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Izgonirea 
din 
paradis

G7 a ajuns la un acord 
„istoric“: companiile multina-
ționale cu o marjă a profitului 
de peste 10% vor plăti o taxă 
globală de minim 15%. Decizia 
nu are, deocamdată, efecte 
legale: trebuie convinse și 
statele din grupul G20, apoi, 
urmează negocieri cu alte 140 
de state, sub egida Organizați-
ei pentru Cooperare și Dezvol-
tare Economică, pentru a se 
obține un consens de principiu 
cu adevărat internațional în 
această privință. 
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A n c h e t ă

Mai întâi, i s-a fabricat un dosar pentru că ar fi 
condus automobilul în stare de ebrietate, apoi pe 
reţelele de socializare au apărut înregistrările video 
făcute în timpul reţinerii, iar în cele din urmă din 
dosarul penal au dispărut probele. Tânărul profesor 
a fost purtat timp de doi ani pe la interogatorii, apoi 
prin judecăţi, ca să fie în cele din urmă achitat. 

Adrian CIUBOTARU
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La cei 28 de ani ai săi, Ion Eşanu, un tânăr 
profesor de la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N. Testemiţeanu” 
din Republica Moldova, a reuşit să înfrunte 
sistemul moldovenesc de (in)justiţie. 

Istoria unui profesor 
de la medicină: 

De la dosar fabricat 
până la tortură

A n u n ț

  ECONOMIE

H a r t a  l u m i i

Puterea 
de a nu uita

Puterea 
de a  ierta

(68)

În perioada 14-25 iunie 
2021, abonații la „Gazeta de 
Chișinău” beneficiază
de o reducere de 10% 
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! 
În perioada 14-25 iunie 2021, abonații vor beneficia de o 
reducere de 10%. Puteți să perfectați un abonament la orice 
oficiu poștal sau online – pe gazetadechisinau.md – pen-
tru părinții, bunicii, unchii, mătușile, frații, surorile, copiii 
rămași acasă. 

Ecaterina Banari, deportată la 6 iulie 1949, urmașă a unei familii de deportați la 13 iunie 1941
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Operațiunea Moscovei de fraudare 
a alegerilor din R. Moldova

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

De această părere sunt mai 
mulți analiști și politicieni, care 
arată că un eventual acord al ad-
ministrației separatiste de la Ti-
raspol de a accepta funcționarea 
unor secții acolo unde altă dată 
s-a opus categoric, inclusiv cu for-
ța, trădează implicarea directă a 
Moscovei, singura în stare să de-
termine o asemenea „bunăvoință”. 

Deputatul Platformei DA, Chi-
ril Moțpan, afirmă chiar că deține 
informații conform cărora liderul 
separatist Vadim Krasnoselski a 
și primit indicații directe în acest 
sens.

Cu toate acestea, premierul in-

terimar, Aureliu Ciocoi, afirmă că 
cele două localități se află „sub 
administrație comună” și susține 
că alegerile s-ar putea desfășura 
la Bender și Corjova dacă CEC va 
obține acordul misiunii OSCE, 
al Comisiei Unificate de Control 
(CUC) și al pretinselor autorități 
de la Tiraspol. 

Deschiderea celor trei secții 
este ilegală, argumentează depu-
tatul PAS, Sergiu Litvinenco, care 
citează Articolul 32, alin. 3, litera 
„a” din Codul electoral: „Secți-
ile de votare se vor deschide în 
unitățile administrativ teritoriale 
aflate sub controlul constituțional 

Ciocoi îl contrazice pe Lebedinschi 

Imagine surprinsă în cartierul Telecentru după ploaia cu grindină 
din după-amiaza zilei de marți, 8 iunie

Premierul interimar Aureliu Ciocoi declară că 
nu există limite financiare pentru a deschide orice 
număr de secții de votare în străinătate, deoare-
ce funcționarea acestora ar putea fi asigurată de 
Ministerul de Externe prin surse logistice proprii. 
„Nu este nevoie de atât de mulți bani. Rămâne de 
văzut exact, de comun acord, care este realmente 
numărul optim de secții necesar pentru cetățenii 
noștri”, a subliniat Ciocoi într-o emisiune la TV8, 
contrazicându-l astfel pe secretarul CEC, Maxim 
Lebedinschi, potrivit căruia Guvernul nu a asigurat 
sursele financiare necesare pentru o majorare sub-
stanțială a numărului de secții peste hotare. 

Ciocoi a sugerat că mai speră să se ajungă la un 
compromis pe acest subiect. „Sperăm la o cooperare 

mai strânsă cu CEC. Eu aș pleda și pentru o discuție 
în format închis, pentru a vedea numărul de secții 
realmente necesar”, a precizat el. 

Amintim că CEC a decis, la sfârșitul săptămâ-
nii trecute, înființarea a 139 de secții de votare în 
străinătate, în locul celor 190 propuse de Ministe-
rul de Externe, chiar dacă propriul plan inițial al 
Comisiei prevedea deschiderea a 162 de secții. În 
urma unor critici vehemente din partea experților 
și politicienilor, dar și pe fundalul unor proteste 
organizate de partide angajate în cursa electorală, 
CEC a acceptat să-și revizuiască decizia, acceptând 
marți, 8 iunie, să majoreze numărul secțiilor, însă 
numai cu 7 – de la 139 la 146.

V.V.

al autorităților R.Moldova aflate 
atât pe malul stâng, cât și pe malul 
drept al Nistrului”. 

El invocă, de asemenea, aver-
tismentul SIS asupra unor riscuri 
la adresa securității naționale ce 
decurg din decizia CEC. 

De această dată, însă, ar putea 
funcționa o altă logică, sugerează 
analiștii politici. Potrivit acestora, 
Tiraspolul ar putea admite funcți-
onarea celor trei secții, permițând 
astfel denaturarea rezultatului fi-
nal al anticipatelor. 

„Cum poți să faci alegeri în-
tr-o zonă din R.Moldova unde nu 
funcționează legea R.Moldova, 
cum poți să faci alegeri acolo unde 
nu sunt respectate elementarele 
norme democratice? Este evident 
că deschiderea acestor secții de 
votare creează precedente foarte 
periculoase”, spune Anatol Ță-
ranu.

Și deputatul PAS, Oazu Nantoi, 

relevă că problema nu constă în 
participarea la vot a alegătorilor 
din stânga Nistrului. „Problema e 
în organizarea transportării masi-
ve și coruperea turmei electorale, 
membrii căreia, chiar și cu acte de 
cetățeni ai RM, n-au nimic comun 
cu noțiunea de „cetățean”. 

„Nu este altceva decât un ele-
ment al planului întreg al lui Igor 
Dodon. Pe de o parte, să fie gâtuit 
votul diasporei, pe de altă parte, 
să fie asigurat numărul maxim 
pentru forțele antieuropene”, 
crede, la rândul său, deputatul 
Platformei DA, Alexandr Slusari. 

Pe fundalul acestor avertis-
mente, însă, CEC, care s-a întru-
nit joi, 10 iunie, într-o ședință 
extraordinară, inclusiv pentru a 
discuta modificarea hotărârii cu 
privire la numărul și amplasarea 
secțiilor de votare destinate locui-
torilor din Transnistria, a amânat 
examinarea acestui subiect. 

Și, tot joi, Curtea de Apel 
Chișinău a declarat inadmisibilă 
contestația depusă de Platforma 
DA cu privire la aceeași hotărâre.  

Amintim că decizia de a supli-
menta secțiile de votare pentru 
locuitorii din Transnistria – 44 
față de 42 la alegerile prezidenți-
ale din 2020 – a fost luată de CEC 
sâmbătă, 5 iunie. Inițiativa a fost 
a secretarului CEC, fostul socialist 
Maxim Lebedinschi. 

Ulterior, președintele CEC, 
Dorin Cimil, a sugerat că aceas-
tă hotărâre ar putea fi revizuită, 
în special în legătură cu avizul 
negativ al SIS. De cealaltă parte, 
Lebedinschi a declarat că „a aflat 
din presă” despre îngrijorările SIS 
și a lăsat să se înțeleagă că va re-
nunța la înființarea secțiilor de 
la Bender și Corjova doar dacă 
împotrivă se va pronunța CUC. 

Valeriu CAȚER
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Decizia CEC de a deschide trei secţii 
de votare în localităţi necontrolate 
efectiv de autorităţile constituţionale 
– două la Bender şi una la Corjova, 

raionul Dubăsari – camuflează intenţia Rusiei 
de a frauda alegerile anticipate din R.Moldova în 
folosul favoriţilor săi socialisto-comunişti.

Poliție, combatanți și alegători la Varnița. 15 noiembrie 2020
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Cele mai multe sesizări pe nu-
mele primarilor au fost depuse la 
instituțiile de control din raionul 
Leova, unde sunt vizate circa zece 
primării, dar și la Cahul, Cantemir 
și Ștefan-Vodă.

„Unde-i pietrişul?” – 
Primăria Filipeni, 
asaltată de CNA, PG, MAI

Unul din cei mai tineri primari 
din Moldova, Tudor Camerzan, 
primar de Filipeni, Leova, ne-a 
informat că, la începutul lunii 
iunie, pe numele său au fost de-
puse trei interpelări în aceeași 
zi, semnate de deputatul Vasile 
Bolea. O interpelare a fost depusă 
la Inspectoratul de Poliție Leova, 
alta – la Procuratură și a treia la 
CNA, Cahul.

„În primul denunț, se spune că 
aș fi utilizat trei mașini de pietriș 
în alte scopuri decât cele indica-
te în acte, în cadrul programului 
„Drumuri bune”. Nici măcar nu 
s-au interesat că Administrația 
de Stat a Drumurilor se ocupă de 
implementarea acestui program, 
nu primăria. Noi doar decidem 
porțiunea de drum care urmează a 
fi reparată. Nicidecum nu puteam 
să iau trei mașini cu pietriș și să 
le utilizez în altă parte”, ne spune 
primarul.

Inspecţia Financiară 
nu a depistat abateri

În cea de-a doua interpelare, 
depusă la poliție, Tudor Camerzan 
este acuzat că ar fi utilizat defec-
tuos 356 de mii de lei din Fondul 
rutier, din care au fost construiți 
500 m de drum în așa-numita 
variantă albă și 300 de metri de 

trotuare acoperite cu pavaj. În cea 
de-a treia interpelare primarul 
este acuzat că ar fi deturnat fon-
duri la reparația unui monument 
ridicat în cinstea a trei locuitori 
ai satului care și-au pierdut viața 
în războiul din Afganistan. Toate 
cele trei interpelări sunt semnate 
de Vasile Bolea, care anunță că 
ar fi fost informat despre aceste 
delapidări în cadrul întâlnirilor cu 
locuitorii din această localitate.

„El nici măcar nu a fost la noi 
în sat. E important însă că Primă-
ria Filipeni a fost verificată anul 
trecut de Inspecția Financiară 
care nu a depistat nicio deroga-
re. Acum MAI, CNA, PG îmi cer 
să le prezint toate documentele 
acumulate timp de un an și care 
au fost verificate deja. În loc să 
ne concentrăm la proiectul ape-
ductului, suntem nevoiți să pre-
gătim pachetul de acte. Consider 
că sunt presiuni exercitate înainte 
de alegeri. Sunt de la PLDM, iar 
acest partid a anunțat că susține 
PAS. Cerem să fie stopate aceste 
intimidări”, a spus primarul.

Poliţia a descins 
în zece primării

Denunțuri similare au fost 
depuse pe numele a 10 primari 
din raionului Leova, membri PD, 
PLDM, PAS, Platforma DA, Par-
tidul Nostru și un primar inde-
pendent. Și primarul de Leova, 
Alexandru Bujorean, s-a pomenit 
cu un denunț semnat de Vasile 
Bolea, depus la Inspectoratul de 
Poliție din Leova, în care se in-
vocă deturnarea mijloacelor din 
Fondul Rutier. 

„Sunt diferite tipuri de sesizări. 
Cele care vizează reparația dru-
murilor sunt texte copy-paste, în 
care se schimbă doar denumirea 
localității și suma care ar fi fost 
delapidată. Se invocă încălcarea 
standardelor naționale și interna-
ționale la efectuarea reparațiilor. 
Sesizările sunt puse în sarcina ofi-
țerilor de poliție, deși aceștia nu 
au cum să se pronunțe pe margi-
nea calității unui drum. Sunt sigur 
că aceste contestații au legătură cu 
campania electorală și solicităm, 

Primarii, intimidați cu dosare 
penale în prag de alegeri

„Noi trebuie să înțelegem un singur lucru: o asemenea 
anomalie cum se întâmplă la noi cu Transnistria nu exis-
tă nicăieri în lume. De fapt, pe de o parte, avem teritorii 
ocupate, avem oameni care ne sunt ostili, așa-i? Noi le 
cumpărăm medicamente, le plătim facturile, noi le dăm 

piața noastră ca să-și vândă produsele..., iar ei fac în 
continuare campanie împotriva noastră și noi trebuie să 
le dăm voie să voteze. Așa ceva nu există!”, 

fostul președinte al Curții Constituționale, 
Alexandru Tănase.

D
I
X
I
T

Mai mulţi primari, membri ai 
Congresului Autorităţilor Locale din 
Moldova (CALM), acuză instituţiile 
de control, MAI, PG, CNA, că au 

iniţiat controale inopinate şi exercită presiuni 
asupra lor în prag de alegeri, la indicaţia unor 
deputaţi socialişti. Acest lucru are loc, spun 
primarii, pentru a-i determina pe unii aleşi locali 
să renunţe la campania electorală sau să treacă 
de partea altor partide. 

inclusiv în apelul dat publicității 
de CALM, ca în legislație să fie 
introduse modificări încât în pe-
rioada electorală să fie declarat 
moratoriu la orice tip de control, 
în cazul dat aceste controale să 
înceapă de la 12 iulie”, a declarat 
primarul.

Potrivit lui Alexandru Bujo-
rean, socialiștii, în încercarea de 
a se menține la putere, au început 
intimidarea primarilor incomozi 
din partidele de opoziție imitân-
du-i pe predecesorii lor, Vladimir 
Plahotniuc și Vladimir Voronin.

„Cei din urmă, la fel, au exerci-
tat presiuni asupra aleșilor locali 
și au fost taxați dur de alegători 
și partenerii externi. Noi nu vom 
tolera aceste atacuri, nu vom tă-
cea și vom dovedi oricărui organ 
de control că acțiunile noastre au 
fost corecte și legale”, a mai spus 
Alexandru Bujorean.

Și primarul de Feștelița, Ște-
fan-Vodă, Nicolae Tudoreanu, s-a 
pomenit cu trei asemenea inter-
pelări pe numele său, semnate de 
Vasile Bolea.

 Deputatul a solicitat poliției 
verificarea cheltuirii sumei de 
447 de mii de lei, alocați pentru 
reparația casei de cultură din satul 
Feștelița, menționând că acoperi-
șul acesteia e în continuare spart.

De asemenea, a solicitat verifi-
carea cheltuirii sumei de 25 de mii 
de lei, alocată de Consiliul Raional 
pentru reparația monumentului 
eroilor căzuți în cel de al Doilea 
Război Mondial, precum și a su-
mei de 150 de mii de lei, aloca-
te prin Legea Bugetului de Stat 
2020, pentru reparația clădirii 
filialei Școlii de Arte din Feștelița.

„Îl invit personal să viziteze 
aceste obiective. În Casa de cul-
tură, renovată cu bani europeni 
încă în anul 2009, acoperișul e 
întreg, iar sala de spectacole cu 
450 de locuri, precum și spațiile 
adiacente sunt în stare excelentă 

după 12 ani de la renovare și dota-
re. În 2020, nici un leu de nicăieri 
nu a fost alocat pentru Casa de 
cultură”, a menționat primarul.

Referitor la banii alocați pentru 
renovarea monumentului, prima-
rul precizează că a mai adăugat 15 
mii și a pavat curtea unde se află 
monumentul.

Iar clădirea filialei Școlii de 
Arte arată „ca o bijuterie în aer 
liber”.

„La ce bun aceste intimidări? 
Să știți că primarii au și ei univer-
sități, sunt responsabili. Dacă azi 
mai răsuflă câte un sat binișor este 
meritul primarilor, cu siguranță. 
Nu mă sperie asemenea lucruri, 
dar oare un deputat care se mai 
vrea deputat nu crede instituțiile 
statului cu competențe în dome-
niul controlului cheltuielilor pu-
blice? Nu cred că prin intimidări 
vor strânge mai multe voturi la 11 
iulie”, a spus Nicolae Tudoreanu.

„Sunt acţiuni de sorginte 
penală”

O reacție în legătură cu intimi-
darea primarilor a avut și depu-
tatul PAS, Sergiu Litvinenco. El 
a prezentat un denunț la adresa 
primarului de Cupcui, Leova, sem-
nat de Vasile Bolea, în care acesta 
a solicitat Inspectoratului de Po-
liție „investigarea administrării 
defectuoase a bugetului local și 
a irosirii neconforme a banului 
public” de către primar. 

„Schema este foarte simplă: Va-
sile Bolea trimite „interpelare” la 
poliție, iar poliția, pe baza acestei 
hârtii, se apucă de hărțuit prima-
rii. Conform legii, poliția nu are 
nici măcar competențe să verifice 
modul de administrare a bugetului 
local. Aceasta ține de cu totul alte 
instituții ale statului. Scopul este 
unul evident – de a intimida toți 
aleșii locali în contextul alegeri-
lor parlamentare. Apropierea de 

momentul când PSRM va pierde 
puterea îi face pe exponenții aces-
tui partid să-și piardă mințile și 
să întreprindă acțiuni nesăbuite 
de sorginte penală”, a menționat 
Sergiu Litvinenco.

Viorel Furdui: 
„Vom solicita 
revizuirea legislaţiei”

Congresul autorităților publice 
locale (CALM), instituție neguver-
namentală care întrunește repre-
zentanți ai autorităților publice 
locale, a emis săptămâna trecută 
o declarație în care a cerut sto-
parea presiunilor asupra prima-
rilor și neimplicarea organelor de 
control ale statului în campania 
electorală.

Aleșii locali și-au exprimat pro-
funda îngrijorare și indignare față 
de acțiunile unor autorități ale 
statului din domeniul ordinii de 
drept și al controlului financiar 
care, în perioada electorală, au 
inițiat și realizează o serie de con-
troale la indicația concurenților 
electorali. În special, reprezentan-
ții CALM s-au referit la acțiunile 
din partea organelor din subor-
dinea MAI, CNA și a Inspecției 
Financiare.

„APL nu le este în niciun caz 
teamă și întotdeauna au fost 
deschise pentru colaborare cu 
organele de control ale statului. 
Însă acest control trebuie să fie 
realizat în termenele și limitele 
legii, cu un scop bine stabilit, 
conform unor proceduri presta-
bilite și foarte clar reglementate. 
Nicidecum controlul respectiv 
nu trebuie să fie unul selectiv, 
abuziv și să urmărească scopul 
de a intimida sau bloca activita-
tea primăriilor. Cu atât mai mult 
cu cât astfel de controale nu pot 
avea loc în perioada electorală 
și la indicația unor concurenți 
electorali”, se menționează în 
Apelul CALM.

Denunțând aceste derapaje, 
CALM a solicitat includerea su-
biectului în cauză pe agenda Con-
siliului Suprem de Securitate. „So-
licităm stoparea tuturor acțiunilor 
de intimidare și presiune asupra 
primarilor și a tuturor controale-
lor până la finalizarea campaniei 
electorale, inclusiv a celor inițiate 
la indicația unor concurenți elec-
torali. Noi vom solicita revizuirea 
de către viitorul Guvern și Parla-
ment a cadrului legal respectiv, în 
vederea excluderii posibilităților 
de a crea premise pentru astfel de 
abuzuri și presiuni asupra APL, 
inclusiv în campania electorală”, 
a menționat, pentru GAZETA de 
Chișinău, Viorel Furdui, director 
executiv al CALM.

Svetlana COROBCEANU
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E C O L O G I E

UE/Cum se împotmolesc 
proiectele și se poluează mediul

Proiectul de construcţie a staţiei de 
epurare de la Româneşti s-a împotmolit, 
după ce s-au cheltuit peste nouă milioane 
de lei. Ichelul n-a scăpat din calea apelor 

uzate produse de fabrica de vinuri din localitate 
şi de către localnici. 

Lipsa educației ecologice și 
indiferența și-au făcut efectul. 
În satul Românești, r-l Strășeni, 
există câteva blocuri locative care 
au instalate țevi de canalizare prin 
care apele uzate, inclusiv dejec-
țiile din veceuri, sunt deversate 
direct în gârlă. Unii și-au făcut 
hazna în curte. „Fiecare se descur-
că cum poate. N-avem altă ieșire 
din situație. Nu-s bani pentru a 
termina stația de epurare”, spune 
săteanul Vasile.

Construcția sistemului de ca-
nalizare și a stației de epurare a 
demarat în anul 2016, dar până 
astăzi proiectul n-are sorți de iz-
bândă, deoarece mulți gospodari 
refuză să contribuie financiar. 
Proiectul este finanțat de Fon-
dul Ecologic Național (FEN) în 
proporție de 85%. Restul bani-
lor, 15%, reprezintă contribuția 
autorităților publice locale și a 
cetățenilor, inclusiv a fabricii de 
vinuri Românești. 

„Oamenii conștiincioși au dat 
bani pentru că trebuie să contri-
buim. Unii nu vor să dea bani. 
Așteaptă când va fi gata stația de 
epurare. Dar pe ce bani să o fini-

sezi?! Sunt cinci ani de când am 
dat trei mii de lei. În cinci ani nu 
puteau să dea câte 100 de lei pe 
lună?! Sunt 60 de luni. Dădeau 
câte 50 de lei pe lună și ieșeau la 
trei mii de lei. Nu vor să contribuie 
și gata. Așteaptă să le facă cineva. 
Aceștia care nu vor să dea bani 
așteaptă să le facă Dodon”, con-
sideră nea Vasile din Românești, 
Strășeni. 

Nu există proiecte fără 
contribuţia comunităţii

GAZETA de Chișinău, mer-
gând pe valea Ichelului pentru a 
documenta probleme de mediu, 
a ajuns într-o zi de mai în satul 
Românești, r-l Strășeni. În locali-
tate l-am întâlnit pe nenea Serghei 
care crede că „oamenii trebuie să 
contribuie pentru a simți că au 
partea lor în proiect”. Potrivit 
bărbatului, în sat ar fi venit un 
consilier PSRM de la Strășeni, 
care i-ar fi convins pe săteni că nu 
trebuie să dea niciun bănuț pen-
tru construcția stației de epurare, 
deoarece trebuie să fie realizată 
gratuit. 

„Cine e dator să ne facă așa, pe 
gratis?! Proiectul de canalizare s-a 
stopat pentru că nu vin contribuți-
ile de la populație. Cei care trăiesc 
la bloc sunt cei mai interesați. Ei 
n-au unde duce murdăria. O gos-
podărie trebuie să plătească trei 
mii de lei. Avem o frână puternică, 
pentru că mulți stau cu coada în 
trecut”, explică Serghei. 

Un alt motiv din care localni-
cii nu s-au grăbit să contribuie e 

sărăcia și migrația. „Nu am dat 
bani pentru că nu-i am. Am înțeles 
că trebuie trei mii de lei. Eu îs 
invalid. Primesc 600 de lei. Sunt 
singur. Soția a decedat. Copiii îs 
plecați”, se plânge Ion. 

La Românești a funcționat 
o stație de epurare, dar acum e 
bună de dus la fier vechi. „Stația 
de epurare veche nu lucrează. Au 
putrezit țevile. Era din 1977. Câți 
ani să țină?! Au început să facă 
una nouă, dar văd că s-au oprit. 
Magistrala e construită. Nu e 
cumpărat utilajul pentru stația de 
epurare”, spune Gheorghe, care a 
lucrat la vechea stație de epurare. 
Bărbatul susține că nu a dat bani 
„pentru că nu-l ajunge punga”. 

Apeductul fără sistem de 
canalizare e sursă 
de poluare

Aproximativ 40% dintre gos-

podării au dat banii pentru con-
strucția sistemului de canalizare 
și a stației de epurare, aflăm de 
la Isidor Savin, primar de Româ-
nești. Primarul ne-a comunicat că 
fabrica de vinuri a plătit 600 de 
mii de lei, partea sa din proiect, iar 
de la FEN au primit deocamdată 
nouă milioane de lei. 

Isidor Savin menționează că 
ar „exista un grup organizat care 
umblă prin sat și le spune oame-
nilor să nu dea bani”. Proiectul 
valorează 29 de milioane de lei, 
însă acesta se află la etapa de re-
proiectare. După noua proiecta-
re, costul proiectului va fi cu zece 
milioane de lei mai puțin, adică 
19 milioane de lei. „Suntem la 
etapa de reproiectare, deoarece 
fabrica de vinuri lucrează la nici 
50% din capacitatea pe care o are. 
Micșorăm stația de epurare și vo-
lumul apei”, afirmă Isidor Savin. 

Contribuția de 15% din partea 

beneficiarilor e necesară pentru 
orice proiect ecologic, altfel FEN 
nu virează resursele financiare, 
precizează Ghenadie Iurco, pre-
ședintele FEN și secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului.

„Banii nu s-au pierdut. Ei au 
fost valorificați. La urma urmei, 
rețelele s-au construit. E vorba 
de o înghețare a banilor. Noi 
asta conștientizăm. Proiectele 
din 2018-2019 sunt viabile, iar 
primarii le țin sub control. Au fost 
proiecte care s-au împotmolit. Noi 
vrem să le revitalizăm. Nu găsesc 
contribuția și se împotmolesc”, 
declară Iurco. 

Ecologiștii trag un semnal de 
alarmă. Aprovizionarea cu apă 
este foarte importantă pentru oa-
meni, însă apeductele, construite 
fără sisteme de canalizare și stații 
de epurare, au devenit o sursă de 
poluare în Republica Moldova.

 

Natalia MUNTEANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Stația de epurare nefinisată din satul Românești, Strășeni
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Gheorghe, locuitor al satului RomâneștiSerghei, locuitor al satului Românești
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A N C H E T Ă

De la dosar fabricat 
până la tortură

La cei 28 de ani ai săi, Ion Eşanu, un tânăr 
profesor de la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N. Testemiţeanu” 
din Republica Moldova, a reuşit să înfrunte 

sistemul moldovenesc de (in)justiţie. Mai întâi, 
i s-a fabricat un dosar pentru că ar fi condus 
automobilul în stare de ebrietate, apoi pe reţelele 
de socializare au apărut înregistrările video făcute 
în timpul reţinerii, iar în cele din urmă din dosarul 
penal au dispărut probele. Tânărul profesor a fost 
purtat timp de doi ani pe la interogatorii, apoi prin 
judecăţi, ca să fie în cele din urmă achitat. 

Între timp, sătul de nedreptățile 
făcute, Ion Eșanu a pornit pe calea 
activismului civic și al protestelor, 
implicându-se de mai multe ori de 
partea celor care s-au confruntat 
cu nedreptățile și abuzurile din 
partea oamenilor legii. Înainte de 
a fi achitat, Ion Eșanu a fost bătut 
cu bestialitate de către agentul de 
circulație care i-a fabricat dosarul. 
Deși Procuratura a intentat dosar 
penal pentru tortură și tratamente 
inumane, ancheta bate pasul pe 
loc.

Dosarul supt din deget

Calvarul lui Ion Eșanu a început 
la finele lunii iunie a anului 2019. 
Tânărul s-a întâlnit cu niște prie-
teni la terasa unei benzinării. Unul 
din ei își sărbătorea ziua de naștere 
și i-au propus lui Ion să li se ală-
ture. Tinerii au stat vreo jumătate 
de oră, după care au decis să plece 
la Vadul lui Vodă și au chemat un 
taxi. Pentru că băuse șampanie, 
Ion Eșanu a decis să lase mașina la 
parcarea din benzinărie, și-a luat 
lucrurile personale și aștepta taxiul 
împreună cu prietenii. 

În acest timp de el s-au apro-
piat doi agenți de circulație, care 
i-au cerut să meargă cu ei și să 
treacă expertiza alcoolscopică 
pentru că... a condus în stare de 
ebrietate. Tânărul care își făcuse 
alte planuri le-a cerut oamenilor 
legii să-l elibereze: „Le-am spus 
că nu sunt vinovat și nu am fost 
băut la volan, i-am avertizat că vor 
răspunde în fața legii și să mă eli-
bereze imediat. Atunci ei mi-au 
zis că pot să mă elibereze dacă le 
achit o mie de euro. Desigur că am 
refuzat, pentru că nu eram vinovat. 
În timp ce eram dus de polițiști 
la expertiză, unul din ei mă filma 
și îmi adresa întrebări, cum am 

ajuns acolo, dacă am băut, ce am 
băut. Eu, desigur, am recunoscut 
că am consumat alcool. Secvența 
în care am recunoscut că am băut 
alcool a apărut pe urmă pe rețelele 
de socializare”.

Ion Eșanu spune că după ce a 
refuzat oferta polițiștilor de a fi 
eliberat contra mită, aceștia nu 
au mai cerut nimic și l-au dus la 
expertiză, care, așa cum era de 
așteptat, a confirmat că tânărul 
consumase băuturi alcoolice.

Astfel, Ion Eșanu s-a ales cu un 
dosar penal pentru conducerea au-
tomobilului în stare de ebrietate. 
Polițiștii i-au ridicat și permisul de 
conducere, fără ca să-i elibereze 
în loc unul provizoriu, după cum 
o cere legea.

Probele dispărute 
din dosar

În timpul investigațiilor efectu-
ate în dosarul intentat pe numele 
lui Eșanu, învinuitul a încercat 
să-și demonstreze nevinovăția. 
Principala probă rămânea a fi în-
registrarea video de la camerele 
de la benzinărie. Filmările au fost 
înregistrate pe un disc care a fost 
anexat oficial la dosar. Ulterior, 
discul dispare din dosar, rămânând 
doar procesul-verbal de ridicare a 
probei video și de anexare la dosar.

La 29 aprilie anul curent, Ju-
decătoria Chișinău l-a achitat pe 
tânărul profesor. Pe lângă sentința 
de achitare, instanța a emis și o 
încheiere prin care a cerut Procu-
raturii să investigheze dispariția 
probelor din dosar.

Momentan, nu cunoaștem cum 
au reacționat procurorii la decizia 
instanței. „Am depus la 18 mai un 
demers la Procuratura Generală ca 
să fiu informat. Dar nu am primit 
încă un răspuns”, ne-a comunicat 
Eșanu.

Bătaia oprită 
de un parlamentar

Ion Eșanu a depus mai multe 
plângeri în legătură cu acțiuni-
le lui Victor Calancea și Sergiu 
Plăcintă, cei doi agenți de circu-
lație care l-au reținut pentru că 
ar fi condus în stare de ebrietate. 

Tânărul a cerut ca aceștia să fie 
trași la răspundere penală pentru 
abuz în serviciu. Iana Dărănuță, 
procurorul care a gestionat dosa-
rul intentat pe numele lui Eșanu, 
i-a respins cererea. De asemenea, 
tânărului nu i-a reușit să-i pună 
la respect pe cei doi polițiști nici 
pentru faptul că au publicat și dis-
tribuit pe rețelele de socializare 
înregistrarea video făcută în timp 
ce este dus la expertiza alcoolsco-
pică. Curtea de Apel Chișinău a 
decis că nu a fost încălcată legis-
lația privind protecția datelor cu 
caracter personal.

La 3 ianuarie 2021, Ion Eșanu a 
fost bătut de către Victor Calancea. 
Din declarațiile lui Ion Eșanu: „Pe 
la ora 14.00, m-am deplasat în sec-
torul Buiucani. Pe strada Belinschi 
l-am văzut pe Victor Calancea cu 
radarul în mână. Când am trecut 
înapoi, pe la ora 17.30, Calancea 
era în același loc, cu radarul în 
mână. Știind din cazul meu cine 
este el în realitate, am oprit să văd 
dacă are foaie de parcurs sau vre-
un ordin ca să stea acolo. Poate 
că aveam emoții și i-am zis ceva 
jignitor, dar a meritat. Pe el însă 
mai tare l-a supărat faptul că l-am 
filmat”.

Din înregistrarea video făcută 
de Eșanu cu telefonul mobil se 
aude cum tânărul îl acuză pe po-
lițist de acțiuni de corupție, iar la 
un moment dat o acuză și pe soția 
lui că ar fi implicată în anumite 
scheme. Polițistul Calancea s-a 
ascuns în automobil. După ce i-a 
vorbit despre soție, omul legii l-a 
amenințat pe Eșanu că va răspunde 
dacă mai zice ceva despre soție.

În continuare urmează din nou 
un șir de acuzații din partea tâ-
nărului, precum că polițistul este 
agresiv, folosește un limbaj jignitor 
și că ar compromite uniforma și 
epoleții de polițist.

„Să-l cunoască o țară întreagă 
cine este Victor Calancea”.  „Dum-
nealui își permite să vorbească 

urât, dacă poartă uniformă. Dum-
nealui trebuie să treacă un control 
neurologic, o spun ca medic”.

Monologul tânărului este între-
rupt de strigătul lui Calancea: „Ce 
te legi de soția mea!!!”. Se vede 
cum polițistul se apropie de Eșanu, 
apoi imaginile dispar. În schimb, 
s-au salvat înregistrările audio în 
care se aud sunete de lovituri și 
polițistul răcnind cât îl țin puterile: 
„Măi, tu să vorbești despre soția 
mea? Culcat! Culcați-l! Culcat! 
Persoană publică? Uăi!”.

„Întâi m-a lovit peste mână și 
am scăpat telefonul, apoi mi-a tras 
cu pumnul în ochi. După aceasta 
am fost culcat cu fața în jos la pă-
mânt, s-a urcat cu genunchii pe 
mine și a început să mă lovească 
cu pumnii”, își amintește tânărul.

Bătaia a fost curmată de un 
martor ocular care trecea pe alături 
cu mașina și a oprit. Acesta s-a do-
vedit a fi deputatul socialist Radu 
Mudreac care i-a cerut polițistului 
să se potolească. Ca să fie ascultat, 

Mudreac i-a prezentat lui Calancea 
legitimația de parlamentar.

Întreaga scenă a fost urmărită 
de un alt polițist, coleg cu Calan-
cea, care nu a ridicat un deget 
pentru a pune capăt violențelor.

Dosar penal 
pentru tortură

După ce a plecat deputatul, Ion 
Eșanu s-a îndreptat spre mașina 
sa, însă a fost oprit de Calancea, 
silit să urce într-o mașină poli-
țienească și dus la Inspectoratul 
de Poliție Buiucani. Acolo a stat 
aproape o oră, după care i s-a făcut 
rău, a cerut să fie chemată ambu-
lanța care l-a transportat la spital.

Înregistrarea video a fost pu-
blicată pe rețelele de socializare, 
iar a doua zi Procuratura Chișinău 
s-a autosesizat și a pornit dosar 
penal pentru tortură, tratamente 
inumane și degradante.

Victor Calancea a depus și el 
o plângere în care l-a învinuit pe 
Eșanu că ar fi încercat să-i fure 
arma din dotare și că el a fost ne-
voit să reacționeze. O altă plângere 
a fost depusă și de soția polițistului 
pe motiv că i-au fost divulgate da-
tele cu caracter personal.

Dosarul a ajuns în gestiunea 
procurorului Geru. După ce în 
martie a avut loc o reconstituire 
la locul unde a fost agresat de 
Calancea, Eșanu susține că nu a 
mai fost citat pentru alte acțiuni 
de urmărire penală. În schimb, a 
fost citat la poliție să ofere expli-
cații la plângerile depuse de Victor 
Calancea și soția sa.

Polițistul continuă să lucreze, 
deoarece nu a fost suspendat din 
funcție pe durata anchetei fiind 
invocată prezumția de nevinovăție.

Procurorul Ion Geru nu a răs-
puns la apelurile noastre ca să-i 
solicităm declarații.

Istoria unui profesor de la medicină: 

Ion Eşanu

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 
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Ion CHIȘLEA 

Gaura neagră din 
Transnistria prin care 
este devalizată CFM 

Deşi cu datorii ce se apropie de un 
miliard de lei, „Calea Ferată din 
Moldova” nu este în prag de faliment, 
aşa cum ar dori unii să o prezinte. 

Situaţia de la întreprinderea de stat poate fi 
redresată graţie activelor de miliarde pe care 
le deţine. Însă pentru aceasta trebuie oprite 
schemele prin care au fost operate delapidări de 
miliarde de lei pe parcursul mai multor ani. 

E C O N O M I E

O piesă cheie în aceste scheme 
de delapidare l-a jucat și, probabil, 
îl mai joacă depoul de locomotive 
din orașul Bender, care, deși apar-
ține CFM, nu poate fi controlat de 
autoritățile legitime moldovenești. 
Este, de fapt, o gaură neagră prin 
care este furată proprietatea în-
treprinderii.  

Ion Potlog, expert în adminis-
trarea proprietății publice și fost 
consilier al ministrului economiei 
în guvernul Sandu, a apărut acum 
două zile într-un apel video că-
tre cetățenii Republicii Moldova, 
anunțând că deși unii încearcă să 
prezinte Calea Ferată din Moldova 
ca falimentată, situația la întreprin-
dere poate fi, totuși, redresată. Deși 
în prezent întreprinderea înregis-
trează datorii de 837 de milioane 
de lei, din care 170 de milioane 
reprezintă restanțe la plata salari-
ilor pentru  ultimele șase luni, CFM 
dispune încă de o infrastructură 
solidă de miliarde de lei, datorită 
căreia un management profesio-
nist și corect poate atrage capital 
financiar pentru modernizare. Însă, 
potrivit lui Potlog, la întreprindere 
sunt încă derulate scheme de sute 
de milioane de lei, dirijate de cei ce 
au controlat-o până acum, și ei nu 
vor renunța așa de simplu. 

„Gaura neagră” 
de la Bender

Potrivit lui Potlog, mai întâi Pla-
hotniuc, apoi și Dodon au făcut 
așa ca administrațiile CFM, „Poșta 
Moldovei”, Metalferos, Agenția 
Proprietății Publice și chiar auto-
ritățile transnistrene să contribuie 
la delapidarea prin intermediul 
depoului de locomotive din orașul 
Bender a proprietății CFM. „Tot 
ce trebuie de furat din CFM este 
dus la Bender, de unde nimic nu 
se mai întoarce. E un fel de gaură 
neagră necontrolată de Republica 
Moldova, unde totul dispare fără 
urmă”, spune expertul, accentu-
ând că nu există nicio posibilitate 
pentru autoritățile constituționa-

le moldovenești să verifice ce se 
întâmplă, de fapt, la acest depou.  

Cum decurge această schemă de 
delapidare? Potrivit lui Ion Pârlog, 
oamenii puși în funcții la întreprin-
dere de PSRM și PDM au organizat 
casarea și vânzarea fierului vechi 
către Metalferos, companie pe care 
tot ei împreună o controlează. 

„Nouă ni se vorbea de fier vechi, 
însă de fapt, mafia scotea din CFM 
metale mai scumpe cum ar fi ala-
ma, nichelul, plumbul, cuprul, alu-
miniul, pe care le casau la prețuri 
exagerat de mici ca mai apoi să le 
revândă fictiv prin companiile lor 
din off-shore, majorând prețuri-
le, iar în final să le vândă Uzinei 
Metalurgice din Râbnița. Tot la 
CFM erau organizate casări fictive 
de vagoane funcționale care erau 
transportate la depoul de la Ben-

der, puse în gestiunea companiilor 
afiliate democraților și socialiștilor 
și transmise mai departe în aren-
dă în Ucraina și Rusia. La Bender 
au ajuns și locomotive, fier vechi, 
diesel și piese de schimb... tot ce 
trebuia să dispară pentru totdeau-
na. Nu știu dacă cineva va mai da 
de capătul acestor furturi pentru 
că nimeni din R. Moldova nu are 
acces la acest depou, nici procu-
ratura, nici inspecția financiară și 
nici Curtea de Conturi”, spune Ion 
Potlog, expert în administrarea 
proprietății publice. 

531 milioane de lei – 
în vânt

Totodată, el mai relatează că 
CFM a inițiat 121 de proiecte  pen-
tru care a plătit 539 de milioane de 
lei în avans, însă care nu au mai 
fost finalizate. Este, deci, vorba 
de peste jumătate de miliard de 
lei aruncați în vânt. 

„Au fost achitate milioane de 
lei în avans pentru lucrări, servicii 
și piese de schimb pe care CFM 
nu le-a primit niciodată. Cel mai 
relevant exemplu ar fi cele 25 de 
milioane de lei achitate în 2015 
de Vladimir Cebotari (unul din 
apropiații lui Plahotniuc, fost 
fruntaș PDM, pe atunci vicemi-
nistru al transporturilor) pentru 
reconstrucția trecerilor de cale 
ferată cu bariere. Ați văzut vreu-
na reparată? Eu nu am văzut! Nu 
mai vorbesc de milioanele achitate 
către BASS System pentru siste-
me informaționale care nu au fost 
primite integral la întreprindere”, 
precizează expertul.

„Cum se face că o companie 
monopolistă de stat nu are profit 
și lucrează în pierdere? Totul se 
întâmplă din voința și la comanda 
politicienilor, care și-au numit di-
rectori la întreprinderile de stat. Ei 
și-au făcut scheme la achiziții prin 
companiile lor care vând servicii 
și bunuri companiilor de stat la 
prețuri triple”, a adăugat el. 

Era aplicat modelul mafiei 
’Ndrangheta

Potlog a mai menționat că de-
lapidările de la CFM sunt greu de 

urmărit la CFM deoarece sunt lăsa-
te puține urme, infracțiunile fiind 
organizate verbal prin intermediul 
oamenilor care au fost infiltrați 
oficial și neoficial în întreprinde-
re, schema fiind asemănătoare cu 
modelul cu care lucrează renumita 
mafie italiană ‚Ndrangheta. 

„Începând cu 2015, în servi-
ciul de securitate internă și pază 
militarizată al Căii Ferate a fost 
adus Vitalie Marvin și echipa sa 
de la Petrom, cu care Plahotniuc 
a lucrat și pe care i-a adus din Mi-
nisterul de Interne. A fost infiltrat 
în întreprindere Veaceslav Baida, 
coordonatorul trimis de Plahotniuc 
și care cura toate schemele. Ceilalți 
din CFM au fost doar unelte. Unii 
dintre ei au fost folosiți pe gratis, 
alții au ales să-și vândă viitorul. 
Aici vorbesc de toți cei care au fost 
directori și vicedirectori în CFM. 
La schema mafiotă a fost conectată 
„Poșta Moldovei” care are depozit 
lângă Gara centrală CFM și unde 

erau transbordate camioanele cu 
țigări și anabolizante. Anume în 
acest depozit a fost organizată îm-
pachetarea contrabandei în colete 
mici și asigurat exportul pe cale 
feroviară și aeriană. Totul a fost 
posibil cu ajutorul serviciului va-
mal”, dezvăluie expertul. 

Plahotniuc a devalizat 
întreprinderea cu mâinile 
lui Topală

Potrivit lui Ion Potlog, căderea 
liberă a CFM a început în 2015, 
când în calitate de director gene-
ral al întreprinderii a fost numit 
Iuri Topală. „Dodon și Plahotniuc 
au preferat să fure cu mâinile lui 
Topală, care venea din Partidul 
Liberal al lui Mihai Ghimpu”, spu-
ne el. În continuare, în următorii 
patru ani, din CFM au fost scoase 
aproximativ 765 de milioane de lei 
prin reducerea, în unele cazuri de 
chiar trei ori, a tarifelor achitate 
de întreprindere companiilor de 
expediție. Nu înainte, însă, ca com-
paniile de expediție existente să fie 
înlocuite cu cele ale lui Plahotniuc. 
De ce 765 de milioane? Cam atâta 
câștiga CFM până în 2015 din ser-
viciile de transport de marfă. Însă 
după ce firmele lui Plahotniuc au 

monopolizat piața acestor servicii, 
profitul CFM a trecut la companiile 
de expediție.

Dodon preia schemele 
prin cumătrul său

Potlog povestește că în 2019, 
când activa în calitate de consili-
er al ministrului Economiei și In-
frastructurii în Guvernul Sandu, 
a diagnosticat întreprinderea din 
interior și, constatând dezastrul de 
acolo, i-a cerut lui Topală să plece. 
Atunci au fost intentate mai multe 
dosare penale. 

Însă peste două săptămâni de 
la demisia guvernului Sandu, noul 
premier Ion Chicu l-a numit în ca-
litate de director interimar la CFM 
pe Adrian Onceanu, cumătrul lui 
Igor Dodon. Primul lucru pe care 
l-a făcut Onceanu a fost repornirea 
schemelor infracționale din între-
prindere, în beneficiul lui Dodon 
de această dată. 

Soldul 
depozitelor, 
în scădere

Banca Națională a Moldovei 
anunță că, potrivit rapoartelor 
prudențiale, soldul depozitelor 
deținute în băncile moldove-
nești s-a redus cu 586,4 mi-
lioane lei sau 0,7% în primul 
trimestru al anului curent, până 
la 79,1 miliarde de lei. Dimi-
nuarea soldului depozitelor 
s-a produs din cauza scăderii 
volumului depozitelor persoa-
nelor juridice cu 1,8 miliarde de 
lei (6,2%), până la 26,9 miliarde 
lei. De cealaltă parte, volumul 
depozitelor persoanelor fizice 
a crescut cu 1,2 miliarde lei 
(2,4%), până la 52 miliarde de 
lei, amortizând scăderea bruscă, 
cauzată de reducerea depozite-
lor firmelor. 

Peste 500 
de hectare 
de culturi 
agricole, 
distruse de ploi

Peste 500 de hectare de 
livezi și culturi agricole au fost 
distruse de ploi în raioanele 
Ungheni și Soroca. Potrivit 
Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, în satul 
Pârlița, raionul Ungheni, intem-
periile au afectat aproape o sută 
de hectare de floarea-soarelui și 
300 de hectare de porumb. În 
localitatea Todirești a aceluiași 
raion ploaia a distrus 20 de hec-
tare de livezi. Condițiile meteo 
nefavorabile au creat prejudicii 
și în satul Dubna, raionul Soro-
ca, unde ploaia și grindina au 
distrus 97 de hectare de livezi. 
Comisiile pentru situații ex-
cepționale urmează să evalueze 
pagubele materiale.

Scandal de 
miliarde: 
Bogații lumii 
nu au plătit 
aproape deloc 
taxe în unii ani

Mai mulți miliardari renu-
miți au plătit taxe aproape de 
zero în ultimii ani, potrivit unor 
informații făcute publice de 
ProPublica care citează docu-
mente ale Fiscului din SUA. 
Astfel, cel mai bogat om de pe 
planetă, CEO-ul Amazon, Jeff 
Bezos, nu a plătit niciun impo-
zit federal pe venit în 2007 și 
2011. Proprietarul Tesla, Elon 
Musk, a reușit să facă același 
lucru în 2018. Și fondatorul 
Bloomberg, Michael Bloomberg, 
investitorii Carl Icahn și George 
Soros de asemenea au plătit 
rate minime ale impozitului pe 
venit federal în ultimii ani.
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„Trebuia să reducem proporțional 
secțiile de vot pentru Rusia”

Tensiunile din cadrul Comisiei 
Electorale Centrale și avertis-
mentele legate de pericolul fra-
udării alegerilor au provocat 
interesul societății civile pentru 
situația din cadrul instituției 
cu pricina. Pe 5 iunie, Comisia 
Electorală Centrală a emis Ho-
tărârea nr. 4965 din 05.06.2021, 
care stabilește un număr redus 
de secții pentru moldovenii din 
diasporă și un număr exagerat 
pentru cei stabiliți în Rusia. Cel 
mai ciudat, lucru cu totul inedit 
până în prezent, Comisia Electo-
rală Centrală a stabilit deschi-
derea a trei secții de votare pe 
teritoriul controlat de regimul 
secesionist de la Tiraspol. Des-
pre toate aceste detalii, inclusiv 
despre tensiunile în cadrul Co-
misiei Electorale Centrale, am 
vorbit cu Dumitru Pavel, mem-
bru al instituției cu pricina. 

- Stimate Domnule Pavel, cum 
calificaţi decizia Comisiei Elec-
torale Centrale (CEC) privind 
această „majorare de formă” 
a numărului de secţii de vot 
pentru diaspora de la 139 la 
146? Care ar fi, în opinia Dvs., 
numărul suficient de secţii 
pentru a asigura dreptul la vot 
al celor din afara Republicii 
Moldova? 
După cum am enunțat și în cadrul 

ședinței CEC, creșterea numărului de 
la 139 de secții de vot la 146 nu rezolvă 
problema în sine. Această soluție a 
venit doar pentru a diminua din pre-
siunea populară. Ea constituie în sine 
o rocadă geografică între mai multe 
secții, precum și renunțarea la două 
secții din România și Grecia. 

Numărul secțiilor de vot trebuie 
să fie suficient pentru ca fiecare ce-
tățean să își poată exercita dreptul 
la vot. Determinarea acestui număr 
are la bază trei criterii instituite prin 
lege: numărul oficial al cetățenilor 
ce locuiesc într-o țară; numărul celor 
înregistrați în prealabil și numărul 
celor care au participat la scrutinul 
precedent. 

În contextul acestor criterii, noi am 
avut o sporire considerabilă a număru-
lui de votanți la ultimul scrutin, pre-
cum și o creștere evidentă a numărului 
cetățenilor înregistrați în prealabil. 

Toate aceste majorări, fiind carac-
teristice țărilor UE și SUA, antrenau, 
în mod obligatoriu, creșterea secțiilor 
de votare în aceste localități. 

În comparație, în Federația Rusă 
au fost diminuări sporite ale acestor 
indici.

Prin urmare, trebuia să reducem 
proporțional secțiile de vot pentru 
Rusia, însă nu s-a ținut cont de acest 
lucru.  

Circumstanțele acestea presupu-
neau din start că menținerea cifrei 
de 139, ca și la scrutinul precedent, 
este ilegală! 

Astfel, am susținut proiectul inițial 
cu stabilirea unui număr de secții de 
162, din care să fie scăzute opt secții 
destinate Federației Ruse, în care s-a 
înregistrat un număr redus de votanți. 

– Aţi putea să explicaţi cum a 
fost luată decizia de a deschi-
de doar 139 de secţii de votare 
în condiţiile în care Guvernul 
şi-a anunţat disponibilitatea 

de a aloca mijloace financiare 
pentru 190 de secţii?
Trebuie să pornim de la o premisă 

corectă, cifra de 190 de secții nu a fost 
elaborată având la bază cele trei crite-
rii stabilite prin lege. Ea reprezintă o 
declarație de potențial uman și tehnic 
al Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene. 

Or, dacă e să urmăm strict această 
logică, nu avem cum și nici pentru ce 
să deschidem tocmai 23 de secții de 
vot pentru Federația Rusă, cum s-a 
prezentat în acea informație, când, de 
fapt, pentru această țară ar fi suficiente 
nouă secții. 

Cifra de 139 a fost propusă în cadrul 
ședinței de către dl secretar al CEC, 
Maxim Lebedinschi, care a insinuat 
trei motive, vădit nefondate, în opinia 
mea: lipsa unei finanțări suficiente; 
greutățile pe care le pot întâmpina 
cetățenii pentru găsirea noilor secții 
care se propunea să fie deschise și lipsa 
probelor ce ar fi confirmat că statele 
în care se propunea să fie deschise 
noi secții de vot și-ar fi dat acceptul 
pentru aceste locații. 

În condițiile în care aceste alegații 
erau combătute prin scrisorile emise 
de Guvern și Ministerul Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene despre 
acoperirea integrală a costului deschi-
derii unui număr mai mare de secții 
de vot; despre disponibilitatea țărilor 
străine de a ne fi permisă deschiderea 
de secții de votare, precum și numărul 
mare de înregistrări prealabile, pentru 
noi locații, nu am putut susține acea 
propunere și continui să o apreciez ca 
fiind total neîntemeiată! Am spus și 
insist, cifra de 139 este contrară celor 
trei criterii legale de determinare a 
numărului secțiilor de votare.

 – Există vreo diferenţă în ce 
priveşte numărul de secţii de 
vot destinate alegătorilor din 
stânga Nistrului în comparaţie 
cu alegerile prezidenţiale din 
noiembrie 2020?
În privința acestui subiect chiar 

am formulat o opinie separată, în 
disonanță cu hotărârea adoptată de 
majoritatea CEC - https://a.cec.md/
ro/upload/60bc9e1a185fd/99578/
attached_files. Și în toamna anului 
2020 am votat împotriva unui număr 
de 42 de secții de vot pentru aceste 
raioane. Le-am apreciat ca fiind mai 
multe decât necesarul și acum am 
votat contra majorării până la 44 a 
acestor secții. 

Accentuez că pentru deschiderea 
secțiilor de vot pentru cetățenii din 
regiunea aceasta sunt stabilite de ase-
menea trei criterii legale: numărul 
cetățenilor înregistrați în Registrul 
de stat al alegătorilor (RSA), numărul 
înregistrărilor prealabile și numărul 
participanților la ultimul scrutin.

Am pornit de la o premisă că nu-
mărul cetățenilor din RSA este relativ 
constant și el nu s-a modificat conside-
rabil de la ultimul scrutin. Cu referire 
la celelalte două criterii, acești indici 
au suferit scăderi esențiale. 

Or, pentru scrutinul din iulie 2021, 
avem doar 256 de înregistrări preala-
bile, iar numărul persoanelor votante 
la scrutinul precedent, din toamna 
lui 2020, este cu mult mai mic decât 
scrutinul din februarie 2019 (la alege-
rile prezidențiale 2020 (turul doi) au 
participat 31.783 persoane; la alegerile 
parlamentare din 2019 (circumscripția 
națională) – 37.269 de persoane). 

Situația în cauză antrena, în mod 
obligatoriu, reducerea semnificativă 
a numărului secțiilor de vot. Analizele 
mele au fost în concordanță și cu cele 
ale Promo-LEX din martie 2021, care 
au estimat un număr suficient de 28 
de secții pentru această regiune.  

Totodată, am apreciat ca o acțiune 
periculoasă deschiderea a trei secții 
de vot în două localități noi: mun. 
Bender și s. Corjova. Aceste unități 
administrative nu se află sub controlul 
total al autorităților constituționale 
ale Republicii Moldova. 

Suspiciunile mele s-au confirmat 
ulterior și prin notele emise de Ser-
viciul de Informații și Securitate, care 
a apreciat aceste acțiuni ca având un 
potențial risc la securitatea națională.     

Actualmente, am înaintat un pro-
iect de modificare a Hotărârii CEC, 
cu propunerea de a reduce numărul 
secțiilor la cifra de 28, și cu excluderea 
localităților Corjova și Bender. Sper că 
se vor găsi suficiente voturi și rațiune 
pentru a redresa situația creată.

– Vă rog să ne explicaţi situaţia 
din cadrul CEC în care unii ar 
fi vrut să îşi dea demisia. Cum 
se explică aceste controverse 
din cadrul instituţiei?
Am auzit din presă despre aceste 

zvonuri. În condițiile actuale, nu pot 
să exclud nimic. Vă pot spune cert că 
asupra mea nu au fost făcute niciun 
fel de presiuni. 

Interviu realizat de Ilie GULCA

 M a p a m o n d

Mossad: „Femeile 
spioane au capacități 
pe care nu le au bărbații”
 

Istoricul Michael Bar-Zohar, biograf al lui David 
Ben Gourion și Shimon Peres, este un specialist 
al serviciilor secrete israeliene, scrie lefigaro.fr. 
„Imaginea Mossad-ului în lume sunt băieții puternici 
și răi, alde James Bond, dar există de asemenea femei 
care nu sunt mai puțin capabile decât bărbații. Acestea 
sunt femei din întreaga lume: Egipt, Liban, Polonia, 
Canada, Australia, Franța. Mossad-ul căuta să racoleze 
femei care puteau să se amestece cu populația și să nu 
trezească bănuieli”, spune istoricul. 

O curte din Rusia scoate 
în afara legii organizația 
lui Aleksei Navalnîi 
 

Judecătoria 
a lichidat 
mișcarea 
de opoziție, 
clasificând-o 
drept 
„extremistă”, 
transmite 
theguardian.
com. Această sentință, care, de altfel, a fost anticipată, 
interzice colegilor lui Navalnîi să activeze pentru ani 
buni înainte. Kremlinul urmărește să îl șteargă pe 
liderul opoziției din Rusia, pe moment încarcerat, din 
viața politică rusească. Într-o postare pe Instagram, 
Navalnîi a spus că nu va renunța la lupta împotriva 
corupției: „Nu vom abandona ideile și obiectivele 
noastre. Aceasta este țara noastră și noi nu avem alta”.

UEFA a solicitat 
Naționalei de fotbal 
a Ucrainei să renunțe 
la „Glorie eroilor!”
 

UEFA a solicitat Naționalei de fotbal a Ucrainei să 
elimine lozinca „politică” de pe uniforma jucătorilor, 
în care aceștia vor evolua la Campionatul European, 
potrivit AFP. Este vorba de tricourile fotbaliștilor, pe 
fața cărora este scris în ucraineană „Glorie Ucrainei!”, 
iar în spatele gulerului – „Glorie Eroilor!”. Această 
lozincă dublă a fost folosită în timpul Maidanului în 
2014. UEFA consideră lozincă „politică doar lozinca 
„Glorie Eroilor!”.

Orban deschide 
o universitate 
chineză la Budapesta

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat joi 
că va organiza un referendum despre înfiinţarea la 
Budapesta a unei filiale a Universităţii Fudan din 
Shanghai, proiect care a provocat ample proteste la 
finalul săptămânii trecute, relatează Reuters, citat 
de agerpres.ro. Proiectul este controversat având în 
vedere că, deşi Universitatea Fudan din Shanghai este 
considerată una de elită la nivel mondial, ea se află sub 
controlul partidului comunist chinez. 

Biden anulează măsurile 
luate de Trump împotriva 
TikTok și WeChat

Preşedintele american Joe Biden a anunţat 
miercuri că a revocat decretele emise de predecesorul 
său Donald Trump pentru a interzice platformele 
TikTok, WeChat şi alte opt aplicaţii, relatează AFP. 
În schimb, el a cerut o anchetă de amploare asupra 
riscurilor pe care le presupun aplicaţiile de internet 
deţinute de anumite puteri străine. Noul decret vizează 
identificarea tuturor „aplicaţiilor conectate care 
pot prezenta un risc inacceptabil pentru securitatea 
naţională a SUA şi a poporului american”.

I.G.

Interviu cu Dumitru Pavel, membru al Comisiei Electorale Centrale
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Despre pragmatismul 
moldovenilor

A - p o l i t i c e

Ştiu că aţi zâmbit citind titlul de mai sus, 
dar nu vă grăbiţi, ascultaţi povestea 
până la capăt. În primul rând, trebuie 
să fac această observaţie: există atât de 

multe excepţii în ceea ce ţine de specii, rase, 
etnii, încât orice tentativă de a generaliza riscă 
să producă o imagine inflamată, dacă nu cumva o 
afirmaţie sută la sută falsă. Totuşi, în general (un 
cuvânt salvator), nemţii sunt mai disciplinaţi (de 
japonezi nu mai zic), englezii mai cumpătaţi.Finlandezii nu se grăbesc, 

spaniolii sunt evlavioși. Rușii 
au un suflet larg. Evreii știu să 
supraviețuiască în condiții im-
posibile. Stop, că am și început 
cu truismele, cu generalizările. 

Apropo, cum învață să supra-
viețuiască unele popoare (de nu 
cumva toate, fiecare în alt con-
text)? Și când se întâmplă asta? 
Exact! Când nu mai au de ales și 
când – mai ales – nu mai au ni-
mic de pierdut. Când au investit 
energii și cheltuieli, au proiec-
tat, au programat, au sperat, au 
construit și, dintr-odată, totul 
s-a prăbușit. Fie și din motivul 
că ei au muncit și au însușit 
niște reguli, dar celorlalți le-a 
fost în cot de ele. Mai mult: i-au 
invidiat că știu să construias-
că și să aibă succes. Și atunci, 
când se prăbușesc toate, când 
supraviețuiești ca prin minune, 
nu-ți mai pasă de cei din jur, nu 
mai construiești durabil, nu mai 
clădești ceea ce, posibil, îți va fi 
distrus, ci doar te adaptezi. De-
vii nomad și filosof. Iar împins 
de nevoi, înveți să profiți tu de 
ceilalți, în loc să profite ei. Ești 
umilul supraviețuitor, în loc de 
a fi marele cuceritor...  

Înțelegeți că – fără să vreau 
– am început să vorbesc de mol-
doveni? Ziceți că moldoveanul 
e sărac? Dar de unde ați luat că 
acesta e moldoveanul tipic? Cea 
mai recentă observație despre 
noi am auzit-o recent de la am-
basadorul Poloniei, care spunea 
că atunci când compatrioții lui 
ajung la Chișinău, primul lucru 
pe care îl remarcă e abundența 
mașinilor de lux. Ăștia să fie 
săracii Europei, care nu își pot 
aduna în bugetul țării bani pen-
tru vaccin, cerșind de la institu-
țiile internaționale dozele de ser 
necesare supraviețuirii?

Dincolo de exagerările imi-
nente și de excepțiile la fel de 
inevitabile, moldoveanul profi-
tă. Mă gândesc uneori dacă nu 
cumva această umilință afișată 
nu e o mască pentru a obține 
ceva. Mă gândesc dacă statu-
tul de „cea mai săracă țară din 
Europa” nu o fi fiind chiar o lu-
crătură a moldoveanului. Dacă 
acest statut îi aduce dividende, 
de ce l-ar deranja? Sunt clanuri 
care fac averi din cerșit, donații 
și subsidii.

Moldoveanul profită abso-
lut iresponsabil. El nu doar că 
ajunge în Europa cu pașaport 
românesc și votează cu socialiș-
tii sau alți comuniști. El locuieș-
te în Germania, Franța, Spania 

G7 a ajuns la un acord „isto-
ric“: companiile multinaționale 
cu o marjă a profitului de peste 
10% vor plăti o taxă globală de 
minim 15%. Decizia nu are, de-
ocamdată, efecte legale: trebuie 
convinse și statele din grupul 
G20, apoi, urmează negocieri cu 
alte 140 de state, sub egida Or-
ganizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, pentru a 
se obține un consens de princi-
piu cu adevărat internațional în 
această privință. 

E greu de crezut că toți vor 
saluta inițiativa. De pildă Insu-
lele Virgine Britanice, Insulele 
Cayman, Bermuda, Olanda și 
Elveția, „paradisurile fiscale“ ale 
multor companii, vor fi cel puțin 
reticente. Ca să nu mai spunem 
nimic de țări ca Irlanda, care 
și-a salvat economia falimen-
tară numai datorită fluxului de 
capital injectat de multinațio-
nale în schimbul unui regim de 
taxare ceva mai clement. Exper-
ții afirmă însă că, indiferent de 
atitudinea țărilor interesate din 
și din afara celor două „G“-uri și 
a OCDE, taxa va fi impusă.

Cum va funcționa noul me-
canism fiscal? Până în prezent, 
o companie gen Google (Moun-
tain View, California) sau Ama-
zon (Bellevue, Washington), de 
exemplu, câștigau bani în toată 
lumea, dar își declarau venitu-
rile în țări cu taxe foarte mici. 
Astfel, având adresa juridică și 
cartierul general în SUA, puteai 
să nu transferi nici măcar un 
cent în trezoreria americană, 
achitând o taxă aproape simbo-
lică (după criteriile economiilor 
bogate) într-o țară minusculă. 
De acum înainte, dacă vei plăti, 
să zicem, doar 10% peste hotare, 
fiscul de acasă te va impozita 
suplimentar cu 5%, pentru a 
atinge acel minim „global“ de 
15%. Dar va putea să te oblige 
la contribuții și mai mari, căci 
limita maximă nu este stabilită.

Taxa globală pe venitul 
multinaționalelor împlinește, în 
sfârșit, visul tuturor miniștrilor 
de finanțe din țările dezvoltate. 
Aparent, lupta se duce pentru 
stabilirea unei reguli de joc 
pentru toți actorii globali, adică 
pentru cei care beneficiază, 
financiar, cel mai mult de pe 
urma globalizării. Într-adevăr, 
pare nedrept ca firme precum 
Nike Inc (Beaverton, Oregon) și 
FedEx Corp (Little Rock, Ar-
kansas), fiind americane, să nu 
aibă nicio contribuție directă la 
bugetul național al SUA. Totuși, 
în ciuda impresiei generale, 
lucrurile nu stau întocmai așa, 

căci marea bătălie se dă nu atât 
pentru dreptate și nici pentru 
moralitate, ci pentru un acces 
sporit la buzunarul fără fund al 
„giganților tehnologici“. 

Este aici o contradicție în 
termeni pe care plebsul feri-
cit că trilionarii vor fi puși, în 
sfârșit, la punct, nu o sesizează: 
taxa această „globală“ este, 
în realitate, una cât se poate 
de națională, căci e menită să 
aducă acasă o parte însemnată 
din banii firmelor indigene. 
Dacă s-ar dori, într-adevăr, o 
taxă globală, ar fi nevoie și de o 
trezorerie globală, și de apariția 
unor bani publici globali, căci 
multinaționalele câștigă pretu-
tindeni și atunci de ce ar trebui 
să achite impozite pe profit doar 
într-un paradis fiscal și restul, 
în țara lor de origine (cel puțin 
acesta e scenariul care decurge 
din analiza pe care o face Jeff 
Goldstein, fost consilier econo-
mic la Casa Albă, pentru Atlan-
tic Council)?

Dubla măsură și-a etalat 
încă o dată cârlionții de pudel și 
falca de lup. Sistemul de taxare 
curent al corporațiilor este, fără 
îndoială, învechit și trebuie mo-
dificat. Dar ceea ce promovează, 
sub eticheta atât de la modă azi 
a echității, miniștrii finanțelor 
din țările bogate, nici nu-i va 
sărăci pe cei hiperbogați, nici 
nu va aduce mai mulți bani în 
economia globală. Dimpotrivă, 
ar putea să o dezechilibreze, căci 
multinaționalele vor căuta și vor 
găsi soluții pentru a-și recupera 
eventualele pierderi. Bineînțeles, 
nu din donațiile filantropilor.

În realitate, taxa aceasta 
promovată de democrata Janet 
Louise Yellen (șefa vistieriei 
americane) e menită să com-
penseze cheltuielile enorme care 
s-au făcut în țările dezvoltate 
mai ales în perioada de cvasii-
nactivitate economică generată 
de pandemie. Guvernele au 
procedat populist, iar populis-
mul a pus la treabă tiparnița de 
bani. Pe fundalul descreșterii 
producției și al excedentului de 
masă monetară, s-a produs o in-
flație (da, cam globală și aceas-
ta) care acum îi zdruncină pe 
agenții economici mari și mici, 
iar curând va lovi cu barosul 
și în pușculița consumatorului 
de rând. Mai ales a celui care 
depinde de stat. De aici, nevoia 
de a reumple haznaua. 

Crize economice precum 
cea declanșată de lockdown și 
decizii disperat-agresive precum 
„taxa globală“, suprataxarea și 
alte presiuni pe sectorul privat 
pe care le atestăm acum peste 
tot, arată cât de primejdioasă 
este, pentru o economie de 
piață, creșterea populistă a 
cheltuielilor publice. Creștere ce 
devine nesustenabilă de îndată 
ce economia dă chix, îndemnân-
du-i pe guvernanți să intervină 
și mai dur în mecanismele 
pieței. Uneori, până la sufocarea 
acesteia.

H a r t a  l u m i i

Izgonirea 
din paradis

cu pașaport european, benefici-
ază de avantajele UE... și înjură 
Europa, înjură politicile Uniu-
nii Europene, de care benefici-
ază! Visând, bineînțeles, statul 
„tradițional”, feudal-voievodal! 
El, minoritarul acceptat în casa 
deschisă a Europei, îi detestă 
pe europenii care îi tolerează 
pe africani, asiați, homosexuali 
și alți marginali ai societății 
„tradiționale”. El, cetățeanul 
universului, lumea largă fiin-
du-i și casă și pavăză, e speriat 
de „globaliști” și „cosmopoliți”, 
de nu știu care iluzorii sirieni, 
care cică ar visa să trăiască în 
Moldova, pe care el tocmai a 
părăsit-o! 

El nu are acces la apă potabi-
lă, nu are drumuri (decât unul 
singur, construit de americani). 
În schimb, înalță biserici fru-
moase. Cum să nu-mi amintesc 
încă o dată de Dănilă Prepeleac, 
părintele nostru fondator. 
Moldoveanul lui Creangă, cu 
unica sa performanță creati-
vă prepeleacul (știți voi ce-i 
asta, că DEX on line-ul vi-i la 
dispoziție!), când a pierdut, în 
urma unor exerciții de negus-
torie tipic moldovenești, tot 
ce mai putea să piardă (mai și 
distrugând, pentru întregirea 
tabloului, boii și carul parte-
nerului de dezvoltare, adică ai 
fratelui său gospodar), a decis... 
să înalțe o mănăstire. Un locaș 
sfânt! Cu această idee frumoa-
să și inutilă pragmatic, începu 
marea sa renaștere. Providența 
îi puse atunci mâna pe creștet și 
îl învăță să profite...

Fire mioritică, el știe să tră-
iască frumos și să moară fru-
mos. El profită de frumusețea 
lumii civilizate, dar nu vrea să 
împartă cu nimeni frumusețile 
sălbatice ale plaiului, dând alar-

ma la orice venire a „străinilor”. 
El mai crede că hrănește Rusia 
și Europa, dar de multă vreme 
lumea îl hrănește pe el. Ade-
sea din milă. El se revoltă – în 
același timp, pe aceeași pagină 
de ziar, în aceeași discuție! – că 
străinii vor să-i ia pământul, 
să-i exploreze bogățiile, dar și 
că produsele din magazine sunt 
aduse din altă parte „de par-
că noi nu am avea pătlăgelele 
noastre!”).

El e mult mai pragmatic 
decât [mulți] alții. Dar nu 
generalizez, moldoveanul e o 
fire polimorfă. El poate fi nu 
doar leneș, ci și inventiv, nu 
doar profitor, ci și generos, nu 
doar hâtru, ci și ingenios, nu 
doar neisprăvit, ci și talentat 
pe domeniul său de activitate. 
Uneori reușind să impresio-
neze lumea. Ce să mai vorbim, 
uneori moldoveanul profită 
scriind despre umilința moldo-
venilor convertită în pragma-
tism. Precum subsemnatul, de 
exemplu.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Dincolo 

de exagerările 
iminente și de 
excepțiile la fel 
de inevitabile, 
moldoveanul 
profită. Mă 

gândesc uneori 
dacă nu cumva 

această umilință 
afișată nu e o 

mască pentru a 
obține ceva. 
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Sensibilitatea artistului, la fel și 
demnitatea lui, a lui Iurie Sadovnic, 
e în creația, în destinul, în modul 
cum și-a trăit viața, la fel și cum a 
părăsit-o și a reglat conturile cu 
ea. El știa că „crinii mor în buchet 
de flori străine”. Un cântec Iurie 
Sadovnic, frumusețea lui înalță; 
acum, același cântec doare – o du-
rere ce are, totuși, flacăra acestei 
vieți. Cu mulți ani în urmă, avea 
să-mi spună că eu „l-am descoperit„ 

din mulțimea de artiști debutanți, scriind despre el la un ziar. Cred 
că el singur s-a descoperit, harul lui l-a înălțat, iar melodiile, chitara 
lui ne-au dat curaj, bucurie, speranță, vigoarea și energia de a trăi în 
matricea ființei noastre naționale. Acum, cui ne lași, Iurie Sadovnic, 
„în pădurea cea de stele”?

Acum, cui ne lași, 
Iurie Sadovnic, 
„în pădurea cea de stele”?

Rodica LEAHU 

Un status dureros, dar necesar, 
cred. Din tot ce-am citit eu ieri pe 
fb, mi-am dat seama cât de puțin 
cunoaște lumea despre depresie, 
deși parcă se vorbește mult.

Oamenii se auto-învinuiesc ca 
nu au ajutat la timp sau caută pe 
cine să învinuiască. Pe când nici 
una, nici alta nu au niciun rost. 
Pentru că cel aflat în cumpănă de 
cele mai multe ori apelează la pri-
eteni sau la rude doar la început, 
doar atunci când simte că se îm-
potmolește. E un instinct natural, 
organismul mai are resurse pentru 
a se salva. Te afli în mocirlă până 
la genunchi, iar mâinile mai caută 
de ce să se agațe.

Drept răspuns auzi că nu ești 
destul de ocupat, că tăt asta îi fig-
nea pe lângă ceea ce o trecut cu-
mătra care o nimerit cu copilul în 
spital, că nu ai dreptul să te simți 
așa în timp ce ai două mâini și două 
picioare, că viața e un dar și tot așa.

Drept rezultat, pe lângă noroiul 
cate te acoperă deja până la brâu, 
se mai adaugă un acut sentiment 
de vinovăție. Tu chiar nu ai un cop-
chil bolnav, tu într-adevăr ai mâini 
și picioare, iar problema ta privită 
obiectiv într-adevăr e hernea.

Doar că zi de zi îți vine tot mai 
greu să respiri. Ceea ce înainte te 
bucura, acum te obosește. Capa-
citatea de a te bucura se atrofia-
ză, de parcă ți-a înghețat-o cineva 
cu o doză zdravănă de anestezie. 
Dorințele se sting pe rând, toate, 

Despre depresie, la persoana întâi
până rămâne doar una – ca toți 
să-ți dea pace. 

Și asta nu e o alegere, nu e 
egoism, nu e dorință de a atrage 
atenția. E un schimb de substanțe 
în organism, care îți paralizează 
voința. Așa cum viroza îți afectează 
respirația, cum pancreatita blo-
chează prelucrarea hranei. 

De aici e tupik. Te închizi de 
tot sau dacă ai în îngrijire copii, 
părinți sau animale, care depind de 
starea ta emoțională și de rezerva 
ta energetică, înțelegi ca trebuie 
să faci, totuși, ceva și apelezi la 
psiholog.

Care e om străin. Și care, pen-
tru a se lamuri în problema ta, 
în caracterul tău, ca să-ți câștige 
încrederea, are nevoie de câteva 
ședințe, uneori multe. Ele toate 
costă, ele necesita efortul de a te 
deplasa încolo, de a te deschide, 
pentru unii asta e foarte greu și-n 
stare obișnuită, iar în depresie, 
când nu poți răspunde nici la în-
trebarea „ce vrei să mănânci?”, e 
un efort titanic. 

Se întâmplă ca terapia să nu 
aibă efect. Faptul că ai apelat la 
cel mai bun nu îți dă nicio garanție. 
Cuvintele pot fi nepotrivite. Iar în 
depresie fiecare cuvânt auzit e ca 
o lamă, fiecare eșec micuț e ca o 
prăpastie. În general, rar cine le 
găsește, cuvintele astea potrivite. 
De obicei, doar cei care au trecut 
ei înșiși prin acest pizdetz. Restul 
îți vor repeta despre copilu cumă-
trei și nu vor rata ocazia să-ți mai 
rânjească o dată în față despre cum 
el a trecut prin probleme cu adevă-
rat grave fluturând din flăguleț, în 
paralel proiectând nave spațiale. 
Totul, desigur, sub masca mărini-
miei și a celor mai bune intenții. 

De aceea, daca simți fundul cu 
picioarele, dar nu ai putere să te 
împingi în sus, iată ce poți face: 

- să mergi la psihiatru. Fără a 

analiza prea mult această decizie, 
fără a-ți lipi etichete pe frunte și 
a te speria de faptul că trebuie să 
înghiți pastile poate chiar câteva 
luni. Aceste pastile îți vor readuce 
în ordine fondul hormonal, care a 
luat-o razna. Mașina va reveni pe 
drum drept, unde vei putea apăsa 
pe frână, vei putea aranja retrovi-
zoarele și vei deschide fereastră. 
Preparatele potrivite NU provoacă 
dependență, dacă sunt luate co-
rect și NU te otrăvesc. Depresia 
te otrăvește mult mai tare.

- să îți creezi un regim calm, 
cu un minim de sport zilnic (din 
păcate, fără asta pastilele vor avea 
un efect foarte scurt), multă apă, 
lectură, rugăciune (sau meditație, 
cine și-n ce crede), puțin internet și 
un regim alimentar ușor și verde. 
Asta nu-i fengșui, asta e biochimie. 
Și ea pur și simplu lucrează.

- să lucrezi fizic. Prin casă, gră-
dină, ogradă, ca voluntar, oriunde. 
Păstrează curățenia corpului și a 
casei, asta nu știu cum acționează 
anume, dar la sigur ajută. Da, bu-
nicii noștri au rezistat în vremuri 
foarte grele pentru că au muncit 
mult fizic, au ținut capul limpede 
și au avut rânduieli în toate.

- să mergi la psiholog pentru 
a-ți prelucra traumele și pentru a 
învăța niște tehnici de controlare 
a gândurilor. Nu ai nimerit peste 
unul potrivit, mai caută. Nu trebuie 
cuconade și frigărui. Toți cei care 
îți toarnă azi în pahar, te ascultă 
cu gura căscată și te iscodesc să 
scoată cât mai multe din tine, peste 
15 min. îți spală oasele prin oraș. 
Toți. Încă o dată repet – toți. 

- să te încarci cu multă răbdare 
și să nu te autobiciuiești pentru că 
nu simți efect imediat de la efortul 
pe care îl depui. Unicul adevăr si-
gur este că totul trece. Va trece și 
asta, chiar dacă acum îți vine greu 
să crezi (...)

Și tu, Aznavour, crezi că am greșit?

Ne-am cunoscut la o țigară, în-
tr-un spațiu interzis fumatului. Vi-
orel Burlacu ne-a făcut cunoștință. 
Iurie Sadovnic s-a uitat la mine. 
Și cu o bucurie de copil mi-a zis: 
„Ești Aznavour! Leit”. Eu credeam 
că am nasul mai drept, recunosc, 
un pic cârn din cauza că am arat 
cu el mai multe terenuri de fotbal. 
Eu credeam că ridurile mele încă 
nu există. Dar ele devin tot mai 
adânci. M-am gândit că Aznavour 

ar fi mai scund ca mine. Nu e ade-
vărat. E părerea tuturor scunzilor 
care se cred înalți. Dar am rămas 
pentru mult timp Aznavourul lui 
Iurie Sadovnic.

După o campanie politică a de-
mocraților lui Plahotniuc, implicat 
și el, alături de alți interpreți, ne-am 
întâlnit din nou, la o țigară. „Și tu, 
Aznavour, crezi că am greșit?” Era 
o întrebare care nu avea nevoie de 
răspuns. El știa că eu știu că el știa.

În ultimii ani avea o fobie față 
de sălile de concert pline cu oa-
meni. Viorel Burlacu l-a convins 
să cânte într-un spațiu mai mic, 
mai intim. A cântat la Librăria din 
Centru. Apoi, încet-încet, cu aju-
torul lui Viorel, a cântat, arareori, 
pe scenele mai mari.

Iurie Sadovnic este unul dintre 
ultimii, dacă nu chiar ultimul in-
terpret, care a colindat și a adunat 

săli pline în orașele din fosta URSS. 
Fanii lui folk, într-o țară cu Zîkina 
și Kobzon capi de afiș, erau destul 
de aproape de cei care împărțeau 
muzica doar între Nirvana și Me-
tallica.

Nu știu dacă avea multe boli, 
după cum a scris în biletul de adio. 
Știu că era într-o depresie crânce-
nă. Știu că voia să facă un film pe 
care nu-l putea duce la capăt de 
vreo zece ani. Știu că trăia mai mult 
la țară, într-o casă fără lumină și 
fără încălzire.

A ales glonțul. Iar pe trăgaci am 
apăsat noi, când am întors spatele 
artiștilor. Am scos în prim-plan 
mediocritățile, iar în spate, un-
deva, departe, am uitat valorile 
pe care le-am avut.

„Și tu, Aznavour, crezi că am 
greșit?!”

Tu n-ai greșit. Noi am greșit.

Gheorghe ERIZANU

Ionela HADÂRCĂ

Ne-a părăsit Regele folkului ro-
mânesc din Basarabia... FENOME-
NUL Iurie Sadovnic, cel care a intrat 
în peisajul muzicii noastre (chiar din 
start) cu un stil atât de proaspăt... 
de matur. Trubadurul cu chitara... 
care a cântat simbolurile noastre 
fundamentale – Mama, Graiul, Satul 
basarabean, Izvorul, Eposul haidu-
cesc, Dragostea (Vieru, Matcovschi 
... Sadovnic) – înveșmântate, desi-
gur, în intonație ROMÂNEASCĂ.

Mă leagă de El o colaborare cu totul deosebită: cântecul „Cât trăim 
pe-acest pământ”, pe care l-a lansat împreună cu fiica mea, Liliana 
Chiriac. Și astăzi, la deschiderea contului său de YouTube, cap de 
listă am mai găsit încă acest șlagăr, devenit SIMBOL AL DĂINUIRII 
NOASTRE ÎN TIMP... apărut într-un context cu totul special: prima 
piesă de Ion Druță montată acasă, la Chișinău... versurile regretatului 
Nicolae Dabija... sala, în picioare, legănându-se în ritmul muzicii...

El nu „a cântat” – el a INTONAT sensurile simbolurilor încărcate de 
har, substituite astăzi prin divertisment de cea mai joasă speță („dar 
cine mai cântă astăzi așa?.. dar cine mai cântă despre așa ceva?..”). 
Un artist mai poate crea și fiind bolnav, doar că trebuie să aibă multă 
determinare.

Probabil, acest „conflict” de natură spirituală, dintre Personalitatea 
sensibilă și societatea contemporană, a fost PRINCIPALUL motiv al 
tragicului deznodământ... pentru că, în rest, marele Artist le-a avut 
pe toate – distincții, titluri, onoruri.

Așa cânta în „Evadare”: „Orașul a înnebunit/ Și noi cu dânsul îm-
preună,/ La revedere eu vă spun,/ La revedere, noapte bună./ Orașul 
a înnebunit./ E numai stres și agonie,/ Aleargă lumea după bani/ Se 
vinde sufletul cu-o mie./ Eu plec la Susleni.../ Eu fug din infern.../ 
Spre văi, spre izvoare.../ Spre cântec de păsări.../ Spre codrii din vale.

Și... „a evadat”...
Adio, dragă Iurie Sadovnic...

Conflictul spiritual, 
principalul motiv 
al tragediei

Tudor CHIRIAC 

Una dintre primele melodii cân-
tate de Iurie Sadovnic în duet cu 
Anastasia Lazariuc, una cu ritmuri 
latino și, probabil, una dintre cele 
mai îndrăgite de public, „Dragă, O! 
teie...”, are ghinionul de a nu fi înțe-
leasă nici azi. Cum se explică faptul 
că aproape nimeni nu caută să vadă 
cum a ortografiat Grigore Vieru ti-
tlul poemului? Cum se explică faptul 
că lumea „citește” metafora „femeii 
dulci ca floarea de tei”, „încifrată” 

de autor în inedita adresare „drago, o!, teie!”, ca pe un simplu nume 
sau, și mai rău, ca pe un cuvânt fără sens?

Nu e de mirare că artiștii fac depresie, dacă publicul nostru nu vrea 
să se ridice până la Sonetele lui Shakespeare sau până la profundele 
balade populare, rămânând prizonierul unor ritmuri primitive. 

Aș îndrăzni să fac o paralelă cu „cetățeanul turmentat” al genialului 
Caragiale, care l-a „alungat” pe dramaturg din Țară și l-a „asasinat” pe 
Eminescu. Personajul acesta, imaginar, dar foarte influent, ne trans-
formă viața în coșmar. Nu credeți? El mai și votează în locul nostru, 
transformându-ne scena politică într-un bâlci ordinar!

Nu e de mirare 
că artiștii fac depresie

Argentina GRIBINCEA 

Despre suicidul artistului
Cel mai mult în viața asta mă 

tem să ajung un ramolit bășinos 
care-și numără bănuții la intrarea 
în market și tot ce-i umple singu-
rătatea sunt câțiva alcoolici care 
se jeluie întruna. Cândva mi-am 
spus că dacă se va întâmpla așa 
vreodată voi merge undeva de-

parte, în pădure sau în munți, și 
voi muri acolo, ca un lup rănit, 
așa poate aș deveni util naturii 
ca îngrășământ.

Unica șansă mai ok e să-mi fac 
un venit stabil (pensia e pentru 
masochiști) și să îmbătrânesc un-
deva departe de Moldova. 

Ronin TERENTE 
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Reglările de conturi 
și diamantele

Copil de doi ani lăsat în grija unei bătrâne 
imobilizate la pat, mamă ameninţată 
că va fi lipsită de drepturile părinteşti, 
discriminare pe criterii etnice, bătrân pus 

la pământ şi bătut, dosare interminabile şi arestări 
repetate, minori bătuţi în timp ce dormeau... Prin 
toate acestea, care par a fi secvenţe dintr-un triller 
rusesc, a trecut o familie de origine romă din 
Chişinău. 

Cei care au comis ororile nu 
sunt bandiți și nu fac parte din 
grupuri criminale organizate. 
Este vorba de ofițeri de poliție și 
procurori, oameni ai legii, plătiți 
din banii contribuabililor pen-
tru a le apăra drepturile. Mărul 
discordiei ar fi două pretinse 
diamante, despre care capul fa-
miliei, un giuvaiergiu, a spus că 
sunt false. Familia a reclamat în 
zeci de plângeri acțiunile abuzive 
ale polițiștilor și procurilor, dar 
fie că aceștia au fost considerați 
nevinovați, fie că petiționarilor nu 
li s-a dat niciun răspuns.

Sergiu Rafiev este capul unei 
familii înstărite de romi. Bărbatul 
este giuvaiergiu și până nu demult 
reușea să asigure familiei sale un 
trai fără de griji. Bărbatul susține 
că problemele au început în anul 
2018, când finul său de cununie 
i l-a prezentat pe Vitalie Postu și 
l-a rugat să-l ajute. Ultimul i-a 
arătat două pietre care ar fi fost 
diamante în valoare de 300 de 
mii de euro și i-a cerut să le facă 
o expertiză pentru că intenționa 
să le ducă în Belgia. 

Giuvaiergiul a luat pretinsele 
diamante, le-a studiat și i le-a 
restituit în scurt timp lui Postu. 
„Pietrele erau niște falsuri sin-
tetice. I-am zis că nu-s bune, nu 
au nicio valoare”, își amintește 
Sergiu Rafiev.

Rafiev spune că nu s-a mai vă-
zut cu Postu timp de un an. Apoi i 
s-a adresat iarăși finul său: „M-a 
rugat să-l ajut, să vorbesc cu Postu 
ca să-l lase în pace. Finul îi era 
dator și nu avea bani atunci. Mi-a 
spus că un copil făcuse o boală 
oncologică și avea nevoie de mulți 
bani pentru a-l trata. L-am rugat 
pe Postu să-l lase în pace și i-am 
semnat și o recipisă pentru 80 de 
mii de euro pentru a-l convinge 
că își va primi banii înapoi. Pe 
urmă am înțeles că am făcut o 
mare greșeală”.

Descinderi cu mascaţi

Sergiu Rafiev a fost reținut la 
11 iulie 2019. Pe la ora 6 diminea-
ța, în casa lor au descins ofițeri 
de la Inspectoratul Național de 
Investigații (INI) și mascați din 
Brigada de Poliție cu Destinație 
Specială. „Au căutat diamante, 
aur, droguri, sume mari de bani. 
Au răscolit peste tot, dar nu au 
găsit nimic. Doar sume neînsem-
nate pentru necesități cotidiene”, 
susține Rafiev.

Ulterior, la Procuratură au fost 

depuse două plângeri pe marginea 
acțiunilor polițiștilor din diminea-
ța de 11 iulie 2019. Una a fost sem-
nată de către părinții lui Serghei. 
Aceștia au reclamat că polițiștii 
l-au agresat fizic pe bătrân, l-au 
lovit, l-au pus cu fața la pământ, 
l-au lovit și „a fost zgâriat pe față 
până la sânge”. O altă plângere a 
fost semnată de nepotul lui Rafiev, 
un minor care pe atunci avea 13 
ani. Acesta s-a plâns că dormea 
atunci când oamenii legii au intrat 
în casă. Aceștia l-ar fi confundat 
cu unchiul său și l-au lovit peste 
cap. Cele două plângeri au rămas 
fără finalitate.

Extorcare de bani, umilinţe 
şi reţineri repetate

Sergiu Rafiev ne-a povestit că 
investigațiile erau conduse de 
ofițerul INI, Serghei Rudenco, și 
că acesta l-ar fi interogat în lipsa 
unui avocat, cerându-i să recu-
noască infracțiuni pe care nu le-a 
comis. De la Rudenco a aflat că 
pe numele său a fost intentat un 
dosar penal pentru escrocherie 
în proporții deosebit de mari și 
că a fost reclamat de către Vita-
lie Postu care pretinde că i-ar fi 
schimbat două diamante preți-
oase. Rudenco i-ar fi organizat 
și o confruntare neprotocolară cu 
pretinsa victimă. „Am fost dus în 
parcarea INI, erau mai multe ma-
șini. Acolo era și Postu. Acesta 
mi-a spus râzând că a reușit să 
mă pună la punct. El mi-a zis că 
dacă vreau să scap, trebuie să-i 
dau 130 de mii de euro, 80 de mii 
pentru care eu am semnat în locul 
finului, iar alte 50 de mii, pentru 
„băieții care au lucrat”.

Rafiev susține că a fost ame-
nințat și umilit de Rudenco: „Mi-
a zis că dacă nu dau 130 de mii 
de euro va avea de suferit toată 
familia mea. Deseori eram numit 
„țigan borât”. Au spus că voi fi 
condamnat la ani grei dacă nu voi 
da banii”.

Pe numele lui Rafiev, la solici-
tarea procurorilor, a fost eliberat 
mandat de arestare pe un termen 
de 30 de zile. După ce a stat în 
arest preventiv câteva luni, jude-
cătorii au decis că nu sunt argu-
mente ca să-l mai țină după gratii.

Când a ieșit din penitenciar, la 
poartă îl aștepta ofițerul Rudenco, 
care l-a anunțat că este reținut 
într-un alt dosar penal intentat 
pentru escrocherie. „Mi-au in-
criminat că am falsificat un inel 
scump”, ne-a spus Rafiev.

Au urmat din nou câteva luni 
de arest preventiv, după care ju-
decătorii refuză să-i prelungească 
mandatul de arestare și, în iunie 
2020, este pus în libertate. Dar, și 
de această dată, la ușa penitenci-
arului este întâmpinat de Sergiu 
Rudenco, care îi pune cătușele pe 
mâini. De această dată, Rafiev este 
învinuit că, în decembrie 2017, în 
complicitate cu soția Liuba și fiica 
Mihaela, a spart un magazin din 
Portugalia și au sustras obiecte de 
anticariat și bijuterii prețioase în 

valoare de 300 de mii de euro, pe 
care le-au adus în Chișinău cu o 
mașină de model Skoda. „Putea 
să verifice ușor la poliția de fron-
tieră. Eu eram atunci în țară, nu 
eram dus peste hotare, mai ales în 
Portugalia”, se justifică bărbatul.

Diamantul de 25 de mii de 
euro, vioara Stradivarius 
şi gruparea Borman

Mihaela Rafiev a fost reținută 
pe data de 7 iulie 2020, în casa 
bunicii din satul Cojușna, raionul 

Strășeni. Tânăra se afla acolo îm-
preună cu fiica sa de doi anișori 
pentru a avea grijă de bătrâna țin-
tuită la pat care fusese externată 
în urma unei intervenții chirur-
gicale la genunchi.

Grupul de polițiști care au efec-
tuat percheziția era condus și de 
această dată de Sergiu Rudenco. 
După ce au cotrobăit prin casă, 
acesta i-a comunicat Mihaelei că 
trebuie să meargă cu ei. Tânăra 
mămică a vrut să-și ia și fiica, însă 
polițistul nu i-a permis. 

„M-au amenințat că dacă iau 
fata cu mine mă vor lipsi de drep-
turile părintești și o vor duce la 
orfelinat. Tata și mama erau în 
arest, eu sunt mamă singură. Nu 
au permis măcar să sun cuiva din 
rude ca să vină să aibă grijă de 
copil și de bunica mea. Am fost 
nevoită să las copilul în grija unei 
bătrâne țintuite la pat. Nici acum 
nu-mi pot reveni”, își amintește 
printre lacrimi tânăra.

Mihaela susține că ar fi fost 
obligată de Rudenco să-l convingă 
pe tatăl ei să-i dea lui Postu 130 
de mii de euro, altfel va sta în în-
chisoare cel puțin 15 ani.

Dosarul intentat pe numele 
Mihaelei Rafiev a fost gestionat 
de procurorul Pavel Vinițchi, su-
biect al mai multor investigații 
jurnalistice. Mihaelei i se incri-
minează că ar fi vândut cu 25 de 
mii de euro un inel cu diamant 
fals și furtul din Portugalia. În 
același dosar, figurează ca parte 
vătămată Vitalie Postu. Acesta a 
denunțat-o pe Mihaela că i-ar fi 
vândut cu aproape 60 de mii de 
euro o vioară, înșelându-l că ar 
fi fost confecționată de către re-
numitul maestru italian Antonio 
Stradivari.

Vinițchi o mai acuză pe tânără 
că ar face parte din așa-numita 
grupare Borman, condusă de 
Oleg Prutean. „Am auzit despre 
Borman din presă. Nu-l cunosc 
și nici nu am comunicat cu el”, a 
precizat tânăra.

Pentru a-și proba nevinovă-
ția, tânăra ne-a prezentat și o 
fișă de observație medicală, care 

confirmă că în decembrie 2017 
era însărcinată în luna a opta, iar 
în perioada când ar fi fost dată 
spargerea în Portugalia, a fost în 
vizită la medic, fapt confirmat prin 
ștampilă și semnătură.

Dosarul drogurilor

La Judecătoria Chișinău se află 
pe rol un dosar penal, în care soții 
Sergiu și Liuba Rafiev sunt învi-
nuiți că fac parte dintr-un grup 
criminal organizat, specializat 
în traficul de droguri. Procesul a 
început încă în decembrie 2019. 
Nu putem spune nimic dacă sunt 
sau nu vinovați cei doi. Însă pare 
curios că principalul martor în 
dosar este Radu Musteață, finul 
lui Rafiev, cel care l-a prezentat 
pe Vitalie Postu și l-a rugat să-l 
ajute cu diamantele. Musteață mai 
figurează în dosar și ca agent sub 
acoperire al poliției.

Numele lui Serghei și Liuba Ra-
fiev se regăsesc și într-o decizie 
a Curții Supreme de Justiție, din 
martie 2021. În învinuirile aduse 
de procurori unui bărbat că a vân-
dut unui agent sub acoperire cinci 
pastile de amfetamină este scris 
că acesta face parte dintr-un grup 
criminal organizat, specializat în 
traficul de droguri, din care ar face 
parte Sergiu și Liuba Rafiev.

Instanța a anulat sentința de 
condamnare a tânărul învinuit 
de trafic de droguri și a trimis 
dosarul la rejudecare.

Sergiu Rafiev pledează ne-
vinovat și spune că este gata să 
meargă până în pânzele albe ca 
să-și găsească dreptatea: „Până la 
urmă nu am mai înțeles ce mi se 
întâmplă, de ce m-a expus astfel 
finul meu. Știu că a pățit ceva în 
România, că a pierdut foarte mulți 
bani care nu erau ai lui. Probabil 
că a fost constrâns. Dar dacă au 
ceva cu mine, să se descurce cu 
mine. Dar să nu-mi hărțuiască fa-
milia. Voi merge la proteste, voi 
face greva foamei, doar ca să-mi 
lase familia în pace”.

Julieta SAVIȚCHI

Rafiev spune

că nu s-a mai văzut 
cu Postu timp de 
un an. Apoi i s-a 

adresat iarăși finul 
său: „M-a rugat 

să-l ajut, să vorbesc 
cu Postu ca să-l 

lase în pace. Finul 
îi era dator și nu 
avea bani atunci. 
Mi-a spus că un 

copil făcuse o boală 
oncologică și avea 

nevoie de mulți 
bani pentru a-l 

trata”.
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Puterea 
de a ierta

Bunelul s-a aflat în Siberia, iar 
bunica și fiica, viitoarea ei mamă, 
în Kazahstan, de unde au fugit 
împreună cu alți câțiva deportați 
din Basarabia, și, după un drum 
lung și periculos, ascunzându-se 
cum au putut de miliția sovietică, 
s-au întors acasă în Iurceni, Nis-
poreni. După ispășirea termenu-
lui de pedeapsă la tăierea pădurii 
în taigaua siberiană, s-a întors la 
Iurceni și bunelul Condrat, dar 
nu lungă a fost șederea familiei 
întregite în satul natal.

În braţele mamei, 
până în Kazahstan 

Ecaterina Banari, așa o chea-
mă pe eroina noastră, îmi poves-
tește că până la 6 iulie 1949, cu o 
lună, două înainte de a fi depor-
tați din nou, buneii și mama sa au 
fost întemnițați la Chișinău, fiind 
anchetați de kaghebiști veniți din 
Rusia. În scurt timp după ce s-a 
născut în pușcărie la Chișinău, a 
fost urcată împreună cu familia, 
pe 6 iulie, într-un vagon de marfă 
și a călătorit în brațele mamei 
până la stația Tereni-Uzeak, nu 
departe de orașul Kzîl-Orda, din 
Kazahstan. Nu are cum să țină 
minte călătoria chinuitoare, dar 
în amintirile sale din copilărie, 
în Kzîl-Orda, au încăput lucruri 
triste de tot care și acum, la vârsta 
de 72 de ani, îi răvășesc sufletul 
și o fac să ofteze cu durere.

Copil asuprit de tatăl 
vitreg

„În Kzîl-Orda n-am avut parte 
de grădiniță precum copiii local-
nicilor. Mă jucam cu copiii depor-
taților pe afară, iar de la copiii din 
mahalaua moldovenească învă-
țam să vorbesc românește. Mama, 
între timp, se căsătorise și s-au 

mai născut două surori cărora 
le-am purtat de grijă, pentru că 
mamei i s-a permis să învețe la 
o școală medicală și era ocupată 
cu învățătura. 

Tatăl meu vitreg, și el deportat 
împreună cu familia din Căpria-
na, Strășeni, când am mai crescut 
și am fost dată la școala prima-
ră, nu-mi dădea voie să mă duc 
la lecții, pentru că, din sărăcia 
noastră, ne construiam atunci 
casă. Mă bătea cu „nagaika” și 
mă obliga să lucrez alături de el, 
ca unul mare. Lucra singur, iar 
eu îl ajutam cum puteam. Pen-
tru că lipseam mult de la lecții, 
aveam note proaste, pentru care 
tatăl meu de-al doilea mă bătea 
iar... Învățam noaptea, cu lampa 
aprinsă, pentru că nu-mi permi-
tea să folosesc energia electrică, 
ea fiind, după părerea lui, foar-
te scumpă. A trecut odată învă-
țătoarea pe la noi pe acasă și a 
înțeles situația mea”, povestește 
Ecaterina.

A vrut să ştie pentru ce a 
suferit familia ei, dar nu-i 
este clar nici până acum

Ecaterina a absolvit zece clase 
în Kzîl-Orda și, ca și mama ei, a 
învățat tot acolo la școala me-
dicală. Părinții și surorile s-au 
întors în 1956 la Chișinău, unde, 
din banii obținuți din vânzarea 
casei la care a lucrat și ea în fra-
gedă copilărie, au construit o altă 
casă la Poșta Veche. Ea a rămas 
cu buneii până în anul 1969 în 
Kzîl-Orda, bunelul Condrat fiind 

bun meșter de sobe și reușind să 
o ajute cu bani pentru învățătură. 

„Bunelul era un om pirpiriu, 
dar cu caracter puternic. Prima 
dată când a fost deportat avea 64 
de ani, dar a trăit 98 și a murit 
acasă, în Moldova. Nu a fost mare 
latifundiar, cum i s-a incriminat, 
avea două hectare și mai avea o 
căruță cu cai cu care aducea sare, 
zahăr, ulei, postavuri și alte măr-
furi pe care le vindea în dugheana 
deschisă în casa lui din Iurceni. 
Dădea oamenilor și pe datorie și 
nu este exclus că anume oameni 
din aceștia să-i fi făcut denunțuri, 
ca să-l vadă dus din sat odată și 
pentru totdeauna, iar ei să scape 
de datorii. După 1990 am obținut 
dosarul familiei de la securitate 
și doamna de acolo nu mi-a dat 
și cele trei pagini cu denunțurile 
răuvoitorilor, din motive lesne de 
înțeles. Am vrut, pur și simplu, să 
aflu ce mare rău au făcut bunelul 
și bunica, mama mea și pentru ce 
am suferit atât de mult, inclusiv 
eu, dar nu-mi este clar nici până 
acum”, îmi spune ea.

La revenire, după 20 de 
ani, a văzut pentru prima 
oară cireşe, căpşune 
şi zmeură...

Femeia îmi povestește în con-
tinuare despre cum a venit pentru 
prima oară în Moldova, în luna 
mai a anului 1969, de unde a fost 

dusă la vârsta de vreo trei săp-
tămâni, și a văzut pentru prima 
oară în viață cireșe, căpșune și 
zmeură. I-a plăcut acasă și a decis 
să nu se mai despartă niciodată 
de aceste meleaguri. 

„În comparație cu terenurile 
nisipoase unde am locuit ca de-
portați, aici e raiul pe pământ! 
Poate că asta m-a și făcut să mă 
căsătoresc repede în același an, 
Iacob, mirele meu, fiind fost mi-
litar, cu zece ani mai mare decât 
mine. Era șoferul ministrului de 
interne pe atunci și am primit 

Nu avea nici o lună când a fost deportată 
împreună cu mama şi bunicii, tatăl ei 
biologic preferând o soartă mai bună şi 
lăsându-i să se descurce cum au putut. 

Ştie că s-a născut într-o puşcărie din Chişinău, pe 17 
iunie 1949, fiind urmaşă a „duşmanilor poporului”. 
Mama, Eudochia, o adolescentă de vreo 16-17 ani, şi 
bunicii, Condrat şi Irina, mai fuseseră deportaţi, la 
13 iunie 1941. 

repede o locuință cu două camere. 
Soțul meu, decedat acum doi ani, 
Dumnezeu să-l odihnească, era 
din Sadova, dintr-un sat cu Do-
don, cum s-ar zice... Am crescut 
împreună doi fii, unul dintre care, 
mezinul, locuiește cu soția și co-
piii la Londra”, spune Ecaterina.

Fără nicio supărare, 
dar iradiată pe viaţă

O întreb dacă e supărată pe 
soartă sau dacă ar vrea cumva 
să știe, cel puțin, cine au fost 
torționarii familiei sale, și dacă 
nu cumva istoria ar putea să se 
repete, iar moldovenii să fie nă-
păstuiți în continuare, cum au 
mai fost de atâtea ori. Îmi răs-
punde că „așa a fost vremea, iar 
acum e cam tot așa”. Nu vrea 
să știe cine au fost cei care le-
au făcut rău, nu o interesează și 
nici nu vrea să afle vreodată. Nu 
are nicio supărare pe nimeni și 
este bucuroasă de viața pe care 
a trăit-o, așa cum a fost ea. Nu 
crede că deportările ar putea să se 
repete, dar represiunile politice, 
în cazul în care „s-ar întări” la 
putere socialiștii și comuniștii, 
s-ar putea repeta.

„Pentru că am locuit 20 de ani 
în Kzîl-Orda, la 40 de kilometri 
de Baikonur, toată lumea știe ce 
înseamnă aceasta, cred că am fost 

iradiată și am probleme cu glanda 
tiroidă. Mai am și osteoporoză. 
I s-a transmis și feciorului meu 
mai mic, din Londra, la care plec 
poimâine să-l mai ajut ca medic. 
O fiolă pe care mi-o plătește fiul 
meu din Anglia mă ajută să mă 
simt mai bine timp de jumătate 
de an. Costă însă cinci mii de lei. 
Am totuși noroc de el, căci pensia 
mea, la început de 520 de lei, iar 
acum de două mii, plus cinci sute 
de lei de la stat, ca deportată, nu 
au cum să-mi ajungă. E drept că 
sunt o maseuză cunoscută în oraș, 
mă știu și înalți demnitari, famili-
ilor cărora le-am oferit contracost 
servicii, dar acum am o vârstă 
înaintată și sunt apelată tot mai 
rar”, mi se destăinuie doamna 
Ecaterina.

La încheierea discuției noas-
tre, îmi mai zice că ar vrea să vi-
ziteze casa buneilor din Iurceni, 
care nici până în prezent nu a fost 
restituită, rămânând proprietate 
a statului. Dacă s-ar putea, să i se 
restituie măcar ceva din valoarea 
ei, pentru că a plătit unui avocat 
să o ajute în această problemă, 
dar acesta a plecat peste hotare 
și dus a fost. Râde și mai adaugă 
că nici Belka, nici Strelka, pri-
mii câini trimiși în cosmos, nu au 
adunat atâta radiație, cât a strâns 
ea lângă Baikonur.

Gheorghe BÂLICI

Ecaterina Banari, deportată la 6 iulie 1949

 În brațele mamei, cu bunelul și bunica

Certificatul de reabilitare al Ecaterinei Banari 

O viață ca din filme, dar nu de poveste
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Deși mai bine de un an pro-
cesul de studii a fost afectat de 
pandemie, studenții de la actorie 
au venit în fața publicului cu ro-
luri puternice, construite migălos, 
punându-și în lumină talentul și 
ambiția de a se realiza ca profe-
sioniști ai scenei. 

 
Magie teatrală 
cu absolvenţi AMTAP

Studenții din promoția 2018-
2021 au pregătit, sub îndrumarea 
pedagogilor, câteva spectacole – 
„Aici, Moscova!” de Iulia Pospe-
lova, „Lut” de Marijke Schermer 
și „Pescărușul” de Boris Akunin 
– care ne-au uimit prin origina-
litate, complexitate, fiind niște 
producții actuale, de un înalt nivel 
artistic, demne de a fi preluate de 
orice teatru.

Vom vorbi, pentru început, de 
piesa „Aici, Moscova!” de Iulia 
Pospelova, în regia Nellei Cozaru. 
Acest spectacol de licență a fost 
jucat la Teatrul Poetic „Alexei 
Mateevici”. Doar într-o oră și 15 
minute suntem transportați, cu 
viteza fulgerului, în vremuri când 
Stalin nu era o figură istorică, ci 
un om viu. Vedem Uniunea So-
vietică, în scene rapide, energi-
ce, simțind cum „truditorii” din 
imensa țară își ieșeau din minți 
încercând să împace crimele co-
munismului cu idealurile.

Cu fiecare tânăr actor, 
teatrul renaște

În contextul celor 80 de ani de la primul val de de-
portări din Basarabia și Bucovina de Nord, va avea 
loc astăzi lansarea cărții-album „Copiii Basarabiei în 
GULAG. Ierbar de Amintiri”, autoare de concept – 
Leontina Vatamanu.

Cartea a apărut în cadrul proiectului „A stronger 
voice against soviet nostalgia by helping victims of 
GULAG and documenting their stories”, implementat 
de către RCTV „Memoria”, cu sprijinul Ambasadei SUA 
în Republica Moldova.

„E un volum asupra căruia mi-am picurat sudoarea 
sufletului în 2020 – un an al autoexilului, când tema 
deportărilor din nou mi-a deschis niște perspective 
asupra puterii omului de a depăși. Am petrecut cu pro-
tagoniștii acestei cărți câteva luni. M-am apropiat cu 
multă pietate de mărturisirile lor, le-am citit și le-am 
răscitit, le-am călcat pe urme, refăcând traseele lor 
pe hărți, căutând cătunele și localitățile exilului lor, 
care între timp fie s-au extins, fie au dispărut de pe 
fața pământului. Cu unii din ei am avut norocul să mă 
întâlnesc și să discut îndelung. Pe unii i-am pierdut 
între timp... un an greu... Dumnezeu să-i ierte și să-i 
odihnească cu toți drepții. Acești deportați mi-au de-
venit apropiați. Au devenit modele de rezistență, de 
demnitate, de vitalitate, de mărinimie și modestie. Îi 

voi păstra în sufletul meu. Și în acest album al neuită-
rii. Le mulțumesc din suflet tuturor colegilor care au 
contribuit la apariția acestei cărți”, spune Leontina 
Vatamanu, autoarea cărții-album „Copiii Basarabiei 
în GULAG. Ierbar de amintiri”.

Drama a 19 familii deportate este reflectată în volum, 
prin intermediul fotografiilor și al mărturisirilor. Una 
dintre protagonistele cărții li se adresează cititorilor 
cu multă emoție: „Mă numesc Ana Oglindă, născută 
în 1955 în Siberia. Unde s-au cunoscut părinții mei și 
am petrecut 4 ani ai copilăriei mele. Și îmi pare foarte 
bine că părinții și buneii mei au făcut pozele acestea. Și 
îmi pare foarte rău că nu este tata să vadă că au ajuns 
aceste poze în acest Album. Fotografii care au călăto-
rit prin toată Siberia... Cuvintele și textul acesta sunt 
scrise de tatăl meu și sunt neprețuite. Vă spun sincer. 
Aș vrea ca lumea să știe și tineretul să cunoască acest 
lucru. Istoria rămâne VIE !!!”.

Lansarea volumului va avea loc astăzi online, la ora 
14:00. Printre invitații la eveniment vor fi protagoniști 
ai Albumului, supraviețuitori din GULAG, reprezentanți 
ai Președinției RM, ai Ambasadelor, ai instituțiilor de 
stat, istorici, personalități din mediul academic. Eve-
nimentul este organizat de RCTV „Memoria”.

I. N.

Cartea Leontinei Vatamanu își începe drumul spre public

Spectacolele 
de licenţă 
prezentate 
zilele acestea 

de absolvenţii-actori 
ai AMTAP (Academia 
de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice), din clasa 
dnei Nelly Cozaru, ne-
au redat încrederea în 
capacitatea teatrului de 
a renaşte. 

Scenă din „Pescărușul” de Boris Akunin (regie, Nelly Cozaru), 
spectacol de licență al absolvenților AMTAP

Discipoli ai AMTAP în spectacolul de licență „Aici, Moscova!” de Iulia Pospelova, 
în regia Nellei Cozaru

Ne-a impresionat jocul tineri-
lor actori Rusanda Rădvan, Miha-
ela Popescu, Cristina Lungu, Vlad 
Sabajuc, Ioan-Cristi Vlad, Vlad 
Ropot, care au îndeplinit sarcinile 
grele ale regiei sofisticate, extrem 
de tensionate, bogate în detalii.

Protagonista piesei este fiica 
lui Stalin, Svetlana Allilueva, al 
cărei suflet e strivit de prezența 
dictatorului. „E un spectacol de 
arta vorbirii, ritmică, expresivitate 
vocală, cu muzică, efecte, proiec-
ții video, limbaj mimico-gestual. 
Nu este o relatare politică, ci o 
călătorie a unui copil în căutarea 
neobosită a afecțiunii, a iubirii și 
a adevărului în mecanismele tero-
rii staliniste. O căutare perpetuă 
de sine și fuga de umbra tatălui”, 
precizează Nelly Cozaru.

Tinerii ating performanţa 
în spectacolele de licenţă

Un spectacol remarcabil al ab-
solvenților este și „Lut” de Marij-
ke Schermer, în regia Luminiței 

Țâcu. Tinerii actori Mihaela Po-
pescu (Dora), Rusanda Rădvan 
(Imme), Lucian Hârtop-Albu 
(Titus), Cristina Lungu (Nele) și 
Ioan-Cristi Vlad (Vink) au stră-
lucit, la propriu și la figurat, în 
„Lut”.

Sentimente devoratoare, oa-
meni alegând izolarea totală 
pentru a-și consuma durerea, o 
femeie care nu iartă o trădare și 
un bărbat ce dispare în neant, dar 
revine ca o fantomă a trecutului, 
primindu-și pedeapsa definitivă 
– e o confruntare pe viață și pe 
moarte în această piesă scrisă de 
olandeza Marijke Schermer.

Discipolii AMTAP exprimă cu 
forță și maximă concentrare pa-
siunile, explorează cu mult curaj 
zona sumbră a sufletului omenesc, 
tinerii artiști sunt foarte ambiți-
oși, bine pregătiți, urmând cu spi-
rit de sacrificiu traseul indicat de 
regizoarea Luiminița Țâcu. I-am 
aplaudat îndelung, cu admirație 
și cu o anume teamă pentru vii-
torul lor. 

Pentru că ne-am pus o întreba-
re firească: își vor găsi de lucru? 
Teatrele își vor deschide ușile în 
fața lor? Emoționată, cu lacrimi în 
ochi, Luminița a putut spune doar 
atât: „Vă doresc să aveți noroc”.

Teatrele au nevoie
de forţe tinere

Bine ar fi ca în mișcarea noas-
tră teatrală să nu se mizeze doar 
pe noroc, ci să li se dea undă verde 
absolvenților, pentru că scenele 
au nevoie în permanență de forțe 
tinere.

Nelly Cozaru ne-a spus că la 
spectacolele de licență au venit 
câțiva directori de teatru, poate 
îi vor invita în trupele conduse de 
ei pe unii dintre proaspeții absol-
venți. Am întrebat-o pe Nelly care 
sunt calitățile de bază ale unui 
actor și ea mi-a răspuns succint: 
„disciplină, voință, profunzime, 

curiozitate, dorință de a cunoaște, 
o tehnică impecabilă a vorbirii, 
pregătire fizică, inventivitate – 
toate acestea îi sunt necesare unui 
talent pentru a se afirma”. Dintre 
pedagogii care le-au predat diferi-
te materii (actorie, dar și teorie a 
spectacolului, dramaturgie, istorie 
a teatrului) îi mai menționăm pe 
Svetlana Târțău, decan al Facul-
tății Artă Teatrală, Coregrafică și 
Multimedia din cadrul AMTAP, 
Mihai Fusu, Luminița Țâcu, Con-
stantin Șchiopu, Diana Văluță, 
Oleg Mardari.

Abia așteptăm să-i vedem pe 
absolvenții Mihaela Popescu, Ru-
sanda Rădvan, Cristina Lungu, 
Francesca Gărbălău, Vlad Sabajuc, 
Ioan-Cristi Vlad, Daniel Brânză, 
Vlad Ropot, Lucian Hârtop-Albu 
pe scenele noastre profesioniste. 
Darul pe care îl au este de nepre-
țuit. 

Irina NECHIT
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„Este nemaipomenită 
conexiunea om-natură!”

Ludmila HIȚUC

Astfel, peste 30 de participanți 
au avut ocazia să exploreze bio-
diversitatea rezervației peisagis-
tice Trebujeni, care face parte 
din Complexul natural cultural 
,,Orheiul Vechi”. Rezervația are un 
tablou unic, inegalabil ca frumu-
sețe și valoare științifică, fiind o 
adevărată carte de vizită a naturii 
meleagului nostru.

„Sunt foarte fericită că echipa 
magazinului LiMon a hotărât să 
facă parteneriat cu noi, să ne or-
ganizeze și să ne ghideze astăzi 
pe un traseu foarte frumos, unul 
dintre cele mai spectaculoase – 
Trebujeni-Furceni. Noi suntem 
în cadrul Zilei Mediului, un fes-
tival pe care asociația noastră l-a 
preluat de la PNUD Moldova, cei 
care au organizat prima dată Fes-
tivalul Mediului. Dacă în anii tre-
cuți am organizat o zi, de regulă, 
târg, expoziții, finalizate cu un 
concert în aer liber, anul acesta 
am extins Ziua Mediului pentru o 
lună și ieșim în fiecare weekend. 
Acesta este primul weekend și 
suntem aici la Trebujeni. Nu ar 
fi fost posibil fără sprijinul unor 
oameni buni, interesați de pro-
tecția mediului, în primul rând, 
Programul de Granturi Mici GEF 
– PNUD și asistența financiară a 
Suediei, cu suportul Organizației 
Mondiale de Mediu în Moldova, 
PNUD Moldova, în parteneriat 
cu comunitatea de mediu. Un act 
de mare simbolism, mulțumim, 
Grădina Botanică (Institut), pen-
tru munca de conservare și resta-
bilire a speciilor rare!”, declară 
directorul executiv al Asociației 
Jurnaliștilor de Mediu și Turism 
Ecologic, Lilia Curchi.

Magazinul LiMon este unul 
dintre partenerii drumeției, cu-
noscut pentru experiența turisti-
că (alpinism montan, expediții în 
întreaga lume, câțiva membri au 
atins chiar și vârful Everestului).

„Compania noastră a fost fon-
dată în 2006. Inițial, am fost alpi-
niști, apoi am hotărât să creăm o 
organizație publică al cărei obiec-
tiv să fie dezvoltarea alpinismului 
în Republica Moldova. Nu existau 
suficiente echipamente și am decis 
să cumpărăm echipamente pentru 
noi. Dar apoi prietenii noștri și-au 
exprimat dorința de a cumpăra 
bunuri de la noi și a apărut ideea 
unui magazin. Treptat, hobby-ul 
s-a transformat într-o activitate 
profesională”, ne-a declarat direc-
torul magazinului LiMon, Tatiana 
Coptina.

În cadrul drumeției, partici-

panții au avut posibilitatea de a 
planta 60 de exemplare ale unei 
plante pe cale de dispariție în 
Republica Moldova, ce au fost 
răsădite pe o stâncă din Parcul 
Național Orheiul Vechi, plantarea 
a fost ghidată de către angajații 
Grădinii Botanice (Institut).

,,Plantăm fire de Mirgău Pi-
tulat, o specie din Cartea Roșie, 
care e critic periclitată, categoria 
cea mai înaltă de dispariție. Ea 
a fost găsită doar într-un singur 
loc în Republica Moldova, lângă 
satul Hrușca, raionul Camenca, 
pe calcare, și de aceea acum avem 
tematica de lucru în laborator de 
a studia plantele, de a le multi-
plica în condiții de laborator, în 
condițiile Grădinii Botanice, de 
a căpăta material săditor și a le 
restabili în habitatele lor naturale. 
Astăzi vom planta aceste plante pe 
calcare, aici la Trebujeni. Mirgău 
Pitulat este o plantă camefită, cu 
areal Euro-Asiatic, dar disjunct, 
adică nu se întâlnește peste tot. 
Este o plantă xerofilă, rezistentă 
la secetă și calcefilă, se înmulțește 
prin semințe. Vrem să restabilim 
populația unor plante, ce se pot 
multiplica ușor, ca să nu mai 
dispară de pe teritoriul nostru”, 
afirmă Pavel Pînzaru, doctor în 
biologie, cercetător coordonator 
la Grădina Botanică.

Plantarea a avut loc în timpul 
unui popas, pe care participanții 
la drumeție l-au făcut în timp ce 
descopereau traseul Trebujeni – 
Furceni.

„Am aflat despre eveniment de 
pe Facebook. Mi-a plăcut însăși 
ideea, de a ieși din oraș, din rutina 
aglomerată a transportului și a 
gălăgiei, faptul că aici s-au adunat 
zeci de oameni pasionați și care 
au aceeași viziune. Este nemai-
pomenită conexiunea om-natură. 
Un moment ce nu mi-a plăcut este 
atitudinea celor ce lasă mizerie în 
urma lor, uită să strângă. În rest, 
recomand tuturor să încerce ase-
menea drumeții”, susține Sergiu 
Ciorescu, unul dintre participanții 
la drumeție.

Participanții la drumeție au 
fost echipați de către organiza-
tori cu chipiuri albe și tricouri 
galbene care au imprimat logoul 
cu Ziua Mediului. Participarea 
a fost gratuită. Cine nu a avut 
echipament – hamace, corturi, 
izolatoare, saci de dormit – a avut 
posibilitatea să le închirieze direct 
de la LiMon.md.

„Mi-a părut foarte interesant că 
de Ziua Mediului se organizează o 
drumeție, în care nu doar vedem 
natura nedescoperită a Moldovei. 

Impresii după o drumeţie de Ziua Mondială a Mediului

Sâmbătă, 5 iunie, de Ziua Mondială a 
Mediului, Asociaţia Jurnaliştilor de 
Mediu, împreună cu echipa magazinului 
LiMon şi cu Ecopresa, a lansat o drumeţie 

în unul din cele mai pitoreşti locuri ale Republicii 
Moldova situat între satele Furceni şi Trebujeni, 
raionul Orhei.

Dar învățăm și cum să practicăm 
turismul într-un mod cât mai puțin 
invaziv pentru natură. Mi-a plăcut 
mult traseul, cred că încă nu este 
foarte cunoscut, dar, până acum, 
cred că Trebujeni-Furceni este cel 
mai frumos traseu pe care l-am 
văzut și cu siguranță o să revin aici.

Am aflat de la cei care ne-au 
vorbit despre turismul etic un de-
taliu relevant: cu cât mai ușor este 
bagajul pe care-l porți în spate 
când mergi într-o drumeție, cu 
atât este mai mică amprenta pe 
care o lași în natură”, mărturisește 
jurnalista proiectului media „Cu 

sens”, Felicia Crețu.
„Am aflat despre această dru-

meție de la un prieten. Scopul 
pentru care am acceptat această 
călătorie este oportunitatea de 
a face cunoștință cu persoane, 
am observat că cei ce participă 
la asemenea călătorii sunt per-
soane foarte deschise către noi 
cunoștințe, foarte comunicabile 
și foarte active.

Sunt unele mici particularități 
care m-au indignat, cum ar fi fap-
tul că sunt aruncate în natură, 
într-un mod foarte iresponsabil, 
unele deșeuri de tip anorganic. 
Și faptul că sunt unele mijloace 
de transport care, din cauza unor 
autorități incompetente, fac dru-
meții neecologice pe drumuri in-
terzise. În rest, totul a fost absolut 
de nota 10, nu am nicio obiecție”, 
afirmă unul din participanții la 
drumeție, Liviu Bejan.

La finalul zilei, echipa LiMon a 
explicat participanților practicile 
turismului etic: cum să organi-
zăm un camping, cum să facem 
focul, să amenajăm o baie, o toa-
letă, cum să utilizăm apa de izvor, 
cum să strângem după noi, astfel 
încât să aducem daune minime 
naturii.

Festivalul Mediului se va des-
fășura în perioada 5-26 iunie, 
cu drumeții, excursii, iarmaroc, 
comunicare online și program 
artistic. Va fi un format mixt de 
evenimente online și offline. În 
zilele de week-end, la 12-13 iunie – 
excursie într-un parc fotovoltaic; 
la 19 iunie – expediție pe Nistru în 
caiace; la 26-27 iunie – Eco Iar-
maroc de sărbătoare, cu expoziții 
și activități.

Tematica anului 2021 pentru 
Ziua Mondială a Mediului este 
conservarea ecosistemelor.
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80 de ani de la primul val 
de deportări din Basarabia

În acest an nenorocit, rușii 
au comis nenumărate atrocități 
împotriva populației băștinașe, 
indiferent de naționalitate, reli-
gie sau sex. Apogeul acestora a 
fost primul val de deportări din 
Basarabia din 13 iunie 1941, în 
urma căruia au avut de suferit mii 
de familii, inclusiv familia mea: 
bunicul Ion Moraru, arestat și 
împușcat în orașul Sverdlovsk, 
copiii lui, arestați și deportați în 
Siberia (inclusiv tatăl meu, Va-
leriu) pentru opt ani. Ce pericol 
putea prezenta unchiul Nicolae, 
de nouă ani, sora lor Maria, de 
zece ani, sau tatăl meu, de 13 ani? 
Aceștia erau copiii unui „dușman 
al poporului”?

Spre deosebire de celelalte 
valuri de deportări sovietice din 
1948-49 și 1953-56, în 1941 au 
fost deportate personalități după 
criterii politice și religioase, în 
rândul cărora se numărau foști 
deputați din Primul parlament 
al Basarabiei – Sfatul Țării, foști 
funcționari de stat de toate nivelu-
rile, activiști din partidele politice 
din România, fețe bisericești de 
toate rangurile, oameni simpli, 
care manifestau deschis ură față 
de noii stăpâni.

Ar fi o regretabilă eroare dacă 
nu am menționa câțiva istorici, 
care și-au adus o contribuție valo-
roasă la cercetarea acestui subiect. 
Acestea sunt lucrările istoricilor 
Elena Postică, Valeriu Pasat, Ana-
tol Petrencu, Ion Țurcanu, Elena 
Șișcanu, Viorica Olaru Cemârtan, 
Alexandru Moraru și alții. Con-
tribuția acestora este incontes-
tabilă pentru întregul tablou al 
istoriei deportărilor, dar partea 
leului considerăm că-i aparține 
totuși distinsei doamne dr. Viorica 
Olaru-Cemârtan, care a realizat o 
sinteză excepțională și amplă a 
crimelor și deportărilor masive 
din Basarabia, trecând subiectul 
prin toate aspectele: social, is-
toric, juridic, cultural, național, 
financiar și psihologic. 

După nota ultimativă sovietică din 
26 iunie 1940 trimisă autorităţilor 
române privind cedarea Basarabiei şi a 
Bucovinei de Nord, ruşinoasa decizie a 

Consiliului Regal al României de a satisface pofta 
imperiului sovietic condus de Stalin retrăgând 
Armata Română şi autorităţile de stat peste Prut 
a lăsat Basarabia pe mâna călăilor şi ocupanţilor 
sovietici. 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Să comemorăm victimele terorii sovietice din Basarabia

Considerăm monografia „Te-
roarea stalinistă în RSSM, 1940-
1941; 1944-1956: deportările, 
exilările în GULAG, foametea”, 
semnată de domnia sa și apărută 
recent la Editura „Lexon-Prim” 
apogeul cercetărilor acestui su-
biect și sperăm ca volumul no-
minalizat să se poată găsi în toate 
instituțiile de învățământ mediu și 
superior din Republica Moldova.

 Mașina de propagandă și 
agitație bolșevică, uriașa mașină 
sângeroasă a nkvd-ului, kgb-ului 
a distrus multe vieți atât moral, 
cât și fizic, dar n-a izbutit să în-
dobitocească mintea băștinașilor! 
Locul bunicilor și părinților noș-
tri împușcați, băgați în gropi cu 
var, exilați în Siberia, maltratați 
și furați în propria casă, l-am luat 
noi, copiii și nepoții lor, pentru a 
le continua neamul și a le păstra 
vie memoria.

Prezentăm un set de documen-
te ce vizează subiectul nominali-
zat, care nu necesită comentarii. 
Documentele au fost întocmite 
de angajații procuraturii sau ai 
securității sovietice, evident în 
limba rusă, după cum se scriau 
toate documentele de stat. Din 
lipsa cunoștințelor acestora în do-
meniul onomasticii și toponimiei 
românești din Basarabia, în aceste 
documente au fost comise erori 
regretabile. Dar documentul este 
document, chiar dacă este scris de 
oameni cu mâinile pline de sânge 
și cu mai puțină carte. 

În unele documente întâlnim 
expresia „locul ispășirii pedep-
sei nu este cunoscut”, fapt care 
confirmă că autoritățile sovie-
tice, în majoritatea cazurilor, 
nu duceau o evidență strictă a 
celor arestați și deportați din 
Basarabia. Important pentru ei 
era să-i ducă de la casele lor... 
și cât mai departe!

Documentul 1
„Aprob
Ministru al Afacerilor
Interne al RSS Moldovenești
General-maior 
(Kulik) 
5 iulie 1954
De acord
Procuror adjunct pe probleme 

speciale al RSSM
Consilier judiciar superior
(Kizikov)
8 iulie 1954
Încheiere
26 iunie 1954, or. Chișinău, 

RSSM

Subsemnatul, anchetatorul 
inspectoratului special al MAI al 
RSSM – căpitanul Bugaev, exa-
minând materialele din dosarul 
nr. 185 și dosarul personal nr. 74 
pe numele:

Vdovii (Vdovaia) Antonina 
Dementievna, anul nașterii 1892, 
originară și locuitoare a satului 
Cuhurești, raionul Cotiujeni, 
RSSM, moldoveancă,

Am stabilit:
Că soțul lui Vdovii A.D. – Vdo-

vii Gheorghii Grigorievici, anul 
nașterii 1894, până la reunirea 
Basarabiei cu Uniunea Sovietică, 
adică până în anul 1940, a fost un 
mare culac, avea  peste 10 hectare 
de pământ și o moară, lucra pri-
mar în satul Cuhureștii Noi. Pe 
șapte sate, fiind și membru activ 
al partidului țărănist, desfășura 
agitație antisovietică. 

În baza acestor date, Vdovii 
G.G. a fost arestat în anul 1941, 
iar soția sa, Vdovii A.D., deportată 
peste hotarele RSSM. Aflându-se 
în deportare în regiunea Tomsk, 
Vdovii A.D. a evadat în anul 1948 
și în prezent s-a constatat că locu-
iește în raionul Cotiujeni, RSSM. 

Având în vedere că soțul ei, 
Vdovii G.G., din cauza căruia a 
fost deportată, nu se știe unde 
se află, ea nu locuiește cu dânsul 
vreme îndelungată, precum și fap-
tul că Vdovii A.D. este în prezent 
de vârstă înaintată (62 de ani) și 
la locul de deportare în regiunea 
Tomsk nu are rude care ar putea 
să o întrețină, 

Consider:
Că e necesar de a face un 

demers către Ministerul Afa-
cerilor Interne și Procuratura 
URSS privind anularea hotărârii 
Ședinței speciale și a-i permite 
lui Vdovii (Vdovaia) Antonina 
Dementievna să locuiască în 
RSSM, fără reîntoarcerea ei la 
locul deportării. 

Șeful adjunct al secției 4 a Ser-
viciului special 1 al MAI al RSSM, 
locotenent-colonelul (Ronis)”

(Arhiva Națională a RM,  
F.3085, inv.1, d.785, f. 54 – 55)

Documentul 2
„Aprob
Ministru al Afacerilor
Interne al RSS Moldove-

nești
General-maior 
(Kulik) 
14 iulie 1954
De acord
Procuror adjunct pe pro-

bleme speciale al RSSM
Consilier judiciar superior
(Kizikov)
15 iulie 1954
Încheiere
14 iulie 1954, r. Chișinău, 

RSSM
Subsemnatul, șeful secți-

ei 4 a Serviciului special 1 al 
MAI al RSSM – locotenentul 
major Gavrev, examinând ce-
rerea deportatei Bugaeva-Ri-
pa E.M. și materialele dosa-

rului de supraveghere nr. 2247,
Am stabilit:
La 13 iunie 1941 din orașul 

Chișinău în RSS Kazahă a fost 
deportată soția fostului colabo-
rator al siguranței – Ripa-Bugaev 
Ecaterina Mihailovna, anul naș-
terii 1900.

Soțul ei – Ripa Nicolai Profiro-
vici, aflându-se în detenție în or. 
Ivdel, regiunea Sverdlovsk, a de-
cedat la 23 februarie 1943. 

Ripa-Bugaev Ecaterina Mi-
hailovna tot timpul a lucrat în 
sovhozul „Pahta-Aral”, regiunea 
Kazahstanul de Sud. În prezent, 
suferă de paralizie și arterios-
cleroză, este invalid de gradul 
II, fapt confirmat de certificatul 
ambulatoriului central al sovho-
zului „Pahta-Aral”. 

În temeiul acestora, la 14 apri-
lie 1954, Ripa-Bugaev E.M. s-a 
adresat cu o cerere către Ministe-
rul Afacerilor Interne al URSS  cu 
rugămintea de a-i anula restricți-
ile de deportare și a-i permite să 
plece în orașul Chișinău pentru a 
fi întreținută de soră și ginerele 
Botnar D.I.

Fiind chemată la MAI al RSSM, 
sora lui Ripa-Bugaev E.M. – Bot-
nar A.M., a confirmat în scris că o 
va întreține pe Ripa-Bugaev E.M.

Botnar D.I. lucrează frizer în 
artelul „Colectivistul” în orașul 
Chișinău.

Având în vedere cele expuse, 
consider:

A face un demers către Mi-
nisterul Afacerilor Interne și 
Procuratura URSS privind anu-
larea restricțiilor de deportare 
pentru Ripa-Bugaev Ecaterina 
Mihailovna, cu permisiunea de 
a se întoarce cu traiul în orașul 
Chișinău, pentru a fi întreținută 
de sora sa, Botnari Agafia Mi-
hailovna. 

Șeful secției 4 a Serviciului spe-
cial 1 al MAI al RSSM locotenent 
major (Gavrev)

De acord: 
Șef adjunct al Serviciului speci-

al 1 al MAI al RSSM locotenent-co-

lonel (Ronis)”
ANRM, F.3085, inv.1, d.785, 

f. 65 – 66

Documentul 3
„Aprob
Ministru adjunct al Afacerilor
Interne al RSSM
Locotenent-colonel 
(Balan) 
28 august 1954
De acord
Procuror adjunct pe probleme 

speciale al RSSM
Consilier judiciar superior
(Kizikov)
31 august 1954
Încheiere
27 august 1954 or. Chișinău, 

RSSM
Subsemnatul, împuternicitul 

executiv superior al Serviciului 
special 1 al MAI al RSSM, loco-
tenentul major Pcelnikov, exa-
minând cererea lui Guțan Maria 
Ivanovna cu rugămintea de a i se 
permite întoarcerea în raionul 
Baimaclia, satul Cârpești, 

Am stabilit:
Guțan Maria Ivanovna, anul 

nașterii 1888, în iunie 1941 îm-
preună cu soțul Guțan Fiodor 
Constantinovici au fost depor-
tați din raionul Baimaclia în ra-
ioanele îndepărtate ale Uniunii 
Sovietice pentru faptul că soțul 
ei pe timpul puterii române pe 
teritoriul Basarabiei exploata 
munca argaților, era membru 
activ al partidului țărănist și era 
membru al comitetului județean 
al partidului țărănist. În prezent, 
Guțan F.C. este decedat, iar Gu-
țan M.I. este de vârstă înaintată, 
invalid de gradul II, nu este aptă 
de muncă, alte rude la locul do-
micilierii nu are și nu se poate 
asigura singură. În raionul Bai-
maclia, satul Cârpești, locuiește 
fiica ei Guțan (Șocotu) Evghenia 
Fiodorovna, care dorește să-și ia 
mama la întreținere.

Reieșind din cele expuse,
Consider:
A face un demers către Mi-

nisterul Afacerilor Interne al 
URSS și Procuratura URSS pri-
vind eliberarea din deportare 
a lui Guțan Maria Ivanovna cu 
permisiunea de a pleca în RSSM 
la fiica sa, Guțan (Șocotu) Ev-
ghenia Fiodorovna, domiciliată 
în satul Cârpești, raionul Bai-
maclia, RSSM.   

Împuternicit executiv supe-
rior al Serviciului special 1 al  
MAI al RSSM locotenent major                                                   
(Pcelnikov)

De acord: 
Șef al secției 4 a Serviciului 

special 1 al MAI al RSSM locote-
nent-major (Gavrev)

Șef al Serviciului special 1 al 
MAI al RSSM locotenent-colonel  
(Batișcev)”

F.3085, inv.1, d.785, f. 107 - 
108
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

„Pripiski”, păcăleală 
în stil sovietic*

„Pripiski” era un cuvânt 
bine cunoscut în era sovietică. 
Era un fel de a păcăli autori-
tățile centrale privind recolta 
sau alte rezultate ale produc-
ției de grâne și bunuri. Am 
ajuns să cunosc fenomenul 
printr-o poveste amuzantă. 
În primul an în funcția de in-
giner-șef, trebuia să raportez 
la biroul raional de statistici 
privind progresul recoltei. La 
jumătatea lunii iunie, pentru 
că era o perioadă ploioasă, nu 
începuse încă recoltarea și 
prin urmare nu era nimic de 
raportat. La sfârșitul lui iunie, 
toți specialiștii principali au 
fost invitați la o întrunire a 
Partidului Comunist raional 
pentru instrucțiuni. Erau mul-
te de discutat despre situația 
sectorului agricol, inclusiv 
despre producția de cereale, 
lapte și carne. Eram foarte 
surprins să aud că alături de 
alte câteva colhozuri, al nostru era nominalizat ca 
fiind problematic. Autoritățile susțineau ca acele 
câteva colhozuri au rămas în urma graficului de 
recoltă a grânelor și că trăgeau în jos indicatorii 
de performanță ai republicii. Era o acuzație gravă, 
iar eu nu înțelegeam de unde venea acest reproș. 
Cum se poate să rămâi în urmă, când recoltarea 
nu începuse încă? Trebuia să mai așteptăm câteva 
zile ca grâul să se coacă înainte să intre combinele 
pe câmp.

Eram pierdut și mă uitam întrebător la colegul 
meu, agronomul-șef Avram Șerbakov, care stătea 
lângă mine, cu speranța să primesc niște răspunsuri 
de la el. Era un agronom bun și un om vesel. Avram 
era înrudit cu un șef comunist foarte sus-pus și era și 
el comunist la rându-i – dar poate mai puțin convins 
de sistem. Eram colegi, prieteni și chiar închiriam o 
casă împreună în sat. L-am întrebat ce se întâmplă. 
El și-a dus degetul la buze ca să mă facă să tac și 
să aștept până avea să ne întoarcem la fermă, unde 
avea în sfârșit să capăt o explicație. 

Când ne-am întors la colhoz și ne-am întâlnit în 
biroul central, el m-a invitat în încăperea din care 
se transmiteau rapoartele radio. 

El se uită peste tabelele din 
raportul recoltei și păru foarte 
dezamăgit de informația pe 
care o trecusem acolo. Făcu 
câteva gesturi din care trebuia 
să îmi dau seama că sunt un 
prost și nu am idee despre 
cum se raportează. Nu-i în-
țelegeam obiecțiile, iar el și-a 
dat seama într-un final ca nu 
aveam habar despre metodo-
logie, și atunci mi-a explicat 
că înainte cu o săptămână de 
începerea recoltei, trebuia să 
raportez mersul acesteia pe 
arii, ca și acum aceasta ar 
fi în plină desfășurare. În 
prima zi trebuia să raportez 
strângerea recoltei de pe 10 
hectare, a doua zi de pe 30 de 
hectare, iar apoi 50 de hectare 
și tot așa până ajungeam la 
150 de hectare recoltate. Era 
cam jumătate din întreaga 
suprafață plantată, și asta 
înainte să înceapă recolta de 

facto. Atunci am înțeles cum funcționa raportarea 
și am căzut de acord să las această sarcină pe seama 
colegului meu, ca să evităm orice eroare.

În anii 80, „pripiski” deveniră o practică obișnu-
ită aplicată raportării producției de lapte, carne și 
altele. La acea vreme circula o glumă despre asta. 
Se spunea că într-un colhoz o scroafă fătase șase 
purceluși. Așadar, colhozul a raportat autorităților 
regionale opt purceluși. Regiunea a raportat auto-
rităților centrale ale republicii ca scroafa a fătat 10 
purcei. Republica a raportat Moscovei că scroafa a 
fătat 12 purcei. Autoritățile de la Moscova au apre-
ciat efortul și performanța președintelui de colhoz 
și ale specialiștilor în creșterea animalelor. Apoi, 
autoritățile moscovite au luat o decizie măreață 
și le-a transmis șefilor colhozului, să trimită doi 
purceluși în Cuba, alți doi în Angola și încă doi la 
Moscova. Cât despre cei șase purceluși rămași (adică 
0), colhozul putea să îi păstreze și să-i folosească 
pentru nevoile proprii!

* Fragment din cartea „Un blat de miliarde” 
de Vasile Bumacov, în curs de apariție la Editura 
„Cartier”

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: gazetadechisinau@gmail.com 
și pe pagina web: gazetadechisinau.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, 4 iunie.
„Interzis aplaudatul – odihnește deputatul”; „Somn liniștit, 

bine plătit”; „După o odihnă bună, se poate trage și un somn bun”,
Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni.
„Visând victoria la alegerile parlamentare anticipate. Gata 

furate!”, Vladimir Untilă, Chișinău.
„Un om deștept, 

nu cel din fotografie, 
doarme într-o oră cât 
un prost într-o viață politică, contra semenilor săi”, Con-
stantin C., Criuleni.

„Bătrânul general de miliție sovietică se vrea iarăși în 
Parlament, ca să mai facă „liuliu” și să roadă pantalonii încă 
patru ani!”, Liviu Zagrencu, Chișinău.

„Avem necaz să ne conducă/ Fosila ștearsă și caducă/ Ce 
va pleca, luați aminte,/ Doar cu picioarele-nainte!/ Acuma își 
mai face somnul/ Pe-aici, dar îl așteaptă Domnul/ În ceruri, în 
abis, În vid –/ Să-i ia biletul de partid”, Andrei B., Chișinău.

Vă rugăm să comentați imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Nu știu care dintre împărații 
romani zicea că oamenii mai ne-
educați locuiesc la periferii, adică 
în afara cetății. Acestora, fiind mai 
nepăsători, trăsătură de obicei ca-
racteristică oamenilor cărora le 
lipsesc cei șapte ani de acasă, nu le 
prea păsa de ce crede împăratul și 
suita lui și își vedeau de treburile 
lor. Putea fi o părere preconcepută 
a împăratului și a celor care, po-
sibil, i-au insuflat-o. Dar las’ că 
vedem noi și astăzi că cei adunați 
în centrul urbei, începând cu Par-
lamentul și terminând cu oricare 
instituție, nu sunt cei mai indicați 
să dea aprecieri celor din subur-
bii. Ba chiar aș spune că n-ar avea 
niciun drept să o facă, pentru că 
suburbiile, între timp, s-au dezvol-
tat atât de mult încât au ajuns să-și 
construiască, prin bogații stabiliți 
cu traiul în ele, cetăți medievale 
impunătoare, castele de mai mare 
dragul și tot ce poate visa omul 
cu bani. La fel ca la oraș, de unde 
unii demnitari preferă să plece și 
să-și construiască deja alte palate 
prin suburbii, unde aerul e totuși 
mai curat și mintea lor luminată 
poate să gândească mai cu folos 
pentru binele tuturor muritorilor 
de foame.

V-ați întrebat, probabil, de ce 
această amplă introducere și unde 
aș vrea să ajung. Dacă aș ști, v-aș 
răspunde, dar nu pot, pentru că 
sunt foarte supărat. Mulți dintre 
cei care vor auzi motivul supărării 
mele, al unui om care locuiește în 
suburbie, vor râde, alții vor spune 
că e o situație arhicunoscută și de 
ce a mai fost nevoie să le iau timpul 
necesar pentru rezolvarea altor 
probleme, cu mult mai importante.

Mai pe scurt, iată că vă spun și 
păsul meu. Lângă blocul în care 

locuiesc, pentru că în suburbii mai 
sunt și oameni care locuiesc la bloc, 
este o fântână din care lumea ia 
apă. Vara, copiii aleargă însetați 
la fântână și își potolesc setea. 
Chiar și eu, deunăzi, am scos câ-
teva găleți cu apă și am spălat niște 
butoiașe pentru murături, pentru 
că o să vină toamna și trebuie să 
le am pregătite în beciul meu din 
cadrul cooperativei. 

Azi, trecând pe lângă fântână, 
mi s-a întunecat înaintea ochilor 
văzând ce se întâmplă. Patru ado-
lescenți, unul din blocul nostru, 
alții trei din casele de la sol din 
împrejurimi, își spălau ghetele 
direct din găleata nouă pusă în 
locul celei vechi, găurite. Cred că 
nu erau la prima lor ocupație de 
acest fel, pentru că strigătul meu 
de revoltă, deznădejde și uimire 
nu i-a deranjat deloc. Au continuat 
să-și spele încălțările spunându-mi 
că apa din fântână este murdară. 
Le-am spus că e murdară pentru că 
ei, și alții ca ei, își permit această 
faptă condamnabilă, această scâr-
boșenie și o murdăresc.

Poate nu mă vei crede, dragă 
cititorule, dar „noua generație, 
salvatoarea nației”, a râs de mine 
ca de un prost, iar eu chiar așa și 
m-am simțit. Acasă, soția, doctor 
în pedagogie, mi-a spus că „tinere-
tul nu cunoaște noțiunea de fântâ-
nă, el este deprins cu robinetul, iar 
fântâna a ajuns pentru unii dintre 
tineri un loc unde își pot spăla în-
călțămintea”. Am înțeles că iarăși 
e vinovată școala care nu-i educă 
pe tinerii de azi cum trebuie, poate 
că și părinții, dar mai puțin.

Acum stau și meditez încercând 
să-mi vin în fire. Nu prea am cui 
mă plânge, nici primăriei, nici po-
liției, dar mâine o voi întreba pe 
bunica adolescentului din bloc, 
medic de familie la Grătiești, dacă 
„metoda de purificare a apei”, in-
trodusă de nepotul ei și de ceilalți 
adolescenți, este benefică pentru 
cei care beau apă, în continuare, 
din fântână.

Mai știi, poate că am rămas în 
urmă cu dezvoltarea și chiar nu 
înțeleg ceva important din ce se 
întâmplă în ultimul timp în me-
dicină, în educație.

S a l t i m - b a n c

Supărat sunt, 
Doamne, supărat...

C a r t i e r  p o p u l a r

Gheorghe BÂLICI
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Ce se întâmplă dacă nu 
mănânci fructe și legume zilnic

Ce efecte au asupra pielii 
şi sănătăţii tale

Descoperă ce beneficii au delicioasele 
cireșe pentru sănătate ta. Acum e sezonul 
lor, așa că profită și bucură-te de efectele 
pozitive ale acestor fructe!

Există nenumărate beneficii pe care le 
poți avea atunci când consumi cireșe. Aces-
te fructe dulci și colorate au un conținut 
de calorii, dar sunt în același timp surse 
prețioase de substanțe nutritive, vitamine 
și minerale de care organismul are nevoie 
pentru a funcționa în parametrii normali.

Cireșele pot înlocui cu succes ciocolata, 
bomboanele și dulciurile rafinate, fiind 
alegeri inspirate la orice oră din zi, fie că 
e dimineață, prânz ori seară.

Reglează nivelul de colesterol, re-
duc inflamaţiile şi riscul de boli de 
inimă şi diabet

Studiile avansate privind importanța 
nutritivă a consumului de cireșe au relevat 
că, pe termen lung, aceste fructe au efect 
anticancerigen grație conținutului crescut 
de antioxidanți care luptă cu radicalii liberi 

și protejează celulele din corp de acțiunea 
nocivă a acestora.

Pigmentul antocianic din cireșe, care 
dă culoarea roșie fructului, este recunos-
cut pentru efectele sale de reducere a in-
flamațiilor și a durerilor, reglează nivelul 
de colesterol din sânge și trigliceridele și 
reduce riscul de boli de inimă și diabet.

Consumul de cireșe este asociat și cu 
reducerea riscului de gută, datorită antio-
xidanților conținuți. Totodată, cireșele pot 
ameliora febra musculară de după efortul 
fizic intens.

De asemenea, poate avea efecte mira-
culoase și asupra creierului, prevenind 
instalarea unor boli neurodegenerative 
cum sunt demența sau boala Alzheimer.

Antioxidanții, mineralele, acidul elagic, 
vitamina C, vitamina A, bioflavonoidele, 
melatonina și antocianinele fac din aceste 
fructe adevărate izvoare de sănătate.

Consumul de cireşe, 
asociat cu un somn mai odihnitor 

Melatonina este un antioxidant exce-

lent pentru calmarea sistemului nervos 
și este utilă în caz de insomnii, nevroze, 
stări de anxietate și migrene. Deci, dacă 
vrei să adormi mai repede, este suficient 
să mănânci câteva cireșe.

În plus, mineralele precum potasiul, 
fierul, zincul, cuprul și manganul ajută 
la păstrarea unui ritm cardiac normal și 
sunt elemente-cheie pentru un transport 
eficient al substanțelor nutritive către or-
ganele vitale.

Vitamina A din compoziția cireșelor este 
excelentă pentru piele deoarece conține 
mult betacaroten, nutrient necesar pentru 
un sistem imunitar puternic și o piele stră-
lucitoare. Cireșele conțin până la de 20 de 
ori mai mult betacaroten decât căpșunele 
sau afinele.

Cireșele conțin peste 75% apă, trăsătu-
ră care le face ideale în curele de slăbire, 
deoarece au puține calorii (63 de calorii 
la 100 de grame), previn deshidratarea, 
conferă senzația de sațietate, grație fibrelor 
solubile din compoziție, și scad nivelul de 
colesterol „rău” din sânge. Chiar și așa, 
nu face excese! Orice aliment consumat în 
exces, fie el sănătos sau nu, îngrașă!

romedic.ro

De ce e bine să mănânci cireșe

Printre acestea se numără vi-
taminele A, C, E, K și minerale 
precum potasiul, magneziul, cal-
ciul, fierul. De asemenea, fructele 
și legumele sunt surse excelente de 
fibre și au proprietăți antioxidante.

Pentru a beneficia de toți acești 
nutrienți, trebuie să îți iei zilnic 
porția de cinci fructe și legume, cât 
mai variate din punctul de vedere 
al culorii și gustului.

Ce consecinţe apar dacă 
nu mănânci fructe 
şi legume în fiecare zi

Fie că nu-ți place gustul lor, 
fie că pur și simplu corpul tău s-a 
obișnuit cu alimente procesate, 
lipsa fructelor și a legumelor din 
alimentație își va face simțită pre-
zența, mai devreme sau mai târziu.

Dacă nu mănânci fructe și legu-
me zilnic, riscul de a te confrunta 
cu aceste afecțiuni este mult mai 
mare: 

Scorbut – cauzat de carența de 
vitamina C;

Orbire nocturnă (nictalopie sau 
cecitate nocturnă) – cauzată de 
carența de vitamina A;

Hemoragii sau cheaguri de 
sânge – cauzate de carența de 
vitamina K;

Anemie, osteoporoză, boli de 
tiroidă – cauzate de carența de 
minerale precum fierul, calciul, 
iodul;

Riscul de boli cardiovascula-
re, cu 20% mai crescut dacă nu 

mănânci fructe și legume zilnic;
O dietă bogată în fructe și le-

gume reduce riscul de probleme 
cardiovasculare și alte complicații.

Efectele dezastruoase 
asupra sănătăţii

Potrivit studiilor, persoanele 
care consumă zilnic cinci fructe 
și legume au un risc cu 20% mai 
mic de a dezvolta boli cardiovas-
culare, în comparație cu cele care 
consumă mai puțin de trei fructe 
și legume zilnic.

Printre legumele cu efect be-
nefic asupra sistemului cardio-
vascular se numără sparanghelul, 
salata verde, broccoli, țelina, ro-
șiile, cartofii, soia și semințele de 
susan. Aceste legume protejează 
inima datorită compușilor cu efec-
te antioxidante, antiinflamatoare 
și antiplachetare.

De asemenea, substanțele nu-
tritive din fructe și legume ajută 
la reglarea tensiunii arteriale și 
a glicemiei; au, de asemenea, un 
efect favorabil asupra profilului 
lipidic.

Dieta DASH, care promovează 
consumul zilnic de legume și fruc-
te, ajută la îmbunătățirea contro-
lului tensiunii arteriale.

Un studiu care a examinat efec-
tul dietei DASH asupra tensiunii 
arteriale a relevat că persoanele 
cu hipertensiune arterială care au 
urmat dieta DASH au înregistrat o 
scădere semnificativă a tensiunii 

arteriale sistolice și diastolice.

Fibrele din fructe şi legume 
previn tulburările digestive

Fructele și legumele sunt o 
sursă excelentă de fibre, care 
stimulează peristaltismul intes-
tinal și ajută la digestia corectă și 
ușoară a alimentelor. Astfel este 
prevenită constipația și sunt evi-
tate problemele asociate, cum ar 
fi hemoroizii.

Fructele bogate în vitamina C 
și potasiu sunt deosebit de bune 
pentru digestie. Exemple de astfel 
de fructe sunt merele, portocalele 
și bananele.

De asemenea, potrivit unui 
studiu publicat în revista „Natu-
re Chemical Biology”, legumele 
cu frunze verzi conțin sulfoqui-
novoză, un zaharid care hrăneș-
te bacteriile bune din intestine și 
formează o barieră de protecție 
împotriva infecției cu bacteria E. 
coli.

Consumul zilnic de fructe şi 
legume reduce 
la jumătate riscul de diabet

Cercetătorii de la Universitatea 
Edith Cowan au descoperit că per-
soanele care consumă zilnic cinci 
fructe și legume au un risc cu 50% 
mai mic de a dezvolta diabet.

Studiul savanților, publicat în 
„Journal of Clinical Endocrinolo-
gy and Metabolism”, a arătat că 
o dietă sănătoasă, compusă din 
fructe întregi (deci nu sucuri!), 
legume, cereale integrale, carne 
slabă, poate juca un rol important 
în atenuarea riscului de a dezvolta 
diabet zaharat de tip 2.

Totodată, consumul zilnic de 
fructe și legume este asociat cu 

un risc mai redus de sindrom me-
tabolic. Acesta se caracterizează 
prin afectarea glicemiei, creșterea 
tensiunii arteriale, dislipidemie și 
obezitate abdominală.

Aportul corect de vitamina C, 
datorită efectului său antioxidant, 
previne eficient apariția sindro-
mului metabolic. Iar alimentele 
bogate în fibre ajută la reducerea 
nivelului trigliceridelor din sânge 
și la echilibrarea glicemiei.

Nu mănânci fructe 
şi legume? Riscul să faci 
cancer e mai crescut

Dovezile științifice sugerează că 
includerea fructelor și legumelor 
în dietă reduce riscul de cancer.

Fructele de pădure, cu precă-
dere afinele, conțin antocianină, 
un antioxidant care a demonstrat 
un efect inhibitor în cancerul de 
colon.

De asemenea, legumele cruci-
fere ar putea avea un efect pro-
tector împotriva cancerului. Un 
studiu publicat în „Journal of Food 
and Drug Analysis” a constatat că 

floretina, un polifenol prezent în 
mere, inhibă creșterea celulelor 
canceroase.

Legumele cu frunze verzi și 
fructele colorate conțin carote-
noizi, care îmbunătățesc vederea și 
ajută la prevenirea bolilor oculare 
legate de îmbătrânire. Luteina și 
zeaxantina au acțiune protectoare 
împotriva cataractei; de asemenea, 
ajută la prevenirea bolilor oculare 
degenerative, cum este glaucomul.

Nu în ultimul rând, consumul 
zilnic de fructe și legume poate 
reduce riscul de depresie. Rezul-
tatul unui studiu recent este sur-
prinzător: pentru a avea o stare de 
bună dispoziție și o bună sănăta-
te mintală, sunt recomandate nu 
cinci porții de fructe și legume pe 
zi, ci mai degrabă șapte sau chiar 
opt porții.

Așadar, să nu mănânci fructe și 
legume în fiecare zi este un moft 
care te poate costa sănătatea. Ale-
ge să îți protejezi starea de sănă-
tate adoptând un regim alimentar 
echilibrat, din care să nu lipsească 
fructele și legumele.

csid.ro

Nu mănânci fructe şi legume în fiecare zi? 
Rişti să dezvolţi numeroase probleme 
de sănătate, atenţionează medicii. 
Fructele şi legumele sunt componente 

esenţiale pentru menţinerea sănătăţii, datorită 
substanţelor nutritive conţinute. 



17

Vineri / 11 iunie / 2021social-politic      de atitudine
S P O R T

S. Tarnovschi, 
vicecampion 
mondial 
la canoe

Serghei Tarnovschi a cucerit 
medalia de argint la Campionatul 
European de kaiac-canoe, desfă-
șurat în perioada 3-6 iunie curent 
la Poznan (Polonia). Atletul nos-
tru de 23 de ani a evoluat pe dis-
tanța 500 m a probei de canoe-1 
(simplu), înregistrând rezultatul 
de 1:50.312 min., la o diferență 
de 1.053 sec. de câștigătorul re-
gatei, cehul Martin Fuksa, dublu 
campion mondial. Podiumul a fost 
completat de germanul Conrad 
Scheibner, care a fost devansat 
de compatriotul nostru cu 87 de 
sutimi de secundă. Reamintim 
că recent S. Tarnovschi a obținut 
calificarea la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo, pe distanța 1000 m, și a 
cucerit o medalie de aur și două 
de argint la Cupa Mondială de la 
Barnaul (Rusia).

Parcurs 
magistral 
al atleților 
moldoveni

Andrian Mardare și Iana Ga-
raeva au câștigat – în cadrul pro-
belor de aruncare a suliței (84,54 
m) și, respectiv, 400 m/garduri 
(1.02,32 min.) – Campionatul 
țărilor mici din Europa, ediția 
a III-a, care s-a desfășurat pe 5 
iunie a.c. în localitatea Serravalle 
(San Marino). De asemenea, A. 
Mardare a intrat în posesia titlului 
Cel mai bun atlet al competiției. 
În plus, de medalii de argint s-au 
învrednicit compatrioții noștri 
Anastasia Senchiv (săritura în 
lungime), Carolina Vasilachi 
(aruncarea suliței), Nina Capați-
na (aruncarea greutății), iar lotul 
Moldovei de atletism s-a situat în 
clasamentul general pe locul II din 
cele 15 țări participante.

Ploaie de 
medalii pentru 
Moldova 
la Europenele 
de sambo

Șase luptători de sambo din 
R. Moldova au obținut medalii la 
Campionatul European ce a avut 
loc în perioada 26-29 mai a.c. la 
Limassol (Cipru). Astfel, Serghei 
Șilov (categoria de greutate 58 kg) 
a cucerit distincția de argint, iar 
pe treapta a III-a a podiumului 
de premiere au urcat Alexandra 
Gavrilenco (54 kg), Daria Vlah 
(59 kg), Alina Burghelea (80 kg), 
Danil Zaharia (79 kg) și Dan Gor-
ban (88 kg). Delegația Moldovei 
a fost condusă la aceste întreceri 
de antrenorul emerit Iuli Peati-
covschi, președintele Federației 
naționale de profil. 

Un produs academic

Ținem să remarcăm în mod 
expres că această carte este un 
produs al Academiei Internațio-
nale de Taekwondo (AIT) cu sediul 
la Chișinău, întrunind eforturile 
unor persoane ce promovează și 
impulsionează în mod nemijlocit 
evoluția acestei arte marțiale la 
noi în republică. Astfel, autor al 
conceptului este Igor Iuzefovici, 
președintele Federației de Tae-
kwondo WT (versiunea olimpi-
că) din R. Moldova, iar coordo-
natoarea generală a lucrării este 
Loretta Handrabura, directoarea 
Centrului de formare continuă din 
cadrul AIT. 

„Este o carte-album, ediție bi-
lingvă (română și engleză), care 
vine să povestească despre tae-
kwondo prin destinul unor per-
sonaje. În paginile lucrării găsim 
reflectată o porțiune importantă a 
istoriei acestui sport în Republica 
Moldova”, a menționat Loretta 
Handrabura.

„Să învingem neantul 
uitării”

La rândul său, Igor Iuzefovici a 
subliniat că „această lucrare este 
una de publicistică, una despre 
istoria taekwondo-ului la noi în 

Lansarea unei ascensiuni 
la o lansare de carte

țară, de la începuturi până în pre-
zent. Și cuprinde niște evenimente 
care, dacă nu erau publicate acum, 
riscau să se piardă în neantul ui-
tării”.

Consultant istoric al cărții 
este Eduard Ciobanu, președin-
tele Asociației Presei Sportive din 
Moldova, din echipa redacțională 
mai făcând parte secretarul gene-
ral al Federației de Taekwondo 
WT din R. Moldova, Dmitri Bor-

deniuc (autor foto), Inga Druță 
(traducere), Daniela Muncă-Afte-
nev (traducere, corectură), Iulian 
Bogatu (stilizarea, redactarea și 
traducerea textelor) și alții.  

„Acest proiect de promovare 
a sportului, în general, și a tae-
kwondo-ului, în special, este unul 
inovator pentru R. Moldova, în-
tr-un format de-a dreptul inedit. 
Veți avea posibilitatea să faceți 
cunoștință cu 25 de personalități 
marcante în domeniu, cu relatări 
captivante, de real interes”, a spe-
cificat Eduard Ciobanu. 

„Această carte era mult aș-
teptată, ieșind de sub tipar încă 

în primăvara anului trecut, însă 
pandemia a prelungit procesul 
de accedere la cititor. Ea vorbeș-
te despre trecutul acestui sport 
în republica noastră, trecut fără 
cunoașterea căruia nu putem să 
construim un viitor onorabil în 

domeniul respectiv”, a declarat 
Dmitri Bordeniuc.

În încheiere, reprezentanta 
noii generații de tineri sportivi, 
Bianca Rusu, premiantă cu bronz 
la Campionatul European de tae-
kwondo, a afirmat că „lucrarea a 
devenit din start una de referință, 
fiind extrem de utilă atât pentru 
începători, cât și pentru atleții 
consacrați, ca model de reflec-
tare a unor realități din sportul 
autohton”. 

Nu ne rămâne decât să subscri-
em la cuvintele tinerei speranțe 
a taekwondo-ului moldovenesc, 
adăugând că poveștile relatate 

în această carte de către figuri-
le importante din domeniu sunt 
purtătoare de speranță și entuzi-
asm, calități absolut necesare unei 
adevărate evoluții, unei veritabile 
ascensiuni.

Cristi DINU

Lucrarea „Taekwondo în Moldova. Istoria 
unei ascensiuni” a fost lansată pe 4 
iunie curent la Chişinău. Evenimentul 
festiv cu pronunţată tentă cultural-

sportivă s-a desfăşurat în incinta Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei şi a avut drept 
oaspeţi mai multe personalităţi de vază şi 
invitaţi de onoare din lumea taekwondo-ului 
autohton, dar şi al celui internaţional. 

Start fulminant 
de campionat 

Campionatul Republicii la Moldova de fot-
bal pe plajă a debutat în noul sezon sportiv 
pe 5 iunie curent la Stadionul Beach Soccer 
Arena din Parcul „La Izvor” al capitalei. Me-
ciul inaugural a pus față în față echipele ȘS 
Dubăsari și Steaua Dental Chișinău, în care 
câștig de cauză au avut stomatologii, scor 7-4. 
În următoarele partide, formația CS Grătiești a 
surclasat fără drept de apel echipa FC Budești 
(5-1), iar Clubul Tinerețea a reușit în a treia 
repriză să-și asigure supremația în duelul cu 
Next ȘS (6-3).

Evenimentul central al zilei l-a constituit 
confruntarea între eternele rivale, care au 
disputat recent Supercupa Moldovei: BSC 
Nistru și CS Djoker, câștigat de primii într-o 
luptă acerbă. Iar meciul de sâmbătă nu a cedat 
cu nimic acelei finale de pomină, despre care 
subsemnatul a relatat săptămâna trecută în 
paginile Gazetei de Chișinău. 

De remarcat că evoluția echipei Nistru 
Chișinău, antrenată de selecționerul Ruslan 
Pernai, se află într-o vădită ascensiune, de 
la meci la meci. Partida a început în forță, 
portarii ambelor formații având ocazia să-și 
demonstreze măiestria, ceea ce au și făcut 
numaidecât. Până la urmă, fotbaliștii de la 
Nistru reușesc deschiderea scorului, prin că-

pitanul echipei, Andrei Negară, care înscrie 
din fața porții. La începutul reprizei secunde 
Serghei Nicolaiciuc egalează printr-un gol 
dintr-o poziție similară. 

Deznodământul a venit în partea a treia a 
meciului, când „djokeriștii” au organizat un 
adevărat asalt la poarta adversă. Atacurile vin 
în valuri, însă salvează portarul Ruslan Istrati. 
Apoi urmă un contraatac fulger marca Nistru, 
oprit printr-un fault, penalty-ul fiind realizat 
cu calm de Andrei Florea. Djoker răspunse cu 
aceeași monedă, de această dată prin lovitură 

de pedeapsă înscri-
ind Serghei Nicola-
iciuc (2-2). Urmă-
torul gol veni în 
execuția lui Grigore 
Cojocari, marcat cu 
capul după o pasă 
cu mâna a propriu-
lui portar, Ruslan 
Istrati: 3-2 pentru 
Nistru. Punctul pe 
i în această dispută 
încrâncenată a fost 
pus de supervedeta 
din România, Mari-
an Măciucă, supra-
numit MACI, noua 
achiziție în echipa 
lui Ruslan Pernai. 
Astfel, atacantul 
scăpă magistral de 
tutela apărătorului, 

trimițând puternic cu stângul mingea în plasă, 
scor final 4-2. 

Campioana en-titre, Djoker Chișinău, a 
cedat, în mod surprinzător, și în al doilea său 
meci, din cadrul etapei a II-a a turneului, de 
data aceasta în fața unei debutante, una ex-
trem de ambițioasă, de altfel, Tinerețea, scor 
3-9. De menționat că la ediția din acest an a 
campionatului participă 10 echipe.

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 îşi 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 îşi 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 Naţional „Mihai Eminescu”
11.06 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, 

ora 18.00.
12.06 „Casa mare” de Ion Druță, ora 18.00.
13.06 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 

18.00.
15.06 „O aventură tomnatică” de Semion Zlot-

nikov, ora 18.30.
16.06 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 

18.30.
17.06 „Filumena Marturano sau divorț în stil ita-

lian” de Eduardo de Filippo, ora 18.00.

Teatrul Naţional „Satiricus. I. L. Caragiale”
11.06 „Îți vreau soțul...” de Mihail Zadornov, ora 

18.30. 
12.06 „Prințesa de cartier” de Andrei Ivanov, 

ora 18.30.

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

13.06 „Madama Butterfly”, operă în trei acte, de 
Giacomo Puccini, ora 18.00.

20.06 „Spartacus”, balet în trei acte de Aram 
Haciaturian, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
12.06 „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, ora 

19.00.
13.06 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 

19.00.
15.06 „Floarea albastră”, după versurile și cores-

pondența poeților clasici Mihai Eminescu și Veronica 
Micle, ora 19.00.

16 – 17.06 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
11.06; 13.06; 25 – 26.06 „Fazanul” de Georges 

Feydeau, ora 18.30.
12.06 „A patra dimensiune” după Luigi Lunari, 

ora 18.30.
18.06 „Tequila boom”, după Neil Simon, ora 18.30.
19.06 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.
20.06 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
27.06 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
13.06 „Motanul încălțat” după Ch. Perrault, ora 

12.00.
20.06 „Păcală”, după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
13.06 „Vârcolacii au furat luna” de E. Plugaru, 

ora 11.00; 12.30.
20.06 „Motanul încălțat” de S. Cogan, ora 11.00; 

12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”
11.06 „Ulciorul sfărâmat” de H. von Kleist, ora 

19.00.
19.06 „În această viață” de Gheorghe Urschi, ora 

19.00.

Filarmonica Naţională 
„Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

11.06 Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, 
ediția XXX. Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale, director artistic și prim-dirijor – Mihail 
Agafița, ora 18.00.

Teatrul Verde
18.06 Închiderea stagiunii jubiliare a Filarmonicii 

Naționale 2020-2021. Concert Vocal-Simfonic. Can-
tata „Carmina Burana” de Carl Orff. Soliști: Tatiana 
Costiuc (soprano), Ion Timofti (tenor), Andrei Otean 
(bariton), duetul de pianiști Anatolie Lapicus 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, ora 19.00.

Parcul „Alunelul”
19.06 Închiderea stagiunii jubiliare a Filarmonicii 

Naționale 2020-2021. „Cântul care ne unește”. Or-
chestra de Muzică Populară „Folclor”, director ar-
tistic și prim-dirijor – Petre Neamțu, ora 12.00.

Sala cu Orgă
11.06 Concertino Accordion Band prezintă o seară 

Astor Piazzolla (la 100 de ani de la naștere). Participă 
Cristina Scarlat, ora 18.00.

23.06 Pasiunile după clavir. Orchestra Națio-
nală de Cameră, prim-dirijor – Cristian Florea, so-
list invitat – Vladimir Sverdlov-Ashkenazy, pian /
Belgia-Rusia/. În program: Bach. Arta Fugii, BWV 
1080 – contrapunct 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, și 
Coralul, BWV 668, Bach. Concertele în fa minor, 
BWV 1056, și în re minor, BWV 1052, pentru pian 
și orchestră, ora 19.00.

- Domnule polițist, cineva mi-a furat bicicleta!
- Era încă bună?
- Da, mergeam cu ea la lucru.
- Ați avut clopoțel la ea?
- Nu.
- Frână de mână?
- Nu.
- Faruri?
- Nu.
- Atunci trebuie să plătiți o amendă.

- Gigi, ce s-a întâmplat? Nu te mai întâlnești cu 
femeia aceea superbă?  

- Medicul mi-a interzis.  

- Ești cumva bolnav?  
- Nu, dar e nevasta lui!

- Să știi, inculpat, că orice mărturie mincinoasă 
se pedepsește cu închisoarea până la șase luni!

- Da, dar dacă spun adevărul, risc șase ani!

Discuție între doi pescari:
- Îți place locul meu secret de pescuit?
- Da, nici măcar peștii nu știu de el.

Ce îmbătrânește în primul rând la un bărbat?
Nevasta.

A f i ş
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Alegerile și acțiunile pe 
care urmează să le faci te 
vor ajuta să găsești un nou 
sens al propriei vieți. Lucru-
rile simple par că se „agață” 
de tine. Deplinătatea emo-
țională pe care o resimți în 
anumite relații reprezintă 
un catalizator pentru starea 
ta de bine. Te simți capabil 
să spui „nu” acelor lucruri 
în raport cu care nu te simți 
confortabil.

Intrigi au fost și vor fi me-
reu la orice pas. Tot ceea ce 
contează este cum te rapor-
tezi tu la ele. Deși ai mult 
de muncă, îți găsești timp 
și pentru familie și pentru 
propriile visuri. Simți că 
acum este o perioadă pro-
pice pentru a acționa pe 
mai multe planuri. Fii atent 
însă la riscul iminent de a te 
epuiza psihic și fizic într-o 
perioadă scurtă de timp!

Te prefaci foarte bine 
în fața celorlalți. Nu do-
rești ca cineva să își dea 
seama de ceea ce trăiești 
în plan personal. Rela-
ția pe care o ai nu decurge 
așa cum te așteptai. Apar 
conflicte de interes la orice 
pas. Cu fiecare zi acestea 
îmbracă o gravitate tot mai 
apăsătoare. Zilele de wee-
kend nu aduc prea multe 
vești bune.

Atunci când vine vor-
ba de sectorul personal, ți 
se oferă destule indicii că 
te afli într-o mare dilemă 
emoțională. Gândești totul 
într-o mare viteză. Manie-
ra în care faci lucrurile este 
definitorie pentru tine ca 
profesionist și de aceea nu 
faci niciodată excepție de 
la regulă. Compromisuri-
le care vizează principiile 
morale nu sunt acceptabile.

Ai senzația că toți cei 
din jur sunt acolo ca să 
te judece. Deși te afli de 
ceva timp într-un proces 
terapeutic, simți că te afli 
„în cădere” din mai mul-
te puncte de vedere. Îți 
este destul de dificil să te 
concentrezi doar pe ceea 
ce simți. Faci tot felul de 
analize și introspecții, iar 
rezultatul nu este niciodată 
cel la care te aștepți. 

Ai nevoie de timp pen-
tru a te obișnui cu noile 
sentimente induse de eve-
nimentele confuze care au 
loc. Nu vrei să mai preiei 
inițiativa în anumite rela-
ții. Este important ca tu să 
te simți împlinit cu ceea ce 
simți. Pentru a atinge acel 
punct, trebuie să ajungi să 
îți cunoști cu adevărat limi-
tele și să nu te lași condus 
de prejudecăți.

Nimic din ceea ce îți 
propui nu va fi obținut cu 
ușurință. Ai parte de provo-
cări încă de luni dimineață 
când primești o veste deloc 
îmbucurătoare de la parte-
nerii de afaceri. Viața ta este 
definiția stării de agitație 
permanentă. Chiar dacă 
încerci să mai încetinești 
puțin ritmul lucrurilor, une-
le aspecte chiar nu sunt în 
controlul tău.

Trebuie să accepți că sta-
rea ta de spirit este destul 
de fluctuantă. Amalgamul 
de emoții va fi destul de in-
tens. Te vei afla în postura 
în care va trebui să iei de-
cizii spontane. Aceste con-
texte vor fi generatoare de 
anxietate. Atunci când vei 
încerca să afli răspunsuri la 
anumite dileme emoționale, 
vei resimți un impas destul 
de mare.

Îți va fi tot mai dificil 
să faci alegeri pentru pro-
priul bine. Atenția îți este 
îndreptată către cei dragi. 
Ajungi din nou să te ne-
glijezi și asta nu va fi în 
avantajul tău din punct de 
vedere energetic. Mai ales 
în această perioadă aglo-
merată, trebuie să înveți 
să prioritizezi. Fără să faci 
asta, nu vei reuși să fina-
lizezi ceea ce ți-ai propus.

Lucrurile capătă un nou 
sens pentru tine datorită 
reușitelor de care ai par-
te. Te simți revigorat din 
punct de vedere psihic. În-
crederea în sine își „reface” 
puterile. Vei reuși să pui 
în aplicare tot ceea ce ți-
ai propus. Se pare că rolul 
persoanei oricând dispo-
nibile din punct de vedere 
emoțional pentru cei din 
jur este saturat. 

Soarele va face bine cu-
noscuta sa vizită anuală în 
casa familiei. Prezența sa va 
induce o stare de armonie 
și calm între toți membrii 
familiei. Tabieturile sănă-
toase din ultima perioadă 
ți-au redat vitalitatea. Si-
guranța de sine pe care o 
resimți acum este, de fapt, 
precursorul tuturor acțiu-
nilor tale.

Atunci când credeai că 
ai ajuns la un echilibru, 
îți dai seama că acest sen-
timent nu este de fapt 
unul autentic, ci doar te 
minți. Te simți singur și 
nesigur. Cu fiecare zi care 
trece, încerci să mușamali-
zezi tot mai mult care sunt 
adevăratele tale sentimente. 
Nici măcar nu ai un motiv 
pertinent pentru care în-
cerci să faci asta.

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

Îl chinuise toată noaptea o ve-
denie cu rivalul omorât de el și un 
șarpe mare, roșu ca focul, care i se 
încolăcise în jurul gâtului. 

Moartea lui Alexei trage şi 
alte vieţi după ea

Cutremurat și tulburat, s-a așe-
zat pe pragul casei și a chemat-o 
pe nevastă lângă el. După ce i-a 
povestit coșmarul, a coborât lângă 
cada în care fierbea mustul, între-
bându-se ce-o mai fi să însemne 
acest vis îngrozitor. N-a reușit să 
pună mâna pe mustuitor că a și 
căzut ca secerat la pământ. L-au 
doborât gazele emanate în urma 
fermentării mustului.

Soția, văzându-l din gura be-

ciului căzut la pământ, l-a strigat 
pe un vecin în ajutor. Dar i s-a pă-
rut mult până la venirea vecinului 
și a coborât și ea în beci. Preț de 
câteva secunde, a fost secerată și 
ea la pământ. Vecinul s-a repezit 
să-i scoată și a căzut și el lângă ei. 
Soția vecinului a înțeles că ceva 
s-a întâmplat și a alergat în grabă. 

Când s-a uitat și a văzut că toți 
trei stau lați lângă cada cu boștină, 
a prins a răcni și a striga de s-au 
adunat toți mahalagiii. Cineva a 
chemat pompierii care au venit 
foarte repede și, cu măști antigaz, 
au intrat în beci și i-au scos pe toți 
trei la aer. Alexei nu a mai putut 
fi salvat. L-au petrecut până la 
cimitir doar rudele apropiate și 
câțiva vecini. 

Preotul a amintit despre cele 
două patimi, mândria și pofta, 
despre ispita diavolului în care 
a căzut Alexei, despre neînde-
plinirea canonului pe care i l-a 
dat pentru ispășirea cumplitului 
păcat, despre cugetul rău și slă-
biciunile de care s-a lăsat domi-
nat răposatul. „Nici o lacrimă nu 
se pierde, nici un suspin nu e în 
zadar”, a mai spus preotul, adău-
gând că s-ar putea ca cei apropiați 

Omorându-și rivalul, a pedepsit 
cu moartea tot neamul (2)

să suporte consecințele păcatelor 
grele săvârșite de Alexei.

Și vorbele preotului s-au ade-
verit. Din acea toamnă lacrimi 
amare au început să curgă peste 
această familie. Vaietele de jale nu 
mai conteneau. N-a trecut mult 
după moartea lui Alexei și un alt 
necaz se abate pe capul lor – moa-
re și fiica acestuia în urma unei 
intoxicații severe cu ciuperci. Apoi 
se îmbolnăvește de cancer soția lui 
și, în câteva luni, se stinge și ea. 

Iar ginerele, mergând pe bici-
cletă, a fost atins din viteză de o 
mașină, așa încât i-a zburat capul 
cine știe unde pe asfalt. Au mai 
trecut câteva luni și feciorul lui 
Alexei, părăsit de soție și înfrățit 

cu paharul, a ars cu tot cu saraiul 
din gospodăria părinților în care 
conviețuia cu concubina sa. 

Fără casă, fără masă a îmblat 
pe drumuri ca o umbră jalnică o 
nepoată de la fiica lui Alexei. Și la-
crimile i-au curs pârău bietei copile 
căci bunica, în loc să-i dea casa ei, 
i-a dat-o unchiului care a ars. Iar 
concubina acestuia, ce a făcut, ce a 
dres, dar cu toate actele în regulă, 
a vândut casa fiicei sale. Așa că din 
averea lui Alexei n-a mai rămas ni-
mic pentru rudele apropiate.

Domnul nu se bucură de 
mânie şi răzbunare

Mai spune lumea că această 

i viforul morţii s-a abătut peste această 
familie. Într-o toamnă, la vremea când 
mustul prinde a fierbe prin căzi şi 
butoaie, Alexei, după o noapte de coşmar 
se pregătea să coboare în beci să mai 
amestece boştina.

Nina NECULCE
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familie avea și mania furatu-
lui de pe ogoarele oamenilor. 
Furau cartofi,  ceapă, fasole, 
porumb. Iată că până la urmă 
lacrimile celor cu paguba i-au 
ajuns. Căci e bine știut că nici-
odată nu trebuie să râvnești la 
avutul străin. Dar ce i-au folosit 
lui Alexei odoarele furate din 
biserică? Unde l-au dus mânia 
și răzbunarea pe prietenul său? 
Or Dumnezeu nu bate cu bă-
țul și nu se bucură de mânie și 
răzbunare. 

Dumnezeu l-a bătut cu moarte 
năprasnică. Iar moartea lui Ale-
xei a tras după sine încă atâtea 
vieți! Păcatul a căzut și peste 
cei nevinovați. Rudele care au 
mai rămas, cutremurate de pe-
deapsa care i-a ajuns, s-au tre-
zit ca dintr-un somn adânc și au 
început să se roage Domnului 
pentru iertarea păcatelor lor și 
ale celor răposați, căindu-se cu 
multe lacrimi pentru fărădele-
gile înfăptuite mai cu seamă de 
Alexei. Au plătit 40 de Liturghii 
și  40 de parastase pe la biserici 
și mănăstiri ca să-l ierte și să-l 
scoată din focul cel veșnic. Au 
făcut și continuă să facă milos-
tenii, acte de binefacere. 

Confruntându-se cu multe în-
cercări și necazuri, rudele rămase 
în viață spun că au înțeles mai 
bine ca oricând sensul unei vechi 
cugetări: „Când vrei să te răzbuni, 
sapă două morminte – unul pen-
tru tine”.

Ş
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Misterul anulat

Îngrijirea viţeilor după fătare, înţărcarea

A G R I C O L A

Aricii – utili în grădină

Pentru unii pare incredibil, dar aricii sunt 
de mare ajutor în grădină, hrănindu-se 
cu diverşi dăunători ai plantelor. Care 
este rolul lor, cum putem să-i atragem 

şi să-i păstrăm printre culturile noastre, veţi afla 
mai jos.

Creșterea rațională a tineretului taurin 
de reproducție constituie o problemă car-
dinală de tehnologie, cu implicații mari 
asupra înmulțirii, ameliorării și eficienței 
economice în exploatarea lor.

În subperioada fetală, care durează de 
la a 61-a zi de viață a embrionului până la 
nașterea vițelului, au loc procese de trans-
formări calitative și, totodată, esențial se 
majorează masa corporală, ultimele două 
luni ale perioadei embrionare sporul zilnic 
reprezentând 300-400 g.

La vârsta de cinci luni masa fătului re-
prezintă 2-4 kg, la 7 luni 12-16 kg și la naș-
tere vițeii au 25-40 kg, în funcție de rasă.

Dezvoltarea de după naștere se clasifică 
în următoarele perioade: nou-născut (de 
colostru), de lapte, a creșterii intensive și 
a maturității sexuale, a formării intensive 
a productivității, a maturității și activității 
funcționale maxime, a îmbătrânirii.

Îngrijirea viţeilor după fătare

În perioada de nou-născut se schimbă 
brusc condițiile de viață a organismului 
(alimentația, respirația, circulația sângelui, 
reglarea temperaturii corpului).

La condițiile noi de viață, vițelul se 
adaptează în 7-10 zile, în aceasta perioa-
dă are importanță prevenirea îmbolnăvirii 
vițelului de diferite boli.

Importanță deosebită are administrarea 
colostrului imediat după nașterea vițelului, 
ceea ce contribuie la îmbogățirea organis-
mului cu imunoglobuline, vitamina A, ridi-
că rezistența la bolile organelor digestive.

În perioada de alăptare alimentul de 
bază este laptele care treptat se înlocuiește 

cu nutrețuri vegetale. La sfârșitul perioa-
dei de alăptare, aceste furaje predomină 
în rație.

Perioada de alăptare durează între 2-6 
luni si este condiționată de cantitatea de 
lapte administrat vițeilor. Țesutul muscular 
crește mai intensiv în primele 14 luni după 
nașterea vițelului.

Pentru fătarea vacilor și întreținerea 
vițeilor nou-născuți, în primele 10-15 zile, 
la ferme se construiesc maternități, iar 
pentru perioada de alăptare, adăposturi 
speciale.

În aceste adăposturi trebuie să se res-
pecte cu strictețe cerințele sanitar-vete-
rinare.

Trebuie să se asigure condiții optime 
de microclimat, temperatura în timpul 
iernii 17-200 C, umiditatea relativă a ae-
rului de 70%, viteza curenților de aer de 
0,1 m/s, conținutul de bioxid de carbon, 
nu mai mult de 0,15%, al amoniacului, de 

10 mg/m³ și luminozitatea trebuie să fie 
corespunzătoare.

Întreținerea vițeilor în cuști individuale. 
Această tehnologie a fost aplicată în multe 
ferme din republica noastră. Vițeii sunt 
trecuți în cuști după perioada colostrală 
și sunt ținuți până la vârsta de 2,5-3 luni.

Cuștile sunt confecționate din lemn și 
prezintă două zone, cușca propriu-zisă și 
padocul. Cușca propriu-zisă are lungimea 
de 1,5 m, lățimea de 1,2 m și înălțimea 
de 1,1 m.

Indiferent de sezonul anului, în cușcă se 
pune un strat de paie care se completează 
la necesitate. În padoc, unde vițeii au acces 
liber, se asigură cca 2 m², se amplasează 
ieslea pentru fân, suportul pentru găleata 
de alăptare și adăpare și găleata pentru 
concentrate.

Înțărcarea vițeilor constă în sistarea 
administrării laptelui în hrana vițelului. 
Condiția de bază pentru înțărcare este 

obișnuirea timpurie cu consumul de nu-
trețuri vegetale, astfel încât vițelul să-și 
poată asigura întregul necesar de substanțe 
nutritive, fără ca lipsa laptelui în hrană 
să se resimtă în procesul de creștere și 
dezvoltare.

La înțărcare vițelul trebuie să poată 
consuma 1-2 kg de nutreț fibros, 1,5-2 kg 
de concentrate și 4-5 kg de nutrețuri su-
culente.

Înțărcarea vițeilor se realizează în trei 
etape: timpurie, precoce și tardivă. Vârsta 
de înțărcare diferă în funcție de condiți-
ile asigurate în perioada de alăptare, de 
destinația vițelului și de tehnologia de 
exploatare.

Înțărcarea timpurie se realizează la 
vârsta de 35-60 de zile și numai în uni-
tățile care dispun de condiții foarte bune 
de hrănire și întreținere.

În general, se practică în unitățile speci-
alizate pentru producerea cărnii, nicidecum 
pentru creșterea tineretului de prăsilă.

Înțărcarea precoce sau normală, este 
aplicată în creșterea vițeilor din rasele de 
lapte și mixte, destinate pentru prăsilă. 
Această se face în mod obișnuit la 90 de 
zile.

Înțărcarea tardivă se folosește, înde-
osebi, în sistemul de alăptare naturală. 
Înțărcarea se realizează la 5-6 sau 8 luni, 
fiind aplicată la creșterea vițeilor din ra-
sele de carne și sporadic pentru vițeii de 
mare valoare din rasele de lapte destinați 
pentru reproducție.

Odată cu înțărcarea se face și separarea 
pe sexe, formând grupe de tăurași și de 
femele.

agrobiznes.md

Mediul şi modul de viaţă 
al ariciului

Aricii sunt mamifere clasificate 
anterior în ordinul insectivore, 
dar care, totuși, după modul de 
nutriție sunt omnivore, deoarece 
au în meniu atât hrană de origine 
animală, cât și vegetală.

Sunt cunoscute mai multe 
specii de arici, cel care popu-
lează zona noastră este ariciul 
comun (Erinaceus europaeus). 
Se întâlnește adesea în păduri, 
râpe, tufișuri, grădini și uneori 
pe terenuri cultivate.

O trăsătură distinctivă a aces-
tor animale este că au un simț ex-
celent al mirosului și al auzului, 
dar văd slab.

În zilele calde se ascund în 
tufișuri dese, iar seara devin mai 
activi și merg la vânătoare.

Sarcina principală a ariciului 
pentru perioada caldă este acu-
mularea unui strat gros de grăsi-
me până la începutul hibernării. 
Pentru a face acest lucru, trebuie 
să consume cât mai mult.

Perioada de hibernare du-
rează 100-120 de zile, începând 

din octombrie și până în aprilie. 
Primăvara, după hibernare, ari-
cii sunt foarte slăbiți, de aceea 
vânează și mănâncă aproape 24 
de ore.

Durata medie de viață a unui 
arici este de aproximativ șase ani. 
Se reproduc în sezonul cald, din 
mai până în august. De obicei, se 
nasc 2-9 pui, iar sarcina durează 
35-55 de zile.

Beneficiile şi daunele 
aricilor în grădină

Datorită marii nevoi biolo-
gice a ariciului pentru hrană, 
aceștia ne pot proteja plantele 
din grădină, consumând un șir 
de dăunători: melci, limacși, 
viermi, șoareci, insecte dăună-
toare (coropâșnițe, cărăbuși ș.a.) 
și larvele lor.

Dezavantajele prezenței arici-
lor în grădină îl prezintă pericolul 
mușcăturilor sau al înțepăturilor, 
care pot provoca procese infla-
matorii. Iar dacă în gospodărie 
se întrețin păsări, ariciul poate 
mânca ouăle sau puii lor.

Cum atragem un arici
în grădină

Dacă dorim să atragem un arici 
să se stabilească în grădina noas-
tră, trebuie să-i creăm condiții 
de viață cât mai apropiate de cele 
naturale.

Deoarece aricii trăiesc cel mai 
adesea în desișuri sau păduri, ar-

buștii și gardurile vii din grădină, 
vor fi un loc atractiv pentru ei. 
Animalul se va stabili rapid în 
interiorul tufișurilor, unde se va 
putea ascunde de soare și de duș-
mani în timpul zilei.

Ei își construiesc cuiburi atunci 
când urmează să dea urmași și nu 
le părăsesc până când ariceii nu 
cresc și nu devin independenți.

Aricii pot fi îmblânziți rapid, 
dacă îi ademenim cu mâncare 
și apă, deoarece vor înțelege că 
aici există mâncare și vor veni 
mai des. Cu timpul, vor înceta 
să se teamă și chiar vor ieși la 
chemarea sau mirosul celui care 
îi îngrijește.

Dacă dorim ca ariciul să ne fie 
de ajutor în grădină, nu trebuie 
să exagerăm cu hrănirea.

Se recomandă să se lase apă 
proaspătă pentru arici într-un vas 
din metal greu sau din sticlă pe 
care el să nu îl poată răsturna.

Ce mănâncă ariciul

Mâncarea principală a arici-
lor o constituie: insectele, melcii, 
broaștele, șerpii, ouăle de păsări, 
hoituri de animale, ciuperci, rădă-
cini ale unor ierburi și chiar fructe 
și legume.

Având un meniu atât de variat, 
nu este dificil să găsești cu ce să 
hrănești ariciul din grădină.

Poate fi servit cu orice tip de 
carne, mâncare granulată pentru 
câini sau pisici. De asemenea, îi 
plac ouăle, fructele, legumele, 
peștele, brânza, nucile, cerealele, 
pastele și chiar pâinea.

Nu se recomandă hrănirea ari-
ciului cu lapte, în special de vacă, 
deoarece îi poate dăuna sistemului 
digestiv și provoca dureri de dinți.

Foarte important este să-l asi-
gurăm cu apă curată, scrie agro-
biznes.md.

Ce mănâncă, cum îi atragem
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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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Electorala 2021
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Electorala 2021
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Vreau să fiu sănătos!
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 Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 39
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă! Documentar
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 40
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 Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Regina Spaniei
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Serial: Dragul de Raymond
01.55 Film: Regina Spaniei
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
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 Mic dejun cu un campion
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 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
18.00 Vara amintirilor
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Falansterul
03.45 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Respiro
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu

09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Spiridon Vangheli la 85 de ani
11.45 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.25 Respiro
16.30 Călătorii culinare
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Dor de voi. Emisiune muzicală
23.10 Tezaur
23.40 Film Monte Carlo

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN   
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 Program AGRO TV România      
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
15:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România    
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Program 
educațional/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program edu-
cațional/ Informativ  
21:00:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educațional/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Ştirile Pro TV
21.30 O seară perfectă
23.30 Ştirile Pro TV
01.10 Serial Atletico Textila
02.10 Lecţii de viaţa
03.00 La Măruţă
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
15.45 Acasă la Români
18.15 Ce spun românii
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Lacrimi de iubire
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
01.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Lacrimi de iubire
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping

16.00 Fii sănătos
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
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 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of mercur retrograd
09.00 Т/с
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с
13.30 Iubeşte viaţa
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 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Film: HAOS ÎN DRAGOSTE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 53
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 639
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 2
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 642
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 54
21.00 Film: RĂZBOIUL LUPILOR
23.00 Film: CHINO METISUL
01.00 Cei 7 ani de masă
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Electorala 2021
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Electorala 2021
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
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 Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 40
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă! Documentar
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 41
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 Sport

21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Întoarcerea lui 
Ringo
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Pofticioşi, la cratiţă! Documentar
02.15 Telecinemateca Întoarcerea lui 
Ringo
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Dispăruţi fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Vara amintirilor
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 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
18.00 Vara amintirilor
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.15 Film: Lautrec
03.20 Sport
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.05 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Tezaur
23.20 Respiro
23.35 Film Dragoste şi alte dependente

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emisi-
une cu personalitati. Program educațion-
al/Cultural
09:00:00  STIRI     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 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 

13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  STIRI Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emisi-
une cu personalitati. Program educațion-

al/Cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00  MUZICĂ PENTRU TOȚI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 O seară perfectă
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 O seară perfectă
23.30 Ştirile Pro TV
01.10 Serial Atletico Textila
02.10 Lecţii de viaţa
03.00 La Măruţă
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 Superspeed
19.15 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dialoguri
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

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
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 Gheţu
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 găseşte o cale, 
ep. 54
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: Veterinarul, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 640
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 643
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 55
21.00 Film: PUTEREA CELOR PUŢINI
23.00 Film: RĂZBOIUL LUPILOR
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 16 iunie

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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova

13.30 Europa 360 °
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Electorala 2021
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Electorala 2021
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Memorialul Durerii
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
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 Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 41
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 42
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 Sport
21.00 România 9
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.15 Ora Regelui
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
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
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
18.00 Vara amintirilor
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: O aventură în deşert
21.40 Vara amintirilor
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: O aventură în deşert
02.35 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
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04.50 Filler călătorie vara
05.00 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
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 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
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 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Vector european
23.40 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educațional/ Informativ
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educațional/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural  
15:15:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:25:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
18:25:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educațional/ Informativ
18:50:00 CU ALTE CUVINTE    Program 
educațional/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00  MUZICĂ PENTRU TOȚI
03:30:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Ştirile Pro TV
21.30 O seară perfectă
23.30 Ştirile Pro TV
01.10 Serial Atletico Textila
02.10 Lecţii de viaţa
03.00 La Măruţă
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping

14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
15.45 Acasă la Români
18.15 Ce spun românii
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
01.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Dialoguri
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
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 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
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 Gheţu
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 Gheţu
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 găseşte o cale, 
ep. 55
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: Veterinarul, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 641
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 4
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 644
20.00 Film: DUPĂ GRATII
22.15 Film: NUMĂRĂTOARE INVERSĂ
00.15 Film: PUTEREA CELOR PUŢINI
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 17 iunie

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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri

14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
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 Electorala 2021
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Electorala 2021
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
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. 42
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Fan/Fun urban
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 43
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 Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.15 Eu pot!
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
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 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
18.00 Vara amintirilor
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ameninţarea din oglindă
21.45 Veniţi de gustaţi!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Ameninţarea din oglindă
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 F/d
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
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 Pentru fiul meu

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ     

07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisi-
une cu personalitati. Program educațion-
al/Cultural 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 LUCRU MANUAL  Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 STIRI     Program Informativ     
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 PRODUS AUTOHTON     Pro-
gram educațional/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ    
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisi-
une cu personalitati. Program educațion-
al/Cultural 
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ     
02:30:00  MUZICĂ PENTRU TOȚI 
03:15:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 O seară perfectă
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 În Profunzime
23.30 Ştirile Pro TV
00.10 Serial Atletico Textila
01.10 Lecţii de viaţa
02.00 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
15.45 Acasă la Români
18.15 Ce spun românii
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
01.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 Eva
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
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
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
08.15 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: Veterinarul, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 642
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 645
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 54
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 9 +10
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 9+ 10
23.30 Film: DUPĂ GRATII
01.45 Poamă acră
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 18 iunie

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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Electorala 2021
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Electorala 2021
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
00.50 Discover România
01.00 Ora Regelui
02.00 Reţeaua de idoli
02.50 Discover România
03.00 Cântec 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. 43
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 44
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 Sport
21.10 Film: Taxi 3
22.45 Vorbeşte corect!
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 Film: Taxi 3
03.10 Fan/Fun urban
03.40 Europa mea
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
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 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.58 Festivalul de circ de la Monte-Carlo 
Ediţia 42
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Drag de România mea!
01.00 Femei de 10, bărbaţi de 10

03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Cirque du Soleil: Dralion
04.50 Filler călătorie vara
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 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 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Orchestra Mugurel
20.40 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.25 Respiro
23.35 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educațional
08:00:00  DESIGN HORTICOL   Program 
educațional/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
10:00:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educațional/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educațional/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educațion-
al/informativă
19:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE   Program edu-
cațional/ Informativ
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educațional/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional

P R O G R A M E  T V
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22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Ştirile Pro TV
21.30 O seară perfectă
23.30 Ştirile Pro TV
00.10 Serial Atletico Textila
01.10 Lecţii de viaţa
02.00 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
15.45 Acasă la Români
18.15 Ce spun românii
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
01.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 Eva
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
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

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 Gheţu
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 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 54
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate

14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 5
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 643
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 6
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 646
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 55
21.00 Film: 20.000 DE LEGHE SUB 
MĂRI 1. Partea I
23.00 Film: NUMĂRĂTOARE INVERSĂ
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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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
14.20 Breaking Fake News
14.45 Vedeta populară
17.15 Lectia de istorie
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Haiducii
00.35 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Haiducii
03.35 Cap Compas
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Levintza
12.10 Concert Orchestra Medicilor
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Artista, dolarii şi ardelenii
22.35 Dosar România
23.35 Profesioniştii…
00.35 Dosarele extratereştrilor
01.45 Film: Artista, dolarii şi ardelenii
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 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Manon, fata izvoarelor
22.15 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.50 Distracţiile lui Cazacu
00.20 Zile cu stil
00.50 Veniţi de gustaţi!
01.10 Film: Manon, fata izvoarelor
03.05 Telejurnal
03.35 Serial: Păcatul şi ruşinea
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
11.50 Respiro
12.50 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d

15.00 MeseriAşii
15.50 Cântec, dor şi omenie
16.00 Portrete în timp
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 dimineaţa
21.25 Concert solo. N. Ciubotaru
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Film: Războiul mireselor
23.50 Concert în Europa

AgroTV

07:00:00  STIRI      Program Informativ   
07:30:00  TELEMAGAZIN      
07:45:00   DECORURI PENTRU SALON     
Program educațional/ Informativ 
08:00:00   MUZICĂ PENTRU TOȚI  
09:00:00  STIRI      Program Informativ     
09:30:00  POLITICI AGRICOLE   talk 
show
10:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL    Pro-
gram educațional/ cultural 
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00  TELEMAGAZIN        
11:15:00   MUZICĂ PENTRU TOȚI 
12:00:00   CĂLĂTORII CU GUSTProgram 
de turism
12:15:00 Profu de nutrițieProgram 
educațional
12:30:00   INTERVIURI CU SOROCENI  
13:40:00   MUZICĂ PENTRU TOȚI 
14:00:00   STIRI      Program Informativ   
14:30:00 Program AGRO TV România 
15:00:00  ZONA VERDE    Program 
educațional/ Informativ
15:30:00   POLITICI AGRICOLE   talk 
show
16:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL    Pro-
gram educațional/ cultural 
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 săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic 
20:00:00  DE LA TRAPA, LA SAPA   Pro-
gram de divertisment
20:30:00  Să ne cunoaștem Țara   Program 
educațional/ cultural
21:00:00  PRODUS AUTOHTON     Pro-
gram educațional/ cultural
21:30:00  ZONA VERDE   Program edu-
cațional/ Informativ
22:00:00  VIN LA TINE     Program de 
divertisment
22:30:00   Retrospectiva săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic 
23:30:00  DATINA STRABUNA     Emisi-
une despre folclor

00:30:00 Program AGRO TV  
România 
02:00:00  Retrospectiva săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic 
03:00:00   MUZICĂ PENTRU TOȚI 
04:50:00 Program AGRO TV  
România   
    
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Fiica președintelui
12.00 isănătate
13.30 Teleshopping
13.45 Film Cronicile din Narnia: Calatorie 
pe mare cu Zori-de-Zi
16.00 În Profunzime
17.30 Teleshopping
17.45 Film
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Gusturile se discuţă
22.45 Film
00.45 Ştirile Pro TV Chişinău
01.25 Serial Atletico Textila
02.25 Film Fiica președintelui
04.25 Film Cronicile din Narnia: Calatorie 
pe mare cu Zori-de-Zi

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Arena bucătarilor

04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Dialoguri
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Gurkas VS Everest
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Monster
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
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. 644
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: 20.000 DE LEGHE SUB 
MĂRI 1. Partea I
16.30 Film: PISTOLARUL DE LA MIE-
ZUL NOPŢII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 647
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 Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Remix
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Europa 360 °
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Discover România
21.10 Vedeta populară
22.10 Discover România
22.20 Vedeta populară
23.10 Teatru TV
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.50 Discover România
04.00 Remix
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 La un pas de România
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 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
15.55 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 3
16.45 #Creativ
17.15 Exclusiv în România
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
21.10 Vedeta populară

23.30 Garantat 100%
00.30 Replay
01.30 Dosarele extratereştrilor
02.30 #Creativ
02.55 Cooltura
03.20 Lumea azi
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 3

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XII-a de 
Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Extemporal la dirigenţie
14.50 Veniţi de gustaţi!
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: Un surâs în plină vară
22.10 Film: Ochi negri 112’
00.15 MotorVlog
00.45 Pescar hoinar
01.20 Film: Extemporal la dirigenţie
02.55 Filler călătorie vara
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Armăsarul sălbatic
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 Abraziv
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Prin muzică în Europa
22.40 Film Tigerland

AgroTV

06:00:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII    Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00  Să ne cunoaștem Țara   Program 
educațional/ cultural
07:30:00  TELEMAGAZIN       
08:00:00  SERA IDEALĂ     Program 
educațional/ Informativ
08:30:00  MAGIA DECUPAJULUI     Pro-
gram educațional/ Informativ
09:00:00  Retrospectiva săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic 
10:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT    
talk show   
11:00:00  TELEMAGAZIN         
11:15:00  REȚETA SĂPTĂMÂNIIProgram 
de divertisment
11:40:00 Profu de nutrițieProgram 
educațional
12:00:00   CĂLĂTORII CU GUSTProgram 
de turism 
12:30:00   INTERVIURI CU SOROCENI   
13:40:00   MUZICĂ PENTRU TOȚI  
14:00:00  BAȘTINA    - Magazin agricol    
14:45:00  RETETA DE DUMINICA  Pro-
gram de divertisment 
15:00:00   ZONA VERDE  Program educa-
țional/ Informativ
15:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast  
Program educativ/informativ  
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  BAȘTINA    - Magazin agricol  
18:30:00 REȚETA SĂPTĂMÂNII Program 
de divertisment

19:00:00  Retrospectiva săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic 
20:00:00  Just Vlog  Educativ/ diver-
tisment   
20:30:00  VIN LA TINE     Program de 
divertisment  
21:00:00  Show 9ow!      Program de 
divertisment 
22:00:00  Retrospectiva săptămâniiStiri,  

Informativ/Analitic
23:00:00  DATINA STRABUNA     Emisi-
une despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România  
02:00:00  Retrospectiva săptămâniiStiri,  
Informativ/Analitic    
03:00:00  Să ne cunoaștem Țara   Program 
educațional/ Cultural
03:30:00  BAȘTINA    - Magazin agricol  
04:00:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Cronicile din Narnia: Calatorie 
pe mare cu Zori-de-Zi
12.15 Gusturile se discuţă
13.30 Teleshopping
13.45 Film Pasiune neimblinzita
16.15 Film Tonul perfect 3: Ultima 
strigare
17.45 Teleshopping
18.00 Film Casa intoarsa pe dos
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Ştirile Pro TV
21.45 Film Cronicile lio Riddick
00.45 Ştirile Pro TV Chişinău
01.25 Serial Atletico Textila
02.25 Film Pasiune neimblinzita
04.25 Film Tonul perfect 3: Ultima 
strigare

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 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
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Mostenirea
04.00 Superspeed
04.30 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 Monster
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 Iubeşte viaţa
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi 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 Iubeşte viaţa

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 645
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Stan şi Bran - momente de exceptie
11.00 Film: PISTOLARUL DE LA MIE-
ZUL NOPŢII
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 9, 10
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 9, 10
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 648
20.00 Film: DRAGOSTE ETERNĂ
22.30 Start show România
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV

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

Ipocrizie

Îmi spune X, băiat isteţ,
Că, dintre toţi, eu nu am preţ,
Dar gândul său adevărat
E c-aş fi bun de cumpărat. Gheorghe BÂLICI

Irina Rimes: „Aș vrea să 
fac nunta în România” 

sesiune. Când l-am văzut, am 
zis: Ce-i cu copilul ăsta? Eram 
amândoi pierduți în spațiu. Mă 
văd mamă în curând. Aș vrea să 
fac nunta în România, să fie o 
nuntă cu tradiții, cu dezbrăcatul 
miresei. Nu știu ce-o să înțelea-
gă prietenii noștri din Franța 
din asta, dar pentru mine acasă 
e tot aici. Mama e topită după 
David, am fost cu el în România 
și l-am prezentat părinților. A 
strâns și a spălat toate vasele de 
la masă când a fost la noi. Mama 
a fost atât de încântată de el, în-
cât mi-a zis: «Pe ăsta nu-l mai 
pierzi!»”, a declarat Irina Rimes.  

Și despre viitorii ei socri, cântă-
reața are numai cuvinte de laudă. 
„Mi-am întâlnit și eu socrii, pe 
Frederik și pe Jean Jaques. Ta-
ta-socru e un om tare interesant. 
Vorbesc în franceză cu ei, mi-am 
luat profesor de franceză în pan-
demie. Și David învață româna tot 
cu profesorul meu”, a mai spus 
solista pe YouTube la podcastul 
„Acasă la Măruță”. 

David Goldcher e tânărul fran-
cez de care s-a îndrăgostit Irina 
Rimes. Acesta creează muzică și 
a apărut ca interpret în mai multe 
videoclipuri. 

libertatea.ro

Grace, asistenta 
medicală robot

Echipa din Hong Kong care a creat 
celebrul robot umanoid Sophia a lan-
sat un nou prototip, Grace, destinat 
pieței serviciilor de asistență medi-
cală şi conceput să interacționeze cu 
persoanele vârstnice şi cu cele izolate 
în timpul pandemiei de COVID-19, 
transmite Reuters.

Îmbrăcată într-o uniformă 
albastră de asistentă medicală, Grace 
are trăsături asiatice, păr șaten până 
la guler și o cameră termică în piept pentru a lua temperatura și a 
măsura capacitatea de reacție. Folosește inteligența artificială pentru a 
diagnostica un pacient și poate vorbi engleză, mandarină și cantoneză, 
potrivit Reuters, citat de rfi.ro.

„Pot să vizitez oameni și să le înveselesc ziua... dar pot face și 
terapie prin conversație și să ajut furnizorii de servicii medicale”, a 
declarat Grace pentru Reuters în timp ce se afla lângă „sora” ei, Sophia, 
în laboratorul Hanson Robotics din Hong Kong, potrivit Mediafax. 
Asemănarea lui Grace cu un profesionist din domeniul sănătății și 
capacitatea de interacțiune socială vizează reducerea poverii pentru 
personalul medical din prima linie, a declarat fondatorul David Hanson.

„Un aspect asemănător omului facilitează încrederea și angajamentul 
natural”, a spus Hanson, explicând modul în care Grace poate simula 
acțiunea a mai mult de 48 de mușchi faciali majori, cu un comporta-
ment reconfortant, conceput să semene oarecum cu personajele anime.

Costul fabricării roboților, acum asemănător prețurilor pentru 
mașinile de lux, va scădea odată ce compania va produce zeci sau sute 
de mii de unități, a adăugat Hanson.

Cel mai mare dinozaur descoperit 
în Australia aparține unei noi specii

Irina Rimes și iubitul ei fran-
cez au planuri de căsătorie. Cân-
tăreața în vârstă de 29 de ani a 
făcut dezvăluiri despre povestea 
de iubire pe care o trăiește acum, 
cât de împlinită e alături de Da-
vid Goldcher, bărbatul care o face 
acum fericită. 

La începutul lunii februarie s-a 
zvonit că Irina Rimes se iubește 
cu un francez. Totul s-a adeverit 
când cântăreața a postat în mediul 
online imagini cu cel care îi este 
acum iubit. Îndrăgostiții au locuit 

împreună o perioadă în Franța, 
apoi artista l-a adus pe acesta în 
România, au fost chiar și în Re-
publica Moldova, unde cântăreața 
i-a prezentat familia. Și bărbatul 
a făcut la fel, Irina Rimes și-a cu-
noscut viitorii socri. 

Acum, invitată în podcastul 
lui Cătălin Măruță, Irina Rimes 
a dezvăluit primele planuri de 
nuntă, visează să se căsătorească 
în România cu David. Se vede și 
mamă curând. 

„L-am întâlnit pe David într-o 

Un dinozaur ale cărui rămă-
șițe fosilizate au fost descoperite 
în 2006 în Australia, unul dintre 
cele mai mari animale care au 
trăit vreodată pe Pământ, a fost 
identificat oficial drept speci-
men al unei noi specii, care a 
fost denumită Australotitan co-
operensis.

Noua specie de dinozaur 
aparține grupului titanozauri-
lor, animale care au trăit cu circa 100 de milioane 
de ani în urmă. Rămășițe ale unor specimene din 
acest grup de dinozauri erbivori cu gâtul lung au 
fost descoperite pe toate continentele, informează 
AFP preluată de Agerpres.

Se estimează că Australotitan cooperensis avea 
între 5 ş 6,5 metri înălţime şi o lungime de 25-30 

de metri, ceea ce îl face cel mai 
mare dinozaur australian cunos-
cut până în prezent.

Oasele fosilizate au fost desco-
perite în 2006 la o fermă la o mie 
de kilometri vest de Brisbane, în 
bazinul Eromanga, iar scheletul 
a fost numit „Cooper”, după un 
râu din statul Queensland.

Această descoperire a fost 
inițial ţinută secretă, cât timp 

cercetătorii au excavat cu răbdare situl. Scheletul 
a fost expus pentru prima dată publicului în 2007.

Cel mai mare dinozaur cunoscut până în prezent 
este Patagotitan mayorum, supranumit „Titanul 
din Patagonia”, descoperit în Argentina şi descris 
de cercetători în 2017. 

rfi.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


