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Deştepţii din 
campanie şi 
proştii de după

Timpul nu mai are răbdare şi 
pe cititor îl răzbeşte revolta: spune 
odată ce-i cu aceste alegeri, nu 
umbla dumneata cu parabole şi 
istorii medievale. Adică: răspunde 
durerii personajului clasic: Eu cu 
cine votez? Răspund: eu nu deţin 
marele adevăr. Mă mai gândesc. 
Mai ezit, mai examinez ofertele. 
Încerc să mă fac (măcar eu!) res-
ponsabil, de vreme ce politicienii 
şi susţinătorii lor ardenţi nu prea 
sunt. Nu vreau doar să-mi exprim 
simpatiile pentru o echipă şi pen-
tru o idee nobilă. Sau pentru alta, 
şi mai înălţătoare. 
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Decizia privind neconstituționalitatea 
Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 
pentru modificarea unor acte legislative 
și a Hotărârii Parlamentului nr. 53 din 17 
martie 2020 privind numirea unor membri 
ai Consiliului Superior al Magistraturii, 
pronunțată de Curtea Constituțională 
săptămâna trecută, a desființat o majoritate 
formată în organul de autoadministrare 
judecătorească, care pe parcurs a promovat 
sau a absolvit de sancțiuni disciplinare mai 
mulți magistrați controversați, agreați de 
fosta guvernare socialistă.

Mat pe tabla 
justiţiei. Cine e 
marele perdant A n u n ț

  ECOLOGIE

A - p o l i t i c e

Magistraţii tărăgănează, 
CEC-ul întârzie rezolvarea

Diaspora vs  dreptul  ei  de vot

(69)

În perioada 14-25 iunie 
2021, abonaţii la „Gazeta de 
Chişinău” beneficiază
de o reducere de 10% 
Stimaţi prieteni, vă îndemnăm să ne susţineţi. Abonaţi-vă 
la GAZETA de Chişinău pentru a doua jumătate a anului 
2021, în format electronic sau print, până pe 25 iunie 2021! 
În perioada 14-25 iunie 2021, abonaţii vor beneficia de o 
reducere de 10%. Puteţi să perfectaţi un abonament la orice 
oficiu poştal sau online – pe gazetadechisinau.md – pen-
tru părinţii, bunicii, unchii, mătuşile, fraţii, surorile, copiii 
rămaşi acasă. 

15 noiembrie 2020, Geneva. Moldovenii votează 
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Victoria Diasporei la Curtea de Apel

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

Astfel, CEC este obligată să-
şi modifice decizia de a deschi-
de, iniţial, doar 139 de secţii în 
străinătate, suplinite ulterior cu 
doar încă şapte – până la 146 de 
secţii peste hotare. Drept urmare, 
CEC ar trebui să ia în considerare 
recomandarea Ministerului de Ex-
terne, care a propus şi a asigurat 
că poate susţine funcţionarea a 
peste 190 de secţii de votare. 

Hotărârea CA Chişinău poate 
fi atacată la Curtea Supremă de 
Justiţie în termen de o zi.

Ultima şedinţă a CA Chişinău 
a fost de altfel marcată de un 

schimb de replici chiar între con-
testatari, primarul de la Bălţi, Re-
nato Usatîi, reproşându-i liderului 
Platformei DA, Andrei Năstase, 
că a depus o cerere de recuzare 
a unui judecător „pe ultima sută 
de metri”.

„Intenţionăm să ajungem până 
în pânzele albe. Am pus în capul 
mesei legea, pentru că la CtEDO 
vom fi întrebaţi dacă am epuizat 
toate căile din instanţele naţi-
onale, dacă am depus cereri de 
recuzare a judecătorilor”, a spus 
Năstase, după ce a solicitat recu-
zarea judecătoarei Veronica Ne-

Duma de Stat le promite 
transnistrenilor cetăţenie 
rusă în regim simplificat 

După ploile de primăvară și de vară, melcii au ieșit într-un număr mare 
la suprafața solului. 13 iunie, satul Copceac, r-l Ștefan Vodă 

Parlamentarii de la Moscova pregătesc o nouă 
simplificare a procedurii de acordare a cetăţeniei 
ruse pentru locuitorii din regiunea separatistă trans-
nistreană şi chiar vorbesc despre o „redeschidere 
a legăturilor aeriene cu Tiraspolul”. Declaraţia îi 
aparţine lui Konstantin Zatulin, un cunoscut sus-
ţinător al separatismului din Transnistria. În acest 
context, liderul regimului separatist de la Tiraspol, 
Vadim Krasnoselski, a şi mulţumit Rusiei pentru 
declaraţia care a determinat Guvernul de la Chişi-
nău să amâne, în regim de urgenţă, introducerea 
controlului comun moldo-ucrainean la punctul de 
trecere de la Cuciurgan până la 31 decembrie 2021, 
deşi iniţial acesta urma să fie aplicat începând cu 
data de 1 iulie.

„În cadrul alegerilor în Duma de Stat pentru mulţi 
dintre noi au votat cetăţeni ai Rusiei care locuiesc 
în Transnistria (...) Federaţia Rusă nu va permite să 
fie înjosiţi şi îngenuncheaţi compatrioţii şi cetăţenii 
Rusiei din Transnistria”, a declarat Zatulin, citat de 
agenţia oficială de la Tiraspol „Novosti PMR”, după 

ce parlamentul rus a adoptat o declaraţie cu privire 
la aşa-zisele tentative ale R. Moldova şi Ucrainei de 
a bloca regiunea transnistreană.

Reacţia lui Krasnoselski nu a întârziat. 
„Este un semnal concret din partea Rusiei, ca o 

influentă putere mondială, un garant responsabil 
şi mediator în procesul reglementării transnistre-
ne, adresat tuturor părţilor implicate în procesele 
din această regiune”, a scris el pe canalul său de 
Telegram. 

Sincronizat, Guvernul în exerciţiu de la Chişinău 
a adoptat miercuri, 16 iunie, o decizie prin care a 
amânat implementarea celei de a doua etape a con-
trolului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere 
Cuciurgan până pe 31 decembrie 2021. Argumentul 
invocat de Ministerul Finanţelor la proiectul acestei 
hotărâri este că, în interimat, Guvernul nu ar avea 
deplină forţă, dar şi că nu toţi antreprenorii din stân-
ga Nistrului au reuşit să se înregistreze la Chişinău. 

V.V.

gru, care o înlocuise pe Ecaterina 
Palanciuc. 

Într-un comentariu pentru 
„Gazeta de Chişinău”, expertul 
în drept constituţional Nicolae 
Osmochescu spune că tărăgănarea 
la nesfârşit de către CA Chişinău 
pe seama deciziei CEC de a limi-
ta numărul secţiilor de votare de 
peste hotare este absolut nejus-
tificată. „Se găsesc nişte motive 
absolut neserioase. De ce? Toţi 
judecătorii, în opinia mea, se 
tem să ia o decizie corectă – să 
spună clar şi pe înţelesul tuturor: 

Comisia Electorală Centrală nu a 
ţinut cont de Ministerul Afacerilor 
Externe şi de Guvernul R.Moldo-
va, care sunt organe executive şi 
răspund, în cazul dat, de tot ce se 
întâmplă în ţară şi peste hotare”, 
a accentuat Osmochescu, care nu 
exclude că în acest caz a intervenit 
factorul politic.

Presa de la Chişinău a calcu-
lat că, pe parcursul celor şapte 
şedinţe de judecată în care CA 
a ezitat să ia o decizie cu privi-
re la numărul secţiilor de votare 
pentru moldovenii din diasporă, 

magistraţii au consumat peste 
45 de ore de muncă, au exami-
nat nu mai puţin de zece cereri 
de recuzare depuse şi soldate cu 
înlăturarea unui magistrat de la 
examinarea cauzei, precum şi o 
cerere de neconstituţionalitate. 
Aceasta a fost admisă şi exami-
nată la începutul săptămânii de 
către Curtea Constituţională, care 
a examinat-o imediat, a respins-o 
ca inadmisibilă şi a readresat-o la 
Curtea de Apel.

Valeriu CAȚER
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După șapte ședințe interminabile, 
Curtea de Apel (CA) Chișinău a luat 
joi, 17 iunie, o decizie cu privire la 
numărul secțiilor de votare ce urmează 

a fi deschise peste hotarele R. Moldova. Instanța 
a admis „parțial” contestațiile mai multor 
formațiuni politice – blocul electoral al lui 
Renato Usatîi, Platforma DA, PAS, AUR, PUN și 
PACE –, care s-au arătat nemulțumite de decizia 
CEC de a limita dreptul diasporei de a vota la 
alegerile parlamentare din 11 iulie. 
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Fostul primar de Corjova, Vale-
riu Miţul, îşi aminteşte că la alege-
rile parlamentare din 2001, 2005, 
dar şi la celelalte scrutine, până în 
2011, când a fost deschisă ultima 
oară o secţie de votare la Corjova, 
grupuri de aşa-numiţi „apărători 
transnistreni” blocau accesul spre 
clădirea unde era amenajată secţia 
de votare. În 2011, secţia de vot 
a fost vandalizată chiar în ziua 
scrutinului. 

Un deceniu, fără politicieni 
și întâlniri cu alegătorii

„Atunci au fost aduse două 
autocare cu ruşi, cazaci, provoca-
tori de la Tiraspol. Secţia a fost 
deschisă în incinta Liceului „Mi-
hai Eminescu”. Au distrus mese, 
uşi, au existat riscuri atât pentru 
membrii Comisiei electorale, cât şi 
pentru alegători. E ciudată această 
tentativă a membrilor CEC de a 
deschide din nou o secţie de votare 
deşi situaţia nu s-a schimbat între 
timp”, menţionează fostul primar.

În ultimii zece ani, niciun po-
litician nu a descins la Corjova, 
Dubăsari. Nici chiar socialiştii şi 
comuniştii care au agreat decizia 
CEC de a deschide aici secţii de 
vot nu au organizat nicio întâlnire 
cu oamenii din această localitate. 

„În sat nu ajung nici Dodon, 
nici Voronin. Nimeni. La fostele 
alegeri, veteranii, care au aderat la 
un partid ori altul, mai făceau agi-
taţie. Eu personal, fiind membru 
al PLDM, le vorbeam oamenilor 
şi făceam agitaţie pentru acest 
partid. Acum informaţia ajunge 

cu greu prin puţinele posturi tv, 
cum ar fi Moldova 1, care mai sunt 
recepţionate aici, iar agitaţie nu 
mai face nimeni. Cum să deschizi 
o secţie de vot dacă oamenii sunt 
absolut neinformaţi? A fost o în-
cercare care convenea socialiştilor 
şi comuniştilor. Din moment ce 
decizia a fost anulată, vom vota 
deja ca şi la ultimele scrutine, la 
Cocieri”, mai spune fostul primar.

MECC se opune deschiderii 
secției de votare în liceu

Actualul primar de Corjova, 
Sergiu Oprea, ne-a informat că 
a fost consultat de membrii CEC 
care s-au interesat unde ar putea 
fi deschisă secţia de vot. 

„Le-am spus că nimeni nu le 
poate garanta securitatea nici a 
candidaţilor care ar dori să facă aici 
agitaţie electorală, nici a observa-
torilor ori a alegătorilor în ziua ale-
gerilor. Mi-au spus să deschidem 
secţia unde a mai fost, la liceu. Dar 
zilele acestea am primit o scrisoare 
în care Ministerul Educaţiei inter-
zice deschiderea secţiei de vot în 
incinta liceului. Cei de la CEC au 
propus să anunţăm deschiderea 
secţiei în incinta liceului, a primă-
riei, iar cu două săptămâni înainte 
de alegeri să schimbăm localul. 
Miercuri, urma să vină o comisie 
ca să decidem dacă se poate sau 
nu să deschidem secţia de votare. 
Din moment ce Comisia Electorală 
şi-a revizuit decizia, cred că vom 
vota ca şi mai înainte la Cocieri. 
Problema e că aici nu se simte că 
suntem în campanie electorală şi 
oamenii în mare parte nu au acces 
la informaţia candidaţilor electo-
rali”, ne spune Sergiu Oprea.

Cel mai dificil le-a fost locu-
itorilor din această localitate în 
perioada pandemiei, când satul 
a fost izolat de Chişinău, iar la 
intrările şi ieşirile din sat au fost 
montate camere video. Oamenii 
nu aveau acces la medicamente 
şi nici la medicul de familie de la 
Centrul de sănătate din satul ve-

Uitaţi pe timp de pandemie, 
necesari în alegeri

„Considerăm că NATO şi articolul 5 sunt o obligaţie sacră... NATO este vitală pentru 
capacitatea noastră de a menţine securitatea Statelor Unite pentru restul acestui secol.”

Preşedintele american Joe Biden 
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Comisia Electorală Centrală și-a revizuit 
hotărârea cu privire la organizarea celor 
trei secții de votare pentru alegătorii 
din localitățile din stânga Nistrului – 

la Corjova și Bender. Încercarea de a deschide 
aceste trei secții de vot  unde nu au acces 
autoritățile statului a bulversat opinia publică, 
dar și pe oamenii din Corjova, care pe parcursul 
pandemiei au trecut prin multiple greutăți fără 
ca vreun politician ori oficial de la Chișinău să 
discute cu ei ori să încerce să-i ajute. Decizia a 
fost criticată și de SIS, partidele proeuropene, 
dar și de experți în problematica transnistreană. 

cin, Cocieri. Primarul lua reţetele 
şi tot el le aducea medicamentele 
compensate pensionarilor. Potrivit 
autorităţilor locale, oamenii şi-ar 
dori ca localitatea să intre în albia 
normalităţii, să fie permanent în 
vizorul autorităţilor statului şi al 
politicienilor şi nu doar atunci 
când cineva ar putea trage foloase 
din circumstanţele care le împo-
vărează traiul. 

Expertul în problematica trans-
nistreană, fost membru al Comisiei 
Unificate de Control, Ion Leahu, 
consideră că decizia iniţială a Co-
misiei Electorale Centrale era pro-
vocatoare deoarece crea premise 
pentru falsificarea scrutinului şi 
putea genera destabilizări în Zona 
de Securitate. 

Ion Leahu: Există riscuri 
de falsificare și incidente 
în Zona de Securitate

„În 2001 şi în 2005 autorităţile 
separatiste au opus rezistenţă. Au 
existat confruntări între poliţie şi 
miliţie. La Corjova avem primărie. 
Dacă s-ar fi ajuns la o înţelegere 
între Biroul de Reintegrare şi Ti-
raspol, CEC şi CUC, că se pot or-
ganiza alegeri fără provocări, acest 
lucru ar fi fost posibil la Corjova. 
Dar oricum nimeni nu ar fi putut 
garanta corectitudinea procesului 
electoral şi securitatea oamenilor 
în ziua alegerilor”, a punctat Ion 
Leahu.

Este însă de neconceput decizia 
iniţială a CEC, de a deschide secţii 
de votare la Bender, spune exper-
tul. Aici nu există primărie şi nici 
activişti locali care ar putea fi an-
trenaţi în procesul electoral, lucru 
ştiut de membrii CEC. „O astfel de 
decizie crea toate circumstanţele 
pentru falsificarea votului. Ba chiar 
mai mult, exista riscul ca, în caz de 
provocări şi degenerare a situaţi-
ei, Tiraspolul să ceară eliminarea 
poliţiei din regiune, iar acest lucru 

ar fi fost mult mai grav pentru Chi-
şinău”, spune Ion Leahu.

Expertul a mai adăugat că, din 
experienţa ultimelor alegeri, este 
clar cine se află în spatele acestei 
iniţiative, şi anume Blocul socia-
liştilor şi comuniştilor. S-a dorit 
ca votanţii să nu mai fie trans-
portaţi cu autocarele în localităţi 
controlate de Chişinău, ci să fie 
duşi direct la secţiile de vot, unde 
nimeni dintre observatorii naţio-
nali şi internaţionali să nu poată 
opri derapajele.

„Învoire” de la liderul 
separatist

Amintim că, săptămâna trecu-
tă, şefa Biroului, Olga Cebotari, a 
trimis o scrisoare adresată aşa-nu-
mitului ministru de externe de la 
Tiraspol, Vitalie Ignatiev, în care 
îi cere permisiunea de a deschide 
secţii de vot în această regiune. 
Decizia Chişinăului de a cere în-
voire unui lider separatist a fost 
calificată drept umilinţă şi a fost 
criticată dur de comentatorii po-
litici de la Chişinău. 

Totodată, misiunea de observa-
re Promo Lex a constatat în ultimul 
său raport că, deşi la alegerile din 
2020 au votat mai puţini alegători 
din regiunea transnistreană decât 
la parlamentarele din 2019, pentru 
scrutinul din 11 iulie 2021 CEC a 
decis instituirea a 44 de secţii de 
vot, cu două secţii mai mult.

Observatorii Promo Lex au 
atras atenţia opiniei publice că 
cele trei secţii de votare care ur-
mau a fi instituite în oraşul Bender 
şi în satul Corjova, în condiţiile 
în care autorităţile statului nu au 
un control efectiv asupra acestor 
localităţi, „creează riscuri semni-
ficative pentru securitatea proce-
sului electoral şi a participanţilor 
la acesta”.

De cealaltă parte, Serviciul de 
Informaţii şi Securitate a anunţat 

că CEC nu a consultat instituţia 
în luarea hotărârii menţionate, în 
materie de riscuri şi ameninţări din 
partea regimului de la Tiraspol, 
care în permanenţă s-a opus şi a 
interzis desfăşurarea pe teritoriul 
controlat de el a oricărui tip de 
exerciţiu electoral naţional. 

În cadrul şedinţei de marţi, 15 
iunie, CEC şi-a revizuit decizia. Po-
trivit reprezentanţilor instituţiei, 
acest lucru s-a produs ca urmare 
a discuţiilor din cadrul Comisiei 
Unificate de Control pe marginea 
subiectului, dar şi pentru a nu ad-
mite „acţiuni ce ar putea pericli-
ta buna desfăşurare a procesului 
electoral”.  

CEC mai informează că la luarea 
deciziei a ţinut cont şi de opinia 
Inspectoratului General al Poliţiei 
care a constatat dificultăţi pentru 
forţele de ordine în asigurarea 
bunei funcţionalităţi a procesu-
lui electoral.

În context, CEC mai precizea-
ză că a dispus organizarea a 41 de 
secţii de votare distincte pentru 
alegătorii din stânga Nistrului. 
Este vorba de aceleaşi secţii care 
au fost deschise la ultimul scru-
tin, la care observatorii naţionali 
şi internaţionali au constatat nu-
meroase abateri legate de corupe-
rea şi transportarea organizată a 
votanţilor, dar şi lipsa accesului 
candidaţilor şi al informaţiei des-
pre scrutin la electorii din stânga 
Nistrului.

Între timp a crescut şi numărul 
alegătorilor din stânga Nistrului 
din Registrul de Stat al Alegăto-
rilor. În 2014, în regiunea trans-
nistreană controlată de autorităţile 
secesioniste figurau 211 mii de po-
tenţiali alegători, la alegerile prezi-
denţiale din 2020 figurau circa 250 
de mii de alegători, iar actualmen-
te, potrivit informaţiei prezentate 
de CEC, sunt 258 598 de cetăţeni, 
cu circa 8500 de alegători mai mult 
ca în toamna anului trecut.

Svetlana COROBCEANU

Provocatori care se opuneau procesului electoral la Corjova în anul 2011
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UE/ Cum pot fi salvate râurile şi solurile degradate

Din cauza alunecărilor de teren, 
moșia unui sat era pe cale „să o ia 
la vale”. Vorbim despre Copceac, r-l 
Ștefan-Vodă, care a fost salvat prin 

împădurire. Plantarea copacilor și reabilitarea 
pășunilor a îmbunătățit microclima.

La Copceac toate câmpurile sunt 
înconjurate de fâşii forestiere de 
protecţie. Râuleţul Copceac şi-a re-
stabilit albia. În 2016, satul Copceac 
a reuşit să-şi consolideze comuni-
tatea şi să atragă resurse financiare 
externe pentru împădurire. 

„În 2016, în cadrul unui proiect 
UNDP Moldova, am găsit aici tere-
nuri degradate, cum arată pămân-
tul în pustiu, cu crăpături. Erau 
alunecări de teren. Satul efectiv 
mergea la vale. Erau două râpi. 
Atunci au început primele activi-
tăţi: 25 de hectare de păşuni au 
fost reabilitate şi pe 30 de hectare 
de teren s-a plantat pădure”, îşi 

aminteşte Cătălina Molodoi, ma-
nager de dezvoltare la Asociaţia 
Jurnaliştilor de Mediu. Mai târziu, 
susţinuţi de comunitatea „Plantăm 
fapte bune în Moldova”, au mai 
plantat încă 14 hectare de teren pe 
celălalt mal al pârâului Copceac. 

Întrebat cum arăta satul înainte 
de plantarea şi reabilitarea păşu-
nilor, primarul de Copceac, Vasile 
Țânţari, ne-a spus că „animalele păş-
teau pământ”. Primarul îşi aminteş-
te că „terenurile erau atât de degra-
date că nu creştea nimic. Nici iarbă 
nu era. Peisajul s-a schimbat când a 
fost reabilitată pădurea. Pârâul de 
opt kilometri s-a reabilitat”. 

Cine cosește iarba?

Satul Copceac are 800 de gos-
podării în care locuiesc 2.400 de 
persoane. „Nu ştiu de ce, având 
păşuni, sectorul zootehnic a rămas 
în urmă de tot. Avem 50 de vaci. 
Până acum mai împărţeam păşu-
nea, dar acum n-am ce împărţi. 
Cui să-i împart?! Coseşte de unde 
vrei şi cât vrei. Poate cosi pentru 
a vinde”, spune Vasile Țânţari. 

Am întrebat primarul dacă dă 
păşunile în chirie la alte sate. „Avem 
39 de hectare de păşuni aproape de 
frontiera cu Ucraina. Am chemat 
din satul Volintiri, unde sunt 1000 
de bovine, ca să cosească. N-am dat 
în arendă”, răspunde primarul de 
Copceac, Vasile Țânţari. 

Copceac este cel mai împădu-
rit sat din R. Moldova. Potrivit 
primarului Țânţari, satul deţine 
în total circa 800 de hectare de 
pădure, inclusiv teritoriile plan-

tate de Moldsilva. La Copceac au 
fost plantaţi arbori de paltin, tei, 
stejar şi salcâm alb.  

Energia soarelui, 
la Feștelița

Vizita la Copceac a fost orga-
nizată în cadrul Festivalului Ziua 
Mediului. În cadrul aceluiaşi tur 
am mers în satul Feşteliţa, r-l Ște-
fan-Vodă, unde se află un parc 
fotovoltaic, construit în cadrul 
programului „Convenţia Prima-
rilor. Proiecte demonstrative”, 
finanţat de Uniunea Europeană. 

Parcul are 1000 de panouri 
fotovoltaice. „Parcul fotovoltaic 
de 312 kilowaţi este alcătuit din 
panouri monocristaline. Sunt şase 
invertoare: cinci de 60 kilowaţi şi 
unul de 12 kilowaţi. Când sistemul 
va fi conectat la reţeaua electrică – 
toată energia produsă va fi vându-
tă furnizorului central de energie 

electrică „Energocom”. Primăria 
va beneficia de suma achitată de 
furnizor şi va acoperi alte cheltu-
ieli: iluminatul stradal, cheltuielile 
de energie ale primăriei, grădiniţei 
şi şcolii. Beneficiul constă în  re-
ducerea consumului de energie 
electrică din surse tradiţionale 
şi micşorarea nivelului de CO2”, 
afirmă expertul Andrei Cojocaru 
de la A. O. „Renaşterea Rurală”. 

Potrivit expertului Cojocaru, 
din vânzarea energiei produse de 
panourile solare, Primăria Feşte-
liţa ar putea avea venituri de până 
la 700.000 de lei pe an. 

Regiunea Ștefan-Vodă face 
parte din Câmpia de Sud a Mol-
dovei. Satul Feşteliţa e tipic zonei 
Bugeacului. Stepa Bugeacului este 
definită de un relief fragmentat, 
pe alocuri cu un caracter deluros, 
cu văi largi ale râurilor. 

Natalia MUNTEANU

Facturi mai mici la energie cu ajutorul unui parc solar 
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Cum îşi plăteşte Platon 
poliţele pentru libertate

Controversatul afacerist Veaceslav Platon 
a devenit foarte activ după ce, la finele 
lunii mai, procurorii și-au retras toate 
acuzațiile din dosarul în care acesta fusese 

condamnat la 18 ani cu executare. După ce s-a văzut 
scăpat de învinuiri, Platon i-a trecut pe plan secund 
pe dușmanii săi declarați, Vladimir Plahotniuc 
și Viorel Morari, și i-a declarat deschis război 
președintei Maia Sandu, aruncând promisiuni 
în spațiul public că va demonstra că „regina este 
goală”. 

Motivul care l-a făcut pe aface-
rist să înceapă războiul cu Maia 
Sandu a fost o declaraţie făcută de 
aceasta în care spunea că „grupa-
rea lui Platon reprezintă un pericol 
pentru securitatea statului” şi le 
cerea procurorilor „să-şi analizeze 
bine deciziile”.

Deşi despre gruparea lui Pla-
ton se vorbeşte de vreo 30 de ani, 
acesta fiind supranumit raiderul 
nr. 1 din CSI, iar despre achitarea 
sa s-au pronunţat dur mai mul-
ţi politicieni, Platon i-a declarat 
război doar Maiei Sandu, în pli-
nă perioadă electorală. Aceasta 
ne face să credem că afaceristul 
a ajuns să plătească poliţele pen-
tru libertatea sa, iar în urma răz-
boiului declarat Maiei Sandu au 
de câştigat socialiştii. Mai multe 
surse susţin că miza principală a 
PSRM în alegerile anticipate este 
de a nu admite ca PAS să obţină 
majoritatea parlamentară.

„Jertfa” lui Platon

La 3 iunie, Veaceslav Platon or-
ganizează o conferinţă de presă în 
care se declară gata să se sacrifice 
pentru binele poporului, „pentru 
ca plahotniucismul să dispară din 
viaţa noastră”. Tot atunci, Platon 
declară că prima în lista sa este 
Maia Sandu şi că va face tot po-
sibilul să demonstreze că „regina 
este goală”.  

„Cine este Maia Sandu?! Este 
persoana care poartă responsa-
bilitate solidară pentru furtul 
miliardului, dar are obrăznicia 
de a pune această vină pe umerii 
altora. În speţă, doamna Sandu, 
fiind membră a Guvernului, având 
un vot egal cu domnul Leancă, cu 
domnul Candu, cu domnul Gabu-
rici, şi-a asumat, împreună cu tot 
Guvernul, responsabilitatea şi a 
creat o bază legală pentru comite-
rea furtului miliardului. Ea poartă 
responsabilitate colectivă pentru 
comiterea acestei infracţiuni”, a 
declarat afaceristul.

Câteva zile mai târziu, Veaceslav 
Platon este invitat la emisiunea 
„Puterea a patra” de la postul de 
televiziune N 4. Afaceristul folo-
seşte de această dată imaginea lui 
Plahotniuc împotriva Maiei San-
du. Platon susţine că fostul lider 
al PDM nu mai are bani, şi-a pier-
dut orice influenţă în Republica 
Moldova, iar singurele mesaje pe 
care le mai transmite pentru po-
liticienii moldoveni sunt pentru 
Maia Sandu. 

„Eu urmăresc foarte atent tot 
ce se întâmplă, comunic cu cercul 
lui de persoane. Țin totul sub con-
trol şi pot să vă spun că Plahotniuc 
nu mai are influenţă în Republica 
Moldova. Tot ce mai poate face este 
să transmită anumite mesaje prin 
Viorel Morari lui Sergiu Litvinenco 
pentru Maia Sandu”, a spus Platon.

Amenințări cu proteste

La 7 iunie, reprezentanţii mai 
multor partide de dreapta au pro-
testat la CEC împotriva deciziei 
privind secţiile de votare din afara 
ţării. Este ştiut că pe votul diaspo-
rei mizează partidele de dreapta, 
cele pro-unioniste şi pro-europene, 
şi în special PAS. Socialiştii au doar 
de pierdut din votul diasporei şi 
decizia CEC le este convenabilă.

La protestul de la CEC şi-a fă-
cut apariţia şi Veaceslav Platon, 
însoţit de bodyguarzi, care nu a 
ezitat să jignească protestatarii. 
„Am vrut doar să vin la miting şi 
să mă uit. Am văzut o mulţime, am 
văzut efectul turmei, am văzut cum 
oamenii se adună în jurul unei idei 
fictive”, a spus Platon, fiind huiduit 
de protestatari.

Protestele însă nu reprezintă 
„efect de turmă” atunci când este 
vorba de interesele sale. În ziua 
când a fost achitat în dosarul fra-
udei bancare, Veaceslav Platon a 
declarat jurnaliştilor că pregăteş-
te proteste anti-PAS şi anti-Maia 
Sandu: „Noi într-adevăr vrem să 
pichetăm Preşedinţia, casa unde 
locuieşte cu placate. Întrebăm, 
a făcut asta pentru bani sau din 
prostie?”.

Afaceristul a făcut declaraţia în 
numele mai multor persoane, fără 
a explica cine sunt „noi”. Precizăm 
că Platon nu are înregistrată oficial 
o organizaţie neguvernamentală 
sau o formaţiune politică. Se pare 
însă că situaţia nu va dura mult: 
„Dacă vor continua astfel de ata-

curi asupra mea, aceşti oameni mă 
vor obliga să mă implic în politică”.

Războiul lui Platon 
trece Prutul

Următorul pas al lui Platon a 
fost depunerea unei plângeri pe-
nale  pe adresa Gabrielei Scutea, 
procuror general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie din România, în care 
o acuză pe Maia Sandu de presi-
uni asupra justiţiei din Republica 
Moldova.

Afaceristul se victimizează şi so-
licită tragerea la răspundere penală 
a Maiei Sandu, fiindu-i incriminate 
mai multe articole din Codul penal 
al României pentru că şefa statului 
ar fi comis împotriva sa mai mul-
te infracţiuni în vederea preluării 
ilicite a bunurilor care-i aparţin.

Platon susţine că este vorba de 
bunuri în valoare de 60 de milioa-
ne euro de care a fost deposedat 
în dosarul în care a fost condam-
nat la 18 ani, din cauza celor 860 
de milioane de lei pe care le-ar fi 
sustras de la BEM.

Afaceristul prezintă şi o serie de 
pretinse argumente. Printre aces-
tea sunt declaraţia făcută de şefa 
statului în legătură cu retragerea 
de către procurori a învinuirilor 
aduse lui Platon în dosarul fraudei 
bancare în care îi îndeamnă pe pro-
curori să-şi analizeze bine deciziile 
şi îi atenţionează că „vom analiza 
ordonanţa procurorului pentru 
a vedea legalitatea şi temeinicia 
care au stat la baza acestei decizii 
dubioase care scandalizează toată 
societatea. Într-un stat de drept, 
este de datoria procuraturii şi a 
sistemului judecătoresc să lupte 
cu grupările criminale”.

Un alt argument invocat de Pla-
ton este participarea Maiei Sandu 
la şedinţa Consiliului Superior al 
Magistraturii din 27 mai cu „un 
monolog asortat cu ameninţări şi 
presiuni la adresa judecătorilor şi 
a membrilor CSM”.

Platon motivează că s-a adresat 
procurorilor români pe motiv că 
Maia Sandu deţine cetăţenia ro-

mână, iar procurorii moldoveni 
nu vor da curs plângerii sale din 
cauza presiunilor pe care le-ar face 
Maia Sandu asupra lor.

De fapt, nu este pentru prima 
dată când Veaceslav Platon ape-
lează la justiţia română. În vara 
anului 2016, avocaţii lui Platon 
au depus o plângere la Direcţia 
de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism (DIICOT) din Româ-
nia.  Atunci Platon a solicitat 
„anchetarea lui Vladimir Pla-
hotniuc pentru constituirea 
unui grup infracţional organi-
zat, spălare de bani, înşelăciune, 
şantaj, influenţarea declaraţiilor, 
instigare la represiune nedreaptă 
şi instigare la abuz în serviciu”, 
fiind descrise mai multe relaţii 
de business pe care Platon le-a 
derulat cu Plahotniuc prin in-
termediul deputatului Vladimir 
Andronachi, al preşedintelui de 
atunci al Parlamentului, Andrian 
Candu. Platon a declarat că a fost 
victima „unei activităţi infracţio-
nale concepute în mod minuţios 
de către Vladimir Plahotniuc” în 
procesul de vânzare/cumpărare 

Ofertă specială 
pentru poştaşi!
 

Publicaţia „GAZETA de Chişinău” anunţă poştaşii să îndemne 
locuitorii satelor şi oraşelor 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.

Poştaşii care vor perfecta mai multe abonamente vor avea de 
câştigat substanţial, pentru fiecare abonament perfectat primind 
câte 10% din cost. 

Astfel, stimaţi poştaşi, cu cât mai multe abonamente veţi face, 
cu atât mai mare va fi suma primită pe card!  

Sumele respective vor fi transferate de către Instituţia Privată 
Publicaţia Periodică „GAZETA de Chişinău” fiecărui lucrător poştal 
în parte până la 28 iulie 2021, cu condiţia trimiterii pozelor la 
copiile cotoarelor de pe abonamentele perfectate şi a confirmării 
eliberate (semnate) de către şeful oficiului, la numărul de telefon 
al redacţiei – 069307730 (Viber, WhatsApp).

Redacția 

a acţiunilor de la „Victoriabank”, 
„Banca de Economii” „ASITO”, 
„Victoria-Asigurări” şi „AlfaEn-
gineering”.

DIICOT a înregistrat plânge-
rea lui Platon la 2 august 2016, iar 
peste aproape opt luni a anunţat 
că a pornit un dosar penal „pe fap-
te”, iar urmărirea penală vizează 
doar patru capete de acuzare din 
denunţ: constituirea unui grup 
infracţional organizat, şantaj, în-
şelăciune şi spălare de bani.

Dosarul a fost transmis ulterior 
procurorilor din Chişinău. Din in-
formaţiile pe care le avem, dosarul 
se află în gestiunea Procuraturii 
pentru Combaterea Crimei Orga-
nizate şi Cazuri Speciale.

Este implicat 
Alexandr Stoianoglo?

Procurorul general Alexandr 
Stoianoglo este singurul oficial de 
rang înalt care a sărit în apărarea 
lui Platon după sentinţa de achi-
tare. „În Republica Moldova sunt 
diferite sugestii referitor la achita-
rea domnului Platon, dar pot să vă 
spun cu toată responsabilitatea că 
dosarul penal în privinţa domnului 
Platon a fost falsificat totalmente. 
Chiar aici sunt prezenţi şi oamenii 
care ştiu despre asta din primele 
surse. De aceea, decizia de astăzi 
este una corectă şi legală”, a de-
clarat şeful Procuraturii Generale. 
La solicitarea aceluiaşi Stoianoglo, 
Platon a fost eliberat din peniten-
ciar în vara anului 2020.

Amintim că relaţia dintre Sandu 
şi Stoianoglo nu este dintre cele 
mai prietenoase. Maia Sandu a 
mers până la căderea Guvernului 
pe care l-a condus opunându-se 
desemnării lui Stoianoglo şi a cri-
ticat în repetate rânduri activita-
tea acestuia în calitate de procuror 
general. La rândul său, Stoianoglo 
a informat misiunile diplomatice 
acreditate la Chişinău că Preşedin-
ţia ar face presiuni asupra Procu-
raturii Generale.
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Are sau nu Diaspora 
dreptul la vot?

Una dintre cele mai aprige dispute 
din campania electorală curentă se 
referă – ca și cea din toamna trecută 
– la dreptul diasporei moldovenești 

de a vota. Fiind vorba despre un public tânăr, 
în mare parte instruit și nesupus manipulării 
de către posturile de televiziune și alte canale 
de informare filoruse ce există în Republica 
Moldova, diaspora votează masiv partidele și 
candidații de dreapta. 

E C O N O M I E

Spre exemplu, din cei 150 de 
mii de votanţi în turul întâi al ale-
gerilor prezidenţiale din toamna 
trecută, pentru Maia Sandu au 
votat peste 70%, iar pentru Igor 
Dodon doar 3,65%.  Consternat 
de acel rezultat, liderul socialist 
a declanşat împreună cu partidul 
său un val de atacuri virulente la 
adresa diasporei, numind-o elec-
torat paralel şi punând la îndoială 
dreptul acesteia de a participa la 
alegeri. Drept urmare, în turul 
doi, din 15 noiembrie, la secţiile 
de votare deschise peste hotare au 
reuşit să voteze deja peste 260 mii 
de alegători dintre care aproape 
93% au votat-o pe actuala pre-
şedintă. 

Diaspora poate oferi circa 
16 mandate de deputat

De remarcat că acelaşi Igor 
Dodon, dar şi alţi fruntaşi soci-
alişti, aţâţă în mod constant spi-
ritele din diasporă, contestând 
în continuare dreptul acesteia la 
vot. Mai mult, Comisia Electorală 
Centrală, controlată de aceştia a 
aprobat deschiderea unui număr 
insuficient de secţii de votare deşi 
solicitarea a fost mult mai mare 
decât în toamnă dacă ţinem cont 
de înregistrarea prealabilă.  

În turul întâi al alegerilor prezi-
denţiale din toamna anului trecut 
au participat 1,37 milioane de ale-
gători. Dacă ar vota acelaşi număr 
în alegerile parlamentare din 11 
iulie, atunci pentru un mandat de 
deputat ar fi nevoie de 13560 de 
voturi, făcând abstracţie de redis-
tribuirea voturilor. Dacă rezulta-
tul din primul tur de astă-toamnă 
s-ar repeta, atunci, graţie votu-
lui diasporei, Partidul Acţiune şi 
Solidaritate, cu care se asociază 
imaginea Maiei Sandu, ar lua din 
diasporă vreo opt mandate, iar 
oponenţii din blocul socialiştilor 
şi comuniştilor – niciunul. 

Iar dacă participarea la vot ar fi 
similară cu cea din turul doi, Dias-
pora ar oferi pentru PAS cel puţin 
12 mandate de deputat din totalul 
de 16. De aici şi încrâncenarea cu 
care socialiştii contestă dreptul 

la vot al diasporei, motivând că 
membrii ei nu mai locuiesc în Re-
publica Moldova şi nu trebuie să 
influenţeze viaţa politică. 

Și asta, deşi viaţa economică 
este influenţată enorm de dias-
poră şi această influenţă creşte. 

Volum record 
al remitențelor din acest an

Doar în primele patru luni ale 
anului 2021 volumul remitenţelor, 
care în proporţie de 99% repre-
zintă transferuri de la moldovenii 
aflaţi peste hotare, a constituit 513 
milioane de dolari, cu 144 milioa-
ne sau cu 39% mai mult decât în 

perioada similară a anului trecut. 
Suma respectivă reprezintă un 

record absolut pentru Republica 
Moldova şi este cu 7,5% sau 36 
milioane de dolari mai mare decât 
volumul remitenţelor din 2008, 
când a fost înregistrat recordul 
precedent.

Însă, potrivit unui studiu rea-
lizat de IDIS Viitorul, remitenţe-
le pe căi oficiale reprezintă doar 
80% din totalul banilor trimişi de 
moldoveni acasă. Deci suma totală 
care a intrat în R. Moldova ar fi 
de cel puţin 640 de milioane de 
dolari. Acest fapt este confirmat 
de creşterea ofertei nete de valută 
din partea persoanelor fizice pe 
piaţa valutară, care în acest an va 
atinge nivelul maxim din ultimii 
şapte ani. 

Dacă tendinţa se va menţine, 
atunci în 12 luni volumul remi-
tenţelor intrate prin transferuri 
bancare ar putea fi de 1,54 mi-
liarde de dolari, iar ţinând cont 
şi de celelalte canale de trimite-
re a banilor, ar fi vorba despre 

1,92 miliarde de dolari sau 34 de 
miliarde de lei. Suma ar putea fi 
şi mai mare, or, tradiţional, în a 
doua jumătate a anului, volumul 
remitenţelor este mai mare de-
cât în primele luni. Avem, deci, 
o influenţă covârşitoare asupra 
economiei din partea Diasporei, 
banii trimişi anual de aceasta fi-
ind mai mulţi decât volumul total 
al pensiilor plătite de către stat, 
care în acest an se vor cifra la 26,4 
miliarde de lei. 

Ritmul emigrării scade

Totuşi, este de remarcat că rit-
mul emigrării moldovenilor peste 
hotare este în scădere. Cel puţin 
aşa arată datele unui sondaj de 
opinie efectuat de către CBS-AXA, 
la comanda Institutului pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
(IDIS) „Viitorul”, şi prezentat 
vineri, 11 iunie, de către exper-
tul în politici economice al IDIS 
„Viitorul”, Veaceslav Ioniţă.

Potrivit sondajului, în acest an, 
15,2% dintre cetăţenii Republicii 
Moldova, de peste 18 ani, spun că 
intenţionează în următoarele luni 

să plece peste hotare, în scădere 
cu aproape 3% faţă de 2020 şi 
cu 5% faţă de anul 2018. „15,2% 
înseamnă în jur de 30-35 de mii 
de persoane, care în acest an cel 
mai probabil vor părăsi teritoriul 
Republicii Moldova”, a explicat 
economistul.

Potrivit lui Ioniţă, pleacă mai 
puţini deoarece deja nu mai are 
cine pleca. Pe de altă parte, cali-
tatea vieţii în Republica Moldo-
va s-a îmbunătăţit, iar în ajunul 
alegerilor există speranţa că se 
va schimba şi mai mult în bine.  

Tinerii vor să plece 
cel mai mult

Tinerii de 18-29 de ani sunt cei 
care vor să plece cel mai mult pes-
te hotare – 28%, cu aproape 1% 
mai mult decât acum un an, însă 
cu circa 2% mai puţini decât în 
2018. Apoi urmează cei de vârsta 
30-44 de ani – 18,1%. „În privinţa 
tinerilor situaţia cum a fost una 
extrem de tristă, aşa a rămas – 

extrem de tristă. Practic, fiecare 
al treilea tânăr spune că vrea să 
plece peste hotare şi decizia lui 
timp de cinci ani nu s-a schimbat. 
Tinerii, cum spuneau acum cinci 
ani că vor să plece, exact aşa spun 
şi acum. Este cel mai stabil grup 
care nicidecum nu vede soluţia 
existenţei aici, în Republica Mol-
dova”, a afirmat Veaceslav Ioniţă.

Sondajul mai arată că avem o 
diferenţă destul de puternică le-
gată de intenţia de a pleca peste 
hotare în funcţie de sexul respon-
dentului. Dacă în rândul femei-
lor avem 12%, care au spus că ar 
dori să plece în viitorul apropiat, 
atunci în cazul bărbaţilor această 
cifră este de aproape 19%.

Locuitorii de la sate, expuși 
mai mult migrației

Totodată, există o diferenţă 
între dorinţa de a pleca peste 
hotare în funcţie de locul de trai 
al respondentului. Astfel, 13,2% 
din populaţia de la oraşe sunt ex-
puse dorinţei de a părăsi Repu-
blica Moldova şi, respectiv, 17% 
din populaţia care trăieşte la sate. 

„Migraţia de bază în Republica 
Moldova are loc din contul celor 
care trăiesc la sate. Ca rezultat, 
avem o depopulare puternică a 
zonelor rurale”, a mai spus exper-
tul în politici economice.

Vocea Diasporei 
devine mai puternică 
în alegeri

Ioniţă crede că, în acest an, la 
alegerile parlamentare anticipate, 
moldovenii de peste hotare vor 
avea cea mai puternică voce din is-
toria Republicii Moldova. Dacă la 
alegerile precedente aceştia votau 
şi decideau 3-4 mandate, în acest 
an vor avea un impact de cel puţin 
10-11 mandate. „Cei din diasporă 
au o tendinţă de activism civic din 
ce în ce mai mare. Dacă în 2015, 
doar 6% din cei aflaţi peste hotare 
au mers la vot, în 2020 aproape 
32% dintre cetăţenii noştri aflaţi 
peste hotare şi-au exprimat in-
teresul de a vota”, a conchis ex-
pertul.

Finanţările 
acordate 
fermierilor 
de către BEI 
au crescut 
de patru ori

Numărul agricultorilor 
moldoveni care au beneficiat 
de finanţare din partea Uniu-
nii Europene prin intermediul 
Băncii Europene de Investiţii 
a crescut de patru ori. Anul 
trecut, suma creditelor puse 
la dispoziţia acestora a consti-
tuit 23,7 milioane de euro. Cei 
mai mulţi bani au fost alocaţi 
pentru dezvoltarea infras-
tructurii post-recoltare, fiind 
vorba despre 9,6 milioane de 
euro. O sumă importantă, de 
6,6 milioane de euro, a fost 
contractată şi pentru investi-
ţii în laboratoare, educaţie şi 
cercetare, precum şi în dez-
voltarea securităţii alimen-
tare.

ANRE: 
Comercianţii 
trebuie să 
anuleze preţul 
majorat recent 
la carburanţi

Consiliul de Administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică 
obligă titularii de licenţe, care 
activează pe piaţa produselor 
petroliere, să anuleze preţurile 
majorate nejustificat. Potri-
vit ANRE, în perioada 14-16 
iunie, preţurile la produsele 
petroliere au fost majorate în 
afara cadrului legal. Preţurile 
de comercializare a produselor 
petroliere stabilite până la data 
de 13 iunie 2021 (ora 24:00) nu 
pot fi majorate până la intrarea 
în vigoare a noii Metodologii 
aprobate de ANRE, care în 
prezent se află în proces de în-
registrare de stat la Ministerul 
Justiţiei.

Se aşteaptă 
recolte 
abundente 
de grâu în 
emisfera 
vestică

Din Kansas şi până în Kiev, 
fermierii se pregătesc să culea-
gă recolte abundente de grâu 
în săptămânile următoare, ceea 
ce ar urma să reducă deficitul 
global de cereale care a ali-
mentat o creştere a preţurilor. 
Ploile de primăvară au căzut 
din belşug pe câmpiile din 
regiunea Mării Negre, mijlocul 
SUA şi Uniunea Europeană, 
ceea ce creşte perspectivele 
unor recolte bune de grâu în 
rândul marilor producători. 
Aceste perspective contribuie 
la diminuarea preţurilor, după 
ce scumpirile din ultimele 
luni au dus la un indicator al 
preţurilor alimentare mondiale 
la cea mai ridicată valoare din 
ultimul deceniu.
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De la statul de drept funcţional 
la pedeapsa cu moartea 

Din aceste formaţiuni politice, 
nu mai mult de şase formaţiuni 
au şanse reale să treacă pragurile 
electorale de 5% pentru partide 
sau 7% pentru blocurile electorale.

Partidul Acțiune 
și Solidaritate 

Sub sloganul „Pornim Vremuri 
bune”, PAS propune un program 
electoral de 45 pagini al cărui pre-
ambul face referire la justiţie şi 
lupta împotriva corupţiei. PAS îşi 
leagă imaginea de fosta sa lideră, 
Maia Sandu, care continuă să joace 
rolul de locomotivă deşi Constitu-
ţia interzice acest lucru.

„Perioada de furt, fărădelege, 
dezbinare şi sărăcire intenţionată 
a celor mulţi poate să se încheie în 
2021. Oamenii vor să trăiască bine 
la ei acasă, alături de cei dragi”, se 
precizează în document.

După ce accede la guvernare, 
PAS propune să adopte imediat 
legi menite să amelioreze viaţa so-
cial-economică şi să confişte ave-
rile demnitarilor corupţi, să ridice 
imunitatea deputaţilor corupţi şi 
să asaneze sistemul judecătoresc.

Programul PAS promite creş-
teri salariale de 10% pentru toţi 
bugetarii şi de până la 30% pen-
tru profesori. PAS mai promite o 
dezvoltare a infrastructurii rutiere, 
energetice şi medicale, precum şi 
programe de protecţie socială. 

PAS militează pentru o politică 
externă pro-europeană şi o opţiu-
ne clară de apropiere faţă de UE. 
După apropierea de Bruxelles, for-
maţiunea menţionează România ca 
principal partener de dezvoltare. 

În ceea ce priveşte dosarul 
transnistrean, formaţiunea ple-
dează pentru intensificarea dialo-
gului în formatul 5+2 (Moldova, 
Transnistria, OSCE, Rusia, Ucrai-
na, SUA şi UE). 

Lucru ciudat, programul PAS 
nu insistă pe retragerea trupelor 
ruse de pe teritoriul Republi-
cii Moldova. Deşi Maia Sandu a 
menţionat acest lucru la începutul 

mandatului, retorica respectivă s-a 
estompat ulterior. 

Blocul Electoral al 
Comuniștilor și Socialiștilor

Până în prezent, Blocul electo-
ral al Comuniştilor şi Socialiştilor 
nu a prezentat un program oficial, 
insistând pe punctele cu care ar 
putea să atragă electoratul filorus. 

Astfel, comuniştii şi socialiştii 
insistă pe orientarea prorusească 
tranşantă a Republicii Moldova. 
Programul celor două formaţiuni se 
axează pe pretinsa relaţie „organi-
că” cu Rusia şi pe valorile „tradiţio-
nale” – ortodoxie, familie, trecutul 
sovietic – ameninţate, chipurile, de 
forţele destructive ale Occidentului. 

„Se urmăreşte transformarea 
ţării noastre într-o colonie, care să 
devină o sursă de forţă de muncă 
ieftină, pământ ieftin vândut străi-
nilor etc.”, a scris Dodon pe pagina 
sa de Facebook pe 15 mai, după 
oficializarea alianţei cu PCRM.

În comparaţie cu alegerile pre-
zidenţiale pierdute în toamna anu-
lui trecut, Dodon şi-a intensificat 
retorica antieuropeană şi antiro-
mânească. El insistă asupra unei 
mobilizări a forţelor de stânga îm-
potriva Occidentului şi României, 
pentru a apăra Republica Moldova 
de pericolul dispariţiei ca stat.

Voronin a exacerbat acest dis-
curs până la acuzaţii rasiste, xen-
ofobe. „Asta vă doriţi, dragi alegă-
tori... ca soldaţii NATO să vină aici 
şi să aveţi copii cu pielea închisă la 
culoare?... Asta vă doriţi? Iar după 
ei să vină jandarmii români?”, a 
declarat Voronin într-o emisiune 
politică difuzată de postul TVC 21 
pe 14 mai.

Acest discurs agresiv este 
asociat cu o campanie de fake 
news şi black PR la adresa PAS-
ului şi vectorului său de imagine 
– Maia Sandu.

„Partidul Nostru”

Partidul Nostru are drept motto 

Ce promit programele partidelor politice care participă la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie

Preşedintele american, Joe Biden, a 
dezvăluit miercuri că i-a transmis omo-
logului său rus, Vladimir Putin, că, dacă 
opozantul rus Alexei Navalnîi va muri, 
consecinţele vor fi devastatoare pentru 
Rusia. Biden a făcut aceste declaraţii în 
conferinţa de presă susţinută separat 
după întâlnirea avută miercuri cu Putin 
la Geneva, relatează agenţiile internaţi-
onale de presă.

Discuţiile de la vila La Grange din 
Geneva au durat mai puţin de patru 
ore – mult mai puţin decât se aşteptau 
consilierii lui Biden.Putin, în vârstă de 

68 de ani, l-a numit pe Biden, în vârstă 
de 78 de ani, un partener constructiv 
şi experimentat şi a spus că vorbesc 
„aceeaşi limbă”, dar a adăugat că nu a 
existat o prietenie, ci mai degrabă un 
dialog pragmatic despre interesele celor 
două ţări.

Biden a declarat că i-a „spus preşe-
dintelui Putin că avem nevoie de nişte 
reguli de bază pe care să le respectăm 
cu toţii”, adăugând: „Am făcut ceea ce 
am venit să fac”.

Programarea unor conferinţe de presă 
separate a însemnat că nu a existat nimic 

din jovialitatea care a însoţit întâlnirea 
din 2018 în Helsinki dintre Putin şi pre-
decesorul lui Biden, Donald Trump, când 
Putin i-a oferit lui Trump o minge de 
fotbal. De asemenea, acum nu a existat 
nicio masă comună, remarcă Reuters.

Putin, care a fost primul care a făcut 
declaraţii ziariştilor, a declarat că întâl-
nirea a fost constructivă, s-a desfăşurat 
fără ostilitate şi a arătat dorinţa celor doi 
lideri de a se înţelege reciproc. 

Agerpres

Summit SUA-Rusia: Consecinţele vor fi devastatoare pentru Rusia dacă Navalnîi va muri 

GAZETA de Chișinău vă oferă o 
radiografie a programelor electorale 
propuse de principalii competitori. 
Vă invităm să observați cum vrea Șor 

să lupte împotriva corupției și cum își propune 
Dodon să păstreze statalitatea moldovenească. 
În cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie vor 
participa 19 de partide și blocuri electorale.

pentru actuala campanie „Am un 
vis!”, o analogie la celebrul discurs 
rostit de Martin Luther King Jr. 
împotriva atitudinilor rasiste din 
societatea americană.

Numai că Usatîi şi partidul 
său nu au prea multe tangenţe cu 
valorile democratice occidentale. 
Formaţiunea este croită pe calapod 
sovietic, cu un discurs populist şi 
autoritar axat pe lupta anticorupţie.

Programul lui este bazat pe o 
viziune populistă anti-sistem, cu 
o imagine de Robin Hood de tip 
sovietic care pune ordine în lucruri 
prin măsuri care nu sunt neapărat 
bazate pe lege.

Pe dimensiunea social-econo-
mică, programul este doldora de 
inexactităţi. De pildă, la capitolul 
economie, programul său vorbeşte 
de un PIB de 6,5 miliarde de dolari, 
în timp ce datele Băncii Mondia-
le indică un PIB de 11,97 de mi-
liarde de dolari pentru Moldova. 

În ce priveşte politica externă, 
formaţiunea cu pricina are un 
discurs confuz, caracterizându-se 
printr-o poziţionare statalistă şi 
aplicarea unor metode sugerate de 
Kremlin pentru identificarea unor 
soluţii la problemele endemice ale 
Moldovei. 

Partidul Ilan Șor

Partidul Ilan Șor este o forma-
ţiune populistă şi un vehicul prin 
care fugarul Ilan Șor îşi doreşte să 
participe la actul politic pentru a 
influenţa mersul dosarelor sale în 
instanţele din R. Moldova. 

Programul său electoral este 
întins pe o pagină şi are ca prio-
ritate zona socială, definindu-se 
astfel ca un partid de stânga, cu 
accente sovietice. 

„Statul va participa activ în dife-
rite sectoare ale economiei. Naţio-

nalizarea companiilor energetice, 
deţinute de întreprinderile străine, 
este o condiţie pentru asigurarea 
securităţii energetice şi reducerea 
tarifelor pentru populaţie”, se arată 
în program.

Viziunea lui Șor despre corupţie 
şi infracţionalitate este de aseme-
nea una deosebită. „Legea şi or-
dinea trebuie să devină concepte 
sacre ale societăţii noastre. Privitor 
la lupta împotriva criminalităţii, 
soluţia este eliminarea treptată a 
cauzelor sociale ale originii aces-
teia – sărăcia, şomajul şi educarea 
populaţiei în spiritul respectării 
legii”, spune Șor.

De asemenea, într-un mod 
populist şi împotriva practicilor 
democratice europene, Ilan Șor 
cochetează cu ideea „revenirii la 
pedeapsa cu moartea pentru cri-
minalii deosebit de periculoşi”.

În planul politicii externe, Par-
tidul Șor reia tezele Moscovei, po-
trivit cărora trebuie consolidată 
statalitatea moldovenească şi ne-
utralitatea militară.

Partidul Platforma Dreptate 
și Adevăr (Platforma DA)

Ca şi PAS-ul, şi Platforma DA 
are un program consistent de 51 de 
pagini care atinge exhaustiv toate 
domeniile prioritare ale statului. 
PPDA se declară o formaţiune care 
militează pentru „un stat democra-
tic de tip european, un stat de drept 
funcţional şi o economie socială de 
piaţă generatoare de prosperitate”.

În general, mesajele sunt de 
luptă împotriva corupţiei, reforma 
domeniului justiţiei şi scoaterea de 
sub „captivitatea politică” a insti-
tuţiilor statului.

PPDA optează pentru retragerea 
trupelor ruse de pe teritoriul Re-
publicii Moldova. Militează pentru 

relaţii privilegiate cu UE, apoi cu 
România, cu care îşi doreşte „apro-
fundarea relaţiilor de ordin politic, 
economic, comercial, cultural”.

„Din punct de vedere politic, 
integrarea europeană a R. Moldova 
înseamnă finalizarea reformelor, 
stabilitate democratică, creşterea 
nivelului de securitate, reîntregirea 
teritorială a statului”, se arată în 
programul PPDA.

Partidele unioniste – 
PUN și AUR

Principalele formaţiuni care vor 
concura pe acest segment sunt Par-
tidul Unităţii Naţionale (PUN) şi 
Alianţa pentru Unirea Românilor 
(AUR), care vrea să-şi consolide-
ze prezenţa politică în Republica 
Moldova.

AUR nu se prezintă, aşa cum o 
face în România, ca un partid de 
factură anti-europeană, ci invers. 
Constanta rămâne doar doza de 
populism afişată şi la Bucureşti, 
şi la Chişinău.

La rândul său, PUN se prezintă 
ca partid integru, oarecum elitist, 
bazat pe oameni de valoare, dar 
cu şanse infime să obţină cele 5% 
pentru a trece pragul electoral. 

PUN este un partid ce militea-
ză pentru unirea cu România, UE şi 
NATO. Partea socio-economică este 
prezentată în partea a doua a docu-
mentului propus de PUN şi liderul 
său, istoricul, profesorul şi fostul 
campion la box, Octavian Țîcu.

AUR a reuşit să coaguleze mai 
multe partide mici precum Partidul 
Liberal, Uniunea Salvaţi Basara-
bia şi Partidul Liberal-Reformator. 
Strategia a fost ca ele să nu meargă 
în bloc electoral, pentru a fi mai 
uşor ca AUR să atingă pragul elec-
toral de 5%.

Programul electoral al AUR în 
Moldova este unul socio-economic 
de factură populistă.

„Salariul minim de 6.000 de lei 
pe lună (circa 280 de euro); aloca-
ţii pentru întreţinerea copiilor de 
minim 1.000 de lei moldoveneşti 
pe lună; pensia minimă de 3.500 
de lei pe lună – sume nete după 
impozitare”, spune AUR.

Promisiunile sunt mai degrabă 
ireale şi populiste, în condiţiile în 
care în prezent salariul minim în 
Republica Moldova este de 115 euro, 
alocaţia pentru copii – 740 de lei, 
iar pensia minimă – 1.080 de lei.

Ilie GULCA, după Veridica.ro

Toamna anului 2015. Actuali lideri de partide la manifestațiile împotriva furtului 
miliardului din fața Parlamentului  
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Deştepţii din campanie 
şi proştii de după

A - p o l i t i c e

Timpul nu mai are răbdare și pe cititor 
îl răzbește revolta: spune odată ce-i cu 
aceste alegeri, nu umbla dumneata cu 
parabole și istorii medievale. Adică: 

răspunde durerii personajului clasic: Eu cu cine 
votez? Răspund: eu nu dețin marele adevăr. Mă 
mai gândesc. 

Mai ezit, mai examinez 
ofertele. Încerc să mă fac (mă-
car eu!) responsabil, de vreme 
ce politicienii şi susţinătorii 
lor ardenţi nu prea sunt. Nu 
vreau doar să-mi exprim sim-
patiile pentru o echipă şi pen-
tru o idee nobilă. Sau pentru 
alta, şi mai înălţătoare. 

Dacă toată lumea (inclusiv, 
actorii spectacolului public) 
a ajuns la concluzia că avem 
o clasă politică în bună par-
te consumată şi e nevoie de 
schimbare (solicitată şi de 
dezastruoasa guvernare so-
cialistă, prost gestionară a 
pandemiei şi a economiei, care 
a golit iresponsabil vistieria 
statului, a compromis relaţiile 
cu partenerii de dezvoltare), 
atunci hai să facem schimba-
rea. Resuscitarea sistemului 
politic rebutat (inclusiv, prin 
tumănelile deştepţilor de ser-
viciu) va fi o diversiune. 

Nu e o campanie simplă. 
Nici nu poate fi, de vreme ce 
alegerile sunt anticipate, adică 
extraordinare. Surprizele sunt 
în firea lucrurilor. Cine va 
intra în parlament? Care va fi 
numărul de deputaţi în fiecare 
formaţiune şi raportul general 
de forţe? Care vor fi posibilele 
alianţe postelectorale? Iar în 
consecinţă, care va fi viitorul 
acestui mirific tărâm geopo-
litic? 

Avem nu doar un public 
activ (nu şi implicat) şi o oaste 
de experţi cu viziuni-beton, 
care ştiu ce trebuie şi mai 
ales ce nu trebuie să facem, 
care cunosc cum se va încheia 
scrutinul şi închid gura oricui 
încearcă să le ceară argumente 
şi să le pună la îndoială logica. 
Sunt deştepţii campaniei. Cei 
care ştiu că tot ce se face „o 
fac nişte diletanţi”. Dacă i-am 
fi consultat pe ei, lucrurile ar 
fi mers cu totul altfel. Și în 
genere, „poporul nu merită 
decât ceea ce are”, alegerile 
sunt „fără rost”, ele „nu tre-
buia să aibă loc”, deoarece 
majoritatea lui Dodon din 
parlamentul dizolvat era mai 
bună decât majoritatea pe care 
el ar putea-o obţine în viitorul 
legislativ. 

Deşteptul din campanie, 
patriot cu voie de la poliţie, 
crezând că dacă mână aerul 
cu vorbe se schimbă atmo-
sfera, nici nu îşi dă seama 
că cicălelile lui bătrânicioase 
contribuie, în modul cel mai 
direct, la menţinerea stării 
de fapt. E absolut firesc să-ţi 

Ca orice mare eveniment spor-
tiv, un turneu internaţional de fot-
bal este şi un mare eveniment soci-
al. În această calitate, funcţionează 
întotdeauna ca un barometru cu 
care putem măsura starea vremii 
şi a naţiunilor. Atât a celor care 
şi-au trimis echipele pe teren, cât 
şi a celor care au rămas pe tuşă 
laolaltă cu reprezentativele lor. 
Dacă un studiu al moravurilor şi 
al mentalităţilor unei epoci poate 
porni de la analiza bucatelor pe 
care le consumă oamenii, atunci 
de ce nu ar fi posibilă o analiză 
din perspectiva marilor competiţii 
sportive? Chit că s-au mai făcut. 
Și se vor mai face, întrucât nu-i 
confruntare sportivă de anvergură 
care să nu ne spună ceva interesant 
şi despre felul nostru de a fi, despre 
virtuţile şi metehnele speciei.

Campionatul European 2021 
(numit cu o încăpăţânare pur bi-
rocratică „Euro 2020“) în curs de 
desfăşurare nu este, desigur, nici 
el o excepţie de la regulă, ilus-
trând cu exactitate cuplul motor 
şi turaţiile actuale ale societăţii 
postpandemice, postadevărate, 
post-postmoderne etc.: şi nerăb-
darea temătoare cu care ieşim, în 
sfârşit, din vizuina pandemică, şi 
frisoanele pe care încă ni le mai dă 
libertatea (de mişcare) fie şi parţi-
al recâştigată, dar şi mutaţiile de 
conştiinţă pe care le-au produs şi 
adâncit, pe fundal de criză, para-
digmele culturale dominante de 
azi, cu toate fixaţiile şi obsesiile 
lor neopuritane şi vag totalitare. 

Ar fi frumos să vorbim doar 
despre calitatea fotbalului jucat. 
Aşa, ca între amatori. Dar fotba-
lul este mai mult decât un joc, iar 
prin ceea ce aduce sau revelează 
în dinamica unei societăţi merită 
şi alte genuri de analiză decât cea 
a aşezării jucătorilor pe teren. 

Cât priveşte calitatea în sine a 
meciurilor de la acest European 
(chiar credeaţi că nu mă voi lăsa 
ispitit de oportunitate?), voi spune 
doar atât: urmăresc fotbalul inter-
naţional din 1986 şi constat, poa-
te spre surpriza celor care cred că 
există schimbare în toate, absenţa 
unor evoluţii sau involuţii substan-
ţiale în acest sport. Există cel mult 
turnee unde se joacă mai bine şi 
altele unde se joacă mai slab, dar 
asta nu denotă aproape niciodată 
o tendinţă calitativă în general, 
ci mai curând o formă mai bună 
sau mai proastă a participanţilor. 
Se spune, de exemplu, că fotbalul 
mai vechi era mai inventiv, mai 
tehnic, într-un cuvânt, mai „ro-
mantic“ (un clişeu de care lumea 
nu oboseşte de vreo trei decenii 
deja), dar şi ceva mai lent decât 
fotbalul fizic şi supratacticizat de 
azi. O fi, dar asta nu înseamnă că 
echipa lui Rossi din ’82 ori cea a 

lui Maradona din ’86 nu ar fi putut 
face faţă unei confruntări cu o na-
ţională puternică de acum: un alt 
regim de pregătire, o altă calitate a 
gazonului şi o perioadă de adaptare 
a organismului la vitezele de azi ar 
fi pus pe picior de egalitate, într-un 
turneu virtual, echipele din trecut 
cu cele din prezent.

Spuneam însă mai sus că fot-
balul nu este numai despre sche-
mele tactice şi precizia paselor, ci 
şi despre oamenii care îl iubesc, îi 
aşteaptă şi îl admiră. Dar mai ales 
îl interpretează în funcţie de felul 
în care simt şi gândesc realitatea 
aici şi acum. 

Un episod grăitor a fost reacţia 
la infarctul lui Christian Eriksen. 
Societăţile civilizate şi mass-media 
lor au pus, aidoma jucătorilor da-
nezi, un paravan între spectatori şi 
echipa de medici care îl resuscitau 
pe bietul lor coechipier. Au discu-
tat şi deplâns episodul în sine, sub-
stanţa dramatică a acestuia, şi au 
trăit cu speranţa că deznodământul 
fatal va fi evitat. Poate că unele 
societăţi civilizate nu mai cred în 
Dumnezeu atunci când aşteaptă o 
minune, dar minunea s-a întâm-
plat şi Eriksen e pe cale de recupe-
rare. Au fost însă şi televiziuni, v- 
şi b- loggeri, jurnalişti ş.a.m.d. care 
au ţinut să sară neapărat paravanul 
care despărţea în acel moment nu 
atât viaţa şi moartea danezului de 
ochii (fireşte) curioşi ai lumii, ci 
decenţa de indecenţă, bunul-simţ 
şi buna-cuviinţă de neruşinare şi 
nesimţire. O cameră indiscretă a 
surprins expresia chinuită a feţei 
lui Eriksen care tocmai îşi revenise 
după defibrilare. Acel cadru nefe-
ricit a devenit pe dată genericul 
tuturor hienelor din presă, TV, 
reţele sociale etc. 

Cineva a spus, la un moment 
dat, că modul în care unele pos-
turi TV din România au murse-
cat agonia lui Eriksen confirmă 
încă o dată, dacă mai era cumva 
nevoie, propensiunea maladivă, 
dar şi interesată, a mass-mediei 
de la Bucureşti pentru pornografie, 
necrofilie şi alte patimi josnice. Fe-
nomenul nu este, desigur, specific 
românesc – există o tendinţă de 
autodenigrare, înscrisă în codul 
social al românilor (cum s-a văzut 
şi în cazul episodului cu gazonul 
de pe Arena Naţională, declarat 
orezărie după ploaia torenţială 
de sâmbătă, dar care s-a dovedit 
a fi impecabil duminică, în ziua 
meciului), care ne face să credem 
că „mai rău ca la noi, la nimeni“. 
Adevărul e că nu numai o parte 
din români, ci şi o bună parte de 
omenire a „savurat“ cu nesaţ şi 
neruşinare moartea clinică a lui 
Eriksen pe ecranele televizoarelor 
şi ale mobilelor. Atâta doar că, în 
ţările unde oamenii bine-crescuţi 
au un cuvânt mai greu de spus şi 
unde mai există încă o presă cu 
tradiţii ce se respectă, fluxul acesta 
de imagini şi de pasiuni negative 
este perceput întotdeauna ca ceva 
marginal şi nu ca mainstream. 
Pentru oamenii cu mintea ne-
zombificată, tragică este însăşi 
posibilitatea morţii, nu şi faptul 
că nu s-a produs.

(va urma)

H a r t a  l u m i i

Câteva cuvinte 
despre… fotbal? (I)

votezi favoriţii (salut această 
opţiune onestă), să-i îndemni 
şi pe alţii s-o facă (iar dacă 
mai şi argumentezi alegerea, 
şansele echipei favorite cresc). 
Dar aruncând pietre în poten-
ţialul aliat, dăunezi cauzei şi 
favorizezi adevăratul adversar. 

Există raţiuni pentru fie-
care vot, deşi, nemuritoare şi 
rece, matematica ne pune în 
gardă. Scurt pe doi şi strict 
matematic, PAS va lua mult, 
dar nu toate voturile atribuite 
în decembrie Maiei Sandu: 
o parte se vor duce la PPDA, 
PUN, AUR sau blocul RU[-
satâi]. Pentru a forma ma-
joritatea (fără Usatâi şi fără 
Dodon), PAS va avea nevoie 
de un aliat. Strict matematic, 
nu există un alt reper credibil 
decât rezultatul ultimelor ale-
geri. Andrei Năstase a luat 43 
924 (dar eu aş credita PPDA 
cu un scor cel puţin dublu, 
graţie echipei şi prezenţei ei 
active în parlament). Octavian 
Țâcu a luat 27 170 (dar şi PUN 
speră un scor mai bun, fie şi 
pentru prezenţa în echipă a lui 
Iurie Reniţă sau Alexandru Ar-
sene). Dorin Chirtoacă a luat 
16 157 (dar AUR e mai mult 
decât Chirtoacă, absorbind, de 
dragul ideii nobile, mai toate 
formaţiunile unioniste. Scorul 
modest pe care l-a luat AUR în 
Moldova la parlamentarele din 
România (3400 de voturi sau 
9% din punctele puse în joc) 
nu trebuie luat în calcul, acolo 
a participat un alt contingent. 
Aşadar: cine atacă oricare 
echipă din această listă, dău-
nează.

Exprimarea emoţională a 
unei atitudini, fie şi prin vot 
„iraţional”, nu trebuie să ne 
sperie. Problema adevărată 
e alta. Voind să-ţi devansezi 
vecinul de palier şi lovind 
egoist în şansele posibilului 
aliat, îl propulsezi pe adversa-

rul real. Într-un eseu despre 
imbecili găseam definiţia: 
imbecil este cel care dăunează 
cuiva fără să aibă niciun folos 
din asta. Dacă în visul măreţ, 
ireproşabil ca mesaj public, îl 
readucem la putere pe Dodon, 
cine îşi va asuma responsabi-
litatea? 

Deştepţii din campanie şi 
proştii de după nu sunt două 
entităţi diferite. Sunt unii şi 
aceiaşi. Sunt imbecilii care dă-
unează fără să aibă nimic din 
asta (decât, poate, revărsarea 
unor frustrări ascunse). Pot să 
pun pariu că nici după aceştia 
nu vor recunoaşte că au dat în 
bară şi că au dăunat. Îi vom 
vedea tot atât de plini de im-
portanţă, comentând bilanţul 
bătăliei, făcând prognoze pen-
tru viitor şi mai şi afirmând cu 
seninătate: eu am presupus că 
va fi aşa, dar dacă nimeni nu 
m-a ascultat... 

Fără să recunoască acest 
amănunt: dezastrul e şi conse-
cinţa replicilor lor „deştepte”.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Deștepții  

din campanie şi 
proştii de după nu 
sunt două entităţi 
diferite. Sunt unii 

şi aceiaşi. Sunt 
imbecilii care 

dăunează fără să 
aibă nimic din 

asta (decât, poate, 
revărsarea unor 

frustrări ascunse). 
Pot să pun pariu că 

nici după aceştia 
nu vor recunoaşte 
că au dat în bară şi 

că au dăunat.
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MREAJA REȚELELOR

S-au făcut deja doi ani de când 
Plahotniuc a fost lăsat să evadeze 
din Republica Moldova. 

Sigur, în acest interval s-au 
schimbat multe. Se respiră mai 
uşor, e mult mai multă libertate 
în jur. Pentru mine, ca jurnalist, e 
ceva mai simplu să-mi fac treaba. 
Sunt lucruri importante, câştigate 
după mulţi ani de luptă. 

În rest însă, lucrurile stau cel 
puţin la fel de prost. Mai mult decât atât, nimeni încă nu a fost tras 
la răspundere pentru fărădelegile şi jaful generalizat al statului. 

Plahotniuc să zicem că este fugar, deşi este evident că trage în 
continuare sforile la Chişinău. Singura sa problemă e că uneori îi 
mai pronunţă numele Stoianoglo. 
Pentru că, în rest, niciun bun nu 
i-a fost sechestrat, niciun cent din 
miliardele furate nu s-a întors la 
stat. 

Mai grav este însă că toţi parte-
nerii săi la hoţie sunt bine-mersi, 
neavând nicio grijă cu justiţia. An-
dronachi în continuare trage sfori-
le şi face milioane din scheme, iar 
Nichiforciuc (borsetca borsetcii) 
îşi continuă nestingherit activită-
ţile din perioada lui Plahotniuc. 

Finul Candu are partid şi o face 
pe moralistul, iar Vasile Botnari a 
cheltuit câteva zeci de mii de euro 
şi este şi el bine-mersi, găzduind 
constant sabantuiuri cu bandiţii în 
complexul de lux în care locuieşte. 

Costea Borsetca, aciuat la Lon-
dra, vine practic în fiecare lună 
acasă şi nimeni nu-l întreabă nici măcar de sănătate. Iaralov se plimbă 
şi el bine-mersi prin Europa. Nu e exclus că mai trage şi el câte o fugă 
acasă din când în când. 

Cu mici excepţii, judecătorii şi procurorii care l-au slujit pe Pla-
hotniuc sunt şi ei în funcţii şi fac „dreptate” în continuare, fiind ne-
stingheriţi. 

Șor corupe în continuare sute de mii de moldoveni şi va fi în viitorul 
Parlament cu o prezenţă confortabilă de deputaţi. 

De ce e aşa? Salutări în primul rând procurorului general Stoianoglo! 
Care, printr-o simplă coincidenţă desigur, de când Platon îi plânge 
de milă lui Plahotniuc, a uitat deja să-i mai şi pronunţe numele lui 
Al Capone de Grozeşti.

Salutări în primul rând 
procurorului general 
Stoianoglo!

Unchiul ALEXANDRU NAGA-
CEVSCHI. 

În luptele de la Țiganca o schijă 
de obuz i-a smuls mâna stângă din 
umăr, iar alte schije i-au pătruns 
în abdomen şi coapsă, a mai trăit 
doar patru ore. Ultima scrisoare 
de la El către soţie.

25. VI. 1941

Xenia mea scumpă,

îţi scriu aceste rânduri în bu-
buit de tun şi cântec de mitraliere, 
pe când încă sunt întreg la suflet 
şi la trup. Clipa decisivă poate fi 
oricând. Ce tragic e să ştii că din 
moment în moment poţi termina 
cu viaţa pe care încă n-ai trăit-o 
şi din care n-ai înţeles încă nimic. 
Tu ştii cum am trăit. Ani de mun-
că şi lipsuri pierduţi prin liceu şi 
universitate, irosiţi în tremurul 
emoţiei examenelor.

În clipa aceasta îmi retrăiesc 
viaţa săracă în bucurii şi atât de 
bogată în dureri.

Din toate se desprind luminoa-
se frumoasele zile ale primelor 
noastre îmbrăţişări: ca şi grija 
ta de mamă de mai târziu. N-am 
crezut niciodată c-am s-ajung să 
trăiesc aceste clipe atât de tragice.

Îţi scriu poate fără şir, dar te 
rog să mă crezi că nu mă pot con-
centra.

În momentul când a pornit 
acţiunea la ora 3,15 în noaptea 
de 21 spre 22 iunie 1941 eram la 

Ultima scrisoare
cartierul Diviziei ca furier.

Îmi închipuiam că poate soarta 
care m-a urmărit până acum mă 
favorizează, căci eram oricum mai 
ferit de pericol; dar m-am înşe-
lat, căci Compania m-a cerut în-
trucât sunt încheietor de pluton, 
adică locţiitor de comandant de 
pluton. Acum mă gândesc cât de 
nedreptăţit am fost când nu m-au 
trimis la şcoala de ofiţeri, fiind şi 
propus, numai fiindcă mă numesc 
NAGACEVSCHI.

Sunt bun acum ca sergent acolo 
unde nu eram bun ca ofiţer.

Și nu mi-i de mine, ci de voi, 
căci nu ştiu cum va fi cu pensia 
mea de profesor.

Cu cea de ofiţer, era altfel.
Tu să nu mă laşi până nu-ţi 

vei căpăta toate drepturile, căci 
lumea-i rea.

Mă tot întreb adesea: Oare 
o să te mai văd? Oare micuţa 
Lilişor să rămână fără tată. E 
groaznic. Simt cum se rupe ceva 
din sufletul meu. E teribil, kis-
suco dragă, să ştii că te pândeşte 
moartea din orice ungher. Simţi 
Tu că scrisul mi-i nervos, mai 
mult decât până aici... Am fost 
întrerupt de mitralierele unor 
avioane inamice.

M-am mai liniştit. Dar vai de 
liniştea aceasta. Oare Dumnezeu, 
care m-a ajutat în atâtea împreju-
rări, mă va lăsa de data aceasta?

Ce să-i promit eu oare şi cum 
să-l rog să mă ajute să scap cu 
bine din toate acestea?

Parcă am rupt orice contact cu 
lumea în care am trăit până ieri. 
Sunt alt om, acela al tranşeelor, 
omul cârtiţă. Constat că instinctul 
de conservare individuală primea-
ză. Că măreţele idealuri rămân în 
umbră ca podoabe ale retoricii 
pentru dosul frontului.

N-am putut să vă schimb cursul 
destinului.

M-am supus lui fără şovăire şi 

poate am fost în stare să-i opun 
voinţa mea. Câţi în situaţia mea 
nu se găsesc decât prin birouri sau 
chiar acasă, iar mâine se vor bate 
cu pumnul în piept. Ca totdeauna 
am fost prea egoist şi ţi-am vorbit 
numai de mine.

Tu cum o duci, sărmana mea 
soţioară, singurică alături numai 
de puişorul nostru mic, Lilica. 
Unde oare vă mai găseşte scri-
soarea mea?

Să fie acestea ultimele rânduri 
pe care ţi le scriu?

Cine ştie în clipa aceasta, draga 
mea, nu-ţi cer decât să-mi păstrezi 
doar amintirea. Încolo fă cum te 
va povăţui Cel de Sus. Te sărut 
cu drag de mii de ori pe Tine şi 
pe Lilica şi vă îmbrăţişez cu toată 
căldura sufletului meu.

Vă doresc sănătate şi mult 
noroc.

Al tău soţ şi al Lilicăi tată, 
Alexandru

Evoluţia conştiinţei umane, pierdută, 
undeva, pe drum

Ce aberaţie, să citeşti pe si-
te-ul „Dilemei vechi” un text su-
perb al lui Mircea Cărtărescu, 
despre lumile lui Dante, şi să 
fii agresat de publicitatea elec-
torală a blocului socialiştilor şi 
comuniştilor din RM: „Împreună 

vom învinge! Vom lupta pentru 
a împiedica transformarea ţării 
într-o colonie lipsită de drepturi 
a Occidentului! Ne mobilizăm 
împotriva unionismului!” şamd. 
Simpaticul, apoliticul Google ne 
serveşte nu doar hrană „pen-
tru minte, inimă şi literatură” 
ci, iată, şi abjecte produse de 
spălare a creierului; e deschis, 
vorba lui Umberto Eco, pentru 
toţi detracaţii, toţi complexaţii 
care ne otrăvesc viaţa. Și aici... 
n-am cum să-mi reprim un gând 
melancolic. Dacă pe vremea so-
vietelor în Basarabia, înainte de 
‘89, citeam cărţi româneşti cu 
lanterna sub plapumă, pentru că 

erau interzise, azi, în „minunata 
lume nouă” a Internetului, uni-
versal şi democratic, după 30 de 
ani de independenţă a Republicii 
Moldova, ajungi la scriitorii ro-
mâni făcând slalom printre re-
clamele românofobe, anacronice, 
ale urmaşilor lui Lenin şi Stalin 
(de reclame, nu-i vorbă, scapi 
uşor printr-un click, dar asta nu 
le face să dispară din magma in-
comensurabilă a netului, unde îşi 
continuă lucrarea de învrăjbire 
şi tembelizare colectivă). Teh-
nologiile au avansat, mai greu 
cu evoluţia conştiinţei umane, 
pierdută, undeva, pe drum, evo-
luţia...

Vitalie CIOBANU

Elena CEBOTARI

Până acum am refuzat eveni-
mente şi interviuri (lumea nu se 
va prăpădi fără mine), azi însă am 
comis o excepţie. N-am putut în-
gădui ca un străin să citească (cu 
accent sau schimonosit) nume ba-
sarabene de deportaţi. Tot e mai 
omeneşte când îţi citeşte numele 
(chiar şi peste 80 de ani/chiar şi 
într-o ţară străină) unul de-al tău 
(cu diftongi şi diacritice pronunţate 
româneşte).

Ca mine au mai gândit două neveste harnice, astfel am alcătuit o 
sfântă treime, în scuarul Parlamentului European de la Bruxelles. Am 
împărţit la trei listele cu deportaţi.

Adriana şi cu mine nu avem bunici deportaţi. Am făcut-o pentru 
alţii. Pentru noi era important să le pronunţam tare, răspicat şi desluşit 
numele, să se zguduie scuarul.

Natalia a avut bunici deportaţi. A citit cu inima şi cu mari emoţii.
Revelaţia mea de azi a fost să găsesc printre deportaţii „mei” (ve-

deţi listele mai jos) multe nume evreieşti. Nicidecum nu m-am gân-
dit dimineaţa, că azi voi pronunţa în microfon aşa nume ca Dmitri 
Șlihenmaer, Emanuil Malamudman, Rahil Moldaver (+4 membri de 
familie), Malca Țucherman (+3 membri de familie), Vera Vaincrat 
(+4 membri de familie) etc.

Revelaţia a doua a fost să aud nume româneşti în listele citite de 
estonieni, lituanieni, ucraineni.

Lumea se uita la noi ca la mirese (la mine mai puţin). Cu admiraţie 
şi interes pentru iile brodate (lucrul fetelor).

Dacă vreţi s-o tachinaţi pe Adriana, strigaţi admirativ spre ia ei 
superbă: Slava Ukraini! Ea săraca tot s-a săturat azi să răspundă blând 
şi trist: I’m from Moldova! Мы из Молдавии! De Moldavie, măăăi!

Lumea încă n-a aflat că femeile cu mâini de aur s-au născut în 
Moldova.

Deportaţi pomeniţi la 
Parlamentul European

Lilia CALANCEA

Alexandru COZER

Finul Candu 

are partid 
şi o face pe 

moralistul, iar 
Vasile Botnari a 
cheltuit câteva 
zeci de mii de 

euro şi este şi el 
bine-mersi.

Diaspora contează, 
cât este trează!!!

Am privit un material video, în 
care, un ciocălău de partid stri-
ga că „Diaspora contează, atunci 
când votează!”. 

Și ăştia se dau mari salvatori 
şi proeuropeni!!! 

Spuneţi-i ciocălăului că Dias-
pora contează MEREU!! Nu doar 
atunci „când votează”!! 

Noi ştim că, pentru ei, contăm 

doar la alegeri şi că ei au nevoie 
de Diasporă doar pentru vot! Dar 
noi suntem cetăţeni ai R. Moldova 
anul întreg! Nicidecum, doar o zi, 
la alegeri!

Cum, naiba, îi mai ţine pămân-
tul?!! 

Nici nu se sfiesc să recunoască! 
Diaspora contează, cât este 

trează!!!Alexandru CAZACU DOR
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Grigore Repeşciuc a vrut să fie informat zilnic 
pe telefon despre infracţiunile care 
se comit la Căuşeni. Poliţia i-a respins cererea

Grigore Repeșciuc, ales deputat pe lista 
Partidului Democrat în circumscripția 
35 Căușeni, a cerut de la Inspectoratul 
de Poliție (IP) Căușeni să-i trimită zilnic, 

pe Viber, WhatsApp sau email informația privind 
infracțiunile înregistrate în raza raionului Căușeni. 
El a solicitat și datele statistice din primele cinci 
luni ale anului 2020 despre crimele grave. Poliția a 
refuzat să execute solicitarea. S-a ajuns la judecată, 
iar deputatul a pierdut procesul.

Anul trecut, în luna mai, Gri-
gore Repeșciuc a expediat la 
IP Căuşeni o cerere de acces 
la informaţie. Invocând Legea 
privind statutul deputatului în 
Parlamentul Republicii Moldova, 
el a cerut ca în fiecare zi să-i fie 
transmisă pe Viber, WhatsApp 
sau la adresa de email informaţia 
despre toate infracţiunile înre-
gistrate depuse la poliţia raio-
nului Căuşeni. În altă solicitare 
expediată în aceeaşi zi, parla-
mentarul a cerut ca poliţiştii să-l 
informeze despre crimele comise 
în raion şi dacă ele au fost des-
coperite, iar în caz că nu – să îi 
explice de ce. Repeşciuc a rugat 
ca acest tip de informaţie să îi 
fie expediat lunar.

IP din Căușeni 
l-a trimis 
la Serviciul Tehnologii 
Informaționale al MAI

Grigore Repeşciuc este poliţist 
de profesie. El a fost inspector al 
poliţiei rutiere aproape 20 de ani, 
apoi a deţinut funcţiile de şef al 
Secţiei de examinare şi evidenţă a 
transportului Căuşeni, de comisar 
de poliţie al raionului, dar şi de 
şef al Direcţiei stări excepţionale 
zonale.

Deputatul a declarat pentru 
portalul MoldovaCurata.md că 
poliţia nu mai lucrează ca atunci 
când era el şef:

„Trebuia să fac o statistică pe 
toate accidentele rutiere, să ana-
lizez un articol al Codului Con-
travenţional. Eu am cerut să fiu 
informat în calitate de deputat 
ales pe Circumscripţia 35. Ca 
fost comisar, ştiu că toată infor-
maţia trebuie să fie furnizată în 
fiecare dimineaţă pentru fiecare 
conducător din raion. Eu ca de-
putat-conducător trebuia să fiu 
informat în toată dimineaţa. Am 
cerut să îmi trimită pe Viber. Ei 
categoric au refuzat, prin diferi-
te explicaţii, că nu am dreptul la 
această informaţie. Și eu îmi pun 
întrebarea: dar oare deputatul nu 
are dreptul la informaţie liberă 
şi publică?”. 

IP Căuşeni a refuzat să îi ofere 
informaţia cerută, motivând că 
datele despre numărul de infrac-
ţiuni zilnice pot fi obţinute prin 
intermediul Serviciului Tehno-
logiilor Informaţionale al Mi-
nisterului Afacerilor Interne, iar 
informaţia privind infracţiunile 
grave, gradul de descoperire şi 
motivele nedescoperirii lor poate 
fi obţinută prin intermediul or-
ganului de urmărire penală din 
subdiviziunea teritorială.

Despăgubiri morale: 
10 mii de lei pentru 
Repeșciuc, 10 mii de lei 
pentru avocată 
și cheltuieli 
de judecată

Nemulţumit de aceste răspun-
suri, Grigore Repeşciuc a expediat 
cereri prealabile către şeful In-
spectoratului General al Poliţiei 
şi către şeful IP Căuşeni. Avocata 
sa, Natalia Bayram, a cerut şi ea 
aceeaşi informaţie, dar şi tragerea 
la răspundere contravenţională a 
şefului IP Căuşeni, Ștefan Burdilă. 
Nici de data aceasta cererile nu 
le-au fost soluţionate.

În luna iulie 2020, avocata a 
depus cerere de chemare în ju-
decată împotriva Inspectoratului 
General al Poliţiei al MAI şi IP 
Căuşeni, solicitând:

 a constata faptul îngrădirii 
dreptului de informaţie; 

 a obliga Inspectoratul de Po-
liţie Căuşeni şi Inspectoratul Ge-

neral al Poliţiei să furnizeze lunar 
informaţia solicitată de deputatul 
în Parlament, Grigore Repeşciuc, 
cu privire la criminalitatea în ra-
ionul Căuşeni; 

 a constata faptul îngrădirii 
dreptului la apărare, libertate şi 
independenţă în activitatea de 
avocat prin răspunsul Inspecto-
ratului General al Poliţiei şi răs-
punsul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Grigore Repeşciuc a cerut şi 
despăgubiri morale – 10 mii de 
lei pentru sine şi alte 10 mii de 
lei pentru avocata sa. La fel, a 

pretins şi acoperirea cheltuielilor 
de judecată din contul IGP.

Magistrații au invocat 
protecția datelor 
cu caracter personal

În luna martie curent, Judecă-
toria Chişinău a respins solicitarea 
lui Grigore Repeşciuc, pe motiv că 
deputatul nu a indicat necesitatea 

acestei informaţii, dar invocând 
şi protecţia datelor cu caracter 
personal.

„Mai mult, statutul de depu-
tat nu scuteşte reclamantul de a 
indica în solicitările sale scopul 
şi motivul acestora. Suplimen-
tar, în confirmarea corectitudinii 
răspunsurilor pârâţilor, este de 
menţionat şi pct. 2 din Decizia 
Centrului Naţional pentru Protec-
ţia Datelor cu Caracter Personal 
nr. 246 din 20.09.2019, conform 
căreia a dispusă încetarea imedi-
ată şi definitivă a operaţiunilor de 
prelucrare a datelor cu caracter 

personal de către Poliţia Republi-
cii Moldova prin intermediul apli-
caţiilor „Viber”, „Instagram” etc. 
(…). Reclamantul, în solicitările 
sale, a indicat expres că solicită 
de a-i fi expediată informaţia pe 
Viber, WhatsApp sau adresa de 
email, ceea ce este inadmisibil pe 
motivele indicate”, se spune în 
hotărârea instanţei. 

Judecătorii au dat câştig de 
cauză Inspectoratului de Poliţie 
Căuşeni şi Inspectoratului Gene-
ral al Poliţiei, argumentând că ele 
au interpretat corect normele de 
drept. Magistraţii au respins şi 
pretenţiile financiare. Hotărârea 
nu este însă definitivă, iar Grigore 
Repeşciuc susţine că o va ataca la 
Curtea de Apel.

Trecut marcat
de interese 
personale

După funcţiile din poliţie, Gri-
gore Repeşciuc a deţinut şi două 
mandate de primar al oraşului 
Căuşeni, din anul 2011 până în 
februarie 2019. În activitatea sa 
la Primărie, a fost implicat în 
conflicte de interese. Portalul 
MoldovaCurata.md a descoperit 
că în anii 2017 şi 2018 Primăria 
a încheiat contracte cu firma so-
crului primarului, „Dragoş Ca-
menşcic” SRL, în valorare totală 
de aproximativ 700 de mii lei, 
pentru iluminatul stradal şi în-
grijirea veceurilor publice din 
oraş, iar cu firma soţiei, „Gala-
xia-Parc” a încheiat un alt con-
tract, de 130 de mii de lei, pentru 
„servicii şi activităţi de agrement 
pentru copii”.

La solicitarea portalului Mol-
dova Curată şi a Procuraturii 
Anticorupţie (PA), în decembrie 
2018 ANI a pornit un control, la 
finalul căruia a constatat exis-
tenţa unui conflict de interese. 
G. Repeşciuc a contestat actul 
ANI în judecată, iar în prezent 
dosarul se examinează la Curtea 
de Apel Chişinău.

Grigore Repeșciuc/Sursa: Orheitv.md 

Tot MoldovaCurata.md a scris 
că în luna iulie 2018 Grigore Re-
peşciuc şi-a angajat ginerele la 
Primărie, în calitate de şofer. Și în 
acest caz ANI a constatat existenţa 
unui conflict de interese.

În doi ani, 
în trei partide

La alegerile din februarie 2019, 
Repeşciuc a fost ales deputat pe 
listele PDM. Un an mai târziu, 
împreună cu Andrian Candu, 
Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari, 
Eleonora Graur, Corneliu Pad-
nevici s-a desprins de la PDM 
şi a format grupul parlamentar 
„Pro-Moldova”.

La scurt timp însă a părăsit şi 
această formaţiune, declarând că 
rămâne neafiliat.

„Am decis să părăsesc gru-
pul parlamentar Pro Moldova, 
iar în continuare voi activa ca 
deputat neafiliat. Tot ce am fă-
cut, ce avem în gând să facem 
împreună cu susţinătorii mei şi 
în binele alegătorilor, rămâne în 
vigoare”, a spus atunci Grigore 
Repeşciuc.

La alegerile parlamentare din 
11 iulie 2021 Grigore Repeşciuc se 
regăşeşte deja pe lista Partidului 
Politic „Șor”.

Candidatul a declarat pentru 
MoldovaCurata.md că rezonează 
cu acest partid, iar ajungând la 
putere, va lucra ca să facă Mol-
dova să arate ca oraşul Orhei. În 
lista Partidului „Șor” figurează şi 
foştii democraţi care au emigrat 
împreună cu Grigore Repeș-
ciuc: Sergiu Sîrbu, Eleonora 
Graur, Elena Bacalu, Ruxan-
dra Glavan și Gheorghe Bra-
șovschi.

Autor: Lilia Zaharia

Acest material apare cu suportul 
Fundației Soros Moldova. 

Fundația nu intervine în politica 
editorială a redacției.
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Mat pe tabla justiţiei. 
Cine e marele perdant

Mutarea făcută de Curtea Con-
stituţională pe tabla justiţiei a sto-
pat o altă mişcare a socialiştilor şi 
anume de a-şi promova omul lor 
ca magistrat la Curtea Constitu-
ţională, în urma tentativei eşuate 
de desemnare a lui Boris Lupaşcu.

Cum a fost instaurat 
controlul la CSM

Legea nr. 193 din 20 decembrie 
2019 prin care în structura CSM 
au fost adăugaţi patru membri din 
cadrul academic a fost votată de 
către majoritatea parlamentară 
PDM-PSRM, formată în urma 
demiterii Guvernului condus de 
Maia Sandu. În culise se vorbeşte 
că, prin implementarea Legii nr. 
193 care a provocat reacţii adverse 
în societate, a început controlul 
lui Igor Dodon asupra sistemu-
lui judecătoresc, fiind ajutat de 
vasalul său credincios, Maxim 
Lebedinschi, şeful aparatului 
prezidenţial, Nicolae Posturusu, 
consultat de către ex-preşedin-
tele Curţii Supreme de Justiţie, 
Mihai Poalelungi, ultimul fiind 
anterior slujitor al intereselor lui 
Vladimir Plahotniuc. Cât priveşte 
activitatea CSM-lui, aceasta era 
controlată de Maxim Lebedinschi.

Astfel, pentru implementarea 
legii, a fost dat start concursu-
lui pentru desemnarea a patru 
membri CSM. În concurs s-au 
înscris 18 candidaţi, printre care 
ex-judecătorul Curţii Constitu-
ţionale, Nicolae Osmochescu, şi 
cunoscutul savant şi autor al mai 
multor lucrări ştiinţifice, inclusiv 
manuale, Sergiu Băieşu. Se credea 
că ultimii doi se vor regăsi obli-
gatoriu în lista membrilor CSM.

La 13 martie 2020, socialistul 
Vasile Bolea, preşedinte al Comi-
siei juridice pentru numiri şi imu-
nităţi, semnează Decizia privind 
rezultatele concursului pentru 
selectarea candidaţilor la func-
ţia de membru al CSM din partea 
Parlamentului, prin care au fost 
anunţaţi câştigători Carolina Ciu-
gureanu-Mihăiluţă, Elena Belei, 
Valentina Coptileţ şi Ion Creţu.

Conform modificărilor operate 
în decembrie 2019, interimatul 
funcţiei de preşedinte al CSM era 
asigurat de către decanul de vârstă 
dintre membrii CSM.

Graţie modificărilor făcute de 
coaliţia PSRM-PDM, în CSM se 
mai eliberează un fotoliu, iar func-
ţia este suplinită de către Anatol 
Pahopol care în perioada respec-
tivă se pregătea să plece la pensie. 
Pahopol a fost ales în calitate de 
membru supleant al CSM în cadrul 
Adunării Generale a judecătorilor 
din 20 octombrie 2017.

Magistratul se răzgândeşte să 
se pensioneze şi revine în sistem, 
astfel ca la finele lunii mai 2020 
să fie detaşat de la Curtea de Apel 
ca membru al CSM.

La majoritatea formată se mai 
alătură ministrul Justiţiei, Fadei 
Nagacevschi, şi procurorul gene-
ral, Alexandr Stoianoglo, membri 
din oficiu ai CSM.

Cumetri și colegi 
de facultate

Cel mai înalt punctaj, conform 
listei semnate de Vasile Bolea, l-a 
avut Carolina Ciugureanu-Mihăi-
luţă, fiica fostului judecător de la 
Curtea de Apel Chişinău, Mihail 
Ciugureanu. Acesta a fost suspen-
dat din funcţie după ce pe numele 
său a fost pornit un dosar penal 
pentru abuz în serviciu pentru că 
a emis o decizie prin care l-a favo-
rizat pe fiul său, Alexandru Ciu-
gureanu, implicat într-o schemă 
de acaparare a terenurilor.

La rândul său, şi Alexandru 
Ciugureanu are statut de învinuit 
într-un alt dosar legat de scheme 
cu terenuri în municipiul Chişi-
nău.

Din grupul de lucru care a in-
vestigat frauda a făcut parte şi 
ofiţerul de urmărire penală din 
cadrul CNA, Serghei Țugui.

La scurt timp de la desemnarea 
Carolinei Ciugureanu-Mihăiluţă 
ca membru al CSM, Serghei Țugui, 
pe atunci audient al Institutului 
Naţional al Justiţiei, a dat alar-
ma şi a declarat oficial că a fost 
ameninţat de către Alexandru 
Ciugureanu că nu va promova 
examenele de absolvire la INJ 
pentru că i-a investigat frauda.

În breaslă se vehiculează că 
Alexandru Ciugureanu ar fi cumă-
tru cu Vasile Bolea şi Maxim Le-
bedinschi, care au avut un cuvânt 
greu la desemnarea câştigătorilor 
concursului.

Cea de a doua câştigătoare a 
concursului a fost Elena Belei, 
şefa Departamentului Drept 
Procesual Civil al Facultăţii de 
Drept din cadrul USM, condusă 
de Sergiu Brânză. Despre Brânză 
s-a vehiculat că ar fi fost unul din 
consultanţii lui Veaceslav Platon.

Elena Belei ar fi fost susţinută 
în concurs de către Maxim Lebe-
dinschi şi deputatul Igor Vremea.

Belei a fost surprinsă într-o în-
registrare video în biroul lui Brân-
ză, în timp ce îl ruga pe acesta să 
intervină în favoarea cumnatului 
ei, Valeriu Roşca, învinuit într-un 
dosar penal.

Soţia lui Sergiu Brânză, fosta 
judecătoare a Curţii de Apel Chi-
şinău, a avut statut de învinuit 
în dosarul „celor 5 magistrate”, 
intentat pentru acţiuni de corup-
ţie. Magistratele au fost achitate 
nu demult de către un complet 
din trei judecători, dintre care cel 
puţin doi ar fi controlaţi de Dodon 
prin intermediul lui Lebedinschi.

Elena Belei este colegă de fa-
cultate cu Vladislav Clima, pe care 
CSM l-a desemnat toamna trecută 
câştigător al concursului pentru 
funcţia de preşedinte al Curţii de 
Apel Chişinău. După semnarea de 
către Igor Dodon a decretului de 
numire a lui Clima, magistratul a 
dat o petrecere la un restaurant 
din Chişinău, printre invitaţi fiind 
şi Elena Belei.

În 2016, Clima a aprobat tran-
sferul a $700 de mii de la o com-
panie offshor din Panama, legată 
cu Metalferos. Inspecţia judiciară 
din cadrul CSM a vrut să verifice 
dosarul în cauză, însă acesta a 
fost preluat de către Procuratura 
Anticorupţie. Pe 24 iulie 2020, 
după venirea Elenei Belei la CSM, 
inspecţia judiciară a decis să nu îl 
tragă la răspundere disciplinară 
pe Vladislav Clima.

Vladislav Clima a fost demis 
recent de la conducerea Curţii de 
Apel Chişinău printr-un decret 
semnat de Maia Sandu.

Cea de a treia câştigătoare a 
concursului a fost Valentina Cop-
tileţ, prorector al Universităţii 
„Constantin Stere”. Aceasta nu a 
renunţat la funcţia de conducere 
de la instituţia de învăţământ, 
aflându-se astfel în conflict de 
interese în perioada exercitării 
mandatului la CSM.

Despre Valentina Coptileţ se 
vorbeşte că este cumătră cu Ma-
xim Lebedinschi.

În perioada deţinerii manda-
tului de către Valentina Coptileţ, 
fiul ei, Valeriu, inspector la postul 
vamal Giurgiuleşti, a avansat în 
carieră. Mai întâi, în august 2020, 
Valeriu Coptileţ a fost transferat 
la postul vamal Leuşeni, iar în 
mai 2021, a fost numit respon-

sabil de tură, cu 20 de vameşi în 
subordine.

În culisele breslei se vehicula 
că pentru acest serviciu Valentina 
Coptileţ urma să promoveze şi să 
voteze omul lor pentru funcţia de 
judecător la Curtea Constituţi-
onală.

Ion Creţu este lector la Facul-
tatea de Drept a USM, coleg cu 
Elena Belei.

Se vehiculează că Ion Creţu este 
cumătru cu deputatul socialist, 
Radu Mudreac, care l-ar fi ajutat 
să câştige mandatul de membru 
al CSM. Nu fără obligaţia de a 
întoarce anumite poliţe pentru 
partid.

Manevra socialiștilor 
eșuează

În concursul pentru funcţia de 
judecător al Curţii Constituţionale 
s-au înscris 16 candidaţi, printre 
care şi deputatul socialist Vasile 
Bolea. Acesta a fost eliminat din 
concurs pe ultima sută de metri 
după ce s-a constatat că nu avea 
stagiul de 15 ani de activitate în 
domeniul dreptului.

Sursele noastre susţin că, de 
fapt, Bolea ar fi fost conştient de 
această problemă, însă înscrierea 
în cursă ar fi fost făcută pentru 
a sustrage atenţia mass-media 
şi a partidelor de opoziţie de la  
adevăratul candidat pe care ar fi 
încercat să-l promoveze în funcţia 
de judecător constituţional.

Acest candidat ar fi fost Lilia 
Mărgineanu, decan al Facultă-
ţii de Drept a ULIM şi membru 
al Consiliului Superior al Procu-
rorilor.

Curtea Constituţională însă 
a dat peste cap planul PSRM cu 
doar câteva zile înainte ca CSM 
să desemneze candidatul pentru 
CC. După decizia Curţii, CSM a 
revenit la vechea componenţă. Ca 
rezultat, nici unul din candidaţi 
nu a întrunit numărul necesar de 
voturi şi urmează să aibă loc un 
nou concurs.

Julieta SAVIȚCHI

Decizia privind neconstituționalitatea 
Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 
pentru modificarea unor acte legislative 
și a Hotărârii Parlamentului nr. 53 din 

17 martie 2020 privind numirea unor membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii, pronunțată 
de Curtea Constituțională săptămâna trecută, 
a desființat o majoritate formată în organul de 
autoadministrare judecătorească, care pe parcurs 
a promovat sau a absolvit de sancțiuni disciplinare 
mai mulți magistrați controversați, agreați de 
fosta guvernare socialistă. Surse din cadrul CSM 
susțin că a fost o schemă bine pusă la punct prin 
care fostul președinte Igor Dodon a promovat în 
sistem oamenii săi, iar schema ar fi fost gestionată 
din umbră de către Maxim Lebedinschi, omul 
socialiștilor la CEC, căruia i se datorează decizia de 
a nu majora numărul secțiilor de votare din afara 
R. Moldova.
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– Dragă Varvara Buzilă, 
povestește-ne, te rog, des-
pre participarea ta la reali-
zarea proiectului „Floarea 
vieții”.
Suntem un grup mic de rea-

lizatori ai filmului documentar 
„Floarea vieţii”, eu am rolul de 
consultant ştiinţific, ceilalţi sunt 
cineaşti  tineri, talentaţi. M-a 
captivat ideea, gândită de ei, de 
a salva prin imagini video, foto 
şi desene secvenţe relevante din 
decorul nostru arhitectural.  Fil-
mul va oferi un parcurs al acestui 
tezaur spre a fi util sub diferite 
forme celor care au capacitatea de 
a rezona la ritmurile, volumetriile 
autohtone. Arhitectura popula-
ră, decorul ei, cu atât mai mult, 
sunt mereu atractive pentru mine. 
Până acum nu am avut şansa, nici 
mijloacele necesare pentru a le do-
cumenta, aşa cum merită, pentru a 
le face cunoscute, înţelese şi apre-
ciate. În spaţiul nostru ritmurile 
de construcţie şi de remodelare a 
formelor arhitecturale sunt mult 
mai dinamice decât în orice alte 
părţi. Regret că acestea nu au fost 
inventariate în timp util.

– În ce localități ați mers 
pentru a face filmări?
Până în prezent, am filmat 

şi fotografiat în satele sorocene 
de pe malul Nistrului (Vasilcău, 
Racovăţ, Vărăncău, Slobozia Cre-
mene), în cele care moştenesc ar-
hitectura în lemn din Codrii Cen-
trali (Bardar, Negrea, Bălceana, 
Temeleuţi, Vălcineţ, Vorniceni 
etc.), arhitectura vernaculară în 
piatră constituită la Orheiul Vechi 
(Brăneşti, Piatra, Morozeni, Incu-
leţ, Ivancea, Butuceni, Morovaia 
etc.), decorul gospodăriilor din su-
dul republicii (Valea Perjii – două 
sate, Congaz, Beşalma, Chirsova 
etc.), am fost în zona băştilor (Ro-

şietici, Ghindeşti, Soloneţ, Țâra), 
dar şi în multe alte localităţi izola-
te, spre care uneori nici drumurile 
nu ţin să te ducă neapărat, dar 
care au păstrat elemente, uneori 
case, gospodării demne de toată 
admiraţia. 

Cercetarea continuă. Urmează 
să documentăm mai multe loca-
lităţi din bazinul Nistrului, vom 
urca până la Naslavcea, apoi vom 
coborî până la ultima localitate a 
raionului Ștefan-Vodă. 

– Oamenilor de pe Nistru 
le place mult să-și împo-
dobească casele?
Nistrenii au etalat prin gar-

duri, porţi, stâlpi, uşi, ferestre, 
cerdacuri, creste de acoperişuri 
şi atâtea altele, anumite forme 
confortabile psihicului şi menta-
lităţii lor. Soluţiile decorative ale 
nordului, bunăoară, sunt arătoase 
sau chiar făloase, cum le apreciază 
chiar autorii lor. Căutăm soluţii 
arhitecturale ingenioase, inte-
resante, modele de valorificare 
ecologică şi estetică a materiale-
lor locale care pot face obiectul 
dezvoltării turistice locale. Ne 
bucurăm mult când oamenii ne 
poftesc în casele lor ca să ne ara-
te interioarele amenajate în stil 
tradiţional sau modern. 

– De ce ați ales pentru film 
titlul „Floarea vieții”? 
Floarea vieţii este un motiv or-

namental din clasa rozetelor care 
are şase petale, egal circumscrise 
în cerc, formă perfectă, propor-
ţională, armonioasă. Este o figu-
ră din geometria sacră. Ea redă 
procesul de apariţie a materiei 
din vibraţiile energiei universa-
le. Este sursa tuturor formelor de 
viaţă, a armoniei dintre ele,  este 
forţa vieţii. Și noi, realizatorii fil-
mului, ca şi foarte mulţi oameni 

„Pentru mine participarea 
la proiectul „Floarea vieţii” 
este o experienţă totală”

Un grup de cineaşti efectuează expe-
diţii prin sate aflate pe malul drept şi pe 
cel stâng al Nistrului, pentru a căuta, a 
descoperi şi a filma elemente de decor ce 
împodobesc casele de la ţară. Materialul 
adunat va fi folosit pentru turnarea filmu-
lui documentar „Floarea vieţii”. Proiectul 
este realizat de PNUD Moldova, Asoci-
aţia Obştească Uniunea Cineaştilor din 
Republica Moldova, Muzeul Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală, în cadrul 
programului „Poduri de încredere peste 
Nistru”. Din echipa de producţie fac parte 
Victor Găluşcă şi Diana Vlas (regizori), 
Constantin Coadă, Lucian Spătaru, pre-
cum şi cunoscutul muzeograf Varvara 
Buzilă. Producător al documentarului 
este Virgiliu Mărgineanu.

„Ne concentrăm pe elementele de de-
cor, punem în evidenţă necesitatea şi obiş-

nuinţa oamenilor de a înfrumuseţa spaţiul 
în care locuiesc. Filmul va fi din trei părţi. 
În prima parte prezentăm garduri şi porţi, 
în partea a doua – casele oamenilor, iar 
în a treia – interiorul caselor. Filmăm 
pe ambele maluri ale Nistrului. Avem 30 
de zile de filmări, e un proiect amplu”, 
a declarat pentru GAZETA de Chişinău 
regizorul Victor Găluşcă.

„După multe drumuri prin localităţile 
republicii, în toate cele patru vânturi ale 
ei, pentru a căuta şi releva creaţii vechi 
şi mai noi în domeniul decorului, vom 
putea să aflăm cât de mult ne asumăm 
din moştenirea culturală şi cum facilităm 
accesul tinerilor la înţelegerea acestui 
patrimoniu”, subliniază Varvara Buzilă.

Filmul „Floarea vieţii” va fi gata în 
noiembrie 2021.

Irina NECHIT

Frumuseţea satelor, surprinsă 
în filmul „Floarea vieţii”

suntem în căutarea Florii Vieţii. 
Am găsit acest motiv scrijelat pe 
porţile de piatră şi de lemn, pe 
stâlpii caselor, pictat sau modelat 
pe tencuiala pereţilor, scrijelat 
pe lăzile de zestre din casa mare, 
ales pe ţesăturile de interior, pe 
blidare şi pe linguri. Este un sim-
bol universal cu sensuri profunde, 
uneori uitate. Îl surprindem şi în 
vechile construcţii, puse pe ducă, 
şi în cele noi, îngrijite de oameni 
gospodari, înţelegători şi preţui-
tori ai tradiţiei.

– Expedițiile din cadrul 
proiectului au o importan-
ță deosebită pentru tine, 
personal?
Pentru mine această cercetare 

este o experienţă totală. Am aş-
teptat-o câţiva ani buni. Consider 
că etnografii, etnologii noştri ar 
trebui să facă cercetări de urgenţă 
şi de durată în satele noastre, în 

special în cele care se depopu-
lează, îşi pierd fondul construit. 
Suntem martorii tăcuţi ai acestei 
coborâri în lut a unei civilizaţii 
rurale. Dispare împreună cu lutul, 
piatra, lemnul din care au fost ri-
dicate, şi decorul caselor, porţilor. 
El a fost creat pentru a comunica 
idei şi nu trebuie lăsat să dispară 
mut în uitare. Trecând prin sate, 
îi întrebăm pe oameni: de ce îşi 
înfrumuseţează porţile, casele, 
interioarele? Ce înseamnă mo-
tivele ornamentale? Greu găsim 
răspunsuri. Dar se întâmplă să 
găsim vreun om care ştie multe, 
câte ar ajunge pentru întregul sat. 
Între multe fenomene distructive, 
regretabile, am remarcat tendinţa 
de a restaura vechile case de că-
tre părinţi – lucrări înfăptuite la 
rugămintea copiilor care vor să 
le păstreze ca pe un muzeu (Bar-
dar, Lozova, Râşcova, Morovaia, 
Congaz). 

Interviu cu Varvara Buzilă, muzeograf, doctor, conferențiar universitar

Volumul „Igor Vieru” 
de Roland Vieru, apărut 
la editura Cartier în 2021, 
a fost lansat miercuri, 16 
iunie, la Muzeul Naţional 
de Literatură „Mihail Ko-
gălniceanu” (MNL). Întâl-
nirea cu genericul „Igor 
Vieru: opt portrete şi un 
album” a fost organizată 
de MNL în parteneriat cu 
Editura Cartier şi Institutul 
pentru Iniţiative Culturale 
şi Educaţionale. Despre ma-
estrul Igor Vieru şi fiul lui, 
pictorul Roland Vieru, au 
vorbit Emilia Vieru, Vitalie 
Coroban, Florina Breazu, 
Vasile Malaneţchi, discu-
ţia fiind moderată de Maria 

Șleahtiţchi.
A fost vernisată de ase-

menea şi o expoziţie de por-
trete din Colecţia de artă 
plastică a Muzeului Naţi-
onal de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”. „Expoziţia 
include portrete ale scrii-
torilor Ion Creangă, Vasile 
Alecsandri, Pavel Boţu, Va-
sile Coroban, Iacob Cutco-
veţchi, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Alexei Mateevici, 
Grigore Vieru, toate reali-
zate de Igor Vieru”, a spus 
pentru GAZETA de Chişinău 
Maria Șleahtiţchi, director 
al MNL, invitându-i pe cei 
pasionaţi de artă să vadă ta-
blourile expuse şi anunţân-

du-ne că în fiecare miercuri 
vor mai avea loc la muzeu 
acţiuni culturale, dezbateri 
pe teme istorice şi actuale.

Proiectul Miercurile lite-
rare a fost lansat pe 9 iunie 
2021, cu dezbaterea „Drept 
şi literatură: Constantin 
Stere”, la care au participat 
scriitorul Vladimir Beşlea-
gă, dr. în drept Teodor Pa-
puc, studenţi de la Faculta-
tea de Drept a Universităţii 
de Stat din R. Moldova.

Amintim că noul sediu 
al MNL se află pe strada 
Alexei Mateevici, nr. 79, 
Casa Pronin. Sunteţi bi-
ne-veniţi.

I.N.

Pictorul Igor Vieru, omagiat 
la Muzeul Naţional de Literatură

– Ce diferență există între 
o casă cu ornamente și una 
fără elemente decorative?
Am simţit întotdeauna un dis-

confort psihologic în localităţile 
cu gospodării impersonale. Ele 
seamănă cu oamenii morocănoşi, 
tăcuţi, imprevizibili. Sunt case 
tupilate în existenţă, care nu adre-
sează trecătorilor nici un mesaj, 
sunt închise, cumva devorate de 
fizicul şi biologicul lor. Și dimpo-
trivă, am avut o stare de armonie 
firească în preajma gospodăriilor 
cu porţi, fie şi înfundate, mari, 
ca la Codru, pe care meşterii au 
aplicat motivul soarelui, sau pe cel 
al prescurii de pe porţile de fier, 
sau al Florii Vieţii de pe stâlpi. 
Le-am admirat pe cele de la sud cu 
frontoane având bolduri orientate 
spre cer ca semne ale ierarhiei fa-
miliei în societate şi cu imaginea 
unor şerpi/balauri apotropaici, 
care au fost şi rămân captivante 
pentru oricine trece pe drum şi 
le vede, indiferent dacă îşi pune 
sau nu problema semnificaţiilor 
acestora.

De regulă, cele mai împodobite 
case au aparţinut foştilor meşteri 
cioplitori, iar modelele decorului 
unui sat se datorează activităţii 
unui meşter. Acum activează mult 
mai puţini meşteri tâmplari de-
cât prin anii 60-80 ai secolului 
trecut. Între mesajele filmului va 
fi şi cel al continuităţii tradiţiei 
locale, al stimulării activităţii 
creatoare a elevilor şi tinerilor 
din şcoli ca fiind moştenitorii de 
mâine ai acestui tezaur bogat şi 
fragil aflat sub semnul intero-
gaţiilor.  

– Mulțumesc pentru in-
terviu, așteptăm să vedem 
„Floarea vieții”.

Interviu de Irina NECHIT
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Cum a găsit administraţia 
română Basarabia după 
un an de ocupaţie sovietică 

Tot în articolul precedent a fost 
menţionată o parte din atrocităţile 
sovietice săvârşite în Basarabia, 
inclusiv deportările staliniste din 
1941. 

La sfârşitul lunii august 1941, 
când armata română alături de 
cea germană a eliberat Basarabia 
de bolşevici, autorităţile române 
au format o comisie de stat, pen-
tru a depista crimele ocupanţilor. 
Despre cum a găsit administraţia 
română Basarabia ne vorbesc do-
cumentele de arhivă depozitate 
la Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova.

Documentul 1

„POLIȚIA DE REȘEDINȚĂ 
SOROCA

DARE DE SEAMĂ

Asupra acţiunii de prigonire, 
vrăjmăşire, schingiuire, incen-
diere, profanare de biserici etc. a 
elementului românesc din Basara-
bia din partea străinilor de neam.

I. Formele sub care s-au 
manifestat diferitele 
acțiuni de prigonire

În cursul anului de ocupaţie 
a Basarabiei de către U.R.S.S., 
Soroca, ca de altfel întreaga Ba-
sarabie, a servit drept câmp de 
experimentare pentru infiltrarea 
structurii bolşevice de conducere, 
în administrare, economie, învă-
ţământ şi trai.

Ținându-se seama de bunăs-
tarea economică şi libertatea 
individuală în care trăise popu-
laţia Basarabeană până la ocupa-
rea de către U.R.S.S., activitatea 
organelor sovietice transferate 
pentru introducerea regimului 
de conducere bolşevic în Basa-

Menționam în numărul trecut că după 
nota ultimativă sovietică transmisă 
autorităților române la 28 iunie 1940 
armata și toate instituțiile statului 

român au fost silite să se retragă peste Prut. O 
noapte sângeroasă s-a lăsat asupra Basarabiei, 
care a durat până la 22 iunie 1941, când armata 
dezrobitoare condusă de Mareșalul Antonescu 
a eliberat pământul străbun de sub ocupația 
sovietică. 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

(28 iunie 1940 – 22 iunie 1941)

rabia a urmărit, concomitent cu 
organizarea administrativă a Pro-
vinciei, înlăturarea de la început 
prin toate mijloacele posibile a 
tuturor elementelor care, datorită 
situaţiei sociale, ar fi putut influ-
enţa populaţia în contra regimului 
bolşevic.

Măsurile luate de bolşevici în 
cursul acţiunii de prigonire, vrăj-
măşire etc. au fost următoarele:

a. Măsurile administrative,
b. Presiunea economică,
c. Învăţământul,
d. Distrugerile bunurilor ma-

teriale.

a. Măsurile luate pe cale ad-
ministrativă:

1. Arestarea şi condamnarea 
la moarte a tuturor celor socotiţi 
ca duşmani convinşi ai bolşevis-
mului.

2. Arestarea şi condamnarea la 
munci silnice a celor susceptibili a 
deveni duşmani ai regimului bol-
şevic, dintre acei care şi în trecut 
au manifestat sentimente ostile 
bolşevismului.

3. Distrugerea eventualului 
nucleu de rezistenţă activă faţă 
de regimul bolşevic, prin dislo-
carea claselor sociale – deportări, 
distrugerea economică etc. – şi 
prin infiltrarea urii între clasele 
înstărite şi cele sărace, aceasta 
făcându-se atât pe cale de propa-
gandă, cât şi prin promovarea în 
toate ramurile de activitate nu-
mai a elementelor provenite din 
clasele de jos, creându-se astfel o 
barieră între elementele ce puteau 
fi comunizate şi cele indezirabile.

4. Completa izolare a provinci-
ei Basarabene, atât de România, 
cât şi de U.R.S.S.: a) Pentru a se 
distruge astfel orice influenţă îm-
potriva regimului bolşevic ce ar fi 
putut veni de peste Prut şi care 
ar fi putut crea grupări active în 
contra regimului bolşevic.

b) Pentru a întârzia deziluzia ce 
trebuia să vină după o cunoaştere 
mai apropiată a realităţilor vieţii 
bolşevice, ca urmare a contactului 
între populaţia Basarabeană şi 
cea Sovietică.

B. Presiunea economică asupra 
unităţilor economice individuale 
agricole şi industriale, în vederea 
încadrării lor în regimul colecti-
vizării bunurilor, făcându-se pe 
două căi:

a. exproprierea şi confiscarea 
bunurilor industriale şi agricole, 
a gospodăriilor mari şi mijlocii,

b. impunerile fiscale insuporta-
bile rezistenţei financiare şi eco-
nomice a unităţilor producătoare 
agricole şi industriale.

C. Pe calea schimbării învăţă-
mântului în cadrul concepţiilor 
comuniste, urmărindu-se astfel 
distrugerea totală a sentimentu-
lui naţional, religios şi familial, 
precum şi infiltrarea gradată a 
urii faţă de tot ce nu se încadra în 
concepţiile comuniste. Distrugerea 
bunurilor culturale ce nu purtau 
pecetea ideologiei bolşevice.

D. Incendierile şi distruge-
rile de bunuri materiale la care 
s-au dedat bolşevicii la începerea 
războiului şi care au degenerat în 
devastări barbare ale localurilor 
publice, bisericilor, magazinelor, 
cooperativelor alimentare etc.

II. Categoriile de minorități 
care s-au dedat 
la asemenea acțiuni

Evreii sunt unica categorie de 
minoritari care datorită însăşi 
conceptelor de viaţă materialistă 
profesate, ca urmare a infiltrării 
perceptelor religiei mozaice prin 
esenţă materialistă, s-a încadrat 
rapid şi fără reticenţe faţă de struc-

tura statului bolşevic.
De altfel această categorie de 

minoritari, în afară de câteva mici 
ramificaţii politice (de ex. sioniş-
tii, revizioniştii), şi sociale (clasele 
avute), se bucura şi de încrederea 
conducerii bolşevice datorită mai 
ales faptului că au fost promotorii 
şi organizatorii activi ai mişcării 
comuniste subversive, înainte de 
ocuparea Basarabiei.

Datorită încrederii politice de 
care se bucurau evreii, erau pro-
movaţi cu preferinţă în posturile 
de conducere în toate ramurile 
vieţii astfel încât aveau rolul pre-
ponderent în organizarea Provin-
ciei ocupate. Tot ei erau acei care 
manifestau sentimente de mari 
simpatii faţă de regimul bolşevic.

Datorită acestui fapt de a fi 
putut acapara posturile condu-
cătoare, evreii având încurajarea 
tacită a comuniştilor veniţi de 
peste Nistru, s-au dedat la acţi-
uni de manifestare făţişe şi pline 
de ură contra a tot ce era român 
şi creştin.

În ceea ce priveşte evreii, vom 
menţiona că în afară de catego-
riile persecutate (clasele avute 
şi membrii partidului sionist şi 
revizionist evreiesc), aderenţa 
evreilor faţă de regimul bolşevic 
a fost totală.

În afară de evrei nu au fost de-

cât cazuri izolate de prigonire a 
elementelor naţionale şi creştine 
din partea celorlalţi minoritari. 
(Cazuri concrete vezi Capitolul 3).

În ceea ce priveşte atitudinea 
generală a celorlalte categorii de 
minoritari de pe cuprinsul oraşu-
lui Soroca, nu reiese aderenţa lor 
faţă de regimul bolşevic în cur-
sul anului de ocupaţie, aceasta 
datorându-se faptului că existau 
deosebiri mari în ceea ce priveşte 
concepţiile de viaţă naţională şi 
de viaţă ale acestor categorii de 
minoritari, concepţia idealistă, în-
stărirea materială de care se bucu-
rau până la venirea bolşevicilor şi 
starea culturală superioară, celei ce 
urma să fie introdusă de bolşevici.

III. Ce anume fapte au 
săvârșit:

Începând din primele zile ale 
ocupării, evreii din spirit de răz-
bunare şi ură avută faţă de tot ce 
era român s-au dedat la prigonirea 
elementului românesc rămas pe 
teritoriul cedat, aceasta făcân-
du-se pe toate căile posibile: prin 
arestare din proprie initiaţivă şi 
predarea în mâna N.K.V.D.-ului 
sovietic a elementelor nesimpa-
tizante de evrei, prin denunţuri 
făcute aceloraşi N.K.V.D., prin 
insulta unităţilor armatelor ro-
mâne în retragere, prin devastarea 
şi ruperea drapelelor şi a tot ce 
reprezenta simbolurile româneşti, 
ca portrete etc.

Datorită rolului conducător 
ce-l aveau în comitetele executive 
sovietice unde erau preferaţi, tot 
lor li se datoreşte şi întocmirea 
şi aprobarea listelor de indezira-
bili din elementele locale, parte 
din care au fost deportaţi, parte 
arestaţi şi condamnaţi.

În Soroca, listele deportaţilor 
şi condamnaţilor politici au fost 
întocmite de către preşedintele 
comitetului executiv orăşenesc 
(echivalent primărie), evreul ba-
sarabean Moghenstern Israil din 
Soroca, membru activ al partidu-
lui comunist care încă înainte de 
cedare a fost condamnat de autori-
tăţile româneşti pentru activitate 
subversivă comunistă.

Vom menţiona că elementele 
cele mai urmărite şi prigonite 
au fost poliţiştii, jandarmii şi 
magistraţii, precum şi familiile 
acestora. (Ex. cazurile poliţiştilor 
Liftan, Vânoagă, Zăbrian, Murafa, 
Tâmciuc, Barbu, Magistratul Pri-
secaru, arestaţi şi condamnaţi).

(Vezi anexa Listele deportaţilor 
şi condamnaţilor politici)

Ca urmare acestor acţiuni de 
prigonire s-a ajuns la completa 
terorizare a populaţiei rămase, 
iar prin treptata depopulare şi 
scoatere din sânul populaţiei a 
elementelor active naţionaliste şi 
creştine, se ajungea la desfiinţarea 
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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

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propu-
nem să o comentaţi. Textul, maximum 20 de cuvinte, 
îl puteţi expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 
2a, nr. 23, Chişinău, Republica Moldova, tel.: 022 
358 567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com şi 
pe pagina web: gazetadechisinau.md.

Cele mai spirituale replici vor fi jurizate de con-
siliul redacţiei, iar autorii câştigători vor fi premiaţi 
cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 
11 iunie.

„Dacă lichidăm secţiile de votare de peste hotare 
şi le înmulţim pe cele din Transnistria, stăm în Par-
lament până la sfârşitul secolului”, Silviu, Glodeni.

„Neomarxiştii noştri dragi... Ciumă roşie în secolul 21, mai periculoasă decât covi-
dul”, Vladimir, Chişinău.

„A fost Lebed şi nu mai este. Acum e Lebedin-
schi şi este secretar la CEC. Cu multe cecuri pen-
tru serviciile aduse. Nici Bolea nu-i mai sărac. S-a 
specializat în denunţuri şi e cerberul de nădejde al 
lui Dodon”, Constantin C., Criuleni.

„Bolea: «Amânaţi concursul de la Curtea Con-
stituţională, unde aş vrea să lucrez pentru partid, 
până trec alegerile şi reuşim să vă dăm o ţeapă de 
care nici n-aţi visat»”, Angela, Chişinău.

„Lucrul vostru e bunişor şi e greu,/ E bănişor 
şi e „greluţ”;

„ – Dacă vine diaspora la uşă?/ - Le spun că nu-s 
acasă.”, Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni.

Vă rugăm să comentaţi imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Crâmpeie de pe alee

nucleului de rezistenţă activă naţională 
şi religioasă.

IV. Unde se află astăzi 
cei ce s-au făcut vinovați 
de aceste fapte

În marea majoritate, toţi acei care 
s-au făcut vinovaţi de aceste fapte sunt 
în prezent plecaţi în U.R.S.S., odată cu 
retragerea trupelor sovietice.

Evreii al căror număr se ridica la 5400, 
parte au plecat împreună cu bolşevicii 
circa 2000, iar restul circa 3400, au fost 
evacuaţi la Bug.

Cei rămaşi făcând parte din alte cate-
gorii de minoritari a căror vinovăţie s-a 
dovedit au fost trimişi Curţii Marţiale şi 
condamnaţi.

Exemple:
Carpis Ion, ucrainean, a maltratat şi a 

asuprit populaţia românească fiind func-
ţionar sovietic. Români asupriţi: Cristescu 
Afanasie, Tofan Serafima. Înaintat Curţii 
Marţiale Iaşi cu nr. 589/941, recidivist şi 
înaintat Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 
3861/942, condamnat amendă corecţi-
onală şi internare lagărul Onestii Noi.

Dvornicov Vasile, ucrainean, a in-
stigat contra statului Român, a ofensat 
conducerea Statului Român, a instigat po-
pulaţia a se opune trupelor româno-ger-
mane la dezrobirea Basarabiei. Înaintat 
Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 1001/941 şi 
condamnat 3 luni închisoare. Români 
prigoniţi: Vasile Boris, Manea Sârghei, 
Bejenaru Gheorghe, Trăistaru Ion.

Grabceac Galina, ucraineană, a 
denunţat pe românca Cristal Antonina 
care era funcţionară pentru motivul că 
făcea propagandă filoromânească, a fost 
una din instigatoarele şi organizatoarele 
asociaţiunilor politice bolşevice. Înaintată 
Curţii Marţiale Chişinău.

Vasiliev Zenovia, rusă, a manifestat 
contra Statului Român, a ultragiat un 
maior român reţinut de bolşevici căruia 
i-a luat şi o geantă cu 16000 lei. Înain-
tat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr.1113/941, a 
prigonit pe românii: Bejenaru Vladimir, 
Prepeliţă Vera, Chilia Bejenaru şi Beje-
naru Andrei.

Leșanu Haritina, poloneză, a ma-
nifestat în public sentimente de ură şi 
ostile faţă de regimul român. Înaintat 
Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 1155/941, 
condamnată amendă corecţională.

Vahnovschi Teodor, polonez, a ares-
tat şi predat N.K.V.D.-ului sovietic pe 
agentul poliţienesc Tâmciuc Petre. Înaintat 
Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 10927/943.

Stepanov Teodor, ucrainean, preşe-
dinte al comitetului executiv al cărui orga-
nizator a şi fost în care calitate a prigonit 
elementele româneşti ca familia agentului 
poliţienesc Barbu, locuitorii: Mărgineanu 
Vasile, Hrincu Timofte, Procopie Dumitru 
şi Cibotaru Ion. 

Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 
285/941 şi condamnat 3 ani închisoare 
/amnistiat/.

Guziev Anatolie, rus, a ars dosarele 
cinematografului unde se găsea în serviciu 
sub sovietici. Înaintat Curţii Marţiale Iaşi 
şi condamnat pentru distrugere.

Boicu Pavel, polonez, a rupt şi călcat 
în picioare tablouri reprezentând MM.LL. 
Regale ai Statului Român. A prigonit 
populaţia românească iar în calitate de 
conducător al ocolului silvic sovietic 
prigonea pe cei care vorbeau româneşte 
manifestând sentimente dispreţuitoare faţă 
de limba românească. A prigonit românii 
Cărăruleanu Dumitru, Lupaşcu Nicolai, 
Spiridon Dorogan. A fost deferit Justiţiei.

Tamarovschi Anton, rus, a fost cu 
serviciul în Poliţia Sovietică, în care cali-
tate a prigonit elementele româneşti, silea 
cu forţa populaţia a trece peste Nistru, a 
semnalizat bolşevicilor, bănuit de spio-
naj. Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 
673/941, condamnat, internare în lagăr. 
A pierdut naţionalitatea română pentru 
fapte ostile Statului Român. Români pri-
goniţi: Urmaciu Pavel, Ciobanu Mihai.

Obuhovschi Diomid, ucrainean, 
preşedinte al Crucii Roşii şi a Semilunei 
Roşii în care calitate a manifestat sen-
timente anti româneşti. Înaintat Curţii 
Marţiale Iaşi cu Nr. 999/941. A fost inter-
nat în lagăr. A prigonit pe români: Bulat 
Mihail, Captarenco Mihail, Cazacu Mihai, 
Dumitru Radu, Rimis Teodor.

Petrenco Constantin, rus, a prigo-
nit populaţia românească din Bujorovca 
silind-o forţat şi prin terorizări brutale a 
preda recolta statului sovietic. A prigonit 
pe românii: Tâcu Pavel, Turcanu Nicolai, 
Ilies Vasile, Hrincu Maria. Înaintat Curţii 
Marţiale Chişinău cu Nr. 84 din 1942.

Draganciuc Boris, rus, la 28 iunie 
1940 a predat bolşevicilor un camion cu 
muniţii pe care a sustras-o armatei ro-
mâne unde a fost concentrat, în curs de 
cercetare numitul fiind mobilizat.

Dultev Pavel, rus, a fost cu serviciul 
la Poliţia Sovietică în care calitate a pri-
gonit plin de ură elementele româneşti. A 
prigonit românii: Eftodie Ana, Anghelina 
Costica, trimis Curţii Marţiale Chişinău 
cu Nr. 8707/943.

Davidovici Liubovi, armeancă, în ca-
litate de conducătoare a serviciului sanitar 
sovietic a ofensat armata română a Sta-
tului Român şi Conducerea Românească. 
A prigonit elementele românesti ca: Dr. 
Bivol, Chiroşca Maria, Sandu Elisabeta, 
Vornicov Ion şi Vesca Ion.

Tot în oraşul Soroca a avut loc şi pro-
fanarea şi distrugerea capelei creştine 
de pe lângă Liceul de fete local, precum 
şi ruperea drapelului românesc ce se gă-
sea la acest Liceu fapt în legătură cu care 
cercetările sunt în curs. La toţi cei care 
s-au dedat la fapte ostile faţă de statul şi 
conducerea română li s-a cerut retragerea 
nationalităţii române.

(În ceea ce priveşte distrugerea de bu-
nuri materiale ca mori, uzine, localuri 
publice, şcoli etc. vezi fotografiile anexate)

În ceea ce priveşte acţiunea acestor 
elemente străine de neam în manifestările 
lor asupra armatei, autorităţilor şi popu-
laţiei româneşti, această acţiune a variat 
după cele trei epoci, astfel: în primele 
zile ale cedării Basarabiei, manifestările 
acestea au constat printr-o revărsare de 
entuziasm din partea evreilor, la intra-
rea trupelor sovietice, prin insulte adu-
se armatei, autorităţilor româneşti, prin 
prigonirea şi arestarea reprezentanţilor 
autorităţilor dintre acei care nu au avut 
posibilitatea de a se refugia, în timpul 
vremelnicei ocupaţii sovietice datorită 
posturilor conducătoare pe care le aca-
parase şi având sprijinul binevoitor al 
autorităţilor sovietice aceste elemente 
streine de neam şi-au putut permite pri-
gonirea populaţiei româneşti rămase în 
teritoriul cedat, prigonire în masă prin 
pregătirea listelor de deportaţi, denunţuri, 
arestări etc.

În timpul desfăşurării acţiunii militare 
prin devastări, distrugeri şi prin cea mai 
deşănţată propagandă de ură în contra 
României.

Șeful Poliţiei  
Ion Popescu
semnătura

Primarul orasului Soroca 
V. Munteanu
semnătura

Șeful Biur. Siguranţei
Comisar C. I. Bogdan
Semnătura

Anexe:
Tabelul de elemente româneşti care au 

fost arestate, condamnate şi deportate în 
timpul anului de ocupaţie sovietic.

28 de mărturii scrise ale membrilor 
familiilor celor condamnaţi şi deportaţi.

Fotografii ce reprezentă distrugerile 
comise de sovietici /2/ bucăţi dosare.”

ANRM, F. 1812, inv.2, d.9, f.40-46

S a l t i m - b a n c

Pe 15 iunie s-au îm-
plinit 132 de ani de la 
moartea poetului naţional 
Mihai Eminescu. Cineva 
spunea că marii poeţi sunt 
cei despre care a auzit toa-
tă lumea, dar rar cine îi 
citeşte... Câţi dintre noi îl 
citesc pe Eminescu cel pu-
ţin în ziua când s-a născut 
sau în ziua când a murit, 
pentru a-i cinsti memoria 
şi a mai învăţa câte ceva din ceea ce ne-a 
scăpat citind „pe deasupra” la şcoală sau 
la facultate, dacă facultatea a avut cumva 
atingere cu literatura? 

Această întrebare, mai mult retorică, 
n-ar da mult de gândit multora dintre cei 
care „îl iubesc” pe Eminescu necitindu-l, 
dar nici demnitarilor senini şi mulţumiţi 
de sine care vin pe 15 ianuarie şi pe 15 
iunie la bustul marelui poet şi depun, în 
mod protocolar, florile „dragostei şi ale 
recunoştinţei” lângă postament. Câteva 
fraze generale despre Eminescu se pricep 
să spună chiar şi ei, după ce pozează fru-
mos în faţa camerelor de luat vederi şi a 
aparatelor de fotografiat.

Aşa de mult îl mai iubesc demnitarii în 
aceste clipe înălţătoare pe Eminescu, mai 
ales dacă evenimentul coincide cu perioada 
campaniilor electorale şi tot poporul îi vede 
seara la televizor! Pot spune şi 
câteva versuri pe care le ţin min-
te din copilărie. Nu se compli-
că prea tare cu repertoriul din 
care fac parte, în primul rând, 
o strofă, cel mult două din po-
emul „Luceafărul”, îşi amintesc 
că poetul a scris ceva şi despre 
„un împărat şi un proletar”, ei 
fiind cei care ne apără în prezent 
de asupritori... Impresionează 
plăcut şi demnitarii alolingvi 
care recită versuri cu „somno-
rosi pasareli”, zâmbind frumos 
şi scuzându-se că nu ştiu prea 
bine „limba moldoveneasca”. 
Țin şi ei mult la Eminescu şi la 
toată cultura noastră, ne-ar în-
văţa şi limba la nivelul cuvenit, 
dar, dacă nu le-o cere nimeni, de 
ce ar trebui să o facă?!...

Patrioţii noştri de serviciu, 

cei care de vreo treizeci şi 
ceva de ani ne aburesc cu 
„intrarea în Europa” şi cu 
grija pe care ne-o poartă 
permanent, sunt, de ase-
menea, prezenţi. Politicieni 
scoşi de la naftalină, com-
promişi în ultimul hal, se 
agaţă de aura strălucitoare 
a poetului, poate, poate le 
mai reuşeşte, şi prin acest 
act de prezenţă în spaţiul 

cultural, să ajungă iarăşi în Parlament, unde 
pot face coaliţie şi cu socialiştii, şi cu co-
muniştii, ca să poată funcţiona instituţiile 
statului... Că chiar şi Maia a făcut-o, vorba 
lui Dodon. 

Copiii inocenţi conduşi de învăţătoarea 
lor, veniţi cu bucheţele de flori, bătrânii în 
haine din alt veac care cumpără pe ultimii 
bani o carte a poetului, săracii care aşteaptă 
ceva „de sufletul lui Eminescu” reprezintă 
poporul. Ei ne încălzesc inima şi ne arată 
adevărata stare de lucruri. Despre ei parcă, 
cu vreun veac şi jumătate în urmă, poetul 
zicea: „Mai bine un popor incult şi sărac, 
dar cinstit, decât un popor cult şi bogat, 
dar corupt”.

Citatul e pentru demnitarii cinstiţi şi ne-
corupţi, foarte ocupaţi, care nu au reuşit să 
citească pe 15 iunie, şi după, măcar ceva din 
opera nemuritoare a poetului.

Gheorghe BÂLICI
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Ceaiul de tei: beneficii 
şi contraindicaţii

Cum ştim când ar trebui 
să mergem la medic pentru 
durerea de spate care ne sâ-
câie uneori? Există anumite 
simptome asociate care pot 
constitui semne de alarmă ce 
ajută la identificarea etiolo-
giei durerii de spate. 

1. Febra

Asocierea lombalgiei cu 
febra poate fi un semn de in-
fecţie severă şi poate indica 
o afecţiune sistemică. 

Dacă infecţia este confir-
mată, cel mai probabil va fi 
nevoie de prescrierea unor 
antibiotice. În cazul exclu-
derii diagnosticului de infec-
ţie, pacientul va fi sfătuit să 
adopte repausul fizic pentru 
câteva zile. 

2. Trauma

Urmarea unei traume ma-

jore, cum ar fi căderea de la 
înălţime sau un accident de 
maşină, dar şi a unei traume 
minore la o vârstă de peste 
50 de ani, îi vor da motive 
serioase medicului să exami-
neze atent pacientul, deoare-
ce la o vârstă înaintată orice 
mic accident poate provoca 
o fractură.

Astfel, medicul specia-
list va cere efectuarea unei 
radiografii pentru a căuta o 
posibilă fractură. Dacă nu va 
fi găsită nicio fractură, du-
rerea poate fi abordată prin 
medicaţie şi fizioterapie. 

3. Amorțeală sau 
parestezii

Desi mulţi pacienţi con-
sideră că pot opri senzaţia 
de amorţeală sau furnică-
turi cu medicaţie eliberată 
fără prescripţie medicală, 
ar trebui să aibă în vedere 

faptul că paresteziile oglin-
desc o leziune sau iritaţie la 
nivelul nervilor, ceea ce este 
mai important decât o durere 
comună. Dacă paresteziile 
persistă, ar putea fi vorba 
despre o hernie de disc sau 
stenoză spinală, iar iritaţia 
sau leziunea nervoasă pre-
lungită pot conduce la diza-
bilităţi permanente. 

De asemenea, pacienţii 
care sunt afectaţi de durere 
de spate ar trebui să consulte 
medicul dacă durerea nu se 
ameliorează după o săptămâ-
nă de tratament la domiciliu 
sau atunci când durerea de 
spate:

este constantă sau inten-
să, în special noaptea sau în 
clinostatism,

iradiază în jos pe unul sau 
ambele picioare, în special 
dacă durerea se extinde din-
colo de genunchi,

provoacă slăbiciune, 

amorţeală, sau parestezii 
în unul sau ambele picioare,

se asociază cu scădere 
ponderală involuntară,

se asociază cu tumefiere 
sau eritem la nivelul spate-
lui.

Nu în ultimul rând, paci-
enţii cu lombalgie trebuie să 
apeleze de urgenţă la medic 
atunci când acest tip de du-
rere se asociază cu:

tulburări de mers sau 
dificultăţi la mobilizarea 
membrelor inferioare,

incontinenţa urinară sau 
pentru materii fecale,

pierderea sensibilităţii 
la nivelul membrelor infe-
rioare,

durere foarte severă. 
În concluzie, un medic 

poate identifica potenţialele 
cauze ale durerii de spate şi 
recomanda un tratament 
adecvat. 

romedic.ro

Durerea de spate – când ar trebui 
să mergem la medic

Revenind în vremurile noas-
tre… acest splendid arbore semeţ 
ne învăluie cu parfumul lui sedu-
cător în tumultul vieţii agitate de 
oraş. Descoperim împreună de ce 
sunt florile de tei atât de apreciate 
şi care sunt virtuţile terapeutice 
ale ceaiului de tei.

Ceaiul de tei scade 
tensiunea, vindecă răceala 
și are efect sedativ

Florile de tei au în compoziţie 
un anumit tip de zahăr (care de-
osebeşte acest ceai de restul prin 
dulceaţa sa naturală), acid galic 
şi catecol, precum şi ulei esenţial 
numit farnesol. Aceste substan-
ţe conferă plantelor proprietăţi 
neurosedative şi antispastice. 
Reduc inflamaţiile de la nivelul 
aparatului respirator şi sunt de 
mare ajutor celor care suferă de 
viroze sau răceli.

Datorită substanţelor active 
din plantă, ceaiul de tei este folosit 
ca sedativ uşor şi este recomandat 
să fie băut cu 30 de minute înain-
te de culcare, în special în cazul 
persoanelor care se confruntă cu 

tulburări de somn şi stări de ner-
vozitate şi anxietate.

Ceaiul de tei 
slăbește

De asemenea, ceaiul de tei aju-
tă la ameliorarea migrenelor şi 
promovează o digestie sănătoasă, 
atunci când este asociat cu ceaiul 
de muşeţel sau de mentă, tratează 
constipaţia şi diareea.

Totodată, previne deteriora-
rea celulară, graţie flavonoidelor 
cu rol de protecţie împotriva ra-
dicalilor liberi, care sunt prin-
cipalii factori în apariţia bolilor 
grave.

Ceaiul de tei este indicat şi în 
curele de slăbire, deoarece are 
efect diuretic şi ajută la elimina-
rea retenţiei de apă din organism, 
creşte uşor temperatura corpului 
şi ne ajută să transpirăm mai mult, 
scăpându-ne în acest mod de to-
xinele din corp.

Ceaiul de tei amestecat cu bi-
carbonat de sodiu este folosit şi 
la gargară, pentru tratamentul 
inflamaţiilor amigdalelor şi în 
caz de tuse convulsivă.

Ceaiul de tei este recunoscut pentru 
calitățile sale terapeutice extraordinare 
din cele mai vechi timpuri. Popoarele 
teutonice considerau acest arbore 

sacru, iar celții îl priveau ca pe un simbol al 
altruismului, deoarece se credea că sub influența 
miresmei sale îmbătătoare oamenii spun doar 
adevărul. De unde și ritualul din timpurile 
medievale, când îndrăgostiții își jurau iubire 
eternă la umbra unui tei înflorit.

Remediu pentru 
probleme ale pielii

În cosmetică, florile de tei sunt 
folosite în combinaţie cu florile 
de albăstrele pentru comprese 
împotriva cearcănelor şi ca re-
mediu pentru ochii obosiţi şi 
umflaţi.

În plus, florile de tei măcinate 
amestecate cu lapte şi ovăz con-
stituie o excelentă mască de faţă 
cu proprietăţi de revigorare şi hi-
dratare a tenului tern, palid, lipsit 
de strălucire.

Pentru persoanele care se 
confruntă cu afecţiuni renale, 
ceaiul de tei este de asemenea 
indicat pentru că are proprie-
tatea de a trata incontinenţa şi 
previne formarea pietrelor la 
rinichi.

Mierea de tei, 
tratament naturist
pentru tuse 
și răceală

Din nectarul florilor arbore-
lui de tei se poate obţine mierea, 
a cărei culoare poate varia de la 
galben deschis la portocaliu închis 
şi care are un miros dulce lemnos, 
uşor de recunoscut. Acest tip de 
miere este considerată una dintre 
cele mai bune deoarece este foarte 
bogată în vitamina B, aminoacizi 
şi antioxidanţi.

Printre proprietăţile curative 
ale mierii de tei se numără cele 
antiseptice şi antiinflamatorii, 
care fac din acest aliment un tra-
tament naturist eficient în caz 
de răceală, gripă, tuse şi crampe 
abdominale.

Ceaiul de tei, 
contraindicat în sarcină

Deşi teiul prezintă atât de multe 
beneficii, această plantă destina-
tă relaxării nu este recomandată 
tuturor persoanelor. Cei care ur-
mează un tratament medicamentos 
trebuie să ceară sfatul medicului 
înainte de a consuma ceai de tei.

Printre persoanele care nu 
trebuie să consume ceai de tei se 
numără gravidele (în special în ulti-
mul trimestru de sarcină, pentru că 
substanţele din tei subţiază sângele 
şi creşte riscul de hemoragie post-
partum), pacienţii cu anemie (îm-
piedică absorbţia de fier), cardiacii 
(poate accelera ritmul cardiac) şi 
şoferii (teiul poate produce ame-
ţeală şi stare de somnolenţă).

csid.ro
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Ştefan 
Răileanu va 
arbitra la JO 
de la Tokyo

Arbitrul Ștefan Răileanu a fost 
desemnat de către Federaţia In-
ternaţională de Taekwondo WT 
să oficieze partidele din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Tokyo ce 
se vor desfăşura în anul 2021. De 
menţionat că el a devenit primul 
arbitru moldovean de taekwondo 
care s-a învrednicit de onoarea 
de a activa la o ediţie a Jocurilor 
Olimpice. De asemenea, Șt. Răi-
leanu este unicul referee care va 
reprezenta Republica Moldova la 
Olimpiada de la Tokyo. Reamin-
tim că în 2019 el a fost distins cu 
titlul Cel mai bun arbitru la Cam-
pionatul Mondial de taekwondo. 

Campionatul 
naţional 
de tenis şi-a 
desemnat 
câştigătorii

S-a încheiat ediţia 2021 a Cam-
pionatului Republicii Moldova de 
tenis, desfăşurată pe parcursul 
săptămânii trecute. Cei mai buni 
în categoriile lor de vârstă au de-
venit: Lia Beliboba şi Daniel Țur-
can (ambii Under-12); Margarita 
Ilina şi Serj Radu (U-14); Aliya 
Abbas şi Ilie Cazac (U-16); Olivia 
Grozavu şi Maxim Cazac (U-18). 
La dublu s-au impus perechile 
Lia Belibova/ Daria Bugaenco şi 
Artiom Stratonov/Damir Poia (U-
12); Alexandra Gliga/ Eva Iurina 
(U-14), Romina Hîncu/ Daniel 
Țurcan (mixt). La Campionat au 
participat peste 150 de copii.

Orheiul 
a găzduit 
Campionatul 
republicii 
la box

Peste 140 de boxeri cu vârste 
cuprinse între 13 şi 14 ani s-au 
duelat în cadrul Campionatului 
Moldovei. În categoriile lor de 
greutate s-au impus Alexandru 
Motruc (37 kg), Alexandru Cenuşă 
(42 kg), Vladislav Burcă (48 kg), 
Patric Trelea (52 kg), Pavel Za-
valişin (90 kg), toţi din Chişinău, 
bălţenii Vladimir Grosu (44 kg), 
Daniil Guranda (50 kg) şi Ian Ia-
vorschi (70 kg), precum şi Artem 
Catrecico (57 kg), Pavel Haritonov 
(60 kg), Alexei Cilimicenco (75 
kg), tustrei din Bender, Nichita 
Iachimov (63 kg), Ivan Crasno-
jon (80 kg), ambii din Comrat, 
Nicolae Costov (40 kg, Grimăn-
căuţi), Vadim Erebacan (46 kg, 
Ceadîr-Lunga), Ruslan Edlovschi 
(54 kg, Criuleni) şi Dmitri Vino-
gradov (66 kg, Hânceşti).

- D-le Belocosov, când ați 
început să practicați ju-
doul?
Primii paşi în judo i-am făcut 

la vârsta de 10 ani, datorită unui 
coleg de clasă care m-a convins 
să merg la secţie. După vreo două 
luni de antrenamente, sub îndru-
marea lui Constantin Meriacre, 
am obţinut şi primele rezultate. 
Apoi a venit vara şi am abandonat 
exerciţiile, deoarece mergeam, 
împreună cu ceilalţi colegi de 
şcoală, pe dealurile colhozului la 
munci agricole. Însă în toamnă 
am reluat antrenamentele. Sim-
ţeam o chemare irezistibilă ce mă 
atrăgea în sala de sport. Aşa că 
m-am transferat în clasa sportivă 
din Costeştii raionului Ialoveni, 
localitatea mea de baştină. Și, 
surpriză!, am început să primesc 
chiar şi bursă. Pentru familia mea 
acest lucru era important, deoare-
ce tatăl meu a decedat când eram 
încă foarte mic, aşa că o duceam 
destul de greu. În 1989, am intrat 
la Școala-Internat Republicană cu 
Profil Sportiv (astăzi LIRPS) din 
Chişinău. Anul întâi a fost unul 
de adaptare, fără rezultate mari. 
Însă mergeam la competiţii şi acu-
mulam experienţă, iar al doilea an 
s-a dovedit a fi mult mai rodnic 
în trofee.

- V-ați antrenat acolo sub 
bagheta legendarului Vasi-
le Luca. Care a fost rolul lui 
în cariera Dvs. de sportiv?
Domnul Vasile Luca a fost ca 

un tată pentru mine. El mi-a ofe-
rit un rost în viaţă, aşa cum l-a 
oferit şi celorlalţi discipoli de-ai 
săi. Iar cuvintele lui de un tâlc 
şi de o adâncime de necuprins, 
pe care mi le spunea atunci, mă 
călăuzesc până şi astăzi în viaţă. 
Morala lui se răsfrângea puternic 
asupra educaţiei noastre, ca fideli 
ucenici, şi ne fortifica sufletele. 
El reuşea să obţină prin puterea 
cuvântului ceea ce mulţi alţii, 
aşa-zişi „pedagogi”, încearcă în 
zadar s-o facă cu ajutorul „bătăii”, 
adică prin metode care au la bază 
aplicarea a tot felul de pedepse şi 
penalizări. A fost un om „de aur”, 
iar rezultatele muncii lui se ma-

Nicolae Belocosov: 
„Judoul reprezintă 
pentru mine 
un mod de viaţă” 

terializau în distincţii de cea mai 
înaltă probă; însă cel mai valo-
ros „produs” al muncii sale sunt 
acele suflete cărora le-a oferit o 
perspectivă, speranţă şi viaţă îm-
plinită. El a creat acea atmosferă 

unică în şcoală ce ne făcea să ne 
simţim membri ai unei mari fami-
lii unite în care domneşte pacea 
şi iubirea. Această atmosferă mai 
poate fi încă resimţită la turneele 
organizate anual în memoria re-
gretatului Vasile Luca. 

- După destrămarea URSS, 
în 1991, a căzut „cortina de 
fier” și s-au deschis hota-
rele, iar tinerii noștri spor-
tivi au obținut posibilitatea 
să se familiarizeze mai în-
deaproape cu sportul oc-
cidental. Cum ați resimțit 
acest lucru?
Îmi amintesc că în 1992 am fost 

vizitaţi de o delegaţie din Germa-
nia. Apoi am efectuat o vizită de 
răspuns. Acea deplasare a făcut o 
impresie puternică asupra mea, 
motivându-mă şi mai mult să mă 
ocup de carieră, să muncesc pen-
tru obţinerea unor rezultate ce 

mi-ar fi permis să mă afirm pe 
arena internaţională. Anume da-
torită frecventelor cantonamente, 
la care am putut participa în mare 
parte graţie ajutorului primit din 
partea sponsorilor, în 1995 am re-
uşit să cuceresc medalia de bronz, 
în categoria de 71 kg, la Campi-
onatul European de Tineret ce a 
avut loc la Valladolid, Spania. Am 
avut norocul să mă pregătesc pen-
tru aceste competiţii împreună cu 
Oleg Creţul, un adevărat exemplu 
în ceea ce priveşte dedicaţia faţă 
de judo şi capacitatea nemăsurată 
de muncă. 

Cel mai memorabil meci al meu 
acolo a fost pentru locul III, în 
care l-am învins pe renumitul 
sportiv din Ucraina, Ghennadiy 

Bilodid, viitorul dublu campion 
european la seniori. Apropo, ce-
lebra Daria Bilodid, care a devenit 
la vârsta de doar 19 ani dublă cam-
pioană mondială şi de tot atâtea 
ori campioană europeană, este 
fiica lui. În ceea ce mă priveşte, 
faptul că am ajuns pe podium mi-a 
întărit atunci convingerea că mă 
aflu pe calea cea dreaptă şi că tre-
buie să muncesc în continuare în 
acelaşi stil.

-  În 2001, v-ați învrednicit 
de bronz la Campionatul 
European printre seniori 
desfășurat în Franța. Cum 
a decurs pentru Dvs. acel 
turneu? 
În prima luptă, în categoria 

de 73 kg, am trecut de mult mai 
experimentatul reprezentant al 
Ungariei, Miklós Illyés, cu un an 
înainte clasat pe locul V la Mon-
dialele de la Birmingham, Marea 

Britanie. Eram deja familiarizat 
cu felul său de a lupta, căci an-
terior, la un alt turneu, am su-
ferit o înfrângere în faţa lui. El 
avea în arsenal un procedeu pe 
care îl aplica extrem de eficient 
– aruncarea peste piept. Vasile 
Colţa striga din răsputeri de pe 
banca de antrenori, somându-mă 
să nu mă las atras în capcană şi 
să stau la o anumită distanţă vi-
zavi de adversar. Am îndeplinit 
întocmai indicaţiile dumnealui 
şi... am învins. Apoi, în semifina-
le, am cedat în lupta cu italianul 
Giuseppe Maddaloni, proaspăt 
campion olimpic la Sydney 2000. 
Iar în confruntarea pentru me-
dalia de bronz l-am surclasat pe 
rusul Evgheny Karpuhin.

- Ce reprezintă judoul în 
viața Dvs.?
Judoul este o adevărată artă. 

Un sport inteligent şi tehnic. Dar 
şi un mod de viaţă. Iar judocanii 
sunt nişte persoane deosebite şi 
dau dovadă de solidaritate, aido-
ma membrilor unei familii unite. 
Sunt mândru că am avut ocazia 
să mă împărtăşesc din valorile 
acestei comunităţi sportive. Noua 
generaţie de judocani educată la 
noi în republică are toate şansele 
de a se pregăti în conformitate 
cu rigorile de ultimă oră, graţie 
nivelului extrem de ridicat al 
profesionalismului specialişti-
lor noştri. Privesc cu încredere 
evoluţia judoului moldovenesc 
şi ard de nerăbdare ca rezultatele 
obţinute de tinerii noştri pe arena 
internaţională să-mi confirme cât 
mai curând înaltele aşteptări. 

A intervievat Iulian BOGATU

N icolae Belocosov s-a dăruit judoului 
încă din copilărie, cu o pasiune și 
dedicație ce i-au marcat întreaga 
viață. Iar redutabilii tehnicieni de care 

a avut parte – mai întâi Constantin Meriacre, 
apoi Vasile Luca și Vasile Colța – i-au ghidat 
pașii cu mare grijă și înțelepciune, contribuind 
la constituirea unei cariere de succes, plină de 
realizări frumoase, dar și a unui caracter ce îl 
ajută să abordeze cu demnitate și calm diversele 
situații de viață pe care soarta i le scoate în față. 
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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!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

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

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

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

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj 
la rubrica „Te caut”. Transmite 
o scrisoare pe adresa redacţi-
ei GAZETA de Chişinău, mun. 
Chişinău, 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, înălţimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

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

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

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

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

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

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

42 de ani, care să mă înţeleagă şi să o înţeleg, să mă iubească şi să o 
iubesc... Aştept scrisorile femeilor interesate. (06)

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

cm înălţime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simţul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
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 redacţie. (09)

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

dornică de viaţă şi doritoare de a crea o relaţie bună. Bărbatul locuieşte 
la casă lui în raionul Teleneşti. Una din condiţii e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
18.06 „Livada de vişini” de A. P. Cehov, ora 18.00.
19.06 „Casa mare” de Ion Druţă, ora 18.00.
20.06 „Aveţi ceva de declarat?” de Georges Fey-

deau, ora 18.00.
22.06; 23.06; 24.06; 25.06; 26.06; 27.06 „Stri-

cere”, spectacol imersiv, ora 18.00; 20.00.

Teatrul Național „Satiricus. I. L. Caragiale”
18.06 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, 

ora 18.30. 
19.06 „Banii, banii sau „Borsetka” de Ray Cooney, 

ora 18.30.
20.06 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

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

27.06 Gala de operă încheie stagiunea TNOB 
„Maria Bieşu”, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
22 – 23.06 „Colecţionarul” de John Fowles, ora 

19.00.
24.06 „Invitaţia la Vals” de Mihail Drumeş, ora 

19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
20.06 „Motanul încălţat” de S. Cogan, ora 11.00; 

12.30.
27.06 „Sarea în bucate” de P. Ispirescu, ora 11.00; 

12.30.

Teatrul „Luceafărul” 
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.
25 – 26.06 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.

27.06 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
20.06 „Păcală”, după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși 
„Guguță”

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

20.06 „Comoara tâlharului” de Iulian Filip, ora 
19.00.

Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici”
Teatrul Verde

18.06 Închiderea stagiunii jubiliare a Filarmonicii 
Naţionale 2020-2021. Concert Vocal-Simfonic. Can-
tata „Carmina Burana” de Carl Orff. Solişti: Tatiana 
Costiuc (soprano), Ion Timofti (tenor), Andrei Otean 
(bariton), duetul de pianişti Anatolie Lapicus şi 
Iurie Mahovici, Capela Corală Academică „Doina”, 
director artistic şi prim-dirijor – Ilona Stepan. Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale, director 
artistic şi prim-dirijor – Mihail Agafiţa, ora 19.00.

Parcul „Alunelul”
19.06 Închiderea stagiunii jubiliare a Filarmoni-

cii Naţionale 2020-2021. „Cântul care ne uneşte”. 
Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, director 
artistic şi prim-dirijor – Petre Neamţu, ora 12.00.

Sala cu Orgă
23.06 Pasiunile după clavir. Orchestra Naţio-

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, şi 
Coralul, BWV 668, Bach. Concertele în fa minor, 
BWV 1056, şi în re minor, BWV 1052, pentru pian 
şi orchestră, ora 19.00.

Un inspector de la Criminalistică dă prin staţie:
- Comandante, am ajuns la locul faptei.
- Și care e situaţia?
- O femeie şi-a înjunghiat soţul cu 12 lovituri de 

cuţit, l-a împuşcat în cap şi i-a ars trupul.
- Și care a fost explicaţia ei pentru această crimă 

oribilă?
- Spune că soţul a intrat încălţat în timp ce ea 

spăla parchetul.
- Aţi reuşit să o arestaţi?
- Aşteptăm să se usuce parchetul.

Conversaţie la un interviu:  
- Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să can-

didăm?  
- Nu, dom’le. Dacă îl are unul dintre părinţi, merge 

cu împuternicire!

- Ziceai că mă iubeşti!
- Eram băut.
- Dar suntem împreună de doi ani!
- Am băut mult...

- Doctore, nu pot nici să beau, nici să mănânc, 
se plânge o pacientă.

- La cât de scumpe sunt, nu puteţi decât să fiţi 
fericită, stimată doamnă.

- Domnule doctor, pisica mea a băut 50 de mili-
litri de benzină. Apoi s-a învârtit prin casă vreo trei 
ore şi acum stă nemişcată pe canapea. Ce credeţi 
că s-a întâmplat?

- O fi rămas fără benzină!

Cum traversează românii strada: se uită la 
semafor şi, dacă e verde, trec, iar dacă e roşu, 
aleargă.

Poliţistul:
- Aţi consumat băuturi alcoolice?
- Trei beri, două sticle de vin şi una de vodkă.
- Suflaţi aici, vă rog!
- De ce, nu mă credeţi?

Aseară, nevastă-mea a venit acasă cu două baxuri 
de bere, trei sticle de vin, două sticle de whisky şi 
trei pâini.

- Aşteptăm musafiri? o întreb eu.
- Nu, răspunde ea.
- Și atunci, la ce-ai cumpărat atâta pâine?

A f i ş
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De cele mai multe ori, 
starea ta de spirit se schim-
bă în funcţie de validarea 
celor din jur. Această con-
diţionare este periculoa-
să pe termen lung. Chiar 
dacă constrângerile mate-
riale din ultima perioadă 
îţi creează destul de mult 
disconfort, eşti conştient 
că este ceva tranzitoriu. În 
weekend este de preferat să 
te odihneşti.

Dificultăţile de comuni-
care pe care le întâmpini în 
raport cu anumiţi membri 
ai familiei te fac să te retragi 
pentru o perioadă din mijlo-
cul acelor contexte. Indife-
rent că eşti în căutare de noi 
prieteni sau de parteneri de 
afaceri, această săptămână îţi 
oferă toate premisele pentru 
ca acest lucru să se întâmple. 
Trebuie doar să acţionezi şi 
să faci lucruri cu sens!

Firea delăsătoare de 
multe ori te scoate din 
competiţii. Pentru a reu-
şi să finalizezi ceea ce îţi 
propui, este important să 
fii atent şi la oamenii cu 
care te înconjori. În plan 
personal, nu este bine să îl 
laşi pe cel de lângă tine să 
vorbească în numele tău. 
Această acţiune nu face 
decât să te anuleze!

Rutina zilnică te plicti-
seşte peste măsură. Ai con-
stant nevoie să faci lucruri 
care să îţi menţină moti-
vaţia între anumite limite 
pentru a nu te plafona. Nu 
te mai preocupa de lucruri 
care nu te vizează! Relaţiile 
din viaţa ta sunt pe o pantă 
ascendentă de dezvoltare 
deoarece dedicarea ta este 
reală şi constantă.

Reuşeşti să pui în apli-
care orice idee îţi traver-
sează mintea, indiferent 
de riscurile pe care poate 
le presupune. Cariera este 
prioritară pentru tine, chiar 
dacă familia îţi reproşează 
mereu acest aspect. Din pă-
cate, acum nu este momen-
tul potrivit pentru a face 
alegeri ghidate de emoţii. 
Presupun riscuri pe care nu 
ţi le poţi asuma.

Astrele vor „mixa” ener-
giile din jurul tău. Tu vei fi 
tot mai debusolat. Acţionezi 
prin prisma sentimentelor, 
dar asta nu este suficient 
pentru a avea relaţii auten-
tice. Este esenţial să existe 
un proces continuu de dez-
voltare între tine şi persoa-
nele în cauză. Nu încerca 
să îţi mai asumi acţiuni sau 
comportamente care nu au 
nicio legătură cu tine!

Îţi cunoşti mult mai bine 
priorităţile. Chiar dacă eşti 
acolo întotdeauna pentru 
anumite persoane, nu în-
seamnă că uiţi de propriile 
nevoi. Te afli în plină „ex-
pansiune profesională”. 
Preiei iniţiativa şi vorbeşti 
mult mai deschis despre vi-
surile pe care le ai. Acesta 
poate fi un moment de co-
titură esenţial pentru tine.

Deşi aşteptările pe care 
le ai de la un posibil parte-
ner sunt destul de exage-
rate, reuşeşti totuşi să te 
laşi impresionat de anu-
mite persoane. Ai nevoie 
de stabilitate emoţională. 
La birou nu se întâmplă 
lucruri pentru care merită 
să te consumi. Oricum ar 
fi, eşti mai relaxat din acest 
punct de vedere.

Eşti obsedat ca totul în 
jurul tău să fie pus la punct. 
Îţi va fi destul de dificil să 
te concentrezi pe ceea ce ai 
cu adevărat nevoie. Pentru 
a fi în contact cu sine, tre-
buie să te afli în continuă 
mişcare. Indiferent că este 
vorba despre viaţa profe-
sională, despre obiective 
personale, te afli mereu în 
mijlocul acţiunii.

Dinamica relaţiei perso-
nale te ajută să te dezvolţi 
în raport cu partenerul, iar 
pentru tine asta reprezintă 
o adevărată relaţie de cu-
plu. Alegerile profesionale 
pe care le faci nu ţin cont 
decât de ceea ce îţi doreşti 
să obţii. Acum, nu mai este 
loc de niciun compromis în 
această direcţie. Este impor-
tant să rămâi perseverent.

Astrele vor încerca să te 
domine într-o manieră po-
zitivă. Indiferent de energia 
psihică pe care o vei resim-
ţi, lucrurile vor fi destul de 
dificil de armonizat. Diada 
Marte-Pluto te va forţa să iei 
decizii radicale în plan per-
sonal. În acest mod vei reu-
şi să îţi regăseşti echilibrul 
interior. Trebuie să renunţi 
la anumite „ancore toxice”.

Ai nevoie de apreciere con-
stantă din partea celor din jur 
pentru a fi în armonie cu pro-
pria persoană. Îţi doreşti să 
poţi vorbi desp re tine, despre 
emoţiile pe care le trăieşti, des-
pre deciziile pe care le iei zi de 
zi, dar nu ai cui să te confesezi. 
Te simţi la mare depărtare de 
cei care cândva contau pentru 
tine. Nu se mai poate face ni-
mic în acest sens.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanţă Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti

Duminicile, mergea la biserică, 
iar după slujbă se închidea în casă 
şi citea literatură pentru copii şi 
cărţi sfinte.

În duminica ceea de mărţişor, 
se întorcea de la biserică. Aproape 
de casă a oprit-o vecinul Dumi-
tru şi i-a zis: „Alexandră, aş vrea 
să te rog ceva. Știi că Angela e la 
maternitate, mi-a născut un băiat, 
iar eu sunt invitat deseară la o zi 
de naştere. Ai putea să vii să stai 
cu Ilenuţa vreo două ore până mă 
întorc?”. „Bine. Nicio problemă, 
vin”, i-a răspuns Alexandra. Și 
cum s-a lăsat seara, s-a dus. S-a 
jucat frumos cu Ilenuţa şi i-a ci-
tit multe poveşti până a adormit 
fetiţa.

Ce chip frumos! Cum de nu 
l-am observat până acum?

Din neavând ce face, femeia 
s-a postat în faţa oglinzii mari din 
colţ şi îşi admira silueta. Apoi a 
luat un pieptene şi a început a-şi 
pieptăna părul. L-a lăsat să cadă 
frumos pe spate şi s-a gândit: „Are 
dreptate lumea. Sunt frumoasă. 
Dar... ce folos, dacă niciun băr-
bat nu mă observă? Angela e mai 
mică decât mine şi are de-acum al 
doilea copil. Iar mie nu-mi trimi-
te Dumnezeu un bărbat ca să pot 
aduce şi eu pe lume un copil. Să 
trăiesc şi eu sentimentul dragostei 
părinteşti”. 

Și gândind aşa, se simţi de-
odată cuprinsă de căldura unor 
dorinţi neînţelese. Îşi zicea în 
sinea ei că e tânără şi se ofileşte 
neiubită. Tocmai în acele clipe, 
Dumitru a deschis încetişor uşa 
aşa încât Alexandra nici nu l-a au-
zit. Bărbatul s-a oprit în prag şi 
nu-şi putea lua ochii de la ea. Nu 
a văzut-o niciodată cu părul lăsat 
pe spate. „Doamne, ce chip fru-
mos are! Cum de nu l-am observat 
până acum?” Apoi s-a apropiat de 

Nu extratereştrii şi nici Duhul Sfânt 
i-au adus copilul pe pământ (1)

femeie şi i-a spus în şoaptă să nu o 
trezească pe Ilenuţa: „Ce frumoasă 
eşti, Alexandra! Dă-mi voie să te 
sărut”. Vecina parcă atâta aştepta. 
I-a zâmbit, l-a cuprins ca o nebună 
de gât şi s-a lăsat pradă sărutărilor 
lui pătimaşe. 

Era pentru prima dată când 
o săruta un bărbat. Învăluită în 
beţia sărutului, Alexandra i-a zis 
după ceva vreme: „Acum am şi 
eu o rugăminte. Fă-mi un copil. 
N-o să ştie nimeni. Doar eu şi tu”. 
Noaptea a fost de poveste. Alexan-
dra s-a dăruit cu toată fiinţa ei lui 
Dumitru, iar în zori, mulţumită că 
Dumnezeu i-a făcut şi ei parte de 
câteva clipe de fericire, s-a întors 
acasă.

Dumnezeu nu m-a uitat, 
el mi-a trimis acest prunc

După aceea, Alexandra şi Du-
mitru s-au mai iubit de câteva ori 
în taină. Zilele femeii au început 
a se împleti cu amintirea acelor 
întâlniri pătimaşe şi cu bucuria 
firicelului de viaţă care i se zbătea 

sub inimă. A fost o plăcere nea-
semuit de dulce când i-a simţit 
prima zbatere. Și acest prinos 
nevinovat al sfintei sale iubiri îi 
dădea speranţă şi curaj. Puţin îi 
păsa ce o să zică lumea. Îşi tră-
ia din plin bucuria şi o împărţea 
cu pruncuţul ce urma să vină pe 
lume. 

Abia în a cincea lună de sar-
cină, colegele de la grădiniţă au 
observat că Alexandra va deveni 
mămică. Oricât s-au străduit să 
afle cine e tatăl copilului, nu au 
putut afla. Răspunsul ei era me-
reu acelaşi: „Dumnezeu nu m-a 
uitat. El mi-a trimis acest copilaş”. 
Satul, ştiind-o o fire foarte evlavi-
oasă, a pornit – mai în glumă, mai 
în serios – nişte zvonuri că într-o 
noapte Alexandra a fost vizitată 
de nişte extratereştri, sau poate 
chiar de Duhul Sfânt... 

Venirea pe lume 
a lui Simionel

Băieţelul s-a născut pe la mij-
locul lunii decembrie 1981. Și ca 

Alexandra n-a fost căsătorită niciodată. 
A născut un copil din flori la 32 de 
ani. Locuia și încă locuiește în casa 
părinților care s-au trecut din viață 

când avea doar 20 împliniți. Nu avea rude 
apropiate în sat. Își consacra aproape în 
întregime timpul copiilor de la grădiniță, unde 
lucra educatoare.

Nina NECULCE
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orice copil, trebuia să semene 
cu cineva. Alexandra a examinat 
îndelung trupuşorul lui şi a con-
statat că şi fruntea, şi obrăjorii, 
şi bărbia seamănă leit cu ale ră-
posatului ei tată. În amintirea lui, 
i-a dat numele Simionică. 

Creştea frumuşel fecioraşul, 
dar cum a ajuns la un an a prins 
a se ofili. Nu vroia să mănânce 
aproape nimic. Și atunci biata 
mamă s-a gândit să-i dea pâine 
cu zahăr, aşa cum mânca ea când 
era mică. Copilului i-a plăcut şi 
toată mâncarea lui era numai pâi-
ne cu zahăr şi apă. A tot umblat 
Alexandra pe la medici, i-a dat tot 
felul de pastile, dar degeaba. Avea 
trei ani copilul şi era atât de slab 
şi pipernicit, încât niciun anişor 
nu i-ai fi dat. Prin Postul mare, 
a prins a slăbi văzând cu ochii. 

Punându-şi nădejdea în Dom-
nul, Alexandra s-a dus cu el la 
Mănăstirea Japca. Acolo a întâlnit 
un preot bătrân. S-a aplecat şi i-a 
sărutat mâna, apoi i-a zis printre 
lacrimi: „Nu mai ştiu ce să fac, pă-
rinte, cu copilul acesta. Uite ce slab 
e! Nu vrea să mănânce aşa cum 
mănâncă alţi copii. Tare mă tem 
să nu moară, părinte!”. Călugărul 
i-a spus să se ducă la Icoana Maicii 
Domnului, să cadă în genunchi cu 
o lumânare aprinsă şi să spună: 
„Maică Preacurată, născătoare de 
Dumnezeu, îţi dăruiesc ţie acest 
copil. Tu, care eşti pentru noi 
mamă iubitoare, arată dragostea 
Ta şi acestui copil bolnav”.                            

(va urma)
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Misterul anulat

Avantajele sistemului 
de irigare 
prin picurare

A G R I C O L A

Cauzele apariţiei „frunzuliţelor” 
pe fructele de căpşun

Fenomenul de apariție a „frunzulițelor” 
direct pe fructul de căpșun poate avea 
mai multe motive. Unele soiuri sunt 
predispuse mai mult de a fi afectate de 

acest fenomen. 

Se dozează exact apa necesară în diferite 
etape de dezvoltare a culturilor şi în funcţie 
de tipul de cultură irigat, reducându-se în 
acest fel pierderile;

Fiecare plantă în parte poate primi canti-
tatea optimă de apă, în funcţie de necesarul 
de moment;

Consumul de apă pentru irigaţie este mai 
redus cu 20–40%, datorită uniformităţii şi 
randamentului ridicat (90–96%) şi reduce-
rii pierderilor prin evaporare din sol şi aer;

Alimentând cu apă numai zona rânduri-
lor de plante, spaţiul dintre rânduri rămâne 
uscat, ceea ce permite executarea lucrărilor 
agricole în condiţii bune, dezvoltarea bu-
ruienilor fiind mult diminuată;

Udarea directă a solului, fără umezirea  
plantelor, împiedică apariţia şi înmulţirea 
bolilor şi dăunătorilor. Se micşorează sau 
se evită unele tratamente chimice, ceea ce 
împiedică poluarea recoltelor. Restrânge 
posibilitatea răspândirii la nivelul întregii 
culturi a bolilor şi dăunătorilor;

Manopera necesară exploatării instalaţiei 
de irigare prin picurare este mult mai redusă 
comparativ cu celelalte modalităţi de irigare, 
ceea ce înseamnă mai mult timp pentru alte 
activităţi şi reducerea cheltuielilor;

Instalaţia de fertirigare prin picurare nu 
necesită forţă de muncă calificată pentru 

exploatare;
Permite dozarea exactă a cantităţilor 

de îngrăşăminte administrate în funcţie 
de necesarul optim al plantei;

Ca un cumul al unora dintre avantajele 
enumerate mai sus, sistemul de fertirigare 
prin picurare poate asigura o creştere a 
productivităţii cu până la 100%;

Este singura metodă de udare care 
permite automatizarea totală, datorită 
reglării precise a debitului şi a presiunii 
apei, precum şi declanşării udării pe baza 
informaţiilor înregistrate de senzori cu pri-
vire la umiditatea solului, temperatura şi 
umiditatea relativă a aerului.

Sistemele de irigare se pot automatiza 
complet, oferind posibilitatea programării 
lucrărilor de udat şi fertilizat. Un astfel de 
sistem vine echipat cu Cap control cu injec-
tor Ventouri, fiind un sistem practic şi eco-
nom de injectare a substanţelor nutritive în 
apa de irigat. Avantajul acestui sistem sunt 
posibilităţile de lucru la presiuni şi debite 
mici, precum şi faptul că nu necesită o sursă 
de energie specială. Menţinerea unui regim 
hidric constant apără plantele de stresuri, 
elementele de nutriţie sunt permanent la 
dispoziţia plantelor, dezvoltarea plantelor 
fiind optimă din acest punct de vedere.

regalfermierul.ro 

Astfel, apariţia şi dezvoltarea 
frunzuliţelor mici pe căpşune – 
filodia, poate fi un indicator al 
prezenţei bolilor fitoplasmatice.

De obicei, acestea sunt răspân-
dite de insecte care se hrănesc cu 
diferite părţi ale plantei şi, dacă 
părţile sunt deteriorate, introduc 
o infecţie.

Bolile de acest tip provoacă, 
de exemplu, apariţia anormală 
şi dezvoltarea florilor pe părţile 
cu frunze. Bolile infecţioase pot 
afecta căpşunul în aşa fel încât 
plantele să devină complet sau 
parţial sterile şi să nu înflorească.

Bineînţeles, acest lucru va fi 
în detrimentul plantei, iar plan-
taţia va trebui distrusă şi câteva 
sezoane să nu se planteze căpşuni 
pe acest teren.

Al doilea motiv – factorii ecolo-
gici. Un fenomen aproape că similar 

se poate întâmpla din cauza facto-
rilor de mediu care provoacă un 
dezechilibru în hormonii vegetali.

Literatura de profil descrie că 
asemenea fenomene apar în spe-
cial în timpul păstrării la rece a 
plantelor de căpşun plantate în 
climă caldă.

În ţările cu temperaturi înalte, 
de exemplu Australia, nu există 
iarnă în înţelegerea noastră, iar 
iarna este creată artificial pentru 
plante.

După păstrarea în astfel de con-
diţii, există o creştere a cazurilor 
de formare a frunzuliţelor pe fruc-
te. Într-o experienţă a australieni-
lor, de exemplu, plantele afectate 
au fost depozitate la -1,0°C, apoi 
au fost plantate vara pentru a obţi-
ne o recoltă mică în toamnă şi cea 
principală în primăvară. Plantele 
nu au fost afectate de boli, însă 

fenomenul a fost prezent.
Evident, motivul a fost regimul 

anormal de temperatură şi schema 
agrotehnică. Acest fenomen este re-
marcat şi în Europa, SUA, Canada.

Conform observaţiilor speci-

aliştilor şi amatorilor din aceste 
regiuni, un fenomen similar este 
asociat cu condiţii meteorologice 
mai calde decât de obicei (este, 
de asemenea, uneori asociat cu 
durata de depozitare).

Interesant este faptul că unele 
soiuri de căpşun prezintă o mare 
predispunere spre astfel de ano-
malii, spre exemplu, soiul Corona.

agrobiznes.md

Construirea unui solar de legume le surâ-
de tot mai multor oameni şi, mai mult decât 
atât, în ultima perioadă, numărul acestora în 
gospodăriile românilor a crescut considera-
bil. Te întrebi care sunt motivele sau de ce o 
astfel de construcţie ar putea fi convenabilă? 
În acest caz, citeşte acest articol şi descoperă 
unele dintre cele mai mari beneficii pe care 
ţi le poate aduce un solar.

Iată care sunt cele trei avantaje în con-
struirea unui solar de legume:

Cu certitudine, unul dintre cele mai mari 
avantaje se referă la faptul că, în acest mod, 
îţi vei putea asigura propria sursă de hrană 
proaspătă. Însă, pe lângă acest lucru, prin 
intermediul unui solar vei putea obţine 
producţii timpurii şi te vei putea bucura 
de tomate, ardei, vinete şi alte legume cu 
câteva săptămâni bune înainte ca acestea 
să apară în comerţ. De asemenea, faptul 
că le cultivi singur şi că te ocupi personal 
de creşterea lor, îţi oferă garanţia unor 
produse sănătoase, lipsite de aditivi şi de 
alte substanţe care ar putea dăuna sănătăţii.

Ținând cont de faptul că poţi realiza o 
astfel de construcţie pe cont propriu, fo-
losindu-te de materialele pe care le ai la 

îndemână şi achiziţionând doar strictul 
necesar, un solar de legume este avantajos 
şi din punct de vedere financiar. Totuşi, 
pentru a te asigura că acesta este rezistent la 
ploaie şi vânt şi, implicit, că nu vei fi nevoit 
să investeşti resurse în viitorul apropiat, 
alege piese de o calitate superioară atunci 
când îl construieşti. Aşadar, dacă vei aplica 
o metodă eficientă în construirea solarului, 
vei avea de câştigat şi din punct de vedere 
financiar.

Nu în ultimul rând, construirea unui 
solar de legume poate reprezenta o idee de 
afacere profitabilă, cu care poţi avea succes 
pe termen lung. Mai precis, dacă reuşeşti 
să obţii legume de calitate în fiecare sezon 
şi dacă deţii un teren suficient de spaţios, 
în timp, te poţi extinde, reuşind astfel să 
porneşti un business rentabil. Mai mult 
decât atât, activând în domeniul agricul-
turii, vei putea beneficia atât de mâncare 
sănătoasă, cât şi de venituri substanţiale.

 Iată, aşadar, care sunt principalele 
avantaje în construirea unui solar şi de ce 
ar trebui să iei în considerare cultivarea şi 
creşterea legumelor pe cont propriu.

regalfermierul.ro

Avantajele construirii 
unui solar de legume
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Luni, 21 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 Conexiuni
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 Intalnirile TVR Moldova Maia 
Morgenstern
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Intalnirile TVR Moldova Maia 
Morgenstern
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 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 44
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 45
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Serial: Jocurile timpului
00.05 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.55 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Serial: Jocurile timpului
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.09 Film: Un surâs în plină vară
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
enigma craniului
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.10 Film: Telefonul
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #Generatii TVR 65
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Telefonul
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Planeta Clounela. Program de 
divertisment pentru copii
12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu

15.45 F/d
16.00 Magazin FIFA
16.30 Călătorii culinare
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.30 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu

23.10 Săptămâna sportivă
23.40 Film: Războiul mireselor

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN   
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/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 STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România    
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Program 
educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ  
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ 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 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuţă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 I likeIT
19.15 Lecţii de viaţa
20.30 Las Fierbinţi
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
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 cu Maria Marian
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva

18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
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 Știri 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 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Baronii
08.45 Film: DRAGOSTE ETERNĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 55
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 7
18.30 Știri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 649
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 56
21.00 Film: MACHETE: UCIGAȘ 
MESERIAȘ
23.15 Cei 7 ani de masă
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 22 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 Dosar România
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 Intalnirile TVR Moldova Stefan 
Banica
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Intalnirile TVR Moldova Stefan 
Banica
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 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 45
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 46
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo

20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Telecinemateca Ziua răzbunării
23.10 Legende şi mistere, 26 eps
23.40 Vorbeşte corect!
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Telecinemateca Ziua răzbunării
03.15 Vorbeşte corect!
03.35 Sport
03.55 Meteo
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
enigma craniului
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #Generatii TVR 65
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Ochi negri 112’
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.00 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 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Serial Dragoste de ochii lumii

19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.30 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Focus. Europa
23.35 Film Tigerland

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
09:00:00  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 
educational/ 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 STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ 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    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
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 Știrile Pro TV
08.30 Teleshopping
08.45 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinţi
23.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
01.40 Serial Atletico Textila
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
19.45 Lecţii de viaţa
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinţi
03.30 Mostenirea
04.30 Superspeed
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 Ora Expertizei
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 Dezbateri electorale Jurnal TV
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 Știrile 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 Știri pe scurt
12.15 Т/с
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 56
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping

14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 647
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 8
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 650
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 57
21.00 Film: COLUMBUS CIRCLE
22.45 Film: MACHETE: UCIGAȘ 
MESERIAȘ
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 23 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 Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 Intalnirile TVR Moldova Fuego
16.55 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Intalnirile TVR Moldova Fuego
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 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori

10.00 Teleshopping
10.15 Breaking Fake News
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 46
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 47
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Adevăruri despre trecut
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Godunov, ep. 1
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Legende şi mistere
02.15 Ora Regelui
03.05 Pro Patria
03.30 Sport
03.50 Meteo
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
clubul detectivilor amatori
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Un strop de noroc
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21.45 Veniţi de gustaţi!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Un strop de noroc
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.00 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (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 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Dimensiunea diplomatică
23.45 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ 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 cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
18:25:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
18:50:00 CU ALTE CUVINTE    Program 
educational/ 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 educational/ cultural 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ

22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
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 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 O seară perfectă
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Știrile Pro TV

18.00 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 Arena bucătarilor
19.15 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Știrile 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 Dora Show
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 Știrile 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 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 57
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 648
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 9
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 651
20.00 Film: SOLDATUL UNIVERSAL
22.15 Film: CONFRUNTARE SÂNGE-
ROASĂ
00.15 Film: COLUMBUS CIRCLE
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 24 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 Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 Intalnirile TVR Moldova Sofia 
Vicoveanca
16.55 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 Intalnirile TVR Moldova Sofia 
Vicoveanca
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 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse Șiria
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 47
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 48
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Izolaţi în România
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Godunov, ep. 2
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Dispăruţi fără urmă
02.35 Vreau să fiu sănătos!
03.25 M. A. I. aproape de tine
03.50 Meteo
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
clubul detectivilor amatori
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cronica unei obsesii
21.45 Veniţi de gustaţi!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Cronica unei obsesii
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 F/d
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.25 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.55 Erudit cafe

16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 stil nou
23.40 Prin muzică în Europa

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
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 
educational/ 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 educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/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    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural 
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
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 Știrile Pro TV
08.30 Teleshoping
08.45 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea

13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Eliminatorul
01.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
19.45 Lecţii de viaţa
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinţi
03.30 Mostenirea
04.30 Arena bucătarilor
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 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 Monster
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 649
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 10
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 652
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 56
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 11 +12
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 11 + 12
23.30 Film: SOLDATUL UNIVERSAL
01.45 Poamă acră
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri 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 Ora Regelui
12.00 Cântec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri
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 #EU alegElectorala 2021
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
22.00 Sinteza Știrilor 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 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Izolaţi în România
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 48
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.30 Europa mea
13.55 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 MomentArt
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 49
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Cască ochii sau  
o-ncurci!
22.45 Discover România
23.00 Microbist de România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Dosarele extratereştrilor
02.05 Bukovina - ţara Oamenilor fagi, ţara 
Unirii adevărate…
03.25 Sport
03.45 Meteo
03.50 Istorii ascunse Șiria
04.20 Telejurnal Știri
05.10 Exclusiv în România
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 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
clubul detectivilor amatori
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 #Generatii TVR 65
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Drag de România mea!

02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #Generatii TVR 65
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

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.05 Știrile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Prin muzică în Europa
12.00 F/d
12.25 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Zona ARS
23.35 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ 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 STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
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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   Educaţio-
nal/informativă
19:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ    
22:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Nu te pune cu Zohan
00.15 Știrile Pro TV
02.00 Serial Atletico Textila
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
19.45 Lecţii de viaţa
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinţi
03.30 Mostenirea
04.30 I likeIT
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 Monster
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Т/с Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport

00.45 X/ф
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 56
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 10
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 650
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 11
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 653
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 57
21.00 Film: 20.000 DE LEGHE SUB 
MĂRI 1. Partea 2
23.00 Film: CONFRUNTARE SÂNGE-
ROASĂ
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Știri Naţional 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: 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 Știri
14.30 Breaking Fake News
15.00 Vedeta populară
17.00 Lectia de istorie
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Răpirea fecioarelor
00.30 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Răpirea fecioarelor
03.30 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 Team România Best of
12.00 #Creativ
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
17.10 Vedeta populară
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Pruncul, petrolul şi ardelenii
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Pruncul, petrolul şi ardelenii
03.40 Sport
03.56 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
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: Dragă Frankie
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.45 Distracţiile lui Cazacu
00.20 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.20 Film: Dragă Frankie
04.05 Telejurnal
04.40 E vremea ta!
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 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.05 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 F/d
12.40 Respiro
13.00 Miezul zilei
13.35 Film A iubi
14.45 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.50 Poezii
20.05 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Tribuna electorală
21.25 Portrete în timp
21.55 Tribuna electorală
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Tribuna electorală
22.25 Film Omul care ştia prea puţin

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ   
07:30:00 TELEMAGAZIN     
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
09:00:00 STIRI     Program Informativ     
09:30:00 POLITICI AGRICOLE  talk show
10:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI 
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00 Program AGRO TV România 
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show
16:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ 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 SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
04:50:00 Program AGRO TV România   

ProTV

07.00 Știrile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Blondele de la drept
12.00 isănătate
13.30 Teleshopping
13.45 Film Corly - Nataraul clanului
15.30 Film Dl. Deeds - Mostenitor fără 
voie
17.30 Teleshopping
17.45 Film Mamma Mia! O luam de la 
capat
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Gusturile se discuţă
22.45 Film Gardienii Galaxiei Vol. 2
00.45 Știrile Pro TV Chişinău
01.25 Serial Atletico Textila
02.25 Film Blondele de la drept
04.25 Film Corly - Nataraul clanului

ProTV InterNaţional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile 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 Știrile 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 Știrile 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 cu Maria Marian
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Vanturile, Valurile
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Our Infinite Universe
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 Știrile 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 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 X/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 X/ф
04.10 Best of mercur retrograd

Naţional

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 651
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
14.15 Film: 20.000 DE LEGHE SUB 
MĂRI 1. Partea 2
16.15 Film: COLȚ ALB
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 654
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Știri 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 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Amintiri din infern
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 Știri
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
01.20 Garantat 100%
02.15 Teatru TV
04.35 Pescar hoinar
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Amintiri din infern
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 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 4
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: A fost odată o întâlnire
03.15 Meteo
03.25 Serial: Dragul de Raymond
04.20 Universul credintei
06.05 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 4

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre - Duminica a XIII-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: Facerea lumii
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: Ciprian Porumbescu
22.40 Film: Selma - Regatul Unit
01.00 #Generatii TVR 65
02.50 Film: Facerea lumii
04.25 Telejurnal
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.40 La datorie
12.00 Știinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.35 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 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Ziua naţională a portului popular
21.00 Știrile
21.25 Ziua Naţională a portului popular
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Ave Maria. În memoria Mariei 
Bieşu
23.55 Purtătorii de cultură

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN     
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  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 NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI 
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
14:45:00 RETETA DE DUMINICA Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educa-
tional/ 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 SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV  
România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic   
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol 
04:00:00 Program AGRO TV  
România 

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Holmes şi Watson
12.00 Gusturile se discuţă
13.15 Teleshopping
13.30 Film Mr. Deeds
15.30 Film Mamma Mia: Here We Go 
again
17.45 Teleshopping
18.00 Film Miss Agent Secret 2: Inarmata 
şi seducatoare
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Film Ted 2
23.30 Film Miss Agent Secret 2: Inarmata 
şi seducatoare
01.30 Știrile Pro TV Chişinău
02.10 Serial Atletico Textila
02.25 Film Holmes şi Watson
04.25 Film Nu te pune cu Zohan

ProTV InterNaţional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile 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 Lecţii de viaţa
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Lecţii de viaţa
20.00 Las Fierbinţi
21.00 Știrile 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 Știrile 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 Știri 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 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu rodica ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Știri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 X/ф
04.10 Iubeşte viaţa

Naţional

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 652
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Stan şi Bran - momente  
de exceptie
10.45 Film: PISTOLARUL DE LA MIE-
ZUL NOPȚII
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 11+12
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 11 + 12
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 655
20.00 Film: ÎN NUMELE PRIETENIEI
23.15 Start show România
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

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

Disproporție

În lumea asta, de accepți,
Puțini sunt oameni înțelepți,
Iar proștii spun, când îi aculți,
Că, chiar și-așa, sunt foarte mulți... Gheorghe BÂLICI

Cătălin Josan 
„reporneşte motoarele”

tuturor materialul”, a declarat, 
pentru GAZETA de Chişinău, Că-
tălin Josan. 

Până la lansarea pieselor, pu-
blicul se poate bucura de vocea 
inconfundabilă a interpretului în 
cadrul unor evenimente artistice. 
În acest context, Cătălin Josan, ală-
turi de Moldovan National Youth 
Orchestra, va prezenta un concert 
în aer liber, la finele lunii iunie.

„Ca de obicei, încercăm să com-
binăm muzica pop cu cea clasică, 
mai ales că acum este o perioadă 
mai lejeră din punct de vedere 
al situaţiei epidemiologice. Va 
fi la Muzeul Naţional de Istorie, 
în aer liber, aşa că lumea poate 
va putea să se simtă un pic mai 
relaxată, deşi vor fi păstrate toate 
măsurile impuse de autorităţi şi 
de situaţia epidemiologică. Vom 
cânta lucrări mai noi, mai vechi, 
piese care ne-au plăcut nouă şi 
am zis să le reinterpretăm”, ne-a 
comunicat artistul.

Cătălin speră să reuşească să 
lanseze melodiile vara, dar nu 
exclude faptul că va păstra ceva 
şi pentru toamnă. Cel mai recent 
cântec lansat de interpret este „S-a 
dus amorul”, pe versurile lui Mi-
hai Eminescu.

Octavian GRAUR

Un elefant din 
Hamburg a prezis 
că Franţa va câştiga 
meciul cu Germania 
la EURO 2021

Un elefant „spiritist” 
de la o grădină zoologi-
că din Hamburg a pre-
zis că Franţa va învinge 
Germania, marţi, în pri-
ma partidă dintre cele 
două echipe în cadrul 
Campionatului Euro-
pean de fotbal, relatează 
luni DPA.

Elefantul Yashoda, în 
vârstă de 42 de ani, a 
extras luni steagul fran-

cez, şi nu pe cel german dintr-o cutie, la grădina zoologică Hagenbeck.
Elefantul a fluturat steagul în aer şi a primit drept recompensă 

un ananas.
Franţa este campioană mondială şi va întâlni echipa Germaniei la 

München. În grupa F se mai află Portugalia şi Ungaria.
 Agerpres

O statuie gigantică a unei zeiţe budiste 
„poartă” mască facială

Dacă unii se odihnesc vara, alţii 
muncesc de zor, în special artiştii. 
Interpretul Cătălin Josan lucrea-
ză la mai multe producţii, pentru 
a-şi bucura admiratorii cu melodii 
de calitate. Mai mult, cântăreţul 
spune că va face şi colaborări cu 
colegi de breaslă din afară. 

Cătălin ne-a spus că îşi doreşte 
să „repornească turaţiile motoru-
lui” şi să scoată mai multe piese. 
Pandemia, pe lângă alte aspecte, 
a fost un eficient respiro. Inter-

pretul a reuşit să-şi reorganizeze 
agenda, dar şi să culeagă texte şi 
note muzicale.

„Am adunat destul de mult ma-
terial. Pregătesc o piesă în viitorul 
apropiat, mai am şi altele în plan. 
Colaborările vor fi atât acasă, cât 
şi cu colegi din România sau din 
afară. Îmi doresc să repornesc 
turaţiile motorului, pentru că a 
durat ceva timp de la ultima lan-
sare, de aceea abia aştept să vă 
arăt ce am pregătit şi sper să placă 

O echipă de muncitori a es-
caladat marţi o statuie imensă 
a unei zeiţe budiste din Japonia 
pentru a instala o mască facială 
confecţionată special, demers 
menit să fie o rugăciune pentru 
finalul pandemiei de coronavirus, 
informează Reuters.

Operaţiunea a fost dusă la în-
deplinire de patru muncitori, care 
au lucrat trei ore, pentru a ridica 
masca gigantică cu ajutorul unor 
frânghii până la înălţimea de 57 
de metri a statuii de culoare albă, 
care o înfăţişează pe Kannon, zei-
ţa budistă a compasiunii, instalată în faţa templului 
Houkokuji Aizu Betsuin, din prefectura Fukushima.

Muncitorii au desfăşurat apoi masca, confecţio-
nată dintr-un material asemănător unei plase, cu o 

lăţime de 4,1 metri şi o lungime 
de 5,3 metri, cântărind 35 de ki-
lograme, în partea inferioară a 
feţei statuii.

Statuia, construită în urmă cu 
33 de ani, are o scară în spirală 
în interior care duce până la înăl-
ţimea umerilor zeiţei. Oamenii 
vizitează statuia, care ţine în bra-
ţe un prunc, rugându-se pentru 
naşterea în condiţii de siguran-
ţă şi pentru a cere binecuvântări 
pentru nou-născuţi.

Administratorul templului, 
Takaomi Horigane, a spus că 

muncitorii au venit cu ideea amplasării măştii cu 
prilejul discuţiilor despre restaurarea statuii, dete-
riorată în urma unui seism care a avut loc în luna 
februarie.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


