cui ați exprimat-o, fluturând în 
Piața Marii Adunări Naționale 
nostalgicele drapele ale defunctei 
URSS? Cui i-ați strigat „ura!”, pe 
cine ați felicitat? Nu cumva pe 
ocupanții moldovenilor? Pe ur-
mașii acelora care, imediat după 
încheierea războiului, au început 
să terorizeze populația băștinașă, 

decapitând-o de cei mai buni, mai verticali și mai curajoși repre-
zentanți ai ei, vânându-i și lichidându-i fizic pe liderii mișcării de 
rezistență antisovietică și anticomunistă, printre care au fost eroii 
noștri Filimon Boghiu, Anatol Guma, Vasile Odobescu, Simion 
Zlatan, Alexandru Duca, Ilarion Tăutu, Emilian Boțolin, Alexandru 
Aparatu și atâția alții? În fața cui v-ați prosternat? Nu cumva în 
fața urmașilor acelora care ne-au organizat o terifiantă foamete în 
anii 1946-1947, omorând prin înfometare 300000 de oameni, după 
statisticile oficiale, dar în realitate mult mai mulți? În fața urmași-
lor celora care i-au deportat în Siberia pe cei mai buni gospodari ai 
satelor noastre, semănând peste tot lacrimi, durere, suferință, frică, 
băgându-i cu hurta în colhozuri pe țăranii moldoveni? În fața ur-
mașilor celora care prefăcuseră jumătate din RSSM într-un imens 
lan de tutun, îmbolnăvind de cancer mii de femei colhoznice, care 
se trezeau pe la ora patru dimineața, mergeau pe câmp și culegeau 
tutunul, îl aduceau acasă, îl înșirau, îl puneau la uscat, fiind practic 
toată ziua în contact cu această plantă ucigașă? Să continui? Doar 
puțin, despre gradul de civilizație al „eliberatorilor”, în fața cărora 
voi vă prosternați în fiecare an, pe 9 mai, nu cred că din convingere, 
ci pentru a vă asigura cu voturile lor. Citez: „Prăvăliile de alimente 
se deschiseseră și se putea cumpăra de toate. Vedeai pe străzi sol-
dați bolșevici mușcând dintr-o 
bucată de salam și dintr-o 
bucată de ciocolată. Soldații 
purtau niște saci de merinde pe 
care-i umpluseră cu bomboa-
ne și prăjituri. Femeile lor își 
dezbrăcaseră hainele de pânză 
tare, de culoare kaky și purtau 
rochii cumpărate din Cernăuți. 
Multe din ele luaseră de prin 
locuințele părăsite de refugiați 
cămăși de noapte și pantofi 
de bal sau de casă, multe erau 
îmbrăcate pe stradă în capoate 
lungi și largi. (...) Cea mai mare 
parte dintre ofițerii bolșevici, 
nicidecum soldații, nu văzuseră 
încă ceasuri de mână și stilouri. 
Pe stradă vedeai ofițeri superiori cu stilouri prinse în buzunarul de 
la piept al tunicii, invers cu clapa înăuntru și cu tocul în afară, ca 
să se vadă. Treceau soldați și ofițeri, în trăsuri picior peste picior, 
cu brațele încrucișate, dar în așa fel ca să se vadă că poartă la mână 
un ceas de buzunar. Mulți purtau ceasurile atârnate de o gaură a 
buzunarului, ca o decorație. Pe străzi asistai la spectacole care de 
care mai hilariante și mai caraghioase”. (Pepe Georgescu). Mai 
doriți? Mai poftim: „Fetele cu care vorbesc (la Chișinău – n. a.) îmi 
spun că pantoful de damă, așa cum îl știm noi, este o raritate de 
muzeu în U.R.S.S. În casa maiorului doctor Alexandrescu, care se 
refugiase la răpirea Basarabiei fără să poată lua nimic, s-a instalat 
un ofițer superior rus. Soția acestui bolșevic a găsit în garderoba 
doamnei Alexandrescu o pereche de pantofi argintii de bal. Timp 
de o săptămână nobila comunistă a făcut pe cetățenii din Chișinău 
să râdă cu hohote, fiindcă apărea în fiecare seară la plimbare pe 
stradă, de braț cu soțul ei, purtând pantofii argintii de bal ai doam-
nei Alexandrescu cu șosete. (...) Şi cu toate că râdea întregul oraș, 
coloneleasa era foarte încântată de pantofii pe care îi găsise. Dar, 
tot atât de hilariant e și faptul că dânsa purta la fel, la bucătărie 
și pe stradă, rochiile de seară, decoltate și lungi până în pământ, 
ale doamnei Alexandrescu. Cazurile acestea erau extrem de nu-
meroase. (...) Când au venit în Chișinău, soldații sovietici plăteau 
sume exorbitante, și ei, și ofițerii, pentru ceasuri de mână și pentru 
stilouri, care sunt o raritate, tot de muzeu, în U.R.S.S.”. (Constantin 
Virgil Gheorghiu). Citatele sunt luate din studiul subsemnatei „Ard 
malurile Nistrului”, inclus în cartea „Ilustre personalități române în 
destinul Basarabiei” (Editura „Serebia”, Chișinău, 2019). Realitatea 
descrisă de cei doi martori oculari se referă la prima ocupație so-
vietică, cea din 1940, dar e perfect valabilă și pentru cea de-a doua 
ocupație, care a început în 1944 și care nu se mai încheie nici azi. 
Dovada: accesul liber, fără nici o opreliște și fără vreo reacție, în 
Piața Marii Adunări Naționale, Piața noastră sfântă, în care ne-am 
revendicat drepturile naționale, a profanatorilor-socialiști, care în 
fiecare an ne scuipă pe obraz, ne umilesc, ne sfidează cu obrăznicie. 
Ce bine li se mai potrivesc cuvintele lui Eminescu din „Scrisoarea 
a III-a”: „Voi sunteți urmașii Romei? Niște răi și niște fameni!/ I-e 
rușine omenirii să vă zică vouă oameni!/ Şi această ciumă-n lume, 
și aceste creaturi, nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri/ 
Graiul neamului nostru spre a-l face de ocară/ Îndrăznesc ca să 
rostească pân’ și numele tău... Ţară”...

Cui i-ați strigat „ura!”, 
pe cine ați felicitat?

Veronica BOLDIȘOR

O clarificare absolut necesară

„Take it easy!” (mai calm!) – asta 
v-aș sugera în primul rând, Alexandr 
Dmitrievici. Amenințările și insinu-
ările la adresa mea din Comunicatul 
de presă de ieri al Procuraturii Ge-
nerale (PG) coincid cu vocabularul 
suburban al lui Igor Dodon când 
este vizat în dosarele de corupție 
„Bahamas” și „Kuliokul” (sacoșa). La 

Ştiut lucru, de la o vârstă 
trebuie chiar să fii, nu doar să 
pari. De asemenea, e știut că unii 
bărbați „uită» să mai tragă cu 
ochiul prin buletin sau să se uite 

Arta bărbatului de a fi penibil
în oglindă și cad în derizoriu. Își 
mulează bucile în haine strâmte, 
își botoxează fălcile și-și vopsesc 
părul cu henna. Ridicolul este 
amplificat de fetișismul practicant 
– uniforme colorate, „înfrumuse-
țate” cu tot felul de zorzoane și 
pene de păun.

Anume așa a apărut în spa-
țiul public un medic/politician 
sau, invers, nu mai știu. Amator 
de plimbări printre viile patriei 
(mari). „Lampasuri” de general, 
epoleți de „polcovnic” de pe vre-
mea lui Napoleon. Şi, neapărat, 
câteva insigne pe pieptul rotunjel. 

Să fiu sincer, la început m-am 

gândit – câtă nedreptate i-au făcut 
dușmanii cu acest photoshop!

Nu! E pe bune. Şi unde? La un 
memorial militar la care numai de 
prezența clovnilor nu este nevoie.

Luați aminte, dragi bărbați, așa 
nu! Pentru că râd și curcile. Dacă 
tot vreți să arătați cool, treceți pe 
la frizerie, sală de sport, lăsați-vă 
de „jin și șașlâc” și uitați portofe-
lul acasă. Apropo, portofelul este 
unicul (și, din păcate, foarte efici-
entul) „argument” de a convinge 
pe cineva că ești încă ehehei!

În rest, sănătate să aveți! În 
realitate, unicul lucru care de la 
o vârstă anume contează.

sigur că ați confundat preferințele 
politice personale cu funcția în care 
vă aflați, activitatea politică fiind in-
compatibilă cu statutul de Procuror 
General. Nu e cazul să compromi-
teți PG ca instituție fundamentală a 
statului, transformand-o într-o bâtă 
politică împotriva celor care gândesc 
altfel (am mai parcurs asemenea 
timpuri!). Dacă procedați în acest 
mod și cu acest limbaj reprobabil 
cu un deputat (ca reprezentant al 
poporului), pot să-mi imaginez cum 
vă comportați cu cetățenii de rând?!

La rându-mi, v-aș sugera să vă 
mai temperați elanul declarațiilor 
politice cu scopul de a vă „evidenția 
pe orice căi și prin orice mijloace”, 
de parcă ați avea responsabilități de 
politician/deputat, și nu de Procuror 

General. Iar dacă (în mod imperti-
nent și total inadmisibil) vă permi-
teți să mă asociați cu unele grupări 
interlope, atunci vă prezint secvența 
video de mai jos, ca toată lumea să 
vadă cine a „acceptat să fie folosit 
de anumite grupări criminale...”? 
Concluziile le vor trage chiar cetă-
țenii noștri.

În cazul în care insinuările și 
manipulările PG la adresa mea vor 
continua, atunci mă obligați, stimate 
Alexandr Dmitrievici, să ne vedem 
în instanța de judecată, unde va fi 
prezent și „inocentul kuliokar” (con-
form opiniei PG), Igor Nicolaevici 
Dodon. Acolo vom avea posibilitatea 
să demonstrăm cine, în realitate, a 
„acceptat să fie folosit de anumite 
grupări criminale...”.

Ion STURZA

Iurie RENIȚĂ

Marketurile 

1111

Modul în care ne creștem copiii
Tragedia din Kazan este un rezultat.
Un eșec al modului în care copiii învață să comunice, un eșec al 

empatiei.
Veți spune că nu toți cei care sunt supuși bullyingului intră cu arma 

în școală. Şi, slavă Domnului, e adevărat.
Dar nu zeci de camere de supraveghere, nu poliția, nu gardurile 

ne vor proteja copiii.
Ci modul în care îi creștem.Constanța POPA

Teze pentru analiză

În prezidențiale Maia Sandu 
a evitat un mesaj pronunțat pro 
românesc și a atras o parte din 
electorat de pe segmentul de 
centru și centru-stânga.

La prezidențiale unioniștii au 
ignorat candidații autoproclamați 

unioniști cu o insuficientă caris-
mă și au votat masiv Maia Sandu. 
Aportul unioniștilor a fost deter-
minant pentru victorie.

Parlamentarele se deosebesc 
radical de prezidențiale. În parla-
mentare turul doi lipsește și efec-
tul votului util se minimizează. 
Crește simțitor riscul redistribu-
irii voturilor partidelor perdante 
către tabăra adversă.

PAS nu dispune de lideri ca-
rismatici afirmați. Maia Sandu 
continuă să rămână locomotiva 
electorală a PAS. Tot ce face și 
spune Maia Sandu automat se 
transpune pe imaginea PAS. 

În declarațiile sale Maia Sandu 

Anatol ȚĂRANU

Câteva procente minus
Cu atâta perseverență au re-

petat azi maiștii fraza „victoria 
asupra fascismului”, un fel de jus-
tificare, o scuză la prezența reginei 
în fața obeliscului sovietic. După 
ce s-a dezgolit frumos la Strasbo-
urg, azi Maia a hotărât să-și pună 
pe ea pentru câteva minute fufaica 
sovietică. Şi iată așa s-a mai spart 
un balonaș. Din punct de vedere 
electoral, căci mulți astfel îi moti-

vează gestul, asta înseamnă câteva 
procente minus și nicidecum în 
plus, căci cei de dincolo doar au 
râs pe seama ei. Şi în concluzie, 
la ce-ți servește „victoria asupra 
fascismului”, dacă ești înfrânt 
de comunism? De ce te mai dai 
pro-european, dacă în minte și 
în suflet trăiești cu stereotipuri 
sovietice? Mare pacoste pe capul 
nostru! 

Valentin CHILAT CORNACI

evită asocieri precise cu unionismul. 
Aceasta constatare, dincolo de 
aspirațiile subiective ale președintei 
RM, la modul obiectiv, înseamnă 
abandonarea de către Maia Sandu și 
PAS a segmentului electoral unionist 
în favoarea partidelor unioniste. 
Sunt capabili liderii unioniști să 
valorifice această conjunctură 
electorală favorabilă? Ori ei preferă 
să se consume clamând insuficiența 
unionistă a mesajelor publice 
prezidențiale, în așa fel drapând 
propria inconsistență politică de a 
unifica forțele și a crea un proiect 
electoral pe potriva așteptărilor 
electorilor-unioniști?

P.S. Reflecțiile de mai sus nu tre-
buie percepute ca îndemn de absol-
vire a Maiei Sandu de orice critică.
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Invitație la vaccinare 
împotriva COVID-19 la UMF 
„Grigore T. Popa” din Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” din Iași, România, 
organizează Maratonul de vaccinare 
împotriva COVID-19, în perioada 14-

16 mai 2021. Despre acest fapt a informat rectorul 
UMF Iași, profesorul Viorel Scripcariu, printr-o 
scrisoare oficială adresată omologului său de la 
Chișinău, prof. Emil Ceban. 

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă 
propunem să o comentați. Textul, maximum 
20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: str. 
Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chișinău, Republica 
Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: gazetade-
chisinau@gmail.com și pe pagina web: gazeta-
dechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate 
de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor 
fi premiați cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 
23 aprilie.

„Ordin pe stână, cât nu sunt furaje – carantină”; „Fără mască n-au dreptul să pască”; „Anunțul 
stânei: 30 mai – sfârșitul carantinei”, Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni.

„La Nistru, la mărgioară,/ Alegători grămăjoară!...”, Liuba Dabija, Măgdăcești.
„Cu masca pe bot, la strungă/ Toate oile s-ajungă,/ Ca să împlinească planul/ Făr’ a le pupa cio-

banul!”, Silviu Cărăuș, Chișinău.
„Oameni buni, uitați-vă la noi. Noi suntem oi, dar purtăm mască. Dar voi, oamenii, de ce sunteți 

boi și o bună parte nu purtați mască?”, Liviu Zagrencu, Chișinău.
„Blândă-i turma de mioare/ Cu elice, șordoliste parlamentare./ Morală n-au, nici argument,/ 

Doresc s-ajungă iar în Parlament./ No pasaran. No comment!”, Vasile Racu-Vârlan, Coteala, Briceni.
Vă rugăm să comentați imaginile alăturate.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Ginecologul și pacientele
Deputatul socialist, Ștefan Gațcan, cu epoleți de colonel la parada din 9 mai 2021; 9 mai la Tiraspol

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, anunță citația publică în 
cauza de insolvabilitate intentată la cererea de chemare în judecată a 
debitorului ÎPC „Supersonic” (în proces de insolvabilitate) împotriva 
SRL „NicoletaNM”, intervenienți accesorii de partea reclamantei, 
Ana Rebeja, Lidia Ursu, Adela Nogai, ș.a., intervenienți accesorii de 
partea pârâtei Maria Panfilii, Alina Mocanu, Cătălina Anghel (An-
ghenie), Vasile Vintiniuc, Valentin Milea ș.a. cu privire la declararea 
nulității acordului adițional nr. 3 din 27 ianuarie 2014, la contractul 
de parteneriat în condiții de cotă-parte nr. 1-NM din 21 mai 2008.

Judecător – Diana Corlăteanu 

C i t a ț i e  p u b l i c ă

Potrivit Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Moldova, ac-
cesul cetățenilor străini pe teritoriul 
României în baza pașaportului bi-
ometric este restricționat. Aceasta 
ca urmare a Hotărârii nr. 26 din 10 
mai, aprobată de Comitetul Națio-
nal pentru Situații de Urgență, pu-
blicată astăzi, 12 mai, în Monitorul 
Oficial al statului român, prin care 
se prelungește starea de alertă pe 
întreg teritoriul României, pentru 
o perioadă de încă 30 de zile.

Ca urmare, doar cetățenii Re-
publicii Moldova care au cetățenie 
dublă se pot vaccina în baza cărții 
de identitate românești.

Potrivit universității române, 
începând cu ziua de vineri, 14 mai, 
ora 16:00, până luni, 17 mai, ora 
8:00, orice persoană care a îm-
plinit vârsta de 16 ani se poate 
prezenta la UMF Iași (str. Uni-
versității nr. 16), fără programare, 
pentru a fi imunizat cu prima doză 
de ser Pfizer. Pentru minori este 
necesar un acord (în scris) al unui 
părinte sau al tutorelui legal.

Pe esplanada UMF Iași va fi 
instalat un Info Point, iar în clă-
direa Universității vor fi amena-

jate 20 de fluxuri de vaccinare. În 
această acțiune de amploare, ce 
se va desfășura non-stop, vor fi 

antrenați, în mod voluntar, peste 
o mie de membri ai comunității 
academice a Universității – cadre 
didactice, studenți, personal ad-
ministrativ ș.a.

România va monitoriza cu 
maximă atenție modul în care se 
desfășoară alegerile parlamen-
tare anticipate din R. Moldova și 
nu va ezita să atragă atenția dacă 
vor exista probleme. Declarații 
în acest sens a făcut ministrul de 
Externe de la București, Bogdan 
Aurescu, într-o emisiune la TVR. 
„Sperăm din toată inima ca aceste 
alegeri să fie desfășurate printr-o 
implicare a guvernului actual de 
la Chișinău, în așa fel încât să se 
desfășoare transparent și cu depli-
nă corectitudine”, a subliniat șeful 
diplomației române. În afară de 
aceasta, el a reiterat sprijinul de-
plin al Bucureștilor pentru agenda 
reformatoare a președintei Maia 
Sandu. 

Bogdan Aurescu a mai spus că 
România va continua să sprijine 
R. Moldova, inclusiv prin inter-
mediul unor noi loturi de vaccin 
anti-COVID pe care le va pune 
la dispoziția autorităților de la 
Chișinău.

„Vom vinde din cota noastră 
vaccinuri pentru ca cetățenii R. 
Moldova să poată să se vaccineze 
și să pună capăt pandemiei și din-
colo de Prut”, a conchis Aurescu.

Amintim în acest context că 
luni, 10 mai, președintele Ro-
mâniei, Klaus Iohannis, și cel al 
Poloniei, au reafirmat sprijinul ce-
lor două țări pentru apropierea R. 
Moldova de Uniunea Europeană. 
„În acest moment se fac schimbări 
în Moldova, ne străduim să spri-
jinim Moldova în aspirațiile sale 
către UE, să sprijinim aspirațiile 
întregii populații a Moldovei de a 
deveni parte a UE, de a se apropia 
de Vest. Atât Moldova, cât și toate 
acțiunile pe care le face România 
în acest domeniu beneficiază de 
sprijinul nostru, al Poloniei”, a 
subliniat liderul de la Varșovia, 
în cadrul unei declarații comune cu 
președintele României, pe care 
au făcut-o în marja summit-ului 
B9 de la București.

V.V.

PAS nu ar trebui să mizeze 
pe sprijinul partidului lui Re-
nato Usatîi pentru crearea unei 
majorități în viitorul Parlament, 
deoarece adevărata față a prima-
rului de la Bălți nu are nimic în 
comun cu agenda pro-europeană, 
avertizează analistul politic Ion 
Tăbîrță. Mai mult, el este de pă-
rere că miza pe pro-europenismul 
lui Usatîi este „o pistă greșită și 
periculoasă”. La fel, și fostul de-
putat PLDM, Iurie Ţap, consideră 
că PAS ar trebui să caute sprijinul 
partidelor cu adevărat pro-euro-
pene, iar pentru asta este necesar 
să fie pus capăt divergențelor care 
macină partidele de pe eșichierul 
politic de dreapta.

„Acest măcel trebuie stopat. 
(...) PAS-ul având un trend as-
cendent, trebuie să se gândească 
și ce va fi după alegeri, pentru că 
obiectivul apropiat este câștiga-
rea alegerilor, dar trebuie să se 
construiască o majoritate parla-
mentară care să asigure o guver-
nare pentru patru ani de zile”, a 
declarat Ţap, într-o emisiune la 
TVR Moldova. 

Iar Ion Tăbîrță s-a arătat con-
vins că PAS trebuie să fie primul 
interesat de coagularea forțelor 
de dreapta, mai ales pe fundalul 
regrupării partidelor de stânga. 

„Avem un moment foarte bun, 
în care partidele de dreapta pot 
forma o guvernare, un guvern au-
tentic pro-european, care să do-
rească schimbarea. Spre deosebire 
de alte scrutine, partidele pro-eu-
ropene acum au un mare atu și 
acest atu este diaspora. Diaspora 
s-a transformat într-un element 
structural. Vedem că forțele de 
stânga se regrupează, nu știu cine 
stă în spate – Moscova sau chiar 
Vladimir Plahotniuc –, pentru că 
el are anumite pârghii, dar în aces-
te condiții trebuie să avem măsuri 
simetrice și pe dreapta. PAS-ul 
trebuie să fie în primul rând inte-
resat ca Platforma DA, unioniștii, 
dar poate și alte partide, să treacă 
în Parlament”, susține Tăbîrță.

Menționăm în acest context 
că PSRM și PCRM au oficiali-
zat miercuri, 12 mai, înființarea 
unui bloc electoral, pășind peste 
animozitățile și acuzațiile reci-
proce dintre liderii celor două 
formațiuni – Igor Dodon și Vla-
dimir Voronin. Presa de la Chiși-
nău amintește bunăoară că, până 
de curând, Voronin l-a numit pe 
Dodon „trădător” și președinte 
neconstituțional, iar Dodon pe 
Voronin – „bătrânel mincinos, 
obosit și rătăcit”.

Valeriu CAȚER

Bogdan Aurescu: 
„România va monitoriza 
cu toată atenția alegerile 
anticipate din R. Moldova”

Experți: Măcelul dintre 
partidele de dreapta 
trebuie oprit

De asemenea, rapelul va fi asi-
gurat de UMF Iași la 21 de zile 
de la prima doză, în weekend, în 
perioada 4-6 iunie.

Maratonul de vaccinare este 
organizat de UMF Iași, în par-
teneriat cu Direcția de Sănătate 
Publică și Colegiul Medicilor din 
Iași, Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor şi Asisten-
ților Medicali din România, fili-
ala Iași, Prefectura, Primăria și 
Consiliul Județean Iași, precum 
și Comitetul Național de Coordo-

nare a Activităților privind Vac-
cinarea împotriva COVID-19 din 
România.

usmf.md
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F I L E  D E  I S T O R I E

Răvașe patriotice (I)

În fondurile arhivistice ale RM 
este depozitat alături de expona-
tele materiale un număr conside-
rabil de scrisori, care prezintă nu 
numai interes personal, adminis-
trativ sau oficial, dar și istoric.

Printre aceste răvașe un loc 
aparte îl au cele legate de înte-
meierea statului independent și 
suveran Republica Moldova, crea-
rea Armatei Naționale în condiții 
extrem de dificile.

După destrămarea URSS și în-
trunirea de la Belovejskaia Puș-
cea privind formarea Comunității 
Statelor Independente situația din 
fosta armată a URSS s-a complicat 
considerabil. Numărul cazurilor 
de maltratare a soldaților și ofițe-
rilor moldoveni a sporit conside-
rabil în raport cu cazurile similare 
din anii precedenți.

Într-o scrisoare din 2 august 
1991 (cu nr. 0727-1112) Primul- 
ministru al Republicii Moldova, 
V. Muravschi, îl atenționează pe 
Primul-ministru al URSS, V.S. 
Pavlov 1, prin următoarele: 

„Guvernul Republicii Mol-
dova, în condiţii social-politice 
complicate, încearcă soluţiona-
rea complexului de probleme 
legat de completarea Forţelor 
Armate ale URSS şi încorpo-
rarea tineretului în serviciul 
militar, conform înţelegerilor 
stabilite anterior cu Ministerul 
Apărării al URSS. Planul de 
încorporare în armată pentru 
perioada primăvară-vară 1991 
a fost îndeplinit în proporţie de 
80%. Cu toate acestea suntem 
îngrijoraţi de nivelul mortali-
tății în rândul militarilor în 
termen, recrutați din Mol-
dova. Numai în șapte luni 
ale anului curent în timpul 
serviciului militar în Arma-
ta Sovietică au fost omorâți 
sau au decedat 41 de tineri, 
în majoritate moldoveni. Din 
cauza relaţiilor nestatutare în 
rândul soldaţilor, îndeosebi din 
unităţile de construcţii, care au 
la bază conflicte interetnice, sute 
de militari în termen părăsesc 
unităţile şi se întorc acasă.”

Acest lucru însă nu înseamnă 
că toți acești bărbați tineri din 
Moldova au dezertat din armată. 
Propaganda sovietică cu iz veli-
corus și-a făcut datoria și după 
amplificarea Mișcării de elibera-

În toate perioadele istorice de când a 
apărut scrisul, scrisorile au fost și rămân o 
sursă importantă în procesul de cercetare 
științifică a respectivei perioade și de scriere 

a istoriei.

activitatea instituţiilor secrete etc.
Încercările mele de a mă 

transfera cu serviciul militar în 
Moldova nu s-au încununat cu 
succes. La Cosmodrom eu am 
aproape tot: locuinţă spaţioasă, 
asigurare socială, autoritate şi 
respect la serviciu. Dar odată cu 
formarea Statelor Independente 
şi declinul URSS, hotărârea de a 
trece Cosmodromul în jurisdicţia 
Kazahstanului, încercările de a-l 
împărţi între Rusia şi Kazahstan, 
m-au făcut să mă simt străin şi 
inutil, deoarece patria mea este 
Moldova. Vreau să ştiu procedura 
de transfer şi posibilitaţile de a 
primi o locuinţă în Moldova.

Vreau să servesc Moldova. 
Sunt din or. Otaci, ucrainean, din 
muncitori, sunt căsătorit, am doi 
copii. Soţia este şi ea angajată 
militar. Locuim în or. Leninsk din 
Kazahstan.

28 ianuarie 1992
Cu respect, locotenent-colo-

nelul2

Casian V. V.”

 „Sunt gata să servesc pa-
tria mea!”                                                                         

„Bună ziua!
Vă scrie maiorul Plasiciuc Va-

sili Ivanovici, moldovean. Din 
gazete am aflat că Moldova are 
nevoie de cadre militare şi am 
hotarât să vă scriu.

M-am născut în s. Gaşpar din 
r-nul Edineţ, am învăţat la şcoala 
medie din s. Târnova, r-nul Don-
duşeni. În 1977, am fost admis la 
Şcoala Militară Superioară din 
or. Harkov la facultatea ener-
getică. În 1982, am absolvit re-
spectiva şcoală şi am început 
slujba de ofiţer la Cosmodromul 
„Baikonur”. Am trecut prin toate 
funcţiile – de la comandant de 
pluton până la locţiitorul coman-
dantului de batalion.

În prezent, slujesc în unita-
ţile cosmice ale CSI. Dacă este 

nevoie de mine acasă în Moldo-
va, sunt gata să servesc patria 
mea3.

22 ianuarie 1992                                                           
Cu respect, maiorul
Plasiciuc V.I.”

„Vreau să-mi continui ser-
viciul militar în Moldova”

„Bună ziua, dle şef al Departa-
mentului militar al R. M.,

Vă scrie maiorul Sâli Ale-
xandru Dumitru, originar din 
s. Lăpuşna, r-nul Hînceşti. În 
timpul de faţă îmi fac serviciul 
în calitate de locţiitor al şefului 
Statului Major al unitaţii de avi-
aţie în regiunea Taldî-Kurgan, 
Republica Kazahstan.

Sunt născut în 1951, în armată 
din 1968. În anul 1971, am absol-
vit Şcoala Militară Tehnică de 
Aviaţie din or. Vasilkov, regiu-
nea Kiev. În 1987, am absolvit 
facultatea de istorie a Universi-
taţii de Stat din Chişinău, prin 
corespondenţă.

Mi-am făcut serviciul în cali-
tate de tehnician în unitatea de 
aviaţie de vânătoare în 1971-1977, 
am fost comandant de campanie 
de apărare în 1977-1989, iar din 
1989 – locţiitor al şefului Statului 
Major.

Sunt gata să-mi continui ser-
viciul militar în armata R.M. în 
calitate de şef de campanie sau 
de batalion la infanterie, în Statul 
Major ori la un comisariat mili-
tar, sau unde va fi necesar.

Rog să-mi explicaţi cum, 
când şi în ce ordine o să aibă 
loc transferarea ofiţerilor mol-
doveni în armata republicană. 
Şi care o să fie condiţiile pri-
vind vârsta, studiile şi calităţi-
le militare. Scriu şi din partea 
a încă doi ofiţeri moldoveni, 
care se interesează de aceste 
probleme.

Cu mare stimă,
maiorul A. Sîli4”                                                                                           

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

re națională din Moldova, Ţări-
le Baltice și alte foste republici 
unionale. În societate, inclusiv 
în armată, începe o prigoană ca-
muflată, răutăcioasă și agresivă 
împotriva a tot ce este nerusesc.

În această situație, dragostea 
de plaiul natal, de pământul stră-
moșilor, de locurile copilăriei, au 
trezit în inimile soldaților și ale 
ofițerilor proveniți din Moldova 
sentimente patriotice, i-a făcut să 
ia atitudine față de evenimentele 
din Moldova.

Forțele imperiale procomunis-
te și proruse din Transnistria, sus-
ținute politic, militar și financiar 
de autoritățile de la Moscova, au 
provocat un război ruso-moldo-
venesc, pe care răuvoitorii noștri 
încercau să-l prezinte drept război 
civil din motive interetnice.

Din toate colțurile fostei URSS, 
din toate unitățile militare dis-
locate în acest spațiu, încep să 
fie expediate scrisori adresate 
conducerii Republicii Moldova 
în care militarii solicită transferul 
lor cu serviciul militar în Moldova. 
Aceste acțiuni au luat amploare 
în timpul războiului ruso-mol-
dovenesc din 1991-1992. Este re-
marcabil faptul că veneau scrisori 
nu numai de la soldați sau de la 
corpul ofițeresc inferior, dar și de 
la ofițerii superiori, care dețineau 
diferite funcții importante și de 
maximă responsabilitate în fosta 
armată a URSS. 

La acest capitol trebuie să 
recunoaștem că Moldova are cu 
ce se mândri. Un număr mare 
de moldoveni sau originari din 
Moldova se aflau atunci în diferite 
funcții-cheie.

Nu vom comenta scrisorile-do-
cument care urmează, deoarece 
ele elucidează de la sine subiectul 
propus.

„Vreau să servesc 
Moldova”

„Stimate Domnule Preşedinte 
Mircea Snegur!

Mă adresez Dvs. eu, locote-
nent-colonelul Casian Vasile 
Vladimirovici, din orăşelul Otaci, 
unde mă aflu la părinţii mei în-
tr-un concediu de scurtă durată.

Serviciul militar îl fac la Cos-
modromul „Baikonur” din 1978, 
imediat după absolvirea Şcolii 
Militare Superioare de Radio-
electronică din oraşul Jitomir. 
Am fost luat la oaste în 1974 din 
Donduşeni. Începând cu anul 
1981 până în prezent, am lucrat în 
funcţii de răspundere în diferite 
unităţi militare. Din 1989 servesc 
secţia operativă a Statului Major 
al Cosmodromului.

Am deprinderi teoretice şi 
practice în arta militară, în per-
fectarea documentaţiei secrete, 

 „Jur credință poporului 
meu!”

  „Preşedintelui Departamen-
tului militar al  R. M.,

Dl Chirtoacă Nicolae
                                                                             
                                               Raport
Eu, Ciumac Mihail Nicolaevici, 

născut la 4 octombrie 1961 în satul 
Chişcăreni, r-nul Donduşeni, de 
naţionalitate moldovean, în zilele 
când se hotărăşte viitorul republi-
cii şi mult aşteptata independenţă 
este reală, sunt gata, ca om militar, 
să jur credinţă poporului meu în 
rândurile forţelor armatei naţio-
nale şi să apăr cinstit independenţa 
şi suveranitatea republicii.

În anul 1982, în or. Volînsk, 
am absolvit Şcoala Militară de 
Ofiţeri şi am primit diploma de 
inginer-economist şi specialita-
tea: ofiţer de aprovizionare. În 
decurs de şase ani în grupul mi-
litar dislocat în Republica Polo-
nă am trecut prin toate funcţiile 
ierarhice superioare.

În 1991, am absolvit Acade-
mia Militară de aprovizionare 
şi transport din oraşul San-
kt-Petersburg. Cunosc toate 
problemele şi soluţionarea lor 
în cadrul forţelor armate, cunosc 
bine procesul de aprovizionare a 
unităţilor militare.

Sunt căsătorit şi am doi copii. 
Mama e la odihnă binemerita-
tă, fratele lucrează locţiitor al 
preşedintelui sovhozului „Lenin” 
din r-nul Edineţ. În cazul solu-
ţionării pozitive a transferului 
meu din Rusia în Moldova, rog 
să fiu anunţat la adresa mea din 
or. Habarovsk.5                                                                                           

Cu respect,
Ciumac M.N.”

„Transferați-mă în Moldova, la mine acasă...”

1 Arhiva Armatei Naţionale a RM, Fondul 
Cancelaria al Ministerului Apărării al RM, 

dos. 14, pag. 141
2Ibidem, pag. 262
3Ibidem, pag. 300
4Ibidem, pag. 294

Ion Costaș, ministrul Apărării, Alexandru Moșanu, președintele Parlamentului, și o persoană neidentificată. Probabil, în anul 1992
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- Stimate domnule Vladi-
mir Beșleagă, sunteți năs-
cut în RASSM, ați trăit și în 
perioada Guvernământu-
lui român al Transnistriei, 
după aceea – în RSSM. Tot-
odată, ați votat în primul 
parlament Actul de inde-
pendență al actualei RM. 
Totuși, care vă este Patria, 
dle Beșleagă? 
Dacă în întrebare se pune ac-

centul pe Patrie, apoi în timpurile 
moderne patria nu mai e percepută 
în accepția veche, adică unde te-
ai născut, unde ai crescut; sensul 
noțiunii de patrie se extinde așa 
de mult încât ai putea spune că 
azi toți suntem cosmopoliți. Dar 
dacă admitem ca valabil sensul 
vechi, într-adevăr am parcurs în 
aceste multe decenii, care însu-
mează degrabă un centenar, trei 
epoci istorice: epoca tradițională 
arhaică, epoca modernă a tehnicii 
și epoca postmodernă a informa-
ticii. Când m-am trezit pe lume, 
dacă zici dumneata că a fost în 
Autonomă, s-a păstrat de acolo o 
diplomă din clasa I, și acel act este 
completat în ucraineană. Figurez 
acolo ca „Volodimir”, nu „Vladi-
mir”. Pe urmă a venit administrația 
română, ca o fericire. Eu știam a 
citi de pe la 5-6 ani. Nu aveam însă 
cărți. Exista o literatură primitivă 
în Autonomă. Acolo totul era dia-
lectat, vulgarizat. Şi când a venit 
școala românească, dar eu am mers 
în clasa a IV-a primară, și pe urmă 
în clasa I-a și a II-a de liceu, dar 
am mers numai jumătate de an, că 
a venit frontul, apoi am citit și am 
citit carte românească zi și noap-
te și iată ca rezultat la acești ani 
am decis să editez o carte pe care 
să o intitulez „Cărțile copilăriei 
mele”, pe care am și depus-o la o 
editură. Şi în acest manuscris au 
intrat două texte care au rămas în 
memoria mea de copil de 11-13 ani. 
Ce fel de texte? Basme. Pentru că 
poveștile constituie lectura copilă-
riei. Unul din ele e „Tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de moarte” 
de Ispirescu. 

- Aveați atunci la îndemână 
basmele lui Ispirescu?
Păi era școala românească. 

A doua lectură care m-a format 
au fost Viețile Sfinților. Iar tex-
tul care m-a impresionat cel mai 
mult și l-am reținut peste ani, 
când regimul sovietic care a re-
venit a căutat să șteargă tot ce 
este românesc în noi, a fost tot din 
Viețile Sfinților – „Viața și moar-
tea Sfântului Simion Stâlpnicul”. 
Cartea asta m-a marcat pentru 
toată viața. De atunci am înce-
put să mă gândesc la ceea ce sunt 

eu, ce este trupul meu, ce sunt 
pornirile mele, dorințele mele, 
cum trebuie să le domin, să le 
stăpânesc. În volum am introdus 
o a treia carte intitulată „Cartea 
moldovanului”. Ea a fost editată 
în 1943 de Nichita Smochină, un 
transnistrean care s-a refugiat în 
România, și de ginerele acestuia, 
Diomid Strungaru, și era destinată 
luminării românilor transnistreni. 

- Ce i-au dat copilului 
Adolf-Vladimir cei trei ani 
de „ocupație” românească 
a Transnistriei? Întrebarea 
aparține colegului Mircea 
V. Ciobanu.
Tocmai asta am vorbit până 

acuma. În primul rând, a fost 
vârsta formării, vârsta clarificării, 
pentru că satul nostru, Mălăiești, 
e situat la vreo 3-4 km de Nistru, 
era sat de frontieră. Şi propagan-
da regimului toată era împotriva 
românilor. Că românii îs așa și pe 
dincolo... Şi când armata română 
a trecut Nistrul în 1941 și a insta-
urat propria administrație civilă, 
oamenii au respirat mai ușor. De 
ce? Pentru că până atunci a fost 
așa: colhoz, pământul luat, unel-
tele luate, caii, deportări, foamete, 
nevoi. Românii au întors oameni-
lor pământul. Românii au deschis 
bisericile. Până atunci, noi, copiii, 
nu aveam dreptul să mergem cu 
uratul, cu colinda, cu chiraleisa, 
cu boboteaza...

Şi dacă Mircea V. Ciobanu 
pune această întrebare, atunci el 
știe și răspunsul. Totuși am să-i 
amintesc un lucru. MVC zice așa: 
dumneata trebuie să-i mulțumești 
din tot sufletul mareșalului, că 
dacă mareșalul nu impunea ad-
ministrația română civilă, care a 
organizat învățământul, cultura, 
dumneata nu ai mai fi avut noro-
cul să faci școală, de aceea trebuie 
să-i fii recunoscător. Şi eu zic, dar 
să știi că ai dreptate. Pentru că ad-
ministrația militară era germană, 
iar cea civilă – românească.

- Probabil că acest moment 
al biografiei Dvs. v-a făcut, 
atunci când ați urmat doc-
torantura, să-l alegeți pe 
Vasile Coroban conducător 
științific al tezei de docto-
rat?
Să urmăm firul vremurilor. În 

1947, tatăl meu, care era contabil 
într-o cooperativă de consum, a 
fost trimis să lucreze la Congaz. Şi 
era foametea cea mare. Dacă era 
funcționar de stat, se mai găsea 
câte ceva. Tata l-a luat la el pe 
bunelul, apoi pe bunica, câte o 
săptămână. A venit și rândul meu. 
Era în ‘47, la Congaz mureau oa-

„Eu sunt o ființă, 
o structură și un autor”

Vladimir Beșleagă

menii cu miile. Azi mă mir cum 
se închină găgăuzii la ruși, după 
ce le-au făcut așa prăpăd. În acel 
sat era un profesor care avea o 
bibliotecă mare. Fiica lui a plecat 
în România, el a rămas. Am des-
coperit biblioteca lui. Cât am fost 
acolo, vreo două săptămâni, nu-
mai în bibliotecă stăteam. Citeam, 
citeam. Şi am reîmprospătat, am 
reînviat ceea ce învățasem în școa-
la românească. Mi-am revenit. 
Ţin minte cum îl citeam cu nesaț 
pe Alecsandri care era mai ușor, 
mai accesibil pentru mine. Citeam 
pastelurile. Şi iată, în 1947, toam-
na, am compus primele versuri în 
stilul lui Alecsandri. 

„Domeniul satirei 
și al umorului 
totdeauna mi-a 
fost aproape”

- La 16 ani.
Cam târziu. Cei cu școli nor-

male, Labiș, de pildă, a început să 
compună la 12 ani. Iulia Hasdeu 
compunea deja la 5-6 ani, pentru 
că avea profesori acasă. Marea pa-
coste a lumii moderne este oficia-
lizarea școlii. Şcoala din timpurile 
noastre nivelează, uniformizează 
omul. Şcoala adevărată este cea 
individuală. Fiecare personalitate 
trebuie să-și aibă învățătorii lui.  

Am început cu niște versuri 
umoristice: „Merge moșul la fân-
tănă/ Cu barba albă de smântână”. 
Ori cum i se spunea la noi la bu-
nel – bâtu. Pe urmă am început 
să scriu pasteluri despre ploaie, 
vânt, secetă etc.

- Semnați și texte umoristi-
ce. Ce importanță acordați 
acestui gen? Umorul este 
pentru Dvs. ceva prioritar 
sau ocazional? 
Am cartea „Mama. Casa. Pă-

mântul”. Mama m-a învățat să 
citesc de la 5-6 ani. Ea nu a făcut 
școală, dar știa carte și m-a în-
vățat și pe mine. A fost o femeie 
de spirit, cred că de la mama am 
moștenit simțul umorului și gustul 
pentru frumusețea cuvântului. 
Toată viața mea am considerat 
că umorul, gluma, snoavele aduc 
bucurie și salvează omul de cenu-
șiul vieții, de anodin, de rutină, de 
anost, de plictiseală. Când aveam 
o nevoie, o durere, nu o luam în 
grav și treceam peste ea. 

La absolvirea universității am 
fost lăsat la doctorantură, la as-
pirantură, cum se spunea. Am 
făcut trei ani de doctorantură. 
Vasile Coroban mi-a recoman-
dat să studiez arta romanului 
la Liviu Rebreanu. Am lucrat la 
teză cam un an, după care tema 
mi-a fost anulată pentru că s-au 
deteriorat relațiile cu România, 
s-a schimbat atmosfera. După 
moartea lui Stalin, trei ani de 
zile am stat prin biblioteci, am 
citit și am pregătit teza, dar n-am 
finalizat-o și n-am susținut-o. Şi 
când să se împlinească cei trei 
ani, era în toamnă, primesc cita-
ție de la judecătorie. Merg acolo 
de dimineață să văd ce crimă am 
făcut. Şi până să vină judecăto-
rul, eu mă zbuciumam și mă vâr-
coleam. Vine judecătorul și spu-
ne: uite, avem o reclamație de la 
rectorat că dumneata nu vrei să 
eliberezi locul din cămin. M-au 
dat în stradă. Umblam brambu-
ra prin oraș, când m-a pescuit 

Petru Zadnipru, redactor-șef la 
revista „Chipăruș”. M-a angajat 
ca redactor.

Acolo, frate, am găsit o familie 
de o mare frumusețe în frunte cu 
Petru Cărare, Aureliu Busuioc, 
Alexandru Vasiliuc, Mihail Mel-
nic, Constantin Condrea. Şi m-am 
încadrat acolo. A fost o perioadă 
fantastică de libertate, de gândi-
re, de tot. În august 1959, pleacă 
Zadnipru în concediu și rămânem 
noi de capul nostru, să scoatem 
o revistă bombă unde băteam în 
toți, mai ales în birocrați. Era unul 
Codiță Ivan Sergheevici. Marinat 
scrie un material despre falsifica-
rea-rusificarea actelor de identi-
tate, a cererilor, și-l intitulează 
„Codescurtov”. Eu semnez un text 
și vizez dogmatismul criticii lite-
rare, unde vorbesc că s-a editat 
Caragiale și alții, dar numai nu 
Vlahuță, care avea o carte care se 
numește „România pitorească”. 
Iar jos semnez – Hodorojenco, 
candidat în științe filologice. Petru 
Cărare scrie poemul satiric „Băile 
din Pompei”, elogios. Dar să nu 
uitați cine se scălda în ele – pa-
tricienii, nu sclavii. Când a ieșit 
această ediție bombă, a ajuns la 
marii băgători de seamă și aceia 
imediat au semnalizat ca revista să 
fie confiscată, iar ziariștii – conce-
diați. Dar nu așa, pur și simplu. Te 
obligau să scrii tu însuți cererea: 
„Proșu menea osvoboditi...”. Şi 
cum zicea Cărare: „Osvoboditi 
nas ot vas”. Am fost concediat eu, 
Marinat și Cărare. Marinat, care 
făcuse șase ani de pușcărie, era 
mai îndârjit și a mers la marele 
ideolog Aleksandr Medvedev. L-a 
amenințat că, dacă va fi concediat, 
va ridica tot Chișinăul asupra sa. 
Acela a dat înapoi. Acest Medve-

GAZETA de Chișinău inaugurează ciclul de 
interviuri SENIORII, în care vom discuta 
cu oameni valoroși ajunși la vârsta 
înțelepciunii.
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dev a fost și rector la universitate.  
Iată și un alt episod pe care 

l-am spus și la 1 aprilie. Cărare, 
plecând din serviciu, ce a făcut? 
A găsit o caricatură cu un iepu-
re care șede picior peste picior 
la marginea pădurii, pe o ban-
că, și jos scrie rusește: „Eliberat 
din propria dorință din serviciu 
pentru că s-a uitat ponciș la na-
cealstvă...”, a lipit caricatura pe 
biroul său, și-a luat trenciul, hâr-
tiile și a plecat. După cum vedeți, 
domeniul satirei și al umorului 
totdeauna mi-a fost aproape. 

- Dle Beșleagă, ce relație 
există între vocația de 
scriitor și conformismul 
habitual?
Vocația de scriitor vine de la 

Dumnezeu. Dumnezeu îi pune 
omului palma în cap și-i spune: 
tu ești scriitor. Scriitorul însă e și 
el un om. Trebuie să ai principii 
foarte puternice ca să nu deviezi 
și să nu trădezi. Oamenii care nu 
s-au conformat sunt foarte rari. 
Şi acum am să aduc exemple. Ge-
nerația mea, care s-a format după 
război, a avut norocul de acea pe-
rioadă de liberalizare, adică de 
slăbire a chingilor cenzurii, și de 
contactele cu marea literatură 
română. 

Ziceam că a fost favoarea des-
tinului să ne formăm în acea pe-
rioadă de libertate, că pe urmă a 
venit deceniul șapte. În literatura 
din Basarabia a fost un deceniu 
de marasm. Scriitori care în anii 
60 au editat lucrări de mare clasă, 
care rezistă – și Busuioc, și Druță, 
și Vasilache, și Marinat, și alții – 
au scris cărți care acuzau regimul. 
În anii 70 însă au cedat. Au cedat, 
dar cum? Pe de o parte, exista at-
mosfera generală, era deceniul 
marasmului în Uniunea Sovietică, 
economia civilă era la pământ și, 
după modelul lui Brejnev, toată 
lumea bea. Beții, beții, beții... A 
ajuns și la scriitori. 

„O singură viață ai 
tu, scriitorule, ești 
dator să dai cărți 
tot mai adânci”

Unii scriitori au început să 
scoată cărți conformiste. Nu le 
spun pe nume. Dumnezeu cu dân-
șii. Dar știu unul, care a suferit 
mult, i-am zis: „Băi frate, tu de ce 
scrii? Tu, care ai suferit...”. Ştii ce 
mi-a zis? „Lăsați-mă să trăiesc!” 
Adică să-l lăsăm să-și asigure exis-
tența. Așa a făcut-o și Costenco, 
și Marinat, și Busuioc. Busuioc a 
scris „Unchiul din Paris”, niște 
fleacuri, „Ploi de scurtă durată”. 
Bine că a apucat, sărmanul, li-
bertatea, perestroika, și a dat la 
lumină romane de mare clasă, dar 
era să rămână un conformist. 

- Ce șansă are literatura în-
tr-o țară ocupată sau sub 
ocupație hibridă? 
Eu cred că literatura nu depin-

de în mod direct de regim. Ea este 
autonomă. Şi dacă are creatori 
veritabili, în cele mai grele tim-
puri pot fi create lucruri de mare 
valoare. Cu cât condițiile sunt 
mai grele, cu atât arta înflorește. 
Şi din contra, când viața e mai 
bună, arta începe să pălească, să 
se superficializeze. Vezi acum ce 
se întâmplă? În scrisul nostru, în 
special în proză, e libertate totală, 

nicio cenzură, nicio restricție. Mă 
uit la unii autori care au început-o 
bine, dar care, în loc să evolueze 
în profunzime, merg pe orizontală 
și, uneori, în scădere. O singură 
viață ai tu, scriitorule, ești dator 
să dai cărți tot mai adânci. 

Ştii care e principiul meu ce mă 
face să scriu o carte? Totdeauna 
spun: durerea, marea durere a su-
fletului, pentru mine și pentru cei 
ca mine. Prima mea carte adevă-
rată a venit din durerea pierderii 
mamei. Cea de-a doua carte care 
mi-a fost arestată și aproape 20 
de ani nepublicată, e romanul is-
toric „Cumplite vremi”, scris din 
durere. Nu am scris din plăcere. 
Acum aud pe mulți că scriu și spun 
că „mie îmi place să scriu”. Cum 
dracu, bre? Eu mă zbucium, mă 
zvârcolesc, nu-mi place niciodată 
cutare și cutare. 

- În romanul „Zbor frânt”, 
ați revoluționat stilul pro-
zei basarabene: monologul 
interior și linia discon-
tinuă a narațiunii erau 
elemente absolut noi în 
peisajul prozei din partea 
locului. Și ajungem la în-
trebarea: ce e mai impor-
tant,  forma sau fondul? 
Fondul sau forma? 
Nicăieri, în niciun fenomen al 

lumii, nu este cum este în artă. For-
ma este parte din conținut. De ce? 
Pentru că arta, în special literatu-
ra, se ocupă de om. Pe parcursul 
istoriei literare omul a fost văzut, 
încet-încet, întâi ca o creatură a lui 
Dumnezeu, sub lumina teocratică, 
pe urmă aristocratică, pe urmă a 
venit lumina democratică. Acum, 
omul este conceput integral, nu 
mai sunt tabuuri, nu mai sunt li-
mitări de aspecte, se merge la fizio-
logie, la sex, la tot ce vrei. Stilul se 
schimbă, problemele însă rămân 
aceleași: fericirea – nefericirea, 
dragostea – ura, binele – răul. 

- Stilul acesta deosebit, din 
„Zbor frânt”, a însemnat 
și o expresie a revoltei pe 
care ați trăit-o?
Eu cred că stilul din „Zbor 

frânt” a fost influențat de faptul 

că m-am conectat nu doar la litera-
tura română postbelică sau la cea 
europeană contemporană, dar și la 
experiențele noului roman francez, 
cu Nathalie Sarraute, Robbe Grillet 
ș.a. Pe de altă parte, eu sunt o fiin-
ță, o structură și un autor, nu sunt 
doar un cititor de beletristică. Am 
citit și citesc mereu filosofie, ști-
ințe exacte, psihologie, psihiatrie. 
M-am inițiat în toate domeniile 
culturii, nu doar în literatură și be-
letristică. Am vrut să-mi dau seama 
ce e lumea asta, ce este omul, ce 
este materia, cum a apărut. Am 
mers în adânc. Şi gândirea mea 
ca autor este destul de complexă. 
Vreau să vă spun un caz. Mergeam 
de la Uniunea Scriitorilor spre tro-
leibuz, când un cetățean de vreo 70 
de ani se oprește, se uită la mine 
și-mi spune: „Ştiți că eu de trei ori 
am încercat să citesc „Zbor frânt” și 
n-am putut?”. Am luat act și atât. 
Pe urmă mi-am adus aminte că 
am avut un traducător de la Ode-
sa. El îmi spunea că acest roman 
nu este lizibil. „Nu vor avea acces 
mulți cititori la el”. Consider că 
literatura autentică cere efort atât 
de la autor, cât și de la cititor. Eu, 
în fața unui text, îl percep. Textul 
acesta nu este altceva decât o codi-
ficare a gândurilor, sentimentelor 
și imaginilor pe care le-a produs 
autorul. Şi el a codificat ceea ce 
a vrut el. Eu vin să decodific, iar 
pentru asta trebuie să depun un 
efort. Acesta este destinul cărților 
„complicate”. 

- La începutul perestroi-
kăi, Dvs. erați pasionat de 
scrierile istoricului Lucian 
Boia, ca, pe parcurs, să vă 
desolidarizați de el. Prin ce 
explicați această oscilație?
Eu eram curios să-l citesc pe 

Boia pentru că el venea cu o nouă 
viziune asupra istoriei români-
lor. Istoria românilor era foarte 
oficializată, liniarizată și dogma-
tizată. Iar el venea să demitizeze. 
Era ceva nou. Dar pe urmă am 
văzut că a mers prea departe și 
a demontat lucruri sfinte. Şi am 
început să polemizez cu el. Adică 
nu să polemizez în public, dar să 
mă disociez de el. Pentru că istoria 

popoarelor nu este materie pentru 
istorici ca să-și etaleze capacită-
țile sau spiritul analitic. Istoria 
popoarelor este sfântă. Nu poți 
să zici că un popor este bun, rău, 
păcătos. Toate popoarele sunt așa 
cum le-a creat Dumnezeu. Oame-
nii pot fi și buni, și răi, dar poporul 
nu poate fi judecat. 

„Omul rămâne 
credincios 
propriei sale 
esențe și ființe”

Dar cu Boia am avut o alter-
cație, sau o replică. El a editat la 
centenarul Marii Uniri o carte 
în care spune că „Marea Unire a 
fost o întâmplare”. O întâmplare? 
Am zis atunci că Boia a făcut-o de 
oaie. Ce înseamnă „întâmplare”? 
Eu spuneam că el este format de 
școala istoriografică franceză, care 
înseamnă demitizare totală a isto-
riei. Bine, popoarele culte, care au 
trăit și s-au format în mod normal, 
ca germanii sau francezii, își pot 
permite să-și bată joc sau să râdă 
de mituri, pentru că ele și-au par-
curs evoluția lor firească. Poporul 
român a fost divizat totdeauna. Şi 
azi e divizat. Pentru români este 
sfânt idealul național și idealul 
unirii. Nu poți să-ți bați joc sau 
să ironizezi pe asemenea subiecte. 
Şi Boia și-a permis acest lucru. 

- Istoria este una din pasi-
unile și preocupările Dvs. 
constante...
Da, așa am fost întotdeauna. 

Pentru că mi-am cinstit prede-
cesorii, strămoșii. Am avut un 
dialog cu bunelul meu deportat. 
Şi-i făceam reproșuri. Îi ziceam: 
„Bâtule Andrei, de ce nu te-ai dat 
dumneata cu colhozul?”. Pe urmă 
mi-am dat seama ce prost am fost, 
să-l învăț eu minte. Cum putea el 
să se dea? El a fost primul care a 
intrat în comună, a dat caii, bo-
roana. Pe urmă a văzut că acolo 
s-au adunat toți leneșii și numai 
gospodarii lucrează, dar leneșii 

stau și fumează, și a ieșit de acolo. 
Şi pentru asta l-au judecat. I-au 
dat un an de zile de muncă silnică. 
Când a ieșit, și-a cumpărat iar cai 
noi și a pornit gospodărie, după 
aceea l-au deportat, ca peste un 
an să moară. Şi eu să îi zic: cum 
de nu te-ai dat mata?... Apoi, am 
zis că nu: asta înseamnă om. Asta 
înseamnă adevărul. Omul rămâne 
credincios propriei sale esențe și 
ființe. Asta este sursa tragediei 
umane. 

În 1969-70, am lucrat la ro-
manul „Noaptea a treia”, așa se 
numea „Zbor frânt”. Era expresia 
unei revolte, venea cenzura, dom-
nea o atmosferă care a durat ani 
după moartea tiranului. Acea carte 
mi-a fost tăiată de către colegiul 
de redacție în frunte cu Emilian 
Bucov. Eram secretar de redacție, 
iar Bucov era redactor-șef. Şi mi-a 
tăiat cartea. La colegiul de redacție 
Bucov spunea că el a citit până la 
pagina 13 și mai mult nu a putut. 
Şi-i dă cuvânt lui Cosmescu. A fă-
cut-o pe procurorul. A început să 
peroreze împotriva mea. Nu-i plă-
cea stilul. Până la urmă, mi-o pune 
în bot. Dar eu aveam acolo un per-
sonaj care se numea „Moja”. Şi-mi 
spune că acesta este diminutivul 
de la Moise. I-am răspuns că nu 
știu. Aveam un coleg de facultate, 
Şpac, Vanea Şpac, care a crescut 
printre evrei și-mi tot servea nume 
de-ale lui. Şi era unul Moja. Şi eu 
am pus un Moja. Asta însemna că 
eu sunt antisemit. Eu am un per-
sonaj antisemit și cartea e tăiată. 
Când am editat cartea mai târziu, 
l-am schimbat în „Guja”. Un nume 
de origine slavă. 

Un lucru care n-a fost scris nici-
odată. În același colegiu de redac-
ție, că Bucov își crease un colegiu 
ca să-i fie lui pe plac, activa Samson 
Şleahu – un evreu. Şi când ies eu 
plouat, vai de capul meu, el se dă la 
ureche și-mi zice: „Aș vrea și eu să 
am o carte ca asta”. El a citit-o și a 
văzut că acolo e literatură serioasă. 
Cum zicea Vasile Vasilache: „textul 
bătut nu în două ițe, dar în patru, 
în șase, în opt ițe”. Dacă sunt pe 
lume opt ițe. 

Continuare în pag.14
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Continuare din pag.13

Acum istoria e și mai tristă. 
Acum se dărâmă talpa țării; satele 
se depopulează. Orașul Chișinău 
crește și înflorește și se transfor-
mă într-un Babilon. Clădiri mari 
stau câte 10-20 de ani goale. Cine 
a construit atâtea clădiri? De unde 
banii ăștia? Mafia internațională 
construiește, ca deodată să dea 
năvală și să ne înghită cu totul. 
Vor da năvală peste noi străinii, 
care au bani mulți. Se constru-
iește, se construiește și blocurile 
stau pustii. Dacă au murit satele, 
am murit și noi, pentru că orașele 
nu sunt ale noastre. 

- Domnule Beșleagă, e 
patriotismul sau naționa-
lismul o virtute sau este, 
după cum se zice, ultimul 
refugiu al canaliei? E o ru-
șine azi să fii patriot?
Naționalismul este o calitate. 

Termenul a fost compromis sau i 
s-a atribuit o conotație negativă. 
Naționalismul este un sentiment 
firesc. Nu poți să zici că între frați 
nu există o relație. Iar națiunile s-au 
format pe baza unei culturi comune. 
România este produsul unor oa-
meni de cultură și, în primul rând, 
al scriitorilor, pentru că ei au fost 
cei care au adunat laolaltă neamul 
românesc. Dar în perioada globali-
zării, a uniformizării,  se întâmplă 
un proces foarte interesant. Cu 
cât crește tendința de globalizare, 
cu atât mai puternic se manifestă 
fenomenele separatismului și ale 
individualității naționale. Pentru 
că neamurile se pierd. Națiunile 
mari își asigură dominația asupra 
celor mici. Iar cele mici se apără.

- Să înțelegem că naționa-
lismul basarabean este o 
reacție la șovinismul ru-
sesc?
Da, așa a spus și un scriitor de 

limbă rusă, după război. Îl cita pe 
Lenin și spunea că naționalismul 
este o reacție la deznaționalizare.

„O viață lungă 
este o favoare 
și, uneori, 
o tristețe”

- Atunci să vă întrebăm 
altfel, care sunt modelele 
Dvs. în literatură?
Nu pot să vă spun că am avut 

un model. Pentru că am lucrat la 
teza Rebreanu, mai mulți critici 
au afirmat că am adoptat metoda 
lui Rebreanu. Vreau să vă spun că 
nu e adevărat. Ceea ce am preluat 
de la Rebreanu a fost metoda de 
lucru: am scris data și lucrez. 

- Domnule Beșleagă, o via-
ță lungă este un avantaj 
sau un dezavantaj pentru 
un om al scrisului? 
O viață lungă este o favoare pen-

tru un scriitor și, uneori, o tristețe. 
De ce? Pentru că, trăind, un autor 
editează cărți. Cărțile au destinul 
lor, norocul lor. În actualitate ele 
pot avea un ecou. Un scriitor poate 
să fie foarte popular. Pe urmă se 
schimbă generațiile, se schimbă 
oamenii, cititorii, epoca, dar scrii-
torul trăiește și vede că timpul lui 
a trecut, nu mai este ce era. 

Eu, chiar zilele trecute, mi-am 
adus aminte de Ion Druță. El a 
fost un scriitor colosal, la timpul 
lui. El a recuperat o sută și ceva 

de ani de tăcere. El a venit să dea 
glas literaturii care 100 de ani sub 
țarism nu s-a dezvoltat. Pe urmă 
au venit alte timpuri. Am auzit 
odată în troleibuz discuția dintre 
două rusoaice: „Ştii ce a spus Dru-
ță? Druță a spus: „Dulce copilă”. 
Îți închipui, să ajungi tu în gura 
unor rusoaice, să repete cuvintele 
tale ca pe ceva sfânt, ca pe o re-
velație! Acum o colegă spune că 
nu-l mai poate citi pe Druță. Este 
ilizibil pentru ea. Iată acesta este 
un avantaj - să trăiești mult și să 
vezi cum s-au schimbat cititorii. 

- Domnule Beșleagă, care 
este întrebarea pe care ați 
așteptat să v-o punem, dar 
nu v-am pus-o?
Eu am să pun o întrebare și tot 

eu am să răspund. Când a început 
anul 2021, aflu la vreo săptămână 
despre inițiativa Muzeului de Li-
teratură „Mihail Kogălniceanu”, 
precum că dna directoare a făcut 
un demers la guvern ca anul 2021 
să fie declarat Anul Coșeriu și m-a 
atașat și pe mine acolo, pentru că 
eu sunt născut în 25 iulie 1931, iar 
Coșeriu în 27 iulie 1921. Ce se în-
tâmplă? Guvernul lui Chicu și-a dat 
demisia. Doamna Maia Sandu făcea 
eforturi ca să obțină anticipatele. 
Şi toată lumea a uitat că acesta este 
Anul Coșeriu. Se duce Anul Coșe-
riu. Cui îi pasă de Coșeriu? Ştiți ce, 
oameni buni, de-acum Coșeriu n-o 
să protesteze, n-o să se întristeze, 
n-o să se amărască. Dar eu ce să 
fac? Voi ieși la sfârșit de an sau la 
ziua mea și le voi spune că dacă așa 
e treaba, apoi vă dau anul acesta 
înapoi, dar vă cer ca deceniul care 
urmează să fie al meu. Îmi dați un 
deceniu pentru un an?

- Dar care e întrebarea par-
șivă pe care nu v-am pus-o?
Eu acum citesc greu, am multe 

ore de meditație. De la 2000 încoa-
ce, țin jurnal. S-au adunat mormane 
de caiete. Şi când mai am câte o 
discuție și câte un scandal cu doam-
na mea, îmi fac mie proces. Şi zic, 
băi, ce fel de om oi fi eu pe lumea 
asta, pentru că este știut lucru că 
numai la marile pramatii li se dă 
viață lungă. Pe oamenii buni și aleși 
Dumnezeu îi cheamă la El devreme, 
iar pe poeți îi cheamă chiar din tine-
rețe. Pe mine, ca să vezi, mă lasă să 
trăiesc. Cred că mare pramatie mai 
sunt și eu. Şi încep să caut: ce-am 
făcut eu rău pe lumea asta? Şi am 
găsit, pentru că, în primul rând, 
m-am căsătorit. Şi am luat o fată de 
care am fost îndrăgostit din clasa 
a VIII-a. Ne-am căsătorit după ce 
am terminat facultățile, după doi 
ani. Familia noastră a eșuat. De ce? 
Pentru că ea era bolnavă, a suferit 
toată viața de astm bronșic, stătea 
2-3 luni la spital, acasă un pic. În 
1963, am fost chemat la concentra-
re, la armată. Şi eu am zis că n-o să 
mă mai întorc acasă. Şi am hotărât 
să concepem un copil. Un băiat. 
Băiatul n-a avut noroc. S-a născut 
din mamă bolnavă și din nu știu ce. 
La 23 de ani, băiatul și-a curmat 
zilele. Ăsta a fost lanțul și nenoro-
cirea vieții mele din care conchid că 
Dumnezeu îmi dă viață lungă ca eu 
să am timp să-mi ispășesc păcatele, 
să mă cunosc, să știu ce a fost viața. 
Iată asta a fost tragedia vieții mele. 
Cred că fiecare om are o tragedie. 
Dar trebuie să recunoască, să aibă 
curaj. Dacă-mi dă Dumnezeu zile, 
voi mai scrie niște memorii. 

La discuție au participat: 
Gheorghe Bâlici, 

Rodica Mahu, Victoria Popa și 
Natalia Munteanu

Dan Dungaciu: „Rușii nu 
mizează pe o singură persoană 
sau pe un singur partid”

„Alegerile anticipate din Re-
publica Moldova pot fi privite din 
mai multe unghiuri. Alegerile par-
lamentare nu vor fi o confruntare 
între Maia Sandu și Igor Dodon 
și ar fi o naivitate să vedem așa 
realitatea din Republica Moldova, 
ar însemna să îi acordăm lui Igor 
Dodon un statut prea mare. Igor 
Dodon este unul dintre cei care au 
îmbrăcat în politica din Republica 
Moldova haina blocului estic, dis-
tincția stânga-dreapta e aproape 
irelevantă în Republica Moldova 
în mod real, deci a îmbrăcat haina 
blocului estic împotriva blocului 
vestic, așa cum au făcut-o și alții 
înaintea lui.

Federația Rusă nu l-a ajutat pe 
Igor Dodon nici la alegerile prezi-
dențiale, cum ar fi putut s-o facă, 
prin urmare este o eroare stra-
tegică, dacă reducem toate ale-
gerile parlamentare și anticipate 
la confruntarea Maia Sandu-Igor 
Dodon, după părerea mea ratăm 
esența dezbaterii.

Miza principală a alegerilor 
parlamentare este care va fi pa-
chetul de control al Federației 
Ruse în Parlament și respectiv 
în Guvern. Pachetul de control 
al Federației Ruse poate fi repre-
zentat și de Igor Dodon, și de Şor, 
și de Renato Usatîi, deci de mai 
mulți candidați, pentru că Federa-
ția Rusă nu mizează pe o singură 
persoană sau pe un singur partid, 
ceea ce vrea Federația Rusă este 
un pachet de control.

„Pachetul de control” 
al Rusiei, miza reală 
a alegerilor din R. Moldova

Federația Rusă nu vrea să aibă 
toată puterea în R. Moldova pen-
tru că, după eșecul memorandu-
mului Kozak din 2003, Federația 
Rusă a înțeles că, chiar dacă are 
pe hârtie toată puterea, Republica 
Moldova poate eșua.

Rusia a înțeles atunci că pentru 
a obține ceva geopolitic în Repu-
blica Moldova are nevoie de o coa-
liție Est-Vest. Deci Federația Rusă 
nu vrea puterea în R. Moldova, 
mai ales că dacă obține puterea 
trebuie să o plătească, să susți-
nă financiar R. Moldova, și, cum 
s-a văzut foarte limpede în timpul 
guvernării lui Dodon, nu a oferit 
niciun sprijin în R. Moldova. A 
promis împrumuturi financiare, 
dar n-a dat nimic. 

Şi în al treilea rând, doamna 
Maia Sandu, care este cel mai vo-

tat politician din R. Moldova, are 
acum șansa să reitereze scenariul 
ucrainean care constă într-o victo-
rie de 73% a lui Zelenskiy urmată 
de o majoritate în Parlamentul 
ucrainian. Are șansă teoretic, dar 
nicio garanție că partidul PAS va 
putea să refacă performanța ului-

toare a doamnei Maia Sandu care 
a câștigat 900.000 de voturi.

Deocamdată niciun partid 
pro-european din R. Moldova nu 
a obținut ceea ce își propune să 
obțină PAS-ul și asta este miza 
acestor alegeri, dacă se va reuși o 
majoritate. Teoretic, există aceste 
șanse; practic, este mai dificil și 
depinde de mai mulți factori. În 
primul rând, depinde de partidele 
care vor intra în Parlament dintre 
partidele pro-europene. Partidul 
Platforma DA al domnului Năsta-
se la ultimul sondaj a fost creditat 
cu 5% să intre în Parlament, nu 
știu dacă își vor concretiza aceste 
șanse. 

Unionismul în R. Moldova 
este prezent în sondaje la 47%, 
dar este absent în viața politică 
reală. Nu există reprezentare po-
litică unionistă, deci una dintre 
mizele alegerilor parlamentare 
este dacă unionismul va trece în 
Parlament. În acest moment sunt 
trei expresii politice al unionismu-
lui: Blocul Mișcarea pentru Uni-
re, Partidul Unității Naționale și 
AUR-ul care deocamdată nu are 
un statut politic foarte clar acolo. 
Va câștiga în această bătălie între 
unioniști acea formațiune politică 
care va reuși în ochii electoratului 
să devină coagulantă. Dacă sunt 

Într-un interviu pentru PS News, sociologul 
Dan Dungaciu, directorul Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale „Ion 
I. C. Brătianu” al Academiei Române, susține 

că adevărata miză a alegerilor parlamentare 
anticipate din Republica Moldova va fi „pachetul 
de control” pe care-l va obține Federația Rusă în 
Parlament și Guvern. Sociologul spune că Rusia 
nu vrea toată puterea în R. Moldova, pentru 
că altfel va trebui „să o susțină financiar”. De 
asemenea, Dungaciu este de părere că marea 
surpriză ar putea veni din România, el creditând 
AUR cu șanse serioase de a ajunge în Parlamentul 
Republicii Moldova.

trei formațiuni politice care cer 
votul unioniștilor este clar că nu 
va câștiga niciuna pentru că va 
descuraja electoratul unionist să 
se ducă către acele partide, iar o 
parte a electoratului unionist se 
va duce poate spre partidul PAS, 
adică spre doamna Maia Sandu. 
Dacă unul dintre partidele unio-
niste va transmite mesajul că e 
coagulat, adică să adune cât mai 
mulți lideri unioniști și să îi pună 
pe aceeași listă în forma blocului 
sau în forma listei unitare și astfel 
va exista posibilitatea ca lebăda 
neagră să apară, aceasta fiind 
reprezentată de trecerea pragu-
lui electoral, de 5% a unui partid 
unionist”, spune analistul.

Surpriza va veni 
din România

„Eu cred că cele mai mari șan-
se să îndeplinească un asemenea 
mandat și o asemenea speranță 

a unioniștilor o are partidul nou 
intrat pe scena politică a R. Mol-
dova, și anume AUR, pentru că 
el aduce o prospețime politică 
pe care din păcate ceilalți lideri 
politici din R. Moldova nu o au. 

AUR este ceva inedit, este și 
echivalentul unui partid politic 
din Parlamentul României și 
până în prezent niciun partid 
politic din Parlamentul României 
n-a susținut unionismul din R. 
Moldova. Toți au susținut euro-
penismul în R. Moldova și de data 
aceasta avem o situație în care 
există parlamentari de la Bucu-
rești care susțin explicit unionis-
mul în R. Moldova, deci tot acest 
conglomerat de factori ar putea să 
schimbe datele problemei, pentru 
că o forță unionistă coagulată va 
strânge voturi potențiale de la 
PAS, din interiorul R. Moldova, 
dar și din afara R. Moldova. Din 
acest punct de vedere, există un 
electorat de margine al PAS-ului 
unionist care e o opțiune clară 
unionistă veritabilă și poate duce 
spre ea. Acesta este unul dintre 
elementele pe care eu le-aș ur-
mări cu atenție la alegerile din 
Republica Moldova”, conchide 
Dan Dungaciu.

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

C U L T U R Ă

– Spune-mi, te rog, dragă 
Victor Triboi, te-ai năs-
cut la țară sau la oraș? Ai 
mers la teatru din copilă-
rie? Când ai decis să te faci 
actor?
M-am născut în Chișinău, în 

anul 1978. Sunt din generația co-
piilor care așteptau cu nerăbdare 
ziua de duminică, pentru ca să 
poată privi o poveste la televizor. 
Urmăream în program când sunt 
difuzate desene animate. Nu eram 
atunci răsfățați precum copiii de 
azi cu filme și desene animate 
non-stop! Sunt din generația co-
piilor care așteptau sărbătorile de 
iarnă ca să mănânce mai multe 
bomboane, bezele și mandarine! 
Ziua întreagă ne jucam afară și 
mergeam cu bicicleta cutreierând 
tot orașul. Vacanțele de vară le 
petreceam la țară. 

Când eram în clasa a 5-a, am 
avut marele noroc să nimeresc pe 
mâna regizorului Leonid Cebo-
taru, la cercul dramatic pe care-l 
conducea atunci. El ne cerea să 
intrăm în pielea personajului, ne 
explica ce înseamnă trăirea sce-
nică. Ne spunea adeseori: „nu te 
cred”, „trebuie să simți”… El mi-a 
dat curaj și m-a îndrumat ca un 
părinte într-ale artei teatrale. 

– Ce facultate ai absol-
vit?
Abia după armată am ajuns la 

Universitatea de Stat a Artelor 
din Chișinău, la Facultatea Artă 
Teatrală, specialitatea Actor de 
teatru și cinema. Am studiat în 
clasa dlui Emil Gaju. Pedagogi 
mi-au fost și Silvia Berov, Ghe-
orghe Pietraru. La facultate m-am 
convins din nou că principiul de 
bază al măiestriei actorului este 
cel despre care aflasem încă la 
cercul dramatic: „trebuie să sim-
ți”. Deosebit de sensibilă era dna 
Silvia Berov, cu inteligența ei, cu 
sufletul ei mare și cu grija pentru 
fiecare dintre noi. În momentele 
când o copleșeau emoțiile, vorbea 
în limba rusă, deoarece este șco-

lită la Şcoala Teatrală „Şciukin” 
din Moscova: „Ну, мой дорогой, 
давай убеждай! Здесь тебе 
никто не может помочь, так что 
самовыражайся!” („Hai, dragu-
le, convinge-ne! Pe scenă nimeni 
nu te poate ajuta, exprimă-te!”). 
Chiar și astăzi, fiind actor profesi-
onist la „Luceafărul”, tot cu ASTA 
mă ocup – mă exprim. Încerc să 
joc în așa fel încât publicul să mă 
creadă. 

– Activezi de mai mulți ani 
la Teatrul „Luceafărul”, ai 
colaborat și cu Teatrele 
„Alexei Mateevici”, „Gin-
ta Latină”, cu Naționalul 
„Mihai Eminescu”. Dar 
abia în ultimii doi ani ai in-
terpretat roluri principale 
în spectacole de rezonanță 
ale „Luceafărului”. Pentru 
spectatori ești o revelație 
– publicul, de fapt, te-a re-
descoperit. 
Acum doi ani, am avut noro-

cul să-l cunosc pe regizorul Slava 
Sambriș, pe care l-am descoperit 
și-l apreciez ca regizor. Primul 
spectacol la care am lucrat este 
„Flori de mină” de Szekely Csaba, 
fac rolul lui Ivan.

– Da, e un spectacol fasci-
nant, rezolvat într-o cheie 
regizorală proaspătă, vi-
guroasă. Impresionează 
ambiția eroilor de a ră-
mâne în satul natal, de a 
păstra tradițiile, chiar dacă 
localitatea degradează, nu 
are nicio perspectivă. Per-
sonajul tău, Ivan, are un 
caracter puternic, nu-și 
părăsește tatăl țintuit la 
pat, îngrijindu-l cu devo-
tament, însă disperarea îl 
împinge spre alcool, el bea 
împreună cu prietenii ca 
să-și uite necazul. Cât de 
dificil e să te clatini mereu 
pe scenă rostindu-ți con-
comitent replicile foarte 
clar, răspicat? Ai exersat 

„Prințesa de cartier”, o premieră 
de succes la Teatrul „Satiricus”

„Prințesa de cartier” la Teatrul Național 
„Satiricus I. L. Caragiale” e un spectacol 
puternic, cu o structură precisă, amintin-
du-ne că esența teatrului este să ne arate 
clocotul vieții, al pasiunilor, al unor sen-
timente între care nu se poate întâmpla 
o conciliere. Eroii își doresc fericirea, o 
urmăresc ca pe o pasăre rară, vor s-o prin-
dă, însă ea le scapă mereu. Sunt nemulțu-
miți de condiția lor socială, de țara în care 
trăiesc, de relațiile cu semenii, iar nemul-
țumirea aceasta îi împinge spre violență. 
„Prințesa” Tania (Tanika, Taniuha) e în-
conjurată de violență, destinul îi oferă doar 
un moment de strălucire – atunci când se 
îndrăgostește, dar pentru aspirația ei spre 
iubire și libertate, plătește cu viața.

Amintim că „Prințesa de cartier” a 
dramaturgului Andrei Ivanov din Belarus, 
scrisă în 2017, e o piesă premiată la mai 
multe concursuri, pusă în scenă frecvent.

Piesa lui Andrei Ivanov, montată de 
Sandu Grecu la „Satiricus”, ține publicul 
conectat la zbuciumul personajelor, îl emo-
ționează, îl face părtaș la drama eroinei. 
Apreciem fervoarea, forța de expresie a 
Alexandrinei Grecu în rolul Taniei, trans-
figurarea ei este spectaculoasă, ardența 
trăirii developează calitățile sale de actriță 
tragediană.

Gheorghe Gușan în rolul lui Serioja e 
foarte credibil, jocul său nu e de suprafață, 
ci atinge profunzimi, este nuanțat, stările 
variază între tandrețe și cruzime.

Un spectacol de calitate, cu o distribuție 
remarcabilă din care mai fac parte Daniel 
Ciobanu, Andrei Suveică, Irina Rusu, Ion 
Grosu, Ira Cazac, Doina Gopsa, Roman 
Gopsa, Nicolae Racoviță. Un spirit tineresc 
traversează această nouă producție sce-
nică, la crearea ei și-au adus contribuția 
și Roman Malai, asistent regie, Ecaterina 
Salimova, costume, Dumitru Tanmoșan, 
coregrafie.

Fără a folosi cine știe ce efecte scenice, 
optând pentru o formulă concisă, electri-
zantă, trupa de la „Satiricus” ne-a făcut 
să simțim, după lunga pauză pandemică, 
gustul teatrului adevărat.

Irina NECHIT

„Sunt un avocat al personajelor 
mele, toate merită respectul meu”

Interviu cu Victor Triboi, actor la Teatrul „Luceafărul”

mult până ai obținut aceas-
tă dinamică?
Personajul meu pe parcursul 

a două ore este mai mult sau 
mai puțin beat. E dificil să joci 
această stare? Este vorba despre 
o tehnică actoricească pe care ori 
o însușești, ori nu. Ca un avocat al 
personajelor mele, vreau să spun 
că toate personajele pe care le joc 
merită respectul meu. 

– Spectacolul „Tata” în re-
gia lui Slava Sambriș e un 

punct de cotitură în cariera 
ta? Rolul Tata l-ai realizat 
greu? 
Ce pot să vă spun despre 

„Tata”? Într-o zi, am auzit de la 
Slava că ar vrea să monteze dra-
maturgie națională. Şi că se gân-
dește la piesa „Tata” de Dumitru 
Matcovschi. M-am bucurat mult, 
am zis că este foarte binevenit 
ca în anul jubiliar, când Teatrul 
„Luceafărul” împlinește 60 de 
ani, să abordăm așa un materi-
al. Mă gândeam că voi primi un 

Scene din „Prințesa de cartier” 
de Andrei Ivanov, montată de Sandu Grecu 

la „Satiricus”

rol, numai nu Tata. Ţopăiam prin 
curtea teatrului când deodată am 
aflat că rolul TATA trebuie să-l 
joc chiar eu!!! Atunci mi-a tre-
cut toată țopăiala. Îl tot întrebam 
pe Slava: „Ești sigur?”. La care 
el mi-a zis foarte calm să nu mai 
pun întrebări prostești și să tre-
cem la treabă. Şi mi-am amintit 
de vorbele dnei Silvia Berov: „Hai, 
dragule, convinge-ne!”.

– Soția ta, Olga Guțu-Cucu, 
este actriță la Teatrul Na-
țional „Mihai Eminescu” 
(TNME). Te-aș întreba spre 
final despre cei doi copii 
ai voștri – le place și lor 
teatrul?
Cei doi băieți ai noștri învață la 

Liceul cu Profil Artistic „M. Bere-
zovschi”, ambii în clase teatrale. 
Mihai, cu siguranță, vrea să devină 
actor. Iar Vlad se mai gândește, 
dar îi place actoria și chiar joacă 
alături de mama sa în spectacolul 
„Dosarele Siberiei”, la TNME.

– Săptămâna aceasta va 
avea loc premiera piesei 
„Fazanul” de Georges Fey-
deau, la „Luceafărul”, în 
regia lui Slava Sambriș. 
„Fazanul” e o comedie spu-
moasă, cu personaje fasci-
nante și dubioase, acțiunea 
devine o aventură, un risc 
și promite un suspans și 
o farsă pe cinste, în stilul 
dramaturgului Georges 
Feydeau”, se menționea-
ză în caietul-program al 
spectacolului. Ce rol faci 
în această piesă?
Îl joc pe Pinchard și mă bucur 

că, în ciuda pandemiei, teatrul a 
reușit să monteze această comedie 
care ne oferă bună dispoziție. Pro-
punem publicului o revigorantă 
terapie prin umor. Vă invităm la 
premieră!

– Mulțumim mult!

Interviu de Irina NECHIT

Victor Triboi în spectacolul „Flori de mină” de Szekely Csaba,  
regie – Slava Sambriș, Teatrul „Luceafărul”
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Îngrijirea picioarelor 
în timpul verii

„Răsplătește-ți picioarele și îți 
vei răsplăti întregul corp, pentru 
că, cu cât picioarele tale se simt 
mai bine, cu atât mai bine te vei 
simți și tu!”

Ne aflăm permanent în mișcare 
și, cu toate astea, uităm aproa-
pe constant să îngrijim cea mai 
trudită parte a trupului nostru: 
picioarele! Mai ales vara, ne con-
fruntăm cu deshidratarea pielii, 
picioare obosite și umflate, pie-
le întărită din cauza prafului cu 
care venim în contact pe stradă, 
a transpirației și a expunerii în 
exces la soare.

La fel ca și mâinile, picioarele 
noastre au nevoie de o îngrijire 
permanentă și specială în timpul 
verii. Folosirea unor pudre sau 
sprayuri antiperspirante pentru 
picioare și călcâie, precum și a 
unor creme hidratante bogate în 
vitaminele A și E este esențială. 
De asemenea, pentru picioare 
cât mai sănătoase este indicată 
folosirea încălțămintei din piele, 
bine aerisită, cu tocuri nu prea 
înalte, ciorapi din bumbac. În-
călțămintea în care transpirăm 
trebuie schimbată măcar o dată 
la două zile, pentru a-i lăsa timp 
să se usuce foarte bine.

Pentru o îngrijire completă a 
picioarelor este recomandabil să:

  - spălați picioarele de câteva 
ori pe zi cu apă și săpun, apoi să le 
ștergeți bine cu un prosop, insis-
tând asupra zonelor dintre degete!

  - pentru hidratare și relaxare, 
e bine să introduceți picioarele 

într-un vas cu apă călduță timp de 
10-15 minute; în apă puteți adăuga 
o jumătate de cană de miere și 
un sfert de cană de ulei de măs-
line: mierea are proprietăți anti-
septice, iar uleiul de măsline are 
efect puternic hidratant, în timp 
ce temperatura apei ameliorează 
senzația de oboseală a picioarelor.

- exfoliați pielea picioarelor, cu 
regularitate, de două ori pe săp-
tămână! Folosiți o piatră ponce 
și un exfoliant pe bază de sare de 
mare, pentru a îndepărta pielea 
moartă și bătăturile!

- tratați călcâiele crăpate! 
Acestea nu sunt doar inestetice, 
ci reprezintă și un pericol pentru 
sănătate, fiind un loc preferat de 
intrare în organism a agenților pa-
togeni; pentru crăpăturile superfi-
ciale există în farmacii numeroase 
produse care ajută la vindecarea 
acestora. Solicitați sfatul perso-
nalului de specialitate!

- dacă aveți, de obicei, proble-
me cu transpirația picioarelor, pu-
teți fi siguri că aceste probleme 
se vor agrava în lunile de vară. 
Chiar dacă purtați încălțăminte 
deschisă, care permite evaporarea 
transpirației, nu uitați să folosiți 
o pudră antiperspirantă sau un 
spray special pentru picioare, care 
va îndepărta cu succes și mirosu-
rile neplăcute!  

Aceste îngrijiri sunt absolut 
necesare dacă vreți să vă feriți 
de probleme specifice zonei pi-
cioarelor, cum ar fi:

 MICOZE: umiditatea în 

combinație cu praful, bacteriile 
și căldura favorizează apariția in-
fecțiilor fungice, precum „piciorul 
atletului” (o boală cutanată locali-
zată între degetele de la picioare, 
caracterizată prin fisuri, iritații, 
mâncărimi și crăpături).

 BĂTĂTURI: de cele mai mul-
te ori, din cauza încălțămintei prea 
strâmte și a tocurilor prea înalte, 
pielea se îngroașă foarte tare în 
spatele articulațiilor degetelor, 
formându-se astfel bătăturile.

 UNGHII ÎNCARNATE: ca-
uzate de creșterea marginilor la-
terale ale unghiilor în țesuturile 
moi din jurul lor, acestea pot fi 

tratate cu produse antiseptice și 
pedichiură specializată.

  Există și produse naturale 
(chiar și organice) care ajută la 
îngrijirea picioarelor, prin uleiu-
rile naturale esențiale din conți-
nutul lor, uleiuri precum cel de 
tea tree sau manuka (arborele de 
ceai din Australia, respectiv Noua 
Zeelandă), cu proprietăți antisep-
tice și antibacteriene dovedite. 
Ele sunt utile și pentru comba-
terea micozelor (ciupercilor), dar 
sunt adecvate și pentru îngrijirea 
complementară a picioarelor per-
soanelor diabetice. Alte ingredi-
ente, precum Aloe Vera, uleiul de 

mentă sau uleiul de măsline sau 
floarea-soarelui revitalizează și 
hidratează. Aceste produse pentru 
îngrijirea picioarelor pot fi folo-
site cu succes și după sport, înot 
sau saună.

Indiferent de varianta aleasă, 
este foarte important să asigurăm 
o îngrijire adecvată și constantă 
picioarelor noastre, în special în 
timpul verii. Făcând acest lucru, 
ne menținem picioarele sănă-
toase un timp îndelungat. Să nu 
uităm faptul că întotdeauna este 
mai bine și mai ușor să prevenim 
decât să tratăm piciorul bolnav.

saptamanamedicala.ro

Înainte de toate trebuie să înțelegi 
cum funcționează sistemul digestiv. Nu 
este deloc confortabil să te simți balonat 
și să ai gaze, dar de multe ori ți se poate 
întâmpla ca acest disconfort să apară 
seara, poate chiar înainte de culcare, 
ceea ce îți poate strica somnul complet 
sau îți poate afecta viața sexuală.

Corpul trece prin procesul natural 
de digestie

Înainte de toate trebuie să înțelegi 
cum funcționează sistemul digestiv. 
Bacteriile sănătoase care trăiesc în trac-
tul intestinal, pentru a ajuta la digestia 
alimentelor, creează gaze atât pe timpul 
zilei, cât și pe timpul nopții, chiar și 
în timpul somnului, iar cel mai mare 
volum se produce după mese. Dacă cina 
este cea mai bogată masă din zi, atunci 
acesta ar putea fi motivul pentru care 
pe timpul nopții să te simți balonat și să 
ai gaze.

Chiar și atunci când nu mănânci foar-
te mult la cină, pe timpul nopții tractul 
intestinal a avut o întreagă zi pentru 
a fermenta ceea ce ai consumat. De la 
indigestie, la formarea gazului, în acest 

proces este nevoie de aproximativ șase 
ore. Așadar, este vorba de acumularea de 
gaze produsă în tractul digestiv. 

Ai gaze din cauza dietei

Bineînțeles, ceea ce consumi pe tim-
pul zilei joacă un rol important. Există 
numeroase alimente care înrăutățesc 
această problemă, în special cele boga-

te în fibre. Există două tipuri de fibre: 
solubile și insolubile. În timp ce fibrele 
insolubile rămân în forma inițială în 
timpul digestiei, cele solubile sunt mai 
fermentabile și pot fi vinovate pentru 
producerea gazelor. Sursele de fibre 
solubile sunt fasolea, lintea, leguminoa-
sele, dar și fructele, în special merele, 
afinele, dar și cerealele. Printre sursele 
de fibre insolubile se numără făina inte-

grală, nucile și legume ca fasolea verde, 
conopida și cartofii. 

Ora la care mănânci, un factor 
pentru disconfort și gaze

Pe lângă ceea ce alegi să consumi, 
contează și ora la care mănânci. Dacă 
mănânci consistent pe timpul zilei, pot 
rezulta crampe la stomac. Dacă tinzi să 
mănânci la ceas de seară, consistența are 
un rol important. Indicat este ca micul 
dejun să fie luat la 7:00-8:00 diminea-
ța, prânzul – cel târziu la orele 13:00, 
iar cina – la orele 18:00-19:00 pentru o 
digestie sănătoasă. Dacă programul tău 
alimentar nu este regulat, organismul 
nu-și va putea seta ritmul circadian.

Nu consumi suficientă apă și nu faci 
destul sport

Activitatea fizică și hidratarea sunt 
esențiale pentru un tract digestiv sănătos, 
mai ales că aceste două lucruri esențiale te 
ajută să previi constipația, care la rândul 
ei vine cu simptome neplăcute și gaze. Apa 
este ca un magnet pentru fibre. Atunci 
când fibrele se digeră, absorb apă, iar ast-
fel trec mai ușor prin tractul digestiv.

csid.ro

Motivul pentru care te simți balonat 
și ai gaze pe timpul nopții
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Andrian 
Mardare, 
calificat la 
Jocurile 
Olimpice

Andrian Mardare a cucerit me-
dalia de argint la proba de aruncare 
a suliței din cadrul Cupei Europene 
de atletism desfășurate în zilele de 
8 și 9 mai a.c. în orașul Split, Croa-
ția. Grație rezultatului înregistrat, 
86,66 metri (recordul Republicii 
Moldova), discipolul lui Valeriu 
Lungu a obținut biletul de acredita-
re la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
urmând să participe pentru prima 
dată la cel mai important eveniment 
sportiv de pe mapamond. Deținător 
al Cupei a devenit germanul Johan-
nes Vetter (91,12 m), podiumul fi-
ind completat de belarusul Pavel 
Mialeșka (82,55 m).

Tenismena 
Lia Belibova 
s-a impus la 
Daimon Cup

Tenismena Lia Belibova a cu-
cerit trofeul principal al probei 
de dublu la turneul internațio-
nal de categoria I „Daimon Cup”, 
desfășurat în perioada 3-7 mai 
a.c. la București. Reprezentanta 
Republicii Moldova a evoluat în 
pereche cu jucătoarea din Româ-
nia, Maia Ilinca Burcescu. De re-
marcat că tinerele campioane nu 
au pierdut de-a lungul concursului 
nici măcar un singur set, în finală 
impunându-se fără drept de apel 
în fața gazdelor Andreea Olariu și 
Bianca-Maria Pleșcan: 6-1, 6-3. La 
individual, Lia Belibova a învins 
în două partide, în sferturi cedând 
doar la tie-break: 6-7 (5/7), 6-7 
(2/7). Competiția Daimon Cup 
face parte din agenda evenimen-
telor Tennis Europe Under-12.

Frații 
Tarnovschi, 
în finala 
regatei de 
calificare 
olimpică

Canotorul Serghei Tarnovschi a 
acces pe 12 mai a.c. în faza finală la 
regata olimpică de la Szeged, Un-
garia. În calificări, compatriotul 
nostru a câștigat cursa de 1000 de 
metri cu rezultatul 4:02.45 min., 
fiind urmat de belarusul Maksim 
Petrov (4:03.89) și rusul Ilia Şto-
kalov (4:05.71). Sportivul nostru 
va evolua și în finala de dublu, în 
pereche cu fratele său Oleg. În ca-
lificări ei au traversat primii linia 
de sosire (3:39.07) a distanței de 1 
km, depășindu-i pe frații Nicolae 
și Sergiu Crăciun, care reprezintă 
Italia (3:39.77). De remarcat că în 
finală doar primul loc garantează 
calificarea la Tokyo.

Parcursul spre Tokyo

Este bine știut faptul că ase-
menea turnee de calificare olim-
pică se dovedesc a fi extrem de 
încrâncenate, cu un nivel concu-
rențial adeseori chiar mai acerb 
decât cel existent la Olimpiada 
propriu-zisă. Iar această faimă a 
concursului, generatoare de mari 
emoții și îngrijorări în tabăra pro-
tagoniștilor, nu a fost dezmințită 
nici acum, pe dinafara turneului 
olimpic ce va avea loc în capita-

la niponă rămânând mai multe 
nume sonore din domeniu. 

În runda inaugurală, cea de 
calificare, conaționalul nostru 
a trecut, în limitele categori-
ei de greutate de până la 60 de 
kilograme, de marocanul Fouad 
Fajari, care a declarat forfait. În 
faza următoare, a optimilor de 
finală, Victor Ciobanu a avut de 
înfruntat rezistența înverșunată 
a estonianului Helary Maegisalu, 
vicecampion european în 2018. 
Debutul partidei a aparținut 
discipolului școlii moldovenești 
de lupte, el reușind un procedeu 
complex, care reprezintă și cartea 
lui de vizită pe arena de sport: 
mai întâi printr-o mișcare aproa-
pe imperceptibilă își dezechilibră 
adversarul, trecându-l în poziția 
parter și instalându-se în spatele 

Victor Ciobanu, 
calificat în stil imperial 
la Jocurile Olimpice

acestuia (2-0). Apoi, fără să-i dea 
timp să se dezmeticească, îl ridi-
că pe oponent de la sol și efectuă 
procedeul de rostogolire. Astfel, 
scorul deveni 4-0; am răsuflat 
ușurați, însă luptătorii la acest 
înalt nivel de concurență trebuie 
să fie vigilenți în permanență, căci 
orice diferență poate fi recuperată 
oricând printr-o singură acțiune. 

Nu trecu niciun minut, când 
atletul din Estonia reuși să-l îm-
pingă pe sportivul nostru în afara 
saltelei de luptă (4-1), profitând 
de faptul că acesta din urmă se 
dezechilibră puțin; deși procedeul 
este apreciat doar cu un punct, 
realizarea acestuia îi aduse un 
plus de încredere adversarului 
în vederea întoarcerii scorului, 
furnizându-i un substanțial spor 
de moral. În continuare, pe final 
de repriză, H. Maegisalu îl doborî 
pe V. Ciobanu la sol, adjudecân-
du-și încă 2 puncte, la pauză sco-
rul fiind minimal (4-3) în favoarea 

atletului din Vărvăreuca, Florești.  
Partea a doua a partidei începu 

cu un veritabil asalt al sportivului 
baltic, care reuși egalarea la 15 
secunde după reluare, scoțân-
du-l pe atletul nostru, pentru a 
doua oară în acest meci, în afara 
perimetrului saltelei de luptă. Se 
vede că estonianul își propuse să 
adune puncte doar prin acest pro-
cedeu lipsit de ingeniozitate, însă 
aducător de dividende minime. O 
asemenea stare de lucruri desigur 
că nu-i convenea discipolului an-
trenat de Mihai Cucul, așa că el 
preluă imediat inițiativa și mai 
repetă o dată complexul de pro-
cedee care i-au adus 2x2 puncte 
în debutul întâlnirii: printr-o miș-
care bruscă și bine calculată trecu 
lupta în parter, după care efectuă 
procedeul de rostogolire, scor 8-4. 

Adversarul părea vădit demorali-
zat, însă nu renunță la luptă. Cu o 
îndârjire ieșită din comun el căuta 
în continuare să-l scoată pe atletul 
nostru de pe saltea, acest lucru 
reușindu-i încă o dată cu 5 secun-
de înainte de încheierea partidei: 
un punct câștigat nefiind nici pe 
departe suficient pentru a-l de-
păși pe compatriotul nostru, care 
dejucă cu dibăcie intențiile mult 
prea simpliste ale concurentului 
său: 8-5 și Victor Ciobanu era în 

sferturile de finală ale întrecerii.  
Următorul rival al lui Victor 

a fost Firuz Mirzoradjabov, un 
luptător din Tadjikistan, țară 
cu bogate tradiții în domeniu. 
Confruntarea s-a desfășurat de 
la egal la egal numai primele 90 
de secunde, până în momentul 
în care adversarul a fost obligat 
pentru o acțiune neregulamentară 
să înceapă din parter (1-0 pentru 
Ciobanu). De acest lucru a profi-
tat sportivul nostru: el a execu-
tat două procedee de aruncare 
de înaltă amplitudine, învingând 
astfel prin superioritate tehnică, 
înainte de expirarea timpului re-
gulamentar (14-0). 

O semifinală izbăvitoare

Apoi veni semifinala, câștigă-

torul căreia obținea mult jinduita 
calificare la Jocurile de la Tokyo. 
Grila competițională ni l-a scos în 
față pe georgianul Dato Cihartiș-
vili, medaliat cu bronz la Jocurile 
Europene de la Minsk (Belarus) 
din 2019 și la Campionatul conti-
nental de la Kaspiysk (Daghestan, 
Federația Rusă) din 2018.

Primele 90 de secunde au de-
curs într-o luptă surdă, de tatona-
re, cu consum mult de energie și 
fără efect pe tabela electronică de 
marcaj. Apoi, pentru o priză nere-
gulamentară la braț, Victor Cioba-
nu a fost trecut de arbitri în poziția 
la sol (0-1), pe care însă georgianul 
nu a reușit s-o fructifice. În schimb, 
reprezentantul Moldovei profită 
din plin de scurta clipă de derută 
a rivalului, provocată de nereușita 
de moment. Astfel, atletul nostru 
a izbutit nu doar să se ridice în 
picioare, ci și să execute imediat 
un contraprocedeu, surprinzându-l 
printr-un atac fulger pe sportivul 
din Georgia, care era total nepre-
gătit pentru un astfel de scenariu: 
mai întâi îi imobiliză brațul stâng 
trecându-l din spate peste umărul 
său (2-1), apoi îl răsturnă pe omo-
plați, învingând la tuș, în minutul 
2 al partidei! 

Este de-a dreptul impresionant 
stilul în care sportivul nostru de 
28 de ani a reușit, în premieră 
pentru cariera sa, să dobândească 
cota de calificare olimpică. A știut 
să sufere și să stea în expectativă – 
când a fost necesar acest lucru –, 
de parcă ar fi adulmecat momen-
tul potrivit pentru atac. Mai mult, 
a intuit când trebuie să explodeze 
sau să improvizeze, taxându-și 
oponenții în clipa când nu se aș-
teptau. De asemenea, discipolul 
antrenorului emerit Mihai Cucul a 
știut să treacă peste numeroasele 
accidentări, ce l-au urmărit de-a 
lungul ultimilor ani, și să iasă din 
aceste încercări mai puternic, mai 
motivat, lucru de care e capabil 
doar un atlet cu adevărat mare. Un 
atlet ce și-a însușit un stil imperial 
de evoluție, un stil de învingător. 

Luptătorul de stil greco-roman Victor 
Ciobanu a avut o prestație sclipitoare la 
turneul mondial de calificare olimpică 
desfășurat în perioada 6-9 mai a.c. la Sofia, 

Bulgaria. Este de menționat că această competiție 
a fost ultima la care luptătorii mai puteau obține 
mult râvnitul bilet de acreditare la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo – privilegiu rezervat la Sofia 
doar finaliștilor fiecărei categorii de greutate.

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos și un sus-
ținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 și 

42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și să o 
iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei 

sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani 
este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până la 50 de ani, 

dornică de viață și doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuiește 
la casă lui în raionul Telenești. Una din condiții e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
14.05 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Fey-

deau, ora 18.00.
15.05 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 

18.00.
16.05 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, 

ora 18.00.
20.05 „Carnavalul” de I. L. Caragiale, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
14.05 „Adi”, monospectacol cu Anatol Guzic, de 

Constantin Cheianu, ora 18.30.
15.05 „Capra cea bună, Lupul cel rău, Iedul cel 

mic și Cumătra caprei” de Matei Vișniec, ora 18.30.
16.05 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 

18.30.

Teatrul Național „Satiricus. I. L. Caragiale”
14.05 „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, ora 18.30. 
15.05 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30.
16.05 „Îți vreau soțul” de M. Zadornov, ora 18.30.
20.05 „Valsul tancurilor” de I. Nechit, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

16.05 „Ave Maria”, in memoriam Maria Bieșu, 
ora 17.00.

Teatrul Geneza Art
15–16.05 „Zacs”, ora 19.00.
18.05 „Love me XXI”, ora 19.00.
20.05 „Frumoasa călătorie a urșilor panda” de 

Matei Vișniec”, ora 19.00. 

Teatrul „Luceafărul”
14.05; 16.05 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 

18.30.
15.05 „A patra dimensiune” de Luigi Lunari, ora 

18.30. 

20.05 „Tequila Boom” de Neil Simon, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
23.05; 30.05 „Păcală” după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
16.05 „Fata babei și fata moșneagului” după Ion 

Creangă, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
15.05 „Ulciorul sfărâmat” de H. von Kleist, ora 

11.00.
16.05 „Păcală și Tândală”, ora 11.00.

Sala cu Orgă
27.05 „Cântecele dragostei”, Orchestra Națională 

de Cameră și Corul Național de Cameră condus de 
Ilona Stepan, dirijor - Cristian Florea, prezintă: 
Serenada pentru corzi, op. 22 de A. Dvořák; Lie-
beslieder-Walzer, op. 52, de J. Brahms (în variantă 
pentru cor și orchestră de coarde), ora 18.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, 
în Palatul Republicii

20.05 Palatul Republicii
Festivalul-Concurs Televizat al Tinerilor Interpreți 

de Muzică Populară „Prezintă Orchestra Folclor
”, ediția a VII-a. Orchestra de Muzică Populară 

„Folclor”, director artistic și prim-dirijor – Petre 
Neamțu. În recital: Nătălița Munteanu, Violeta Gre-
cu-Botezatu (cobză, mandolină), ora 18.00.

21.05 Palatul Republicii
Prezentarea pianului Petrof. Participă: Meola 

Martina (pian), Ştefan-Gabriel Luță (vioară), Nicolae 
Iurcovschi (tenor), Adriana Spunei (soprano), Diana 
Voronețcaia (pian), Ciprian Oloi (pian, Franța) și 
Iurie Mahovici, Capela Corală Academică „Doina”, 
director artistic și prim-dirijor – Ilona Stepan, Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, director 
artistic și prim-dirijor – Mihail Agafița.

- Ei, ce-ţi mai fac puștanii?
- Ehe, să fii tu sănătos de când nu mai sunt 

puștani!… Unul e deja însurat.
- Şi celălalt?
- Celălalt o duce bine.

- Bunico, bunico, ce bine că ai venit!
- De ce?
- Păi, a zis mama că numai tu mai lipseai! 

Se întâlnesc două femei.
- Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o?

- De la cel mai scump magazin. Este penultimul 
răcnet!

- De ce penultimul?!
- Păi, ultimul va fi al soțului meu când va vedea 

cât am dat pe ea!

O babă stătea în autobuz, în fața unei tinere cu 
fusta foarte scurtă.

Baba, la un moment dat, se apleacă spre tânără 
și îi șoptește:

- Draga mea, pe vremea mea se spăla, nu se ae-
risea.

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

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

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

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

A f i ş
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La o mai atentă intros-
pecție, descoperi că nu ai 
depășit anumite experien-
țe traumatizante care și-
au lăsat amprenta asupra 
echilibrului tău interior. 
Este momentul potrivit să 
îți întorci privirea spre gân-
durile nocive și repetitive 
pe care le ai. Deși acestea 
te îndeamnă să acționezi în-
tr-un anume fel, nu trebuie 
să uiți cine ești cu adevărat.

Pe parcursul întregii 
săptămâni este important 
să fii receptiv la ceea ce se 
întâmplă la birou. Este esen-
țial să acționezi, mai ales 
atunci când este vorba 
de momente cheie. Lucruri 
incerte și evenimente ne-
prevăzute te însoțesc. Deși 
anumite alegeri crezi că sunt 
raționale, sunt momente 
în care te trezești în emoții 
confuze și neînțelese.

Viața ta este foarte in-
tensă. Lucrurile se precipită 
mereu și în aceeași măsură 
se și relaxează. Oricine te 
cunoaște poate spune des-
pre tine că încerci zi de zi 
să iei tot ceea ce este mai 
frumos de la viață. În aceas-
tă săptămână, ia curajul la 
tine pentru a avea succesul 
scontat în tot ceea ce între-
prinzi la birou!

Pentru a nu te abate de 
la obiectivele stabilite, este 
important să rămâi totuși 
sceptic în fața intențiilor 
celor din jur. La birou,  re-
ușești totuși să găsești in-
spirația de care ai nevoie 
pentru a finaliza un proiect 
important pentru cariera 
ta. Nu reușești să îți orga-
nizezi resursele financiare 
astfel încât nevoile tale să 
fie satisfăcute.

Dincolo de ceea ce ți se 
transmite sau trăiești, con-
sideri că nu ești suficient 
și nu îți ești suficient. Ma-
joritatea deciziilor pe care 
le iei în această perioadă 
sunt inspirate de ceea ce îți 
dorești. În plan personal, 
sunt mulți cei care te vor 
dezamăgi sau despre care 
tu consideri că oricum o vor 
face, mai devreme sau mai 
târziu.

Indiferent de ce spun cei 
din jur, tu ești singurul care 
poate aduce schimbarea în 
viața ta. Starea de nesigu-
ranță poate reprezenta un 
indiciu pentru ceva mult 
mai profund. O introspec-
ție realizată cu blândețe și 
răbdare îți poate furniza 
răspunsuri importante. 
Revederea cu cei dragi este 
mereu un motiv de bucurie 
pentru tine.

Atunci când vine vorba 
de viața privată, nu trebuie 
să demonstrezi nimănui că 
drumul pe care ți l-ai ales 
este cel corect. Noțiunea 
aceasta este pur personală. 
Fără să îți dai seama exact 
de implicațiile pe care le are 
asupra echilibrului tău inte-
rior, ești pus față în față cu 
unele reușite profesionale pe 
care ți le doreai foarte mult.

Îți dai seama că deții re-
sursele necesare pentru a 
materializa orice gând ne-
bunesc care îți traversează 
mintea. Familia este și ea 
un fel de catalizator în acest 
sens. Dintotdeauna ți-a ofe-
rit necondiționat susținerea. 
Din cauza unor evenimente 
stresante, vei ajunge să simți 
prea multă presiune pe pro-
priii umeri.

Starea de spirit va fi pu-
ternic influențată de cum te 
simți din punct de vedere 
psihic. Capacitatea de a nu 
te lăsa afectat de acțiunile 
celor din jur te protejează 
de dezamăgiri. Crezi în 
schimbarea care are loc în 
tine, dar îți dai seama că nu 
este suficient pentru ca vi-
surile pe care le ai să devină 
realizabile.

Consideri că îți cunoști 
limitele. Indiferent de acest 
aspect, sunt persoane care te 
scot destul de des din zona 
de confort și te provoacă să 
acționezi defensiv. Mișcarea 
retrogradă a lui Saturn îți 
va insufla siguranță de sine, 
maturitate în acțiuni și ac-
ceptarea compromisului. 
Încearcă să nu rămâi prea 
ancorat în unele relații!

În următoarea perioadă 
este imperios necesar să ac-
ționezi cât mai precaut și să 
nu iei decizii condusă fiind 
de ceea ce simți. Cuvintele 
„prea mari” te irită. Pentru 
tine sunt importante acțiu-
nile. Deși sunt mulți cei care 
te susțin sau îți oferă sfa-
turi, știi că ești singura care 
poate face ceva de impact 
pentru propria persoană.

Săptămâna aceasta a lunii 
mai este mult prea încărcată 
pentru tine din punct de vedere 
psihic. Tensiunea acumulată în 
ultima perioadă tinde să se ex-
tindă chiar și la nivelul stării de 
sănătate. Îți dorești cu ardoare 
să ai parte de acele începuturi la 
care visezi, dar te simți blocată. 
Sunt situații pe care nu le poți 
controla și trebuie să accepți cu 
maturitate acest adevăr.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Atunci Dan a înțeles că Mirabela 
este femeia cu care trebuie să se că-
sătorească și a considerat că a venit 
timpul să se așeze serios la casa lui și 
să devină un soț fidel. Convins fiind 
că i-a cucerit inima, a început s-o 
pregătească de rolul pe care trebuia 
să-l joace tot restul vieții soția lui. 
Dorind ca relația lor să fie oficială, 
peste câteva luni i-a cerut mâna. Nu 
a făcut-o într-o destinație specială 
și nici n-a invitat prieteni sau rude 
apropiate la importantul eveniment. 

Într-o seară de sâmbătă, a pof-
tit-o la o cafea la el acasă. Sincer 
și profund îndrăgostit, a îngenun-
cheat în fața ei zicând: „Ești feme-
ia pe care o caut de o viață. Mulțu-
mesc Celui de Sus că mi te-a scos 
în cale! Alături de tine am învățat 

ce înseamnă iubirea adevărată! 
Îmi permiți să-ți pun o întrebare: 
Vrei să fii soția mea?”. Mirabela 
nu s-a grăbit însă să-i spună „da”. 
I-a mulțumit, zicându-i că se va 
mai gândi și-i va da răspunsul un 
pic mai târziu – peste câteva luni. 

Îndrăgostitul nu s-a descurajat, 
a revenit cu cererea peste o lună, 
apoi peste două și tocmai în ziua 
când s-au împlinit trei luni, iubita 
i-a dat răspunsul așteptat. Uniți prin 
cununia civilă și cununia religioasă, 
au pășit în viața de familie fără o 
petrecere de nuntă. Marea pasiune 
de înainte de a se căsători nu s-a 
stins după primii ani de căsătorie, 
așa cum se întâmplase la câțiva prie-
teni. Mirabela a rămas încântătoare, 
vioaie și plină de strălucire și după 
zece ani de viață în comun. Lecția 
învățată de la mama sa a funcționat 
– i-a reușit să țină iubirea mereu 
proaspătă, oferindu-i lui Dan dra-
goste cu picătura în fiecare zi.

Moartea Mirabelei
și statornicia lui Dan 
în dragoste

   
Uitasem să vă spun că Dan și 

De la donjuan romantic, seducător – la 
bărbat așezat: cu bucurii, dureri și dor (2)

Mirabela au preluat afacerea tată-
lui. Muncind și iubind au înțeles 
că numai dragostea și munca cu 
pasiune fac viața vrednică de a fi 
trăită. Trăiau din plin bucuria vie-
ții, așteptau al doilea copil, când o 
altă nenorocire le-a întrat în casă 
– Mirabela fu lovită mortal de o 
mașină în timp ce traversa strada! 
A murit între Paști și Înălțarea 
Domnului. A venit multă lume s-o 
petreacă, căci a fost un suflet bla-
jin și gata în orice clipă să facă un 
bine. Tot cortegiul funerar a fost 
numai lacrimi și suspine. Corul 
de la biserică i-a cântat „Hristos 
a înviat!”...

E de neconceput cum a trecut 
Dan peste această durere nemă-
surată. S-au rânduit 14 ani de la 
tragicul accident. Bărbatul văduv 
nici gând să se recăsătorească. Mi-
rabela s-a făcut una cu ființa lui, 

încât și după plecarea ei pe alte 
tărâmuri, a rămas în el întreagă. 
Totul îi amintește de ea: casa, 
obiectele din casă, cabinetul de 
lucru, locurile pe unde s-au plim-
bat. În gânduri și în vis, în bucurie 
și tristețe, e pururea vie, pururi 
prezentă. Şi de acolo de unde a 
plecat parcă îi luminează drumul 
pe care l-ar fi străbătut împreună. 

În vis îi șoptește care sunt 
perspectivele afacerii, îi vorbește 
despre succesele care îl așteaptă. 
Dar toate îi par șterse fără Mira-
bela. Îi lipsește îndemnul ei pe 
viu, vorba ei dulce și înțeleaptă. 
La cimitir Dan încearcă impresia 
că vorbește cu ea. Merge foarte 
des la cele două morminte aflate 
mereu în bună ordine. Florile de la 
crucile oamenilor dragi niciodată 
nu se ofilesc. În duminica Paștelui 
Blajinilor, Dan își ia feciorul și 

După moartea tatălui, fiul dezolat și 
zdrobit de durere a găsit tot sprijinul 
în Mirabela. Dragostea lor devenise 
și mai profundă în acea perioadă. Iar 

energia și căldura iubitei erau tot de ce avea 
atâta nevoie în asemenea clipe de grea încercare. 
Mirabela i-a redat încrederea în forțele proprii și 
avea întotdeauna un sfat bun pentru el, așa cum 
avea și răposatul lui tată. 

Nina NECULCE
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merg în răsăritul soarelui ca să 
aprindă candelele și să pună flo-
ri proaspete la morminte, lalele 
și narcise sădite de mâinile Mi-
rabelei în grădina din fața casei 
lor (fiul îi seamănă leit Mirabelei, 
a absolvit deja facultatea și este 
mâna dreaptă a tatei în afacerea 
de familie). 

Apoi merg la Biserică unde se 
roagă cu multă căldură și uitare de 
sine. În aceste clipe ochii lui Dan 
se scaldă în lacrimi, iar fața lui 
ia chipul durerii. Uniți în durere 
și dor și la acest Paști al Blajini-
lor, Dan a procedat la fel. Atât la 
morminte, cât și în Biserică, prin 
lumina lumânărilor a luat legătura 
cu tata și cu Mirabela, plecați prea 
devreme în veșnicii. I-a mulțumit 
Mirabelei, așa cum îi mulțumea 
când era în viață, că l-a învățat 
să sufere, să ierte și să iubească... 
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Misterul anulat

 Pe 26 aprilie, liderul Partidului Socialiștilor 
din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, a 
declarat în cadrul unei emisiuni la postul 
de televiziune „Primul în Moldova” că 
PSRM nu va permite ca R. Moldova să 
ratifice Convenția de la Istanbul, deoarece 
„documentul impune statele semnatare să 
protejeze și interesele minorităților sexuale”. 
„În ce privește această Convenție de la Is-
tanbul (...) este un document internațional, 
iar când o țară îl semnează, își ia niște 
obligații suplimentare, în ceea ce privește 
drepturile, în afară de femei și alții, și legat 
de minoritățile sexuale. (…) Noi vom face 
tot posibilul ca această Convenție să nu fie 
ratificată. Este poziția principială a PSRM”, 
a declarat Dodon. Mai multe site-uri au 
preluat mesajul lui Igor Dodon fără să 
explice ce reprezintă, de fapt, Convenția 
de la Istanbul. 

Falsuri atribuite Convenției: 
distrugerea familiei tradiționale 
și promovarea căsătoriilor 
dintre persoane de același sex 

Nu este prima dată când cei care sunt 
împotriva ratificării Convenției răspândesc 
afirmații false, în special despre conceptul 
de „gen” inclus în textul Convenției. De 
cele mai multe ori, manipulările vin din 
partea politicienilor sau sunt răspândite 
de unele grupuri religioase. Portalul euro-
pean Euobserver.com a selectat cele mai 
frecvente mituri despre această Convenție 
europeană, inclusiv că „ar susține o ideo-
logie de gen distructivă” sau „ar legitima 

migrația ilegală”. Se mai afirmă că țările 
semnatare ar fi obligate să introducă în 
legislație noțiunea de „al treilea gen”, iar 
prevederile Convenției „amenință valo-
rile familiei tradiționale”, „profanează 
sistemul educațional” sau că „ar inter-
zice Paștele”. Aceste afirmații sunt false, 
iar textul Convenției de la Istanbul nu 
conține astfel de restricții.

Ce reprezintă Convenția 
de la Istanbul și de ce este 
importantă ratificarea ei?

În realitate, Convenția de la Istanbul, 
adoptată la 11 mai 2011, reprezintă cel 
mai eficient instrument internațional 
pentru a asigura prevenirea și combaterea 
violenței față de femei și a violenței în fa-
milie. Violeta Andriuța, avocată și juristă 
la Centrul de Drept al Femeilor, confirmă 
că acest document cere incriminarea și 
sancționarea legală a diferitelor forme de 
violență împotriva femeilor, de exemplu 
a violenței în familie, a hărțuirii, hărțuirii 
sexuale și violenței psihologice și econo-
mice. „Convenția își propune să schimbe 

mentalitatea și abordarea cetățenilor, astfel 
încât să avem o societate în care violența 
față de femei nu va fi niciodată acceptată, 
justificată sau tolerată”, afirmă experta. 

Republica Moldova a semnat Convenția 
de la Istanbul la începutul anului 2017, fiind 
cel de-al 44-lea stat semnatar, însă până în 
prezent deputații nu au aprobat proiectul 
de lege de ratificare a Convenției. Jurista 
V. Andriuța spune că ratificarea acestui 
document internațional va proteja femeile 
din R. Moldova: „Ratificând Convenția, 
R. Moldova va fi obligată să-și modifice 
legislația, să introducă măsuri practice și 
să aloce resurse pentru a nu mai tolera 
violența împotriva femeilor și violența în 

familie”. Scopul termenului „gen” care se 
regăsește în textul Convenției nu este de 
a înlocui definiția biologică a cuvântului 
„sex”, și nici noțiunile de „femeie” sau 
„bărbat”, ci să accentueze inegalitățile și 
stereotipurile din societate.

Strategie de PR 
pentru unii politicieni

Avocatul Vadim Vieru, directorul Pro-
gramului drepturile omului de la Asociaţia 
Promo-LEX, avocat care a apărat în instanța 
de judecată multe victime ale violenței în 
familie, susține că declarațiile politicienilor 
care resping Convenția de la Istanbul sunt 
iresponsabile, iar scopul este, de fapt, să-și 
facă PR politic în rândul oamenilor care nu 
au dezvoltată gândirea critică. „Politicienii 
deseori folosesc clișee și promovează stereo-
tipuri pentru a ajunge mai ușor la electorat. 
În cazul dat, se merge pe un fals că această 
Convenție ar susține minoritățile sexuale, 
iar scopul este evident: manipularea și ra-
dicalizarea unei categorii a electoratului”, 
afirmă expertul, care cheamă autoritățile 
R. Moldova să ratifice Convenția în pofida 
prejudecăților.

Până în prezent, Convenția Con-
siliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice a fost semnată de 
46 din 47 de state-membre ale Consiliului 
Europei, inclusiv UE, iar 33 de țări au 
și ratificat-o (Convenția a fost ratificată 
anterior și de Turcia care însă și-a retras 
semnătura).

Miturile despre Convenția 
de la Istanbul – strategie 

de PR pentru unii politicieni

MIT – o idee frecvent crezută, dar falsă.
Sursa: Dicționarul Cambridge

Portalul Stopfals.md și Asociația Presei Independente 
(API) au desemnat 10 câștigători ai concursului „Gardienii 
Adevărului”. Timp de trei săptămâni, utilizatorii de Internet 
au semnalat pe platforma Semnale.stopfals.md dezinformări 
din mass-media națională sau de pe rețelele sociale. 
După verifi care, semnalele au fost publicate. Câștigătorii 
concursului au primit premii cu imprimeurile campaniei 
STOP FALS! și diferite materiale promoționale. 

În perioada 4-25 martie 2021, 
API și portalul Stopfals.md au 
desfășurat concursul „Gardienii 
Adevărului”, internauții fiind 
încurajați să transmită semnale 
privind falsurile și manipulările 
din mass-media și de pe rețelele 
sociale. Din cele 2031 de semnale 

transmise, doar 636 au fost aproba-
te după verificarea de către experți 
API și ai portalului Stopfals.md. 
Ilia Grom este unul dintre finaliștii 
care a trimis 72 de semnale, inclu-
siv 62 au fost aprobate. Tânărul 
spune că, pe lângă premiile pe 
care le-a primit, acest concurs 

l-a ajutat să-și dezvolte gândirea 
critică: „Nu a fost dificil să găsesc 
știri false sau manipulări publicate 
pe diferite site-uri. Eram atent la 
titluri. Se știe că falsurile stârnesc 
emoții și încearcă să surprindă. De 
asemenea, eram atent și la numele 
autorului, dar și la denumirea site-
ului. Participând la acest concurs, 
am devenit mai critic atunci când 
citesc articole și urmăresc știri 
numai din mass-media credibile. 
Sfatul meu pentru toți oamenii 
este să verifice informația din mai 
multe surse independente. Doar 
așa nu vom deveni victime ale 
propagandei”.

Câștigătorii concursului „Gardienii Adevărului”. Colaj: API

Ca să fii la curent cu dezinformările din mass-media și de pe rețelele sociale, 
astfel încât să te poți proteja de manipulare, accesează portalul 

www.stopfals.md, gestionat de Asociația Presei Independente (API). 
Jurnaliștii portalului dezmint informațiile false și elaborează un top lunar al 

dezinformărilor din spațiul public. Tot aici poți semnala informațiile pe care le 
consideri false,  iar colaboratorii API le vor verifica și vor publica rezultatele.

Pagină realizată de Mariana Jacot

Pagină tematică editată de Asociația Presei Independente (API), în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea gândirii critice în rândul populației rurale, elevilor și 
viitorilor profesori”, finanțat de Ambasada SUA. Opiniile exprimate în cadrul 
proiectului aparțin autorilor proiectului și nu corespund neapărat celor ale 
Ambasadei SUA.

Nr. 8, aprilie 2021

Au fost desemnați 10 câștigători 
ai concursului „Gardienii Adevărului” 

O altă câștigătoare a concur-
sului, Matronela Ostaf, cu 61 de 
semnale aprobate, spune că în 
perioada concursului a analizat 
conținutul mai multor surse media 
și a constatat, cu regret, că foarte 
multe instituții media manipu-
lează cu rea-credință: „Este foarte 
important să verificăm informația 

care ne interesează din mai multe 
surse. Doar cu o gândire critică 
bine dezvoltată putem înțelege 
informația și putem lua decizii 
conștiente”.

Fiecare finalist a primit din par-
tea organizatorilor câte un set care 
constă dintr-un tricou, o cană, o 
gentuță, două pixuri și două brățări 

cu imprimeurile Campaniei STOP 
FALS! Adițional, primii 4 din cei 
10 câștigători au fost premiați cu 
câte un set care a inclus un termos, 
un hard disk extern și o baterie 
externă.

Lista integrală a câștigătorilor 
concursului poate fi accesată pe 
Gardienii.stopfals.md.

Convenția de la Istanbul 
„distruge valorile și tradițiile 
creștine”, „promovează 
avortul”, „legalizează căsătoriile 
între persoanele de același 
sex”, „interzice Paștele” 
sau „profanează sistemul 
educațional”. Acestea sunt 
doar câteva falsurile despre 
Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (numită 
și Convenția de la Istanbul). 
Cel mai frecvent, falsurile 
despre acest document sunt 
răspândite de politicieni sau 
de persoane care fac parte din 
anumite grupuri religioase. 
Experții în drepturile omului 
încurajează populația să nu se 
lase manipulată de aceste mesaje, 
or, singurul scop al Convenției 
este prevenirea și combaterea 
violenței față de femei.
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Luni, 17 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Destinația Eurovision
14.55 Vorbește corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.50 Destinația Eurovision
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Rețeaua de idoli
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 20
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 21
18.30 Serial: Dragul de Raymond

19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Destinația Eurovision
21.00 România 9
22.10 Film: Red Hill
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Pofticioși, la cratiță!
02.15 Film: Red Hill
03.50 Sport
04.10 Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri Tema  
zilei
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Clip Eurovision
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Trei scrisori   
secrete
02.50 Discover România
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinței
11.45 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Gala tinerilor instrumentiști: Roșu, 
galben și albăstru
14.45 Chișinău: ieri și azi
15.50 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor și omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Serial La patru ace

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram de divertisment
18:45:00 STIATI CA? Program educatio-
nal /Informativ
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00  ŞTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chișinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Need for speed: Inceputuri
23.30 Film viața: Primele semne
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova

09.00 Cealalta Basarabie
10.00 Ce mai fac vedetele
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of mercur retrograd
09.00 Т/с Лето ракет
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с Лето ракет

13.30 Iubește viața
14.30 Teleshopping
14.45 X/ф
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: Prietenie, dragoste și ură
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 45
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Film: UN LUP PRINTRE OI
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 611
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 614
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 46
21.00 Film: TERMINATOR 2: ZIUA 
JUDECĂŢII
00.00 Cei 7 ani de masă
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 18 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Dosar România
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Destinația Eurovision
14.55 Vorbește corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.50 Destinația Eurovision
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Destine ca-n filme
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping

10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 21
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 22
18.30 Serial: Dragul de Raymond
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Destinația Eurovision
21.00 România 9
22.00 Eurovision 2021 Semifinala 1
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.00 Pofticioși, la cratiță!
02.30 Replay
03.20 Cosmos 2021
04.10 Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.00 Dispăruți fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Clip Eurovision
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Iris 85’
02.40 Glumeții
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi?
14.25 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Eurovision 2021

AgroTV

07:00:00  ŞTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
09:00:00  ŞTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  ŞTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România

17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Districtul 13: Ultimatum
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată

02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Т/с Лето ракет
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport

00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 46
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 612
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 615
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 47
21.00 Film: POSEIDON REX
22.45 Film: TERMINATOR 2: ZIUA 
JUDECĂŢII
01.45 Fosta mea iubire
03.30 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 19 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Mostenirea clandestina
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360°
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Destinația Eurovision-R
14.55 Vorbește corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.50 Destinația Eurovision
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Memorialul Durerii
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 22
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 23
18.30 Serial: Dragul de Raymond
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Destinația Eurovision
21.00 România 9
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Pe datorie
01.00 Serial: Dragul de Raymond
01.55 Pofticioși, la cratiță!
02.25 Serial: Jocurile timpului
03.35 M. A. I. aproape de tine
03.59 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.00 Tezaur folcloric
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
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14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: La cină cu un gogoman
22.35 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: La cină cu un gogoman
02.30 Glumeţii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision 2021
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roșu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural  
15:15:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:25:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC FERMIERULUI   Program 
educational 
20:10:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
21:00:00 GRADINA SOVIETICA  film 
documentar   
22:20:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:45:00 ABC FERMIERULUI   Program 
educational 
23:15:00  DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:15:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC FERMIERULUI   Program 
educational 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Alerta de grad zero
23.00 Film Redemption: Izbavirea
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecții de viața

02.20 La Măruță
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu

17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 47
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul, ep. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 613
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 616
20.00 Film: RAMBO II
22.00 Film: LEGEA LUI BANKS
00.00 Film: POSEIDON REX
01.45 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 20 mai 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii

09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Destinația Eurovision-R
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.50 Destinația Eurovision
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 Micile vedete în bucătărie
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 23
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 24
18.30 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 25
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Destinația Eurovision
21.00 România 9
22.00 Eurovision 2021 Semifinala 2
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Legende și mistere
01.30 Adevăruri despre trecut
02.00 Pofticioși, la cratiță!
02.30 Eu pot!
03.20 Exclusiv în România
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.45 Profesioniștii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 25
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Suspectă de crimă
22.45 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Suspectă de crimă
02.40 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Pur și simplu
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi?
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.55 Erudit cafe
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)

17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Gala de balet

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural 
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
09:30:00 ABC FERMIERULUI   Program 
educational 
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment

11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ABC FERMIERULUI   Program 
educational  
15:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment  
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Calatorie în lumea vikingilor
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.20 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan

18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 614
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 617
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 46
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 1 + 2
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 1 + 2
23.30 Film: LEGEA LUI BANKS
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 21 mai 

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ora Regelui
12.00 Cântec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Destinația Eurovision
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Exclusiv în România
21.50 Destinația Eurovision
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Gala umorului
00.00 Femei de 10, bărbați de 10. Prima 
parte
00.50 Discover România
01.00 Femei de 10, bărbați de 10. Partea 
a II-a
02.00 Rețeaua de idoli
02.50 Discover România

03.00 Cântec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 24
12.00 Teleshopping

12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 25
18.30 Serial: Dragul de Raymond
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Destinația Eurovision
21.10 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: Scaunul fotografului
22.50 MomentArt
23.00 Microbist de România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Europa mea
02.15 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: Scaunul fotografului
03.45 Pro Patria
04.10 Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
18.00 Cirque du Soleil: Dralion
18.53 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
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision 2021
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Orchestra Lautarii
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor și omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial La patru ace
23.50 Ştiri Externe

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
09:30:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
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divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAŞTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
19:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educațio-
nal/informativă
19:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment  
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ŞTIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI     Program Informativ      
02:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea

13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Cursa spre Witch Mountain
03.40 Lecții de viața
04.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Т/с Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 46
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 615
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 618
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 47
21.00 Film: COLIERUL DE TURCOAZE
23.15 Film: RAMBO II
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 23 mai

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Breaking Fake News
15.00 Vedeta populară
17.00 Lectia de istorie
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică și delicatețuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Film: Cărturan
22.30 Drag de România mea!
00.30 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Documentar: religios Bucuria 
credinței
02.30 Cap Compas
03.00 Mic dejun cu un campion
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Fram
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Cooltura
12.00 Fan/Fun urban
12.30 #Creativ
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Handbal feminin. Liga Florilor 
MOL etapa 26
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Rembrandt van 
rijn - rondul de noapte
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Izolaţi în România
21.45 Destinaţia Eurovision
22.00 Eurovision 2021 Finala
01.55 Izolaţi în România
02.30 Fan/Fun urban
02.55 Meteo
03.00 Telejurnal Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 MotorVlog
08.30 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 26
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: La răsărit de Eden
21.50 Veniţi de gustaţi!
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.45 Distracţiile lui Cazacu
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: La răsărit de Eden
02.15 Glumeţii
02.45 Telejurnal
03.15 E vremea ta!
03.35 Serial: Păcatul și rușinea
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni

06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Reporter pentru sănătate
14.50 Respiro
15.00 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineața
21.25 Respiro
21.35 Retrospectiva
22.00 Eurovision 2021

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ŞTIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00  ŞTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
21:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment

22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
 
ProTV

07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Aventurile lui Napoleon
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 Roamnii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Pantera neagră
23.45 Film Liber la razbunare
02.30 Ştirile Pro TV Chișinău
03.10 Film Aventurile lui Napoleon

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping

00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Mostenirea
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos cu Maria Marian
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Vanturile, Valurile
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Descopera
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Elven
00.30 Jurnalul săptămânii
01.15 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Best of mercur retrograd
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 X/ф
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 X/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 X/ф
04.10 Best of mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 616
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: COLIERUL DE TURCOAZE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 619
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 23 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Concert Gaudeamus Quartet Brașov
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
00.00 Exclusiv în România
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.00 Gala umorului
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 27
16.00 Adevăruri despre trecut
16.30 #Creativ
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.35 Cooltura
03.00 Lumea azi
03.25 Sport
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica Rusaliilor
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 27
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Pădurea nebună
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: Destine romantice
21.45 Veniţi de gustaţi!
22.10 Film: Hoţul de orhidee 110’
00.10 MotorVlog
00.35 Pescar hoinar
01.10 Film: Pădurea nebună
02.45 Discover România
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Armăsarul sălbatic
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.35 Eurovision 2021
11.00 Ştirile
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision 2021
15.55 Poezii
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Rapsodia satului
20.30 Tezaur
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.10 Ştirile (rus.)
22.30 Film Berliner

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII Ştiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 REŢETA DE DUMINICĂPro-
gram de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAŞTINA   - Magazin agricol
14:45:00 REŢETA DE DUMINICĂPro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
15:30:00 ABC FERMIERULUI   Program 
educational  
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAŞTINA   - Magazin agricol
18:30:00 REŢETA DE DUMINICĂPro-
gram de divertisment
19:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:20:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
03:30:00 BAŞTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chișinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Acasa la Coana Mare
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 Film Omul Paianjen 3
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chișinău
21.00 Film 2012
23.15 Film Minciuni adevărate

01.45 Ştirile Pro TV Chișinău
02.25 Film Acasa la Coana Mare
04.10 Film Omul Paianjen 3

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.30 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 Fierbinți
04.00 Mostenirea
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Tur Retur
08.30 Micii Bucatari
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Teleshopping
12.15 Dora Show
14.45 Secretele Puterii
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Elven
00.30 Patrula
01.15 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubește viața
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și de la capăt
16.00 X/ф
18.30 Т/с Oamenii zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu rodica ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Ştiri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 X/ф
04.10 Iubește viața

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 617
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: MICUL VAMPIR
13.00 Start show România
15.45 Stan și Bran - momente de exceptie
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 1 + 2
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 1 + 2
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 620
20.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE
22.45 Start show România
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Deși l-a numit pe Dodon măgar, 
Voronin face cu el alianță
Dodon, măgar? Nimica nou
Printre-animalele grămadă,
Dar cred că e un mare bou
Acel ce-l pupă azi sub coadă!... Gheorghe BÂLICI

„Am încercat să fac ceea 
ce pot mai bine”

anterior, din cauza programului 
încărcat, nu putea să le înregistre-
ze: „Sunt melodiile pe care le-am 
gândit de mult, dar nu ajungeam 
să le lansez și să le înregistrez. 
Şi acum, am considerat perioada 
de pandemie benefică pentru a 
înregistra aceste piese. Am știut 
că soluția de depășire a stărilor 
depresive din pandemie e să mun-
cești, să creezi. Am încercat să fac 
ceea ce pot să fac mai bine”.

Interpretul așteaptă revenirea la 
normalitatea de altădată, cu concer-
te și evenimente, însă ne-a împărtă-
șit și faptul că perioada pandemică 
l-a învățat anumite lucruri.

„Am început să-mi apreciez și 
să-mi iubesc și mai mult familia, 
comunicăm mult mai des și cu 
părinții, cu socrii, și ne vedem 
mai des, iar asta este minunat. 
Am început să prețuim acele lu-
cruri mici, dar frumoase pe care 
nu le prețuiam mai înainte…”, a 
declarat artistul.

Cea mai recentă melodie lan-
sată de Adrian Ursu este piesa 
„Sârba de la Pelinia”, care, la fel, 
face parte din proiectul „Adrian 
Ursu și Orchestra”, lansat acum 
doi ani.

Octavian GRAUR

Va apărea o aplicație prin 
care se pot încărca poze 
cu zonele frecventate de urși

Ministrul Barna Tánczos a 
anunțat că autoritățile inten-
ționează să creeze o aplicație 
prin care persoanele fizice și in-
stituțiile să poată încărca poze 
sau documente despre zonele 
prin care urșii circulă frecvent.

Tot ministrul Mediului a 
amintit marți care sunt pro-
blemele cu care se confruntă 
în gestionarea populației de urși 
din România. Printre acestea se numără lipsa centralizării datelor, 
faptul că monitorizarea și evaluarea populației de urși nu sunt încăr-
cate într-un sistem GIS și lipsa localizării exacte a evenimentelor, a 
întâlnirilor, a atacurilor, a pagubelor.

Prin urmare, ministrul a anunțat că este necesară crearea unei 
aplicații în care orice persoană fizică sau instituție poate încărca poze 
și documente și poate localiza cu coordonate GIS orice eveniment 
legat de specia urs. Este vorba de pagube, atacuri, poze referitoare la 
întâlniri om-urs, monitorizări ale autorităților sau ale gestionarilor 
fondurilor cinegetice.

„Trebuie să existe un management adecvat. Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor are ca responsabilitate gestionarea durabilă a 
resursei cinegetice”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Ministrul a mai spus că statul trebuie să asigure un sprijin financiar 
celor care administrează habitatul natural al speciilor strict protejate.

rfi.roDefilările de modă se reiau 
la Paris în luna iulie

Adrian Ursu a profitat din plin 
de vremea fără concerte și turnee 
și și-a petrecut timpul în studio 
și pe platourile de filmare. Cântă-
rețul pregătește o nouă producție 
muzicală, care face parte din pro-
iectul „Adrian Ursu și Orchestra” 
și o va lansa la sfârșitul lunii mai.

Contactat de GAZETA de Chi-
șinău, Adrian Ursu a comunicat 
că pregătește o surpriză. Nu ne-a 
dat prea multe detalii despre noua 
piesă, însă ne-a spus că este vorba 
despre un cântec care va răscoli 

cele mai adevărate emoții, iar vi-
deoclipul se va deosebi de celelalte 
producții video de-ale sale. 

„Este o piesă emotivă, este o 
piesă pentru suflet. Sunt istorii 
rupte din viața noastră. E o sur-
priză pentru cineva și de aceea 
nu pot să spun la care piesă fac 
videoclipul, dar e o piesă de suflet 
și sper să placă și să fie apreciată”, 
ne-a spus cântărețul. 

Adrian Ursu ne-a mărturisit că 
în pandemie nu a pierdut timpul 
și a dat glas unor melodii, pe care 

Defilările de modă se 
reiau la Paris începând cu 
luna iulie, odată cu relaxa-
rea restricțiilor impuse de 
autorități pentru combate-
rea pandemiei de corona-
virus care permit reluarea 
prezentărilor de modă cu 
public, a anunțat marți o 
federație din industria mo-
dei, potrivit Reuters.

Haute Couture Week, un eveniment care se des-
fășoară anual, va avea loc în perioada 5-8 iulie, iar 
casele de modă vor avea permisiunea de a organiza 
spectacole și prezentări live.

La Paris, nu a mai avut loc niciun spectacol impor-
tant de modă live din septembrie 2020, când câteva 
branduri din industrie, printre care Dior şi Chanel, au 

organizat câteva prezentări 
cu public, dar cu un număr 
limitat de invitați.

În ultimele luni, bran-
durile din industria modei 
şi-au prezentat noile colec-
ții în spectacole exclusiv 
online şi au experimentat 
cu alte modalități de a-şi 
face cunoscute creațiile 
precum scurte filme sau 

prezentări individuale.
În cadrul săptămânii Haute Couture, un club select 

de designeri prezintă creații unice, handmade, spre 
deosebire de spectacolele dedicate colecțiilor pret-
a-porter, când casele de modă îşi etalează piesele 
destinate producției de masă.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


