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Complexul 
Lăpușneanu

Extremiști au existat și vor 
exista întotdeauna. De obicei, 
nu sunt numeroși. Fiecare stă în 
vizuina lui, își mai dă din când 
cu părerea pentru cine are chef 
să-l asculte, cei mai curajoși 
dedându-se sporadic la provo-
cări de tot genul și chiar la acte 
de violență.

Unii habar nu au că sunt 
atât de radicali, încât pot fi 
considerați extremiști. Ei cred 
cu sinceritate că își doresc doar 
niște schimbări mai ample, 
niște măsuri mai ferme, luări 
de atitudine mai categorice pe 
fundalul, cred ei, al degradării, 
delăsării și nepăsării generale.
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O b s e r v a t o r

Adrian CIUBOTARU
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Achitarea controversatului afacerist a 
provocat reacţii dure în societate, iar asupra 
procurorului general au fost aruncate valuri 
de critici, ştirbindu-i definitiv imaginea. 
Asupra sa pare-se că şi-au încruntat privirea 
cei de la SIS, iar Stoianoglo, care până nu 
demult îl apăra pe Platon cu fiecare ocazie, 
de această dată pare să fi luat apă în gură.

Căderea liberă 
a lui Platon

P r i v i r e a

  POLITICĂ

H a r t a  l u m i i

Mergi la vot, 
cu neam 

cu tot!

Program pentru duminică, 11 iulie:

(72)

„Problema nu e a elevilor 
slabi, ci a celor buni, 
cărora li se dă peste... pix”
Rezultatele evaluării lucrărilor la examenul de limba şi 
literatura română de la Bac din acest an au stârnit o discuţie 
aprinsă printre profesorii de limba română din republică. 
Comentariile au curs gârlă după ce o profesoară de română a 
făcut o postare pe facebook, în care sugerează ministerului de 
resort ca profesorii să susţină lucrarea la română de la Bac, 
iar apoi să se confrunte cu evaluatorii. Postările profesorilor 
de română denotă carenţe în baremul de apreciere, aplicat la 
evaluarea testelor la examenul de Bacalaureat. 
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La aproape trei săptămâni după ce a fost 
achitat de Judecătoria Chişinău în dosarul 
fraudei bancare în care fusese condamnat 
la 18 ani de închisoare, lui Veaceslav Platon 
pare-se să nu-i mai meargă atât de bine.
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Lituania ne pledează 
cauza la UE 

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

Președintele Lituaniei, Gitanas 
Nauseda, a îndemnat Uniunea Eu-
ropeană să sprijine Ucraina, Geor-
gia și R.Moldova, deschizându-le 
calea spre aderare. Declarații în 
acest sens au fost făcute de Nau-
seda în marja unei conferințe in-
ternaționale dedicată reformelor 
din Ucraina, care se desfășoară pe 
7-8 iulie la Vilnius. Aceasta este 
cea de-a patra asemenea reuniune, 
precedentele trei desfășurându-se 
la Londra, Copenhaga și Toronto. 
Lista invitaților include înalte ofi-
cialități din Uniunea Europeană și 
Statele Unite, participant fiind și 

președintele ucrainean, Volodimir 
Zelensky.

Șeful statului lituanian a dat 
asigurări că țara sa va asista ne-
condiționat Kievul și va împărtăși 
din experiența sa pentru a încu-
raja aspirațiile de aderare ale 
Ucrainei la Uniunea Europeană 
și NATO. 

Gitanas Nauseda a avertizat 
totodată Ucraina că trebuie să 
facă față unor teste complicate 
pe această cale. 

„Chem Uniunea Europeană să 
exprime o susținere fermă pentru 
Ucraina, Georgia și R.Moldova, 

Străzile din Chișinău după ploaia de luni, 5 iulie: intersecția străzilor M. Kogălniceanu și Armenească  
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deschizându-le calea spre eu-
rointegrare”, a declarat Gitanas 
Nauseda, citat de presa interna-
țională, inclusiv de agenția rusă 
RIA „Novosti”. 

La rândul său, portalul Urdu-
Point.com îl citează pe ministrul 
ucrainean de Externe, Dmytro Ku-
leba, care spune că Kievul așteaptă 
să primească în 2022 Planul de 
acțiune pentru aderarea la NATO, 
întrucât Ucraina ar fi implemen-
tat toate reformele necesare. Pe 
de altă parte, liderii NATO pre-
zenți la summit-ul de la Bruxelles 
din 2021 au observat necesitatea 
unor reforme suplimentare și nu 
au specificat momentul aderării. 

Menționăm că, în 2014, după 
anexarea Crimeii și agresiunea în 
Donbas, Rada Supremă de la Kiev 
a anulat statutul de neutralitate 
al Ucrainei. În 2016, Parlamen-
tul ucrainean a stipulat aderarea 
la NATO ca prioritate a politicii 
externe, iar în februarie 2019 au 
fost adoptate modificări în Consti-
tuția țării, care consacră intenția 
de aderare a Ucrainei la Alianța 
Nord-Atlantică și la Uniunea Eu-
ropeană.

Valeriu CAȚER

România donează R. Moldova un nou lot de vaccin anti-COVID, de 
această dată fiind vorba despre 100.620 de doze de Pfizer/BioNTech. 
Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care spune că această 
donație vine în urma unei discuții pe care a avut-o acum câteva săptă-
mâni cu premierul de la București, Florin Cîțu. Un anunț similar a fost 
făcut și de secretarul de stat al Ministerului Sănătății de la București, 
Andrei Baciu. În acest fel, cantitatea totală de vaccin oferită gratuit 
R. Moldova se ridică la peste 500 de mii de doze.

„Datorită sprijinului generos al României, la 2 martie am reușit să 
pornim campania de vaccinare, salvând vieți într-o perioadă extrem de 
dificilă. Astăzi avem vaccin pentru toată lumea și îi îndemn încă o dată 
pe toți cetățenii să se vaccineze – doar astfel vom putea evita riscul 
revenirii în forță a pandemiei”, spune Maia Sandu într-un mesaj în care 
mulțumește autorităților române 
pentru receptivitate și pentru că, 
de fiecare dată, au răspuns rapid 
și prin acțiuni concrete la solicită-
rile de a ajuta R. Moldova. 

Amintim în acest context că 
vaccinul Pfizer a devenit vedeta 
primului maraton de vaccinare, 
organizat de Universitatea de Me-
dicină și Farmaceutică (USMF) la 
Chișinău pe 22-23 mai, când cu 
acest ser s-au imunizat 2.500 de 
persoane, chiar dacă au trebuit 
să stea la coadă uneori și peste 
patru ore. 

Aceasta a devenit posibil dato-
rită unui lot de 100.620 de doze care a fost livrat atunci în R. Moldova 
prin intermediul platformei COVAX. 

R. Moldova a primit primul lot de 24.570 de doze de Pfizer/Bi-
oNTech pe 19 martie, prin intermediul aceleiași platforme, care au 
fost distribuite centrelor de imunizare pentru a fi vaccinați medicii. 
Atunci, însă, s-a declanșat un scandal în legătură cu faptul că mai 
multe oficialități au profitat de funcțiile administrative pentru a se 
vaccina peste rând. 

Încă 200.000 de doze de Pfizer/BionTech procurate de la producător 
ar urma să ajungă în R. Moldova în următoarele câteva săptămâni, 
potrivit autorităților din sănătate. 

În prezent, potrivit unui studiu sociologic realizat la comanda 
Ministerului Sănătății de la Chișinău, 25% dintre cetățenii care acceptă 
vaccinarea anti-COVID preferă Pfizer. Rezultatele sondajului mai arată 
că 57 la sută dintre moldoveni ar accepta vaccinarea. 

Datele oficiale spun că până în ziua de miercuri, 7 iulie, în R. Mol-
dova au fost vaccinate 763.927 de persoane, dintre care 471.466 – 
inclusiv cu cea de a doua doză. În total, aproape 14% din populație 
au primit cel puțin prima doză de vaccin anti-COVID și aproape 9% 
au fost imunizate complet.

V.V

Vom primi din 
România peste 
100 de mii de doze 
de vaccin Pfizer

25% dintre

cetățenii care 
acceptă vaccinarea 
anti-COVID preferă 

Pfizer. 57 la sută 
dintre moldoveni ar 
accepta vaccinarea. 
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Cel mai dur au fost lovite de 
grindină, pe alocuri cât oul de 
găină, satele Volintiri, Talmaza 
și Cioburciu din Ștefan-Vodă. 
Intemperiile s-au produs pe 26 
iunie, curent. Au fost afectate pes-
te 4000 de hectare de culturi de 
floarea-soarelui, porumb, grâu, 
arii cu pepeni și livezi. Culmea ab-
surdului că acest lucru se întâmplă 
în timp ce în preajma acestor sate 
este instalată o stație antigrindină. 

Șeful stației spune că sunt do-
tați cu toate celea, au instalații 
moderne, rachete, căsuțe pentru 
rachetiști, sufragerie unde aceștia 
ar lua masa, dar… nu au rachetiști. 
Pentru aceasta le-ar trebui trei mi-
lioane de lei. Guvernul știe, dar 
tace. Ministrul agriculturii, Ion 
Perju, știe, dar ridică din umeri și 
spune că nu are bani. Dar numai 
în urma ploii cu grindină care a 
avut loc pe 26 iunie agricultorii 
și oamenii din această regiune au 
suportat pierderi estimate la circa 
80 de milioane de lei.

Afectaţi de grindină

Primarul de Talmaza, Eugeniu 
Prutean, ne-a informat că grindina 
a provocat pagube enorme în ca-
zul a doi mari fermieri din această 
localitate și totodată a afectat mai 
mulți fermieri mici și gospodării 
casnice. „Pentru prima oară am 
văzut un bărbat căruia i-au dat 
lacrimile în cabinetul meu. Trofim 
Grosu lucrează de mulți ani în do-
meniul agriculturii. Grindina i-a 
distrus 500 ha de roadă. A investit 
mult, spera ca măcar anul acesta să 
fie mai rodnic”, ne spune primarul. 

„Înainte erau stații de irigare 
și desecare. Acum, după grindină, 
au venit ploile torențiale. Furtuna 
de pe 5 iulie ne-a inundat lanurile 
și avem o altă năpastă, porumbul 

și alte culturi stau acum în baltă”, 
mai spune Eugeniu Prutean.

Și primarul de Cioburciu, Leo-
nid Nicolau, ne spune că ploile și 
grindina a afectat peste o mie de 
hectare a trei mari agenți econo-
mici din această localitate. „Cea 
mai afectată a fost floarea-soare-
lui. A fost distrusă în proporție de 
90%. Agricultorii sunt disperați. 
După doi ani de secetă, s-au po-
menit cu situația de acum”. 

Potrivit primarului, stația anti-
grindină e peste un deal de Ciobur-
ciu. „Nu s-a tras nicio rachetă de 
prin 99. Din păcate, astfel lucrează 
la noi autoritățile! Au trimis comi-
sia pentru Situații Excepționale, să 
culeagă informația despre pagube 
și atât. Nici măcar promisiuni nu 
mai fac că vor susține în aceste 
situații puținii oameni care mai 
lucrează la sate”, spune primarul.

„Suntem ţara lui Of”

Andrei Ștefan este un agricultor 
din Cioburciu, cu o experiență de 
40 de ani de muncă în domeniu. 
Lucrează peste 1600 de hectare. 
Grindina i-a distrus 600 ha de 
floarea-soarelui, porumb, grâu, un 
lan de harbuz, 10 hectare de livadă 
de măr și 13 hectare de cartofi. 

Și dacă în cazul unor culturi, 
cum ar fi cartofii, ar fi putut să mai 
strângă roadă, în urma ploii de pe 
5 iulie, acestea au ajuns sub ape. 
„De dimineață telefonez la „Apele 
Moldovei”, la președintele raionu-
lui, cel puțin să ne ajute să desecăm 
această baltă. Dar nu am obținut 
nici un răspuns. De ce? Pentru că 
nu avem guvernare. Au mașini 
de serviciu, salarii grase și nu fac 
nimic pentru oameni. Nu ies din 
birouri. Suntem țara lui Of, of!”. 

Revoltat și disperat, Andrei Ște-
fan este unul din cei care s-a dus 
să-i ceară socoteală și colonelului 
de la stația antigrindină de peste 
deal. „Au totul. Mi-a arătat căsu-
țele. Au stații moderne, bucătărie 
și în depozit mi-a spus că au ra-
chetele. Elementarul nu au vrut să 
rezolve, să angajeze oameni care să 
împuște. Dacă Guvernul ar fi alo-
cat trei milioane, nu am fi suferit 
atât de mult azi”. Andrei Ștefan 
are datorii de peste 10 milioane 
de lei, iar pagubele provocate de 

Istoria unei incompetențe: 
De ce Perju cere sute de 
milioane din Fondul de Rezervă

„Nu merg în Rusia din 2008. Dacă în țara ta a intrat o armată, sub steag străin, nu poți merge 
la ei în țară să le cânți și să-i distrezi! Doar cei care nu au mândrie și dragoste de neam o fac!”

Vahtang Kikabidze, cântăreț georgian
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Au suportat pierderi enorme în urma 
secetei din ultimii doi ani, iar acum 
au fost afectaţi de grindină şi ploile 
torenţiale. Este situaţia gravă cu care 

se confruntă mai mulţi agricultori din raioanele 
Ștefan-Vodă, Făleşti, Orhei, Hânceşti şi Leova. 

grindină i-au fost estimate la 18 
milioane de lei.

Spre deosebire de alți agri-
cultori cu care am discutat, el ne 
spune că are o speranță legată 
de alegerile de duminică. „Maia 
Sandu în jumătate de an a făcut 
cât nu a făcut Dodon în patru ani. 
Eu personal am mari așteptări de 
la acest scrutin. Poate va înțelege 
lumea că nu mai putem trăi în of, 
Moldova”.

Vizitaţi de comisia pentru 
situaţii excepţionale

Vladimir Ursu a pierdut în 
urma intemperiilor 42 ha de floa-
rea-soarelui. „Grindina era cât oul. 
Floarea-soarelui era deja în prag 
de înflorire. A fost distrus până 
și bățul. De când activez nu am 
mai văzut așa un dezastru. Anii 
trecuți ne-a afectat seceta, acum 
ploile. Avem împrumuturi luate de 
la bănci, de la oameni. Este greu. 
Pierderile sunt enorme”, afirmă 
bărbatul.

Primăriile și agricultorii care au 
avut de suferit au fost vizitați de 
comisia formată din vicepreședin-
tele raionului, șeful Direcției agri-
cultură și un angajat al Serviciului 
Situații Excepționale. Aceștia au 
examinat situația și au perfectat 
acte de constatare a pagubelor, ra-
portate la Chișinău. „Cred că dacă 
activa stația antigrindină, nu mai 
era nevoie de această comisie”, 
mai spune Vladimir Ursu.

„Avem de toate, 
dar n-avem rachetişti”

Serghei Panevschi este coman-
dantul unității speciale Antigrin-
dină din raionul Ștefan-Vodă. Deși 
de la această stație nu s-a împușcat 
din 99 în niciun nor, nu a fost nicio 
zi în care stația să nu activeze. „Noi 
continuăm să activăm, lucrăm în 
regim de pază, efectuăm observații 

și informațiile pe care le colectăm 
la transmitem în UTA Găgăuzia. 
Ei au rachete și își protejează ra-
ioanele din acea regiune. Stația 
lor funcționează.”

Potrivit comandantului, stația 
pe care o conduce ar putea proteja 
raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă 
– o suprafață de 140 de mii de 
hectare. „Noi avem totul, instalații 
antigrindină moderne, rachete. Nu 
avem însă rachetiști. Ne-ar trebui 
vreo 50 de persoane care ar fi sa-
larizate cu 4-5 mii de lei. E nevoie 
de o finanțare de trei milioane de 
lei. Avem căsuțe pentru ei, bucă-
tărie. Despre problema noastră 
știu toți, inclusiv ministrul Perju. 
Dar nimeni nu întreprinde nimic”, 
ne mai spune Serghei Panevschi.

Bărbatul pare descurajat și de 
întâlnirile cu agricultorii. „Grindi-
na a afectat 4000 ha în Talmaza, 
Cioburciu și Volintiri. Oamenii au 
pierdut în jur de 80 de milioane 
de lei. Liderii de terenuri mă sună, 
vin aici, sunt foarte supărați pe 
mine. Unde ne întâlnim sar indig-
nați. Dar nu pot face nimic. Am 
scris numeroase adresări, avem o 
parte de promisiuni și atât”, mai 
spune comandantul.

„Chicu şi Perju poartă vina 
pentru această catastrofă”

Despre situația agricultorilor 
din raionul Ștefan-Vodă a pomenit 
în treacăt și deputatul Alexandr 
Slusari. „Anul trecut, guvernarea 
Dodon-Chicu a făcut o promisiu-
ne electorală privind instalarea 
în raion a mai multor puncte de 
rachete antigrindină.

În realitate, din bugetul de stat 
nu s-a alocat nici un ban pentru 
salarizarea efectivului unităților 
antigrindină. Ca rezultat, grindi-
na și ploile au distrus peste 1000 
de hectare de floarea-soarelui, 
porumb, grâu, legume. Fermie-
rii din raionul Ștefan-Vodă după 

seceta de anul trecut au primit 
încă o lovitură puternică. Dom-
nii Chicu și Perju poartă personal 
vina pentru această catastrofă”, a 
menționat deputatul pe pagina sa 
de facebook.

Sute de milioane, 
pentru despăgubiri

La 1 iulie, ministrul Agricultu-
rii, Ion Perju, a solicitat Guver-
nului bani din fondul de rezervă 
pentru acoperirea pagubelor pro-
vocate de condițiile meteorologice 
nefavorabile.

Ion Perju a menționat că în 
baza rapoartelor prezentate de 
comisiile pentru situații excep-
ționale teritoriale pe parcursul 
anului 2021, dar în special în lu-
nile mai-iunie, au fost înregistrate 
circa 40 de situații excepționale 
cu caracter natural – vijelii, ploi 
torențiale și grindină.

Potrivit lui Ion Perju, până la 
data de 28 iunie, au fost afectate 
atât importante segmente de in-
frastructură, cât și culturi agricole. 
Astfel, au fost compromise peste 
1640 de hectare de porumb, peste 
1850 de hectare de floarea-soare-
lui, peste 1100 de hectare de grâu 
și alte 110 ha de orz, 1467 ha de 
sfeclă de zahăr, peste 50 ha de 
rapiță, 17 ha de legume, 367 ha 
de viță-de-vie și peste 2200 de 
hectare de livezi. „Pagubele sunt 
mai mari de 162 de milioane de lei, 
iar evaluările continuă”, a precizat 
ministrul Agriculturii.

În baza situației relatate, Mi-
nisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a cerut 
Guvernului alocarea unor surse 
financiare în valoare estimativă de 
246 de milioane de lei din fondul 
de rezervă pentru compensarea 
parțială a prejudiciilor cauzate de 
calamitățile naturale. Guvernul 
interimar nu a oferit deocamdată 
niciun răspuns.

Svetlana COROBCEANU
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Ion Suruceanu: „Mai mare 
rușinea decât suma primită!”

În campania electorală, a devenit o 
normalitate să vedem artişti care cântă 
la concertele organizate de politicieni şi 
partide politice. Am vorbit cu interpretul 

Ion Suruceanu de la care am aflat de ce cântă 
artiştii pentru cei de la putere, câţi bani cer 
pentru spectacole şi dacă semnează sau nu 
contracte cu partidele. 

- Stimate domnule Ion Su-
ruceanu, de ce cântă artiş-
tii în concertele electorale?
Dacă ar avea concerte cum 

aveau pe timpuri, artiștii n-ar 
cânta în campanii electorale. În 
Uniunea Sovietică se făcea cam-
panie electorală, dar artiștii nu 
cântau atâta pentru un partid sau 
altul. În primul rând, atunci nu 
erau partide. Era unul rău, dar 
mare (râde). Bineînțeles că artis-
tul avea surse de existență. Avea 
un salariu bun, cât de cât, și se 
descurca. Acum problema e mai 
mult în bănișori. 

Sărmanii, vai de capul lor! Eu 
nu mă duc, sincer îți spun. Eu nu 
particip demult în campanii elec-
torale, nici la prezidențiale n-am 
fost, nici acum, la parlamentare, 
pentru că m-am pregătit de lu-
crurile astea. De fapt, lucrez mai 
mult prin România decât pe aici. 
Mi-am făcut un capital ca să nu 
depind: îmi va telefona partidul 
cutare sau nu îmi va telefona să 
mă invite în campania electorală. 

Sunt cazuri când artiștii au 
simpatie față de un partid, dar 
rar se întâmplă. I-am văzut pe un 

afiș pe Doina Gherman, Laurențiu 
Popescu și Georgeta Voinovan, 
la Leova, pentru vineri, 9 iulie. 
Nu-mi vine să cred! Dacă e așa 
– să știi că m-au dezamăgit rău! 
Nu-mi vine să cred că ei se duc 
din mare dragoste sau susținere 
pentru partidul pe care-l promo-
vează. Se duc mai mult pentru că 
au nevoie de bani. 

- Cât cer artiştii pentru a 
cânta în campania electo-
rală?
Eu știu cât era înainte. Nu cre-

de că sunt tare mulți bani. Mai 
mare era rușinea decât suma pri-
mită! Ei știu cât primește artistul 
la o nuntă. Dădeau câte 300 de 
euro. Ei, Plahotniuc putea să ofere 
500 de euro pentru un concert. 
Era bogat. Să iei un miliard și să 
nu dai dintr-însul ceva, tot nu-i 
frumos (zâmbește). El putea să nu 
fie într-atât de zgârcit, dar cei care 
fac partide pe banii care li se dau 
de la Comisia Electorală Centrală 
sunt săraci. Se duc artiștii cu 100, 
200 și 300 de euro. E drept că nu 
cântă tot concertul. Cântă vreo 
trei-patru melodii. 

Acum nu prea discut cu artiș-
tii. Fiindu-le ca un tată, datorită 
vârstei și vechimii de muncă, îna-
inte le spuneam, îi îndemnam: 
Măi băieți, duceți-vă și cântați, că 
aveți nevoie de un ban! Un singur 
lucru, când vă duceți, spuneți-le 
din start: Da, eu sunt de acord 
să cânt, îmi dai atâta, dar să nu 
mă pui să spun din scenă: votați 
partidul cutare. Voi ieșiți ca ar-
tiști. Atât. Ai cântat, te-ai închinat 
și-ai plecat! Lucrul ăsta parcă ar 
fi normal, cu toate că lumea în-
țelege altfel. Vorbești tu sau nu, 
dar dacă evoluezi și stau lozincile 
lor, parcă ai spune – îi susțin pe 
candidații ăștia.   

- Artiştii fac un transfer de 

imagine?
Da.
- Partidele politice încheie 
contracte cu artiştii?
Nu, din câte știu. Un lucru nu 

mi-i clar: de unde iau banii?! Asta 
e o înțelegere. „Brigadierul” de 
la partid primește bani pentru 
alegeri, să zicem, pentru 20 de 
concerte. El duce lista la partid și 
spune: uite, ăsta primește atâta, 
iar celălalt atâta. Ia banii, face 
adunare cu artiștii, le spune gra-
ficul și băieții pleacă la spectacol. 
Nu semnezi că ai primit.

- În afara campaniei elec-
torale, artiştii sunt invitaţi 
să cânte pentru publicul lor?

E greu. Nu avem case de cultură 

Am stat de vorbă cu Georgeta 
Voinovan, încercând să aflăm de 
ce participă aceasta în concerte 
politice și dacă crede că părerea 
artiștilor contează pentru publi-
cul care le ascultă piesele. 

- Este adevărat că aţi cân-
tat la concertul electoral or-
ganizat la Ocniţa de Blocul 
Electoral al Comuniştilor 
şi Socialiştilor din R. Mol-
dova?

Eu n-am fost la Ocnița. Nici 
măcar n-am fost acolo. Nu am 
cântat la Ocnița. Vă rog fru-
mos să mă lăsați cu întrebări 
de genul acesta. Am un salariu 
de profesoară și am copii de 
întreținut și de hrănit. Trebuie 
cumva să supraviețuiesc. La fel 
ca alți artiști. 

Am dat acordul să cânt acolo 
unde vor fi organizate concerte, 
indiferent de culoarea politică. 
Cânt acolo unde sunt chemată. 
Nu fac propagandă. Eu cânt la 
oameni. Nu vorbesc despre vizi-
unile mele politice nicăieri. Dacă 
votul este secret – eu îmi rezerv 
dreptul să fie secret pentru cine 
votez. Este absolut treaba mea 
la urnă unde îmi pun buletinul 
de vot. Nu are nicio legătură cu 
platformele pentru care cânt în 
calitate de artist. 

- Dumneavoastră nu con-
sideraţi că artiştii fac un 
transfer de imagine?
Nu consider. Artistul trebuie 

să trăiască din ceva. Trebuie să 
aibă legătură cu publicul. După 
o perioadă atât de lungă, când 

care pot găzdui artiștii. Sistemul 
concertistic e paralizat demult. 
Asta nu-i din cauza pandemiei. 
De când cu pandemia, în genere 
nu s-au făcut spectacole. E vai 
de capul lor. Îmi e jale de băieți. 
Avem talente care merită mult mai 
mult decât au ei acum, dar ce să-i 
faci, asta e... 

Ca să faci un cântec, cu toate 
componentele, nu doar linia me-
lodică, să aibă un aranjament în 
studio și toate celelalte – ieși la 
o mie de euro pentru un cântec. 
Câte concerte sau nunți îți trebu-
ie să cânți?! Ai noștri, sărmanii, 
când cer 300 de euro – le spun 
că-i scump pentru un program la 
nuntă. Se poate cu 250 de euro? 
Dar ei nu știu cu cât greu fac artiș-
tii cântecele. Drept că avem artiști 
care cer pentru o nuntă 500 de 
euro. Ei dacă găsesc o nuntă în 
timp de o lună – e bine. Alții iau 
câte 250-300 de euro și cântă la 
patru-cinci nunți pe săptămână. 

- Probabil că artistul care 
cere 500 de euro pentru o 
nuntă mai are alte surse 
de venit?
Ei, fii serioasă, nu mai are! Eu 

știu din ăștia care stau acasă. Sunt 
mândri. 

- Vă mulţumesc pentru in-
terviu.
Mi-a părut foarte bine că am dis-

cutat. Eu merg spre casă și, vorbind 
cu tine, așa repede a trecut timpul 
că aproape că am ajuns acasă. 

Georgeta Voinovan: „Am un salariu de profesoară 
și am copii de întreținut și de hrănit”

Nimic nou sub soare. Ca în fiecare 
campanie electorală, discutăm iar 
despre artiştii folosiţi de politicieni. 
Interpreta şi compozitoarea Georgeta 

Voinovan ar fi cântat recent în cadrul unui 
concert organizat la nordul Republicii Moldova. 
Și, conform unui afiş electoral, e programată 
pentru un alt concert pentru vineri, 9 iulie, la 
Leova.

nicăieri n-am fost chemată, ni-
căieri. Voi nu ați văzut concerte 
cu numele Georgetei Voinovan 
în afiș, nicăieri. Nu m-a întrebat 
nimeni absolut cu ce supravie-
țuiesc. 

De ce vă doare capul acum? Nu 
v-a durut capul până acum din ce 
trăiesc eu și copiii mei? Serios, 
eu nu la tine mă refer acum. Nu 
o lua personal, înțelegi? Dar ni-
meni nu m-a întrebat o perioadă 
atât de lungă: măi fato, tu ești 

verticală, tu ești cu ai noștri, tu 
din ce trăiești? Absolut nimeni. 
Cât stai invizibil și anonim, nu 
trebuiești nimănui. 

Trebuie să te cheme Iurie Sa-
dovnic ca cineva să-și amintească 
de tine! Dacă Iurie Sadovnic avea 
să fie viu și avea să cânte pentru 
socialiști – voi și pe el l-ați fi luat 
în coarne. Asta e urât. Întrebările 
astea nu-s la locul lor.

Toți servesc pe cineva. Eu ni-
ciodată nu am criticat pe nimeni 

pentru că serveș-
te interesele unui 
partid sau ale unei 
personalități poli-
tice. Niciodată nu 
m-a interesat. Nu 
știu de ce eu inte-
resez. 

De ce nu-s în-
trebată din ce tră-
iesc?! Iartă-mă, 
dar chiar este du-
rerea sufletului 
meu! 

Eu n-am vile. 
Eu n-am avut ni-
ciodată mașină. 
Cânt acum în niș-
te concerte – dar 
nu mă duc într-o 

vacanță de lux pe banii aceștia! 
Sunt bani care îmi trebuie să-mi 
achit serviciile comunale și să-mi 
hrănesc copiii! Mă înțelegi de ce 
mă doare atât de tare?! Eu sunt 
omul care-mi fac cumpărături-
le la minim și hrănesc o familie 
mare. Chiar aș ruga să nu se ia 
nimeni de mine pentru că până 
acum nu m-ați văzut nicăieri!

Interviuri realizate 
de Natalia MUNTEANU
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A N C H E T Ă

Căderea liberă a lui Platon

La aproape trei săptămâni după ce a 
fost achitat de Judecătoria Chişinău în 
dosarul fraudei bancare în care fusese 
condamnat la 18 ani de închisoare, lui 

Veaceslav Platon pare-se să nu-i mai meargă atât 
de bine. Achitarea controversatului afacerist 
a provocat reacţii dure în societate, iar asupra 
procurorului general au fost aruncate valuri de 
critici, ştirbindu-i definitiv imaginea. Asupra sa 
pare-se că şi-au încruntat privirea cei de la SIS, 
iar Stoianoglo, care până nu demult îl apăra pe 
Platon cu fiecare ocazie, de această dată pare să fi 
luat apă în gură.

Afaceristul cheltuie bani grei 
şi face eforturi disperate pentru 
a-şi lustrui cumva imaginea: şi-a 
organizat o echipă de troli, şi-a 
tras un candidat electoral pentru 
anticipate pentru care, cică, ar fi 
persoană de încredere, însă vine 
pe la dezbaterile de la televiziuni 
ca să-şi prezinte poziția sa, iar 
avocatul său chiar şi-ar fi pus la 
bătaie propria reputație, alegân-
du-se cu un dosar penal pentru 
că ar fi falsificat un test de Covid, 
doar ca să-l ajute pe clientul său 
să întoarcă un dosar la rejudecare.

Toate eforturile afaceristului 
nu prea se bucură de succes şi 
se pare că Platon a pornit într-o 
cădere liberă, înceată, dar sigură. 
Platon pare-se că îşi dă perfect 
seama de aceasta şi în ultimul 
timp apare în spațiul public tot 
mai iritat, aruncând cu jigniri în 
stânga şi în dreapta.

SIS-ul, tot mai aproape 
de Platon

La 17 iunie, Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organi-

zate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) 
a reținut cinci persoane care ar fi 
filat-o pe magistrata de la Curtea 
de Apel Chișinău, Angela Bostan. 
Şeful de la PCCOCS, Ion Caracu-
ian, avea să anunțe personal peste 
câteva zile despre reținerea celor 
cinci: „Pentru început, noi nu ști-
am dacă este urmărită organizat 
sau ocazional, dacă este urmărită 
din motive personale sau profe-
sionale. Am fost puși în situația 
să gândim foarte abstract... Am 
demarat măsurile speciale de in-
vestigații și am ajuns la o grupare 
de persoane care a fost reținută”. 

Caracuian însă nu a spus cine 
sunt cei care o filau pe magistrată 
şi care ar fi fost interesul lor pen-
tru viața personală a magistratei.

Procurorii nu au putut păs-
tra prea mult secretul şi chiar în 
ziua când au fost reținuți cei cinci 
s-a aflat că au tangențe sau sunt 
angajați la firmele controlate de 
Platon. Printre aceste firme este 
şi Remington Worldwide Limited, 
prin care Platon ar fi controlat 
anterior banca comercială Mol-
dindcombank.

Mai departe, s-a aflat şi de ce 
îl interesează pe Platon atât de 
mult viața personală a magistratei 
Bostan. Adevărul e că în gestiu-
nea sa se află contestația Comi-
siei Naționale a Pieței Financiare 
(CNPF), în dosarul Moldasig, după 
ce Judecătoria Chișinău a emis o 
decizie favorabilă lui Platon. Nu 
este un secret că, după eliberarea 
sa, cu un an și jumătate în urmă, 
Platon a început să caute diferite 

căi pentru a-şi recupera activele 
sechestrate în urma condamnării, 
iar o atenție sporită a manifestat-o 
față de compania de asigurări Mol-
dasig. Afaceristul a declarat public 
că Moldasig-ul îi aparține, iar la 
începutul lunii decembrie a anu-
lui trecut, înconjurat de agenți de 
pază, a sărit turnichetul de la in-
trarea în clădirea CNPF și a intrat 
abuziv în sala de ședințe unde se 
discuta despre situația de la Mol-
dasig. După acest incident, Minis-
terul de Interne i-a retras paza de 
stat pe motiv că a încălcat legea cu 
privire la protecția martorilor și a 
altor participanți la procesul penal.

În toată afacerea cu filarea ma-
gistratei a avut loc o scurgere de 
informație, cel mai probabil că 
intenționată, din care aflăm că cei 
de la SIS ar fi recurs la o şmecherie 
pentru a-i determina pe procurori 
să pornească dosar penal în cazul 
filării magistratei. În raportul SIS 
adresat procurorilor aceștia au 
indicat că magistrata ar fi filată 
de persoane din anturajul depu-
tatului fugar, Ilan Şor.

Faptul că cei reținuți erau din 
anturajul lui Veaceslav Platon i-ar 
fi supărat pe protectorii afaceris-
tului din conducerea Procuraturii 
Generale.

Deconspirarea 
cuibului de troli

La 7 iulie, într-o casă de lux de 
pe strada Pavel Boțu din Chișinău, 
au descins mascații de la SIS şi 
procurorii de la PCCOCS. Ţinta 
celor de la SIS ar fi fost Vitalie 
Burlacu, persoană de încredere de 
a lui Platon, condamnat anterior 
la 11 ani de închisoare pentru că la 
indicația stăpânului ar fi încercat, 
în 2014, să corupă câțiva deputați, 
dar a fost eliberat în vara anului 
2020, în același timp cu Platon.

Şi de această dată a avut loc o 
scurgere de informație, cel mai 
probabil că intenționată, unii 
jurnaliști fiind informați imedi-
at că mascații au intrat în casa 
cu pricina.

Ion Crețu, avocatul lui Platon, 
a ajuns la fața locului mai târziu 

decât jurnaliștii. Apărătorul a de-
clarat că este avocatul lui Burlacu 
şi că a aflat din buletinele de ştiri 
că acesta este reținut.

Perchezițiile au durat cam 
șase ore, iar primul care a ieșit pe 
poartă a fost chiar Vitalie Burlacu. 
Chiar dacă era singur în stradă, 
Burlacu avea fața acoperită cu o 
mască medicală. Acesta a declarat 
doar că nu ştie ce au căutat oame-
nii legii în casa în care se afla şi el 
şi a plecat grăbit cu Mercedesul 
său. Este straniu faptul că, în acest 
timp, unele instituții de presă au 
informat, făcând trimitere la surse 
din Procuratură, că Burlacu este 
reținut pentru 72 de ore şi escortat 
în Izolatorul Inspectoratului de 
poliție din Anenii Noi.

Peste vreo 30 de minute pe 
poartă a ieșit un bărbat încătuşat, 
însoţit de mascați. Acesta a fost 
urcat într-o dubiță cu care venise-
ră mascații de la SIS şi dus într-o 
direcție necunoscută.

Sursele noastre susțin că şi de 
această dată cei din PCCOCS nu au 
fost informați de către organiza-
torii operațiunii de la SIS despre 
cine urmează a fi reținut. Aceleași 
surse susțin că Burlacu ar fi avut 
nemijlocit legătură cu filarea 
Angelei Bostan, lucru infirmat 
de către avocatul Ion Crețu.

Ce fel de oficiu se află în 
imobilul luxos de pe strada Pa-
vel Boțu şi ce căuta acolo Vi-
talie Burlacu? Sursele noastre 
susțin că imobilul a fost luat 
în chirie de către oamenii lui  
Platon de la un cunoscut business-
man din Chișinău pentru a găzdui 
o echipă  de troli care să spele şi 
să promoveze o imagine curată 
pentru Platon. Iar această echipă 
ar fi fost controlată de nimeni altul 
decât Vitalie Burlacu.

Sacrificiul  avocatului

Poliția a intentat un dosar pe-
nal pe numele avocatului Ion Crețu 
pentru fals în acte publice. Apărăto-
rul şi-ar fi făcut un certificat fals că 
ar fi fost infectat cu Covid-19 chiar 
în perioada când la Judecătoria Chi-
șinău se desfășura un proces foarte 

important pentru Platon legat de 
recuperarea a două imobile din cen-
trul Chișinăului, Centrul de modă şi 
fosta clădire de la Moldasig.

Instanța de fond a menținut 
cele șase ordonanțe ale procuro-
rului general, prin care au fost 
anulate alte ordonanțe emise de 
către un procuror de la PCCOCS. 
În baza ordonanțelor emise de că-
tre procurorii PCCOCS, au fost 
emise încheieri judecătorești prin 
care Centrul de Modă și fosta clă-
dire ASITO au fost transmise lui 
Veaceslav Platon.

Atunci Ion Crețu a contestat la 
Curtea de Apel Chișinău decizia 
instanței de fond, anexând şi cer-
tificatul că a fost bolnav de Covid 
în perioada când prima instanță 
a examinat dosarul.

Astfel, Curtea de Apel Chișinău 
a obligat Judecătoria Chișinău să 
examineze încă o dată dosarul, 
dar de către un alt complet de ju-
decată. Magistrații de la Curtea 
de Apel Chișinău şi-au motivat 
decizia prin faptul că judecătorul 
de instrucție a încălcat dreptul 
avocaților lui Platon atunci când 
a examinat plângerea în lipsa lor.

Proprietarul celor două imobi-
le la care pretinde Platon, între-
prinderea Continental Business 
Invest, a declarat într-un comu-
nicat de presă că testul este fals, 
iar acest fapt ar fi fost confirmat 
de Agenția Națională de Sănătate 
Publică.

Ion Crețu a respins acuzații-
le şi a declarat că avocații de la 
Continental Business Invest în-
cearcă să inducă în eroare opinia 
publică. La rândul său, Veaceslav 
Platon susține că a fost deposedat 
de cele două imobile la indicația 
lui Plahotniuc.

Atât cei de la Continental Busi-
ness Invest, cât şi cei din anturajul 
lui Platon, consideră rejudecarea 
cazului drept o victorie a contro-
versatului afacerist. Deocamdată, 
rămâne de văzut care va fi confi-
gurația politică după 11 iulie. Căci 
nu e un secret că, în Republica 
Moldova, în dosarele de milioane, 
politicul a avut întotdeauna un 
cuvânt greu de spus. 



6

Săptămânal independentVineri / 9 iulie / 2021

Ion CHIȘLEA 

Programele electorale – 
între realism și populism

Din cele 22 de formaţiuni politice 
înregistrate în campania electorală 
curentă pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie 2021, doar cinci 

concurenţi au elaborat programe electorale cu 
un grad mai înalt de detaliere. 

E C O N O M I E

Este vorba despre partide care, 
într-o perioadă sau alta, s-au 
aflat la guvernare în ultimii 10-
15 ani. Excepție este Congresul 
Civic, care însă întrunește mai 
mulți foști membri ai Partidu-
lui Comuniștilor precum Mark 
Tkaciuk, fost consilier al preșe-
dintelui Voronin, ex-deputatul 
comunist Iurie Muntean sau unul 
din foștii ideologi ai comuniștilor, 
Zurab Todua. Într-o formă sau 
alta, aceștia au jucat roluri impor-
tante în administrarea treburilor 
statului și e firesc să aibă o idee 
complexă despre problemele sta-
tului, dar și despre posibilitățile 
de depășire a lor. Celelalte patru 
formațiuni s-au aflat nemijlocit 
la guvernare. Este vorba despre 
Partidul Acțiune și Solidaritate, 
care a guvernat în 2019 prin Gu-
vernul Sandu, Blocul Electoral 
al Comuniștilor și Socialiștilor, 
ambele formațiuni asumându-și 
guvernarea în diferite perioade 
de timp, Partidul Democrat din 
Moldova condus de ex-premierul 
Pavel Filip și Partidul Dezvoltării 
și Consolidării Moldovei condus 
de alt ex-premier, cel mai proas-
păt – Ion Chicu. 

Alte 12 entități politice au venit 
cu programe electorale succinte, 
fără detalieri, de regulă de 1-2 pa-
gini, iar în cazul a cinci partide nu 
a fost identificat niciun document 
cu angajamente electorale.

În mare parte, 
programele se pliază 
pe strategia Moldova-2030

Centrul analitic Expert-Grup 
a analizat programele și promi-
siunile electorale ale candidați-
lor pentru alegerile parlamentare 
anticipate și a constatat, în mare 
parte, lipsa unor abordări compre-
hensive și sistemice de soluționare 
a problemelor. De cele mai multe 
ori partidele nu au nicio soluție 
pe marginea subiectelor socio-e-
conomice importante pentru țară. 

Per ansamblu, cele mai multe 
priorități din ofertele electora-
le ale partidelor se încadrează 
în cei patru piloni ai dezvoltării 
durabile, cu 10 obiective cores-
punzătoare pe termen lung din 
Strategia Națională de Dezvoltare 
„Moldova 2030”. 

Printre cele mai des întâlnite în 
retorica de program a partidelor 

se regăsesc astfel de obiective pre-
cum susținerea Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii și a producătorilor 
autohtoni, reducerea inegalități-
lor sociale, sporirea autonomiei 
financiare a localităților și asigu-
rarea acestora cu infrastructură 
critică, drumuri locale și naționale 
reparate, industrializare, crește-
rea suprafețelor împădurite sau 
a celor irigate etc. 

Propuneri „revoluţionare” 
fără susţinere financiară

În același timp, există și propu-
neri mai „revoluționare” care ar 
putea intra în coliziune cu prin-
cipiile economiei de piață, cadrul 
normativ național, dar și angaja-
mentele internaționale ale Repu-

blicii Moldova. Printre acestea pot 
fi enumerate combaterea prețuri-
lor și controlul public al prețuri-
lor diferitor categorii de produse, 
cote obligatorii pentru IMM-uri 
la achizițiile publice, construirea 
de fabrici de stat în toată țara, na-
ționalizarea întreprinderilor din 
domeniul importului de alcool, 
produse petroliere și tutun, anu-
larea a circa 150 de taxe și impo-
zite și transformarea lor într-un 
impozit unic, utilizarea rezervelor 
valutare ale BNM pentru investiții 
publice sau a rezervelor obligatorii 
menținute de băncile comerci-
ale la BNM pentru subvenții la 
procurarea apartamentelor sau 
chiar și revizuirea mecanismului 
de distribuție a terenurilor în con-
formitate cu Programul Național 
„Pământ” – program care s-a con-
sumat cu peste 20 de ani în urmă 
și prin care proprietatea colectivă 
a trecut în proprietatea privată a 
agricultorilor. Marea majoritate 
a promisiunilor electorale din do-
meniile sociale și economice nu 
este fezabilă din punct de vedere 
financiar.

Nu arată de unde 
vor lua bani pentru 
iniţiativele propuse

Cele mai multe partide și-au 

construit ofertele electorale cu 
angajamente în mare parte seci, 
fără a indica niște ținte numerice 
asumate, ceea ce denotă fie su-
perficialitate, fie pur și simplu 
necunoașterea realităților din 
Republica Moldova din dome-
niile abordate. În cazul acestui 
tip de concurenți electorali, un 
alegător conștient pur și simplu 
nu poate aprecia realismul pro-
misiunilor listate. De asemenea, 
în majoritatea cazurilor, partide-
le se limitează în a puncta doar 
finalitățile dorite fără a intra în 
detalii despre care vor fi principa-
lele instrumente aplicate pentru a 
reuși să implementeze în practică 
obiectivele. 

Mai mult decât atât, și can-
didații electorali care au venit 
cu programe detaliate specifică 
vag sau deloc cum și de unde vor 
mobiliza resursele financiare 
necesare. Chiar dacă prioritățile 
electorale expuse implică o extin-
dere substanțială a cheltuielilor 
publice, cadrul de resurse care 
să arate prin ce metode partidul 

odată ajuns la guvernare are de 
gând să mobilizeze un cuantum 
suficient de venituri pentru a 
asigura finanțarea promisiuni-
lor electorale este redat în mod 
minimalist sau lipsește. 

Cine promite pensii mai 
mari şi de unde 
va lua bani

Astfel, este specifică tendința 
potrivit căreia cuantumul promi-
siunilor pentru următorii patru 
ani depășește posibilitățile bu-
getare. Un exemplu elocvent în 
acest sens este cazul pensiilor, 
unde probabil și din motivul că 
persoanele în etate au avut cea 
mai mare rată de participare la 
ultimele scrutine electorale, par-
tidele s-au hazardat într-o ade-
vărată licitație pentru această 
categorie de alegători. Dacă PAS 
își propune drept unul din obiec-
tivele-cheie instituirea pensiei 
minime de 2000 de lei, PDCM 
vizează ridicarea pensiei minime 
la nivelul minimului de existență 
(2088 lei) și oferirea de „pensia 
a 13-a” pentru cei a căror pensie 
este sub minimul de existență, 
Blocul „Renato Usatîi” promite 
2500 de lei, Platforma DA ridi-
că mizele pensiei minime până 
la 3000 de lei, iar AUR și PUN 

supralicitează cu pensia minimă 
de 3500 și respectiv 4000 de lei. 

Totodată, PDM se angajează să 
dubleze pensia medie timp de pa-
tru ani, în timp ce Blocul electo-
ral al comuniștilor și socialiștilor 
vine cu promisiunea de indexare 
a pensiilor cu cel puțin 20%, de 
două ori pe an. Dacă angajamen-
tul PAS implică cheltuieli de circa 
4,3 miliarde lei pentru primul an 
și de 14-15 miliarde lei pentru 
patru ani de mandat, ceea ce este 
un efort bugetar semnificativ, dar 
nu imposibil, la fel ca și promi-
siunile PDCM care sunt apropia-
te financiar de propunerea PAS, 
atunci promisiunile PDM, BECS 
sau ale Platformei DA pornesc de 
la cheltuieli bugetare adiționale 
de minim 30 miliarde de lei pen-
tru patru ani de mandat, ceea ce 
este de neimaginat cum ar putea 
fi implementat.

Apel la realism

În acest context, experții în-
deamnă concurenții electorali să 

se angajeze în promisiuni elec-
torale realiste, să se detașeze de 
populism și să propună viziuni 
complexe privind dezvoltarea ță-
rii. „Promisiunile electorale tre-
buie să fie ancorate în realitățile 
socio-economice ale Republicii 
Moldova cu obiective măsurabile 
și indicatori de impact, să pre-
vadă instrumente realiste care 
ar asigura fezabilitatea acestora, 
cum ar fi sursele de finanțare, 
instrumentele de implementare și 
țintele concrete, și să fie oportune 
pentru dezvoltarea social-eco-
nomică echilibrată și durabilă 
a țării.” 

În același timp, Expert-Grup 
condamnă iresponsabilitatea ace-
lor concurenți electorali care se 
întrec în promisiuni, fără a lua 
în calcul posibilitățile financiare 
și spațiul fiscal al țării, precum 
și principiile economiei de piață 
și angajamentele internaționale 
asumate ale Republicii Moldova. 

Pentru a spori calitatea plat-
formelor electorale și, în ultimă 
instanță a candidaților, societa-
tea civilă și mass-media urmea-
ză să analizeze în mod critic și 
minuțios, să monitorizeze și să 
informeze publicul larg despre 
esența promisiunilor electorale 
și, ulterior, despre implementa-
rea acestora. 

Datoria 
externă 
a Republicii 
Moldova 
a ajuns 
la 68% din PIB
 

Datoria externă publică și pu-
blic garantată a constituit 28,6 la 
sută din totalul datoriei externe, 
însumând 2,36 miliarde de dolari. 
Potri-vit datelor preliminare ale 
Băncii Naționale, structura pe cre-
ditori a datoriei externe publice, 
conform situației din 31 martie, 
arată că principalul creditor al 
statului a rămas Grupul Băncii 
Mondiale, cu o pondere de 33,2% 
din total, FMI – cu 27,3% și BEI 
– cu 17,9%. Da-toria externă pri-
vată negarantată s-a cifrat la 5,89 
miliarde de dolari, în scădere cu 
0,6 la sută față de 31 decembrie 
anul 2020.

Pierderi 
record pentru 
cel mai mare 
producător 
de ulei 

Cel mai mare producător de 
ulei vegetal din Republica Moldo-
va, compania Floarea Soarelui din 
Bălți, a înregistrat în anul 2020 
pierderi-record, ca urmare a se-
cetei ce a provocat o reducere a 
recoltei și scumpirea materiei pri-
me. Potrivit raportului financiar 
anual, în 2020 întreprinderea a 
înregistrat o creștere cu circa 18% 
a cifrei de afaceri, până la 2,01 
miliarde de lei, însă a înregistrat 
pierderi de circa 129 de milioane 
de lei, ceea ce reprezintă un re-
cord negativ pentru producătorul 
de ulei. În 2019, aceasta raporta 
un profit net de 4,65 milioane de 
lei, iar în 2017 – de circa 36 de 
milioane de lei.

UE propune 
o agendă 
economică 
drept 
prioritate de 
cooperare cu 
Parteneriatul 
Estic

Comisia Europeană și înaltul 
reprezentant al UE pentru afaceri 
externe și politica de securitate, 
Josep Borell, propun ca priorita-
te de cooperare cu partenerii din 
est pentru următorii ani o agendă 
care se bazează pe cele cinci obiec-
tive stabilite, în martie 2020, pe 
termen lung pentru viitorul Par-
teneriatului Estic. Agenda va fi 
susținută de un plan economic 
și de investiții de 2,3 miliarde de 
euro în subvenții și granturi, cu 
potențialul de a mobiliza până la 
17 miliarde de euro în investiții 
publice și private.
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Paradigma confruntării 
politice va rămâne 
neschimbată

„În R. Moldova scrutinele elec-
torale seamănă mai mult cu un 
campionat de fotbal, unde fiecare 
suporter sprijină cu multă patimă 
o anumită echipă, însă de rezul-
tatele campionatului nu depinde 
în niciun fel viața acestora. Prin 
urmare, după alegerile din 11 iulie, 
nu se va schimba nimic substanți-
al în viața moldovenilor”, susține 
ex-președintele Curții Constituți-
onale, Alexandru Tănase.

Potrivit lui, „în cele trei decenii 
de independență, moldovenii au 
înțeles clar că de la acest stat nu 
ai ce aștepta, din aceste conside-
rente fiecare își caută de treburile 
sale, indiferent de culoarea pute-
rii politice din parlament. Astfel, 
aceste alegeri, în mod obiectiv, 
nu pot produce nicio schimbare 
substanțială a situației economice 
a cetățenilor.

Din perspectivă economică, de 
la faptul că „ciolanul puterii” va 
trece de la o grupare politică la 
alta, în frigiderele moldovenilor 
nu va apărea un litru de lapte în 
plus sau un kilogram de carne. 
Economia moldovenească este 
quasi inexistentă, fiind bazată 
în principal pe exportul forței de 
muncă, pe „cerșitul” din asistența 
externă, contra unor reforme ilu-
zorii. Această stare de lucruri nu 
poate fi schimbată peste noapte, 
indiferent cine ar câștiga alege-
rile”.

Din perspectiva politică, Ale-
xandru Tănase spune că lucrurile 
stau la fel de „optimist”. 

„În viitorul parlament, actorii 
vor rămâne cam aceiași, cu ace-
leași contradicții și „înglodați” 
cam în aceleași rele. Paradigma 

confruntării politice va rămâne 
neschimbată. Elementul de nou-
tate îl va constitui dispariția din 
parlament a unor partide poli-
tice și revenirea unor dinozauri 
ca Voronin, Starîș, Reidman ș.a. 
Toate iluziile despre înnoirea 
clasei politice se vor spulbera în 
dimineața zilei de 12 iulie și vor 
fi amânate încă pentru cel puțin 
un ciclu electoral. Este lipsit de 
logică să aștepți un alt rezultat 
făcând aceleași acțiuni.”

Trei scenarii posibile

În opinia comentatorului poli-
tic Ion Tăbârță, schimbarea „de-
pinde de rezultatul alegerilor. De 
fapt, miza cea mare a scrutinului 
parlamentar din 11 iulie este anu-
me schimbarea de care are nevoie 
R. Moldova pentru a se dezvolta. 
Pentru că RM, în ultimul deceniu, 
s-a mișcat spre un regim oligarhic. 
După 2019 acest regim oligarhic a 
dat semne de slăbiciune. Treptat, 
anumite forțe politice din societa-
te, dar și alte elemente din socie-
tate își doresc eliberarea statului 
RM de sub regimul oligarhic. 

Și, după 2019, a început slă-
birea acestui regim: cu fuga lui 
Plahotniuc, cu pierderea de către 
Dodon a alegerilor din noiembrie 
2020 – un element cleptocratic 
al regimului Plahotniuc. Iar pre-
ședintele Maia Sandu a făcut tot 
posibilul ca să provoace acest 
scrutin parlamentar anticipat, 
anume pentru a continua schim-
barea începută în 2019.

Acum, vedem această dispută 
– pe de o parte, forțele politice 
care își doresc schimbarea, și în 
avanpostul acestei tentative de 
schimbare se află partidul pro 
prezidențial, PAS, evident că 
mai avem și alte partide, cum ar 
fi Platforma DA, care nu mai are 
ponderea electorală de altădată, 
dar și acest partid și altele își do-
resc o schimbare. 

Pe de altă parte, avem forțele 
oligarhice care s-au grupat în jurul 
Blocului electoral al comuniștilor 

Am solicitat unor analişti şi oameni 
politici să ne răspundă la întrebarea: 
„După alegerile din 11 iulie 2021, 
va urma sau nu o schimbare?”. 

„Toate iluziile despre înnoirea clasei politice 
se vor spulbera în dimineaţa zilei de 12 iulie 
şi vor fi amânate încă cel puţin pentru un 
ciclu electoral”, ne-a spus ex-preşedintele 
Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase. 
Iar politologul Dionis Cenuşă l-a contrazis, 
susţinând că, indiferent de rezultatele alegerilor, 
situaţia politică se va schimba: „R. Moldova va 
intra într-un nou ciclu politic, în care numărul 
de partide care influenţează direct luarea 
deciziilor se va micşora”. Vom verifica luni câtă 
dreptate au avut interlocutorii noştri. 

și socialiștilor, în jurul Partidu-
lui „Șor”, dar și în spatele altor 
candidați camuflați sau spoileri. 
Schimbarea depinde de rezultatul 
alegerilor și mai depinde cine va 
face majoritatea parlamentară 
care va da un guvern după ale-
geri”, opinează Tăbârță.

„O schimbare în structura 
clasei politice 
se va produce totuşi”

Potrivit acestuia, „dacă vom 
avea un guvern al forțelor pro-
europene – fie că va fi PAS, fie 
că va fi încă un partid de dreapta 
–, atunci, da, schimbarea se va 
produce, dar dacă vom avea un 
guvern format din socialiști, co-
muniști, șoriști, desigur nu se va 
întâmpla nicio schimbare. Dim-
potrivă, se va face tentativa de 
a se reveni la tiparele regimului 
oligarhic din 2017-2019. Poate 
cu diferența că nu vom avea un 
oligarh suprem, cum a fost Pla-
hotniuc în acea perioadă, dar vor 
fi în permanență câțiva care vor 
lupta pentru influență și putere”.

Ion Tăbărță vede și „un al trei-
lea scenariu, însă fără schimbări 
majore. Va fi un guvern format din 
PAS și același „Partidul Nostru” al 
lui R. Usatâi. O parte din forțele 
oligarhice care au dominat după 
2009 vor fi înfrânte. Nu putem 
spune însă că regimul oligarhic va 
fi înfrânt în totalitate. Totodată, 
nu vom putea afirma că vom avea 
o schimbare rapidă, cu reforme 
ambițioase, profunde pentru a 
schimba sistemul politic, econo-
mic, juridic din R. Moldova.”

Valeriu Pașa, de la comunitatea 
„WatchDog.MD”, crede că, „din-
colo de rezultatele scrutinului, 
acest parlament va fi diferit și 
o schimbare în structura clasei 
politice se va produce totuși. Spre 
deosebire de ultimele trei parla-
mente noi, cu siguranță, nu vom 
mai avea o componență care să 
fie dominată de oamenii lui V. 
Plahotniuc.

Am văzut ce s-a întâmplat în 
anul 2010, atunci când PD a intrat 
cu un număr limitat de deputați 
care, teoretic, erau ai lui Plahot-
niuc, ca pe parcurs să se dovedeas-
că că acesta avea oameni în toate 
partidele intrate în parlament, pe 
care-i influența.

La fel s-a întâmplat și cu com-
ponența din 2014, atunci când 
absolut toate partidele care au 
intrat în parlament aveau câte o 
ațișoară care se termina în mâinile 
lui Plahotniuc. Am văzut cum a 
cumpărat, șantajat deputați, i-a 
silit să meargă cu el în alianțe, i-a 
„convins” cine știe prin ce metode. 
În 2019, acesta a cooptat direct 40 
de deputați, atunci când s-a for-
mat parlamentul. De data aceasta 
cred că ponderea lui va fi mult mai 
mică, și, cel puțin, asta o percep 
ca pe o schimbare pozitivă”.

„Nu are de unde:
clasa politică 
este aceeaşi”

Și analistul politic Anatol Ță-
ranu susține că totul depinde de 
rezultatul alegerilor. „Dacă ale-
gerile vor fi câștigate de forțele 
pro europene, putem miza pe o 

schimbare serioasă a lucrurilor, 
chiar dacă nu există o garanție 
de sută la sută, dar, cel puțin, 
în programele electorale această 
schimbare se preconizează. Iar 
dacă la guvernare vor rămâne 
forțele oligarhice, cum a fost 
până acum, e greu să mizezi pe 
o schimbare radicală.”

În opinia comentatorului 
Corneliu Ciurea, R. Moldova se 
mișcă foarte lent înainte și aceste 
alegeri nu vor produce schimbări 
radicale. 

„Nu are de unde, pentru că cla-
sa politică este aceeași. La dreapta 
și la stânga avem același tip de 
politicieni, care ne-au condus 
și până acum. La stânga – foști 
comuniști, socialiști, la dreapta 
–foști peledemiști. De elitele po-
litice schimbarea depinde foarte 
puțin, pentru că ele sunt aceleași 
și conduc la fel, iar străinătatea – 
Europa și Rusia, nu sunt dispuse 
să ne ajute în măsura în care să 
se producă schimbări radicale”, 
a opinat Ciurea. 

Politologul Dionis Cenușă sus-
ține că, indiferent de rezultatele 
alegerilor, situația politică se va 
schimba. 

„Republica Moldova va intra 
într-un nou ciclu politic, în care 
numărul de partide care influen-
țează direct procesul de luare a 
deciziilor se va micșora. Totoda-
ta, deși parțial, se va însănătoși 
componența parlamentară. În 
orice caz, există și spațiu pentru 
scenarii mai pesimiste, care se 
vor derula în funcție de cine va 
guverna țara”, a conchis Dionis 
Cenușă.

Victoria POPA
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Complexul 
Lăpușneanu

H a r t a  l u m i i

Extremişti au existat şi vor exista 
întotdeauna. De obicei, nu sunt 
numeroşi. Fiecare stă în vizuina lui, îşi 
mai dă din când cu părerea pentru cine 

are chef să-l asculte, cei mai curajoşi dedându-se 
sporadic la provocări de tot genul şi chiar la acte 
de violenţă.

Unii habar nu au că sunt 
atât de radicali, încât pot 
fi considerați extremiști. 
Ei cred cu sinceritate că își 
doresc doar niște schimbări 
mai ample, niște măsuri mai 
ferme, luări de atitudine mai 
categorice pe fundalul, cred 
ei, al degradării, delăsării și 
nepăsării generale. Desigur, 
spre binele tuturor, inclusiv al 
celor care nu-i agreează și li 
se opun. Acești extremiști fac 
parte din categoria aroganților 
naivi și, de regulă, bine in-
tenționați, dar inconștienți de 
urmările eugeniei sociale pe 
care o promovează.

Altora, dimpotrivă, chiar le 
place să fie la extremă, subli-
mându-și marginalitatea soci-
ală prin virtuțile lor personale, 
prin justețea lor doctrinară și 
adevărul lor metafizic. Aceștia 
din urmă știu întotdeauna mai 
bine cum stau și mai cu seamă 
cum trebuie să stea lucrurile 
în societate, întrucât ei și nu-
mai ei dețin adevărul adevărat 
și cheia propășirii (izbăvirii, 
fericirii etc.) generale. Inșii 
din această categorie, extre-
miștii pursânge, nu acceptă 
compromisurile și nici jumătă-
țile de soluții, căci singura op-
țiune posibilă este între alb și 
negru, cele două culori exclu-
sive ale spectrului lor ideatic 
și moral. Din punctul lor de 
vedere, totul poate și trebuie 
rezolvat repede și prin mijloa-
ce cât mai drastice, restul fiind 
o efectivă pierdere de timp. 

Mulți actori sociali și 
politici nu sunt, de feleșagul 
lor, extremiști, dar devin, cu 
anii. Un politician frustrat, 
de exemplu, un tip care cre-
de că nu a fost înțeles destul, 
că a fost trădat sau uitat pe 
nedrept. Ingrată poate fi, în 
acest caz, și soarta în gene-
re, și obștea în parte. Și dacă 
are prilejul, un politician ca 
acesta se răzbună. El ține să 
facă toate gesturile și să-și 
împlinească toate fanteziile pe 
care și le-a reprimat la înce-
put, pe vremea când credea, 
cu candoare, în recunoștința 
și în așteptările civilizate ale 
celor care l-au ales. El ține cu 
tot dinadinsul să-ți dea binele 
pe care l-ai refuzat când ți-l 
furniza cu binișorul. „Inclusiv 
bărbătește“, cum s-ar spune. 

Greul abia începe, oricare ar 
fi rezultatul scrutinului din 11 
iulie. Sigur că multe vor depinde 
de acest scrutin, dar cele mai mul-
te vor depinde de fiecare dintre 
noi, nu așteptați minuni. Despre 
campanie, cam atât: oricât am fi 
discutat despre rațiunile candi-
daților, despre calculele lor pri-
vitor la consecințele egoismului 
partinic, oricât i-am fi chemat la 
o colaborare în numele unei ca-
uze comune, hipnoza electorală 

își face implacabil efectul. Adică: nimeni nu cedează un milimetru 
din teritoriul pe care crede că l-a câștigat, de dragul unui câștig mai 
mare (dar pe care ar fi urmat să-l administreze împreună cu alții). 
Nu, campaniile sunt din oficiu egoiste și cauza comună trebuie să 
aștepte vremuri mai bune. Pentru partid esențial e să ia cât mai mult 
posibil în condițiile date. 

Cam din acest motiv (prevalarea patriotismului partinic asupra 
rațiunilor de durată) rezultatele 
alegerilor au un element de ha-
zard, pe lângă o serie de factori 
obiectivi, desigur. E cam ca și la 
campionatul de fotbal (ca să fie 
mai limpede contextul, CE 2021 
se încheie și el pe 11 iulie). Adi-
că: strategiile și forțele sunt clare, 
dar pe parcurs mai apar surprize, 
unele din cauza aroganței sau su-
praaprecierii. Încrederea-beton 
se surpă odată cu niște grațioase 
arabescuri artistice ale nu știu că-
rui adversar, chiar dacă în jocul 
concret (fotbal sau politică, fără 
deosebire) artistismul/ estetica nu ar trebui să conteze esențial. Sau, 
dimpotrivă, cineva își devansează concurenții (ori vrea să se facă 
remarcat) prin joc agresiv, brutal... și uneori câștigă teren.

Nu toate „secretele” divulgate de campanie merită luate în seamă. 
Au fost și provocări, dar nici pe departe nu au avut efectul scontat. 
Unii pur și simplu s-au făcut de râs, alții au devenit propriile parodii 
& caricaturi. Poate că pentru prima dată televiziunea nu a mai avut 
un rol important. Circul ieftin de acolo fie nu a fost urmărit, fie nu a 
fost luat în serios, astfel încât o enormă cantitate de timp de eter a 
fost pur și simplu spulberată... ca eterul. 

În fine, după toată parada aceasta bizară a veleitarilor politicii autoh-
tone, voturile nu pot decide o minune. Ele vor fi consecința strategiilor, 
investițiilor, simpatiilor iraționale, a rațiunilor supra-partinice, dar și 
a hazardului. Important e ca lumea să iasă la vot. Să aplice propriile 
rațiuni ori să voteze emoțional, să se răzbune pe un destin nerealizat 
ori să investească într-un viitor mai reușit; să revină la niște timpuri 
mitice ori, dimpotrivă, să facă un pas spre schimbările radicale, să 
rămână cu Orientul ori să meargă spre Occident – toate variantele 
sunt acum la dispoziția lui. În rest, lucrurile se vor așeza, iar noul crug 
va începe după alegeri, că altfel ce rost mai avea să se facă? 

Cine este cel care va răsturna clepsidra și va anunța o nouă eră? 
Cine va trezi, vorba lui Vasile Romanciuc, timpul adormit? Se poate 
să închei chiar cu acest admirabil poet interogativ?

Ce ne aşteaptă, mâine, la răscruce?
Nisipul în clepsidră curge-ncet – 
Nimic deosebit, nicio minune...
Sahara doar încearcă a ne spune
Că timpul izvorăște din deșert.
 
Iar soarele, plutind ușor pe dune
În plicticosul Trecerii concert,
Repetă-același – unic – lucru cert:
Tot ce a răsărit va și apune...
 
Ce ne așteaptă, mâine, la răscruce?
Ce vine din deșert în van se duce?
Câtă Sahară vom fi cheltuit?
 
Când ea întreg nisipul și-l va toarce,
Clepsidra, oare, cine-o va întoarce
Ca să trezească timpul adormit?

(Vasile Romanciuc)

A - p o l i t i c e

Există viață (și) 
după alegeri?
sau Cine întoarce 
clepsidra?

(Un veritabil complex „Ale-
xandru Lăpușneanu“, dacă 
ne gândim mai bine…) Dar 
pentru aceasta, el are nevoie 
de alianță cu alți extremiști, cu 
extremiștii adevărați, descriși 
mai sus.

Republica Moldova a avut 
parte întotdeauna de „capete 
fierbinți“, de spirite încinse 
(ideologic, dar și altminteri) la 
maxim. Spre nefericirea lor și 
spre ușurarea celorlalți, aces-
tea nu au beneficiat niciodată 
de un larg sprijin popular. La 
câte idei deșucheate și primej-
dioase au lansat tot soiul de 
apucați în societate, din toate 
cotloanele spectrului nostru 
politic, nu-i greu să ne închi-
puim ce s-ar fi întâmplat dacă 
acestea ar fi luat foc. Cine nu 
crede în verosimilitatea sce-
nariului, să răsfoiască istoria 
Spaniei din anii ’30 ai secolu-
lui trecut. Salvarea moldoveni-
lor au fost ecluzele pe care le-a 
deschis emigrația. Rămase sub 
capac, tensiunile interne, am-
plificate de tot felul de „soluții 
definitive“, ar fi amorsat mai 
mult ca sigur un conflict cu 
urmări imprevizibile.

Pentru extremiști, nu există 
crize irezolvabile: crizele 
dispar, elementar, odată cu 
factorii (oamenii sau împreju-
rările) care le-au generat. Și e 
o nerozie să credem că există 
soluții unice și ideale la pro-
blemele majore. 

Au fost întotdeauna forțe 
care au injectat extremism în 
meandrele politicului moldo-
venesc. Și care au încercat să 
dea cap de cap mai ales extre-
mele între ele, căci dacă cioc-
nești un ou pascal cu o rangă, 
lumea va lua automat partea 
oului. Cavaleri ai tristei figuri, 
precum fostul edil Chirtoacă, 

revărsându-și elanul patriotic 
peste un ins care a construit 
pepiniera extremismului în 
RM și peste un altul care l-a 
cultivat, iresponsabil, cu dinți 
de balaur, fac un deserviciu 
cauzei unioniste și, în același 
timp, un mare serviciu celor 
care vor să aducă Transnistria 
și Donbassul la Chișinău. Nu 
am văzut niciodată un simbol 
al lucidității în Dorin Chir-
toacă, dar chiar așa? Să torni 
tu însuți gaz pe focul ce i-ar 
mistui pe toți? Și când! În 
preajma unor alegeri care i-ar 
putea determina pe unii să re-
deschidă un pic cutia Pandorei 
în Basarabia?

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
Adrian CIUBOTARU

Nu, 

campaniile sunt din 
oficiu egoiste și cauza 

comună trebuie să 
aștepte vremuri mai 

bune.

Mulţi actori 

sociali și politici nu 
sunt, de feleșagul 

lor, extremiști, dar 
devin, cu anii. Un 
politician frustrat, 
de exemplu, un tip 
care crede că nu a 
fost înțeles destul, 
că a fost trădat sau 

uitat pe nedrept. 
Ingrată poate fi, în 
acest caz, și soarta 
în genere, și obștea 

în parte. Și dacă 
are prilejul, un 

politician ca acesta 
se răzbună. El ține 

cu tot dinadinsul să-
ți dea binele pe care 
l-ai refuzat când ți-l 
furniza cu binișorul.
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Cei de la AUR în frunte cu 
Dorin Chirtoacă au avut din nou 
altercații cu socialiștii lui Dodon. 
Ce s-a întâmplat? 

Reprezentanții AUR au mers 
la sediul Partidului Socialiștilor, 
iar acolo violențele nu s-au lăsat 
așteptate prea mult. Poliția de la 
Chișinău nu a putut să despartă 
cele două tabere care s-au încă-
ierat. 

Fostul primar al Chișinăului a 
fost pălmuit la un moment de un 
socialist. Palma a fost atât de pu-
ternică și neașteptată, că ochelarii 
lui Dorin Chirtoacă au zburat la 
câțiva metri. 

La scurt timp de la incident, un 
alt membru AUR a fost târât de 
câțiva socialiști chiar pe tricolorul 
pe care îl adusese la protestul din 
fața sediul Partidului Socialiștilor.

Fostul președinte Igor Dodon 
nu a fost implicat în aceste vio-
lențe. De numele său este legată 
o controversă care a ținut aten-

Alegerile parlamentare de la Chișinău 
în faza violențelor și dezvăluirilor! 

ția opiniei publice. De fapt, sunt 
două.

În imaginile video îl vedeți pe 
socialistul Dodon împușcând cu 
o armă de vânătoare cu lunetă 
câțiva porci sau mistreți aflați la 
numai câțiva metri de el. Anima-
lele par închise într-un ocol.

Fostul președinte nu este la pri-
mul scandal de acest tip. O poză cu 
Igor Dodon a făcut valuri în presa 
de la Chișinău. Apare cu o pușcă 
de vânătoare în mâini, îngenun-
chind lângă un Zimbru doborât 
la pământ. Cel mai probabil ani-
malul este mort. Ar fi fost vorba 
de o vânătoare în Belarus, scrie 
presa de la Chișinău, citându-l 
pe un alt politician controversat, 

Renato Usatîi.
Toate aceste informații, împuș-

carea mistreților, împușcarea zi-
mbrului au fost negate vehement 
de Igor Dodon. Susține că este vic-
tima unor falsuri grosolane, niște 
trucaje video și fotografice menite 
să-l pună într-o lumină proastă 
de dușmani în fața electoratului. 

Apropo, tot din categoria lucru-
rilor inedite, presa de la Chișinău 
scrie despre câțiva membri AUR 
care i-au pus o pungă neagră în 
cap lui... Lenin. Este vorba de 
statuia lui Lenin, care se găsește 
într-un cartier mai mărginaș al 
Chișinăului, acolo unde se adună 
nostalgicii comuniști să-și înmâ-
neze carnete de partid. 

Alegerile la moldoveni. 
De ce să ieşim pe 11 iulie la vot?!

și pui ștampila. Principalu între 
timp să mai schimbi o vorbă, să 
te simți și tu om la tine în sat, din 
care pleacă toți și unde oamenii 
se adună împreună doar la Paște 
și la alegeri. Iar la câtă propagan-
dă religioasă fac politicienii, și 
câtă agitație politică fac unii popi 
– degrabă va fi greu de făcut di-
ferența între aceste evenimente.

Totuși cei mai mulți merg la 
alegeri „să aleagă alții”. Politici-
enii moldoveni sunt ca harbujii 
de la Linela, ori prea verzi, ori 
deja-s veștejiți. Neapărat sunt 
câțiva care stau acolo de la în-
ceputul verii și trebuie să vii în 
fiecare zi să cauți dacă au adus 
noi. „Ăștia s-o împuțit, hai ș-om 
vedea poate avem de unde alege 
alții” – am auzit fraza asta și la 
cumpăratul harbujilor și la ale-
gerile parlamentare, doar că nu-s 
sigur unde mai des. „Să alegem 
alții” a devenit laitmotivul alege-
rilor noastre. Noi sperăm că e un 
joc de noroc în care întâmplător 
vom extrage numărul câștigător, 
dar până acum s-a dovedit a fi 
doar ruletă rusească, și ne-am 
tras de fiecare dată câte un glonț 
în tâmplă.

Și pentru că orice am fi ales, de 

fiecare dată s-a dovedit a fi prost, 
ne-am învățat măcar să „primim 
plăcere” din proces. De asta ne 
căutăm kulioacele cu tușoncă, 
de asta punem boxe împrejurul 
secției de vot să ne cânte muzi-
ca de sărbătoare, de asta căutăm 
cu cine să bem un cinzeci și să 
schimbăm o vorbă. Iar unde pu-
nem ștampila, nu prea contează. 
Oricum toți îs hoți.

Dar alegerile sunt așa cum le 
facem noi să fie. Decor cu mu-
zică și tușonkă sau schimbarea 
puterii și taxarea corupților. Da, 
noi nu-i putem pune la pușcă-
rie, dar noi îi putem schimba. 
Și arma care stă de-atâta timp 
la tâmpla noastră, ușor se poa-
te înclina spre tâmpla lor. Am 
văzut în ultimii doi ani că îi pu-
tem mătura. Printre toate aceste 
mizerii corupte, odată la câțiva 
ani apar și oameni sinceri, care 
au intenții bune. Pentru ca să-i 
vedem trebuie să încetăm să ne 
pierdem timpul pe tușonkă, să 
deconectăm boxele cu muzică și 
să ne suflecăm mânicile. Alegeri-
le nu-s sărbătoare – sunt muncă 
și responsabilitate, pentru care 
trebuie efort, pasiune și răbdare.

Ține doar de noi...

Regimul criminal a fost adus în 
Basarabia de staliniștii și comuniș-
tii de la Kremlin: cozile de topor 
și colaboraționiștii din localități-
le noastre au executat comanda 
ocupanților sovietici. Înainte de 
a afirma în spațiul public „că ai 
noștri au organizat deportările”, 
întrebați-vă de ce cozile de topor nu 
au organizat deportarea sătenilor 
lor în timpul când Basarabia făcea 
parte din România?

Există o sumedenie de documente în arhive că la 28 iunie 1940, 
„eliberatorii” au intrat în Basarabia, cu listele întocmite la Odesa, 
Harkov și Moscova de către agentura secretă, liste în care figurau 
cetățenii români, ce urmau să fie arestați, asasinați sau aruncați în 
închisorile staliniste. Totdeauna Kremlinul a făcut și imposibilul 
să transfere crimele sale pe seama popoarelor subjugate. După ce a 
provocat uciderea a peste un sfert de milion de basarabeni prin foa-
metea organizată de Stalin în 1946-1947, propaganda a avut grijă să-i 
prezinte pe criminali ca „salvatori ai nărodului moldovenesc”. După 
ce au planificat deportările în laboratoarele ideologice de la Moscova, 
această crimă odioasă împotriva umanității a fost aruncată pe seama 
unor rătăciți și nenorociți din satele și orașele Basarabiei.

Aveți grijă: nu confundați călăii cu victimele, regimul de ocupație 
cu cozile de topor, mancurții și colaboraționiștii din localitățile ba-
sarabene cu adevărații criminali, care au adus sistemul banditesc în 
Basarabia la 28 iunie 1940 și, care, pospăit și „modernizat” pe ici-colo, 
funcționează și azi sub paravanul „Patriotî Moldovî”, adunătura de 
lăcuste dodono-voronistă și a națiunii civice moldovenești.

Nu confundați călăii 
cu victimele, 
iar regimul de ocupație 
cu cozile de topor

Alecu RENIȚĂ

Aseară PAS a părăsit studioul 
de dezbateri de la Moldova 1, în 
semn de protest față de prezen-
ța lui Platon acolo. Nu știu dacă 
a fost sau nu o decizie corectă, 
există argumente și pro și con-
tra. E bine măcar că acolo a fost 
Ștefan Gligor, care a avut grijă să 
pună accentele corect. Că altfel, 
moldovenii urmau să asiste la un 
spectacol de glumițe și mici înțe-

pături între Costiuc și Platon. 
Revenind la cea mai activă prezență din aceste zile în studio-urile 

TV, Slava Platon – această dovadă a impotenței unui stat disfuncți-
onal și ultra corupt –, individul a demonstrat în această campanie 
electorală cum a falimentat și distrus zeci de companii din Moldova 
și a pus pe brânci sistemul bancar și cel de asigurări, „găsirea breșei” 
în legislație. 

Dacă la furturile mari avea grijă să infiltreze tot felul de breșe în 
legislație, prin „prieteni” de-ai săi precum Tănase (cazul laundromat cu 
plafonarea taxei de stat), aici și-a infiltrat un „candidat independent”, 
împrumutat de la Plahotniuc. Apropo, breșa sigur a fost identificată la 
multitudinea de întâlniri din ultima perioadă cu „vecinul” Iurie Ciocan. 

Platon e disperat. Spre deosebire de Plahotniuc, care chiar fugar 
fiind e bine-mersi acolo unde este, cu viața asigurată din ce a furat, din 
ce vinde acum cât îi mai dă răgaz Stoianoglo, și din schemele imple-
mentate aici, Slava nu o duce chiar așa de bine. El e practic blocat în 
Moldova și orice ieșire a sa de pe teritoriul acestui stat în care corupția 
îi oferă libertate, poate însemna pentru Platon trimiterea la pușcărie. 

De asta și a fost nevoit să se expună public atât de mult, prin 
ieșirile isterice din ultima perioadă. Țelul său este să rupă cât mai 
mult din scorul electoral al proeuropenilor, pentru a-l menține cât 
mai mult pe Stoianoglo în funcție. 

De altfel, Stoianoglo este astăzi ultimul refugiu nu doar al lui 
Platon. Este și ultimul refugiu al lui Plahotniuc, Șor, Andronachi, 
Dodon și toate încrengăturile mafiote din jurul lor. 

Ăsta ar trebui să fie unul dintre mesajele de bază în ultimele zile 
de campanie. Și ar fi fost necesar să fie auzit mai mult și aseară, la 
dezbaterea vizată. 

Cea mai neagră perioadă din istoria Republicii Moldova din punct 
de vedere economic a fost între 2007 și 2014, când Platon și Plahotniuc 
au fost împreună și au implementat scheme ce au devalizat statul, 
au corupt până la ultima cărămidă instituțiile și au pus bazele unui 
sistem bolnav, moștenit și perfect funcțional și astăzi. 

Azi Platon și Plahotniuc s-au unit din nou. Și despre asta trebuie să 
spunem sus și tare! Pentru că chiar nu mai avem cum să ne permitem 
să-i lăsăm pe ăștia doi să distrugă și ce a mai rămas din acest stat.

Slava Platon, cea mai 
pură dovadă a impotenței 
și corupției statului 
moldovenesc 

Dumitru SLIUSARENCO

Moldovenii merg la alegeri 
din câteva motive. Unii merg 
„ca să vadă ce dau”. Este un fel 
de smart-bugetare – odată la doi 
ani economisești pe supermarket 
și îți faci cumpărăturile la secția 
de vot. Crupe, zahăr, conserve și 
tușonkă – la alegeri ca la piață. 
Pentru unii moldoveni, politi-
cienii serioși nu-s acei care pot 
schimba țara, ci acei care știu ce 
să pună în „kuliok”.

Alții merg la vot ca să mai 
schimbe o vorbă. În satul mol-
dovenesc nu-s multe evenimente 
la care să îmbraci cămașa și pan-
tofii de lac. Pe cine votezi nu prea 
contează, oricum „toți îs hoți”. 
Mai întrebi dacă ceva de cumătru 
sau cumnatu primarului pe cine 
de votat și care-i „de-a nostru” 

Voi fi trăit eu în alte lume…
La NTV ni se spune cât de bine le mai era profesorilor și între-

gului sistem al educației din 2001 până în 2009. Îmi aduc aminte 
cei 670 de lei salariu, pe când coșul minim de consum depășea 
practic dublu salariul meu de cadru didactic. 

Voi fi trăit eu în alte lume…
Unele afirmații, nu doar cele care au legătură cu sistemul educați-

onal, în această perioadă electorală mă depășesc….Cristina CERNEI

Vitalie COJOCARI

Alexandru COZER
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„Problema nu e a elevilor slabi, ci a 
celor buni, cărora li se dă peste... pix”

Rezultatele evaluării lucrărilor la examenul 
de limba şi literatura română de la Bac 
din acest an au stârnit o discuţie aprinsă 
printre profesorii de limba română 

din republică. Comentariile au curs gârlă după 
ce o profesoară de română a făcut o postare pe 
facebook, în care sugerează ministerului de resort 
ca profesorii să susţină lucrarea la română de 
la Bac, iar apoi să se confrunte cu evaluatorii. 
Postările profesorilor de română denotă carenţe în 
baremul de apreciere, aplicat la evaluarea testelor 
la examenul de Bacalaureat. 

„Vreau ca Domnul Minister 
al Educației să realizeze măcar 
o dată acest experiment: profe-
sorii de română să scrie lucrarea 
de Bac, apoi să se confrunte cu 
evaluatorii. Vreau să fiu cea care 
scrie, apoi, și cea care evaluează. 
Problema nu e în test, problema 
e în verificarea tendențioasă. Pro-
blema nu e a elevilor slabi, e a 
celor buni, cărora li se dă peste... 
pix”, a opinat profesoara de lim-
ba și literatura română, Viorica 
Oleinic.

Am întrebat-o pe Viorica Olei-
nic ce a făcut-o să comenteze atât 
de critic.

„Am scris postarea după ce un 
elev – copilul vecinilor, a susți-
nut în acest an bacalaureatul. O 

săptămână, am făcut cu el ore de 
recapitulare la limba și literatura 
română. Nu este elevul meu. Re-
spectiv, mi-a solicitat să mă uit 
peste lucrarea lui verificată ca să 
vadă dacă poate obține puncte la 
o eventuală contestare. Lucrarea 
lui era de nota 7 și la fiecare item 
era depunctat cu un punct, două. 
Cu punctele adunate lucrarea ar fi 
de nota 8. Nu este un caz singu-
lar. Situația se repetă an de an”, 
explică profesoara de limba și 
literatura română de la un liceu 
din capitală.

Viorica Oleinic susține că sunt 
multe situații când elevului îi este 
scăzută neîntemeiat nota.

„Baremul presupune niște cri-
terii, aspecte, pe care trebuia să 
le respecte. La eseu el trebuia să 
fie apreciat cu 6 puncte, dar nu 
cu 3. Acuz unele verificări ten-
dențioase”, a spus pentru GAZE-
TA de Chișinău profesoara, care 
a ținut să menționeze că sunt și 
evaluatori buni și onești, dar sunt 
foarte multe situații când elevul 
este depunctat.

„Reiese că noi ne depunctăm 
reciproc elevii. Dacă gestul meu 
nu înseamnă solidaritate de 

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

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

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 25 iunie.
„Eu știam că Ivan Ceban e amorezat de Vladimir Ilici... 

Tocmai voiam să-i recomand să aducă statuia lui Lenin de 
la Valea Morilor și s-o instaleze în fața Primăriei. Nu era 
prea costisitor... Pe când domnul primar, „iubind în taină, 
a păstrat tăcere”...”, Ion Diviza.

„Aburul poezi-
ei este benefic și 
pentru un primar 
care ia hotărâri 
haotice împân-
zind orașul cu 
kitschuri”, Silviu 
Cărăuș, Chișinău.

„Veronica Micle, parafrazându-l pe Eminescu: «Nu cre-
deam să văd așa un ins vreodată!»”, Vladimir Untilă, Chișinău.

„Când îți pare că ești unsul lui Dumnezeu, te apuci de 
profanat lucruri sfinte…”, Liuba Dabija, Măgdăcești.

„Iată și mititelul despre care vorbea Eminescu, ce a îndrăz-
nit să stea lângă iubirea Marelui Poet”, Titus Pociumbanu, 
Ciuciulea, Glodeni.

Vă rugăm să comentați imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Profesorii acuză o evaluare tendențioasă la bacalaureat

Victoria POPA

breaslă, nici a ne depuncta reci-
proc elevii nu este o solidaritate 
de breaslă”, a mai spus Viorica 
Oleinic.

Ea susține că „dacă profesorii 
ar scrie un test de bac, rezultatul 
ar fi foarte interesant și ar releva 
o situație, cel puțin, bizară”. 

Postarea profesoarei a fost co-
mentată de zeci de profesori de 
limbă română din republică, de 
părinți ai căror elevi au susținut 
în acest an, dar și în alți ani, exa-
menele de Bac.  

Tatiana Potâng, ex-viceminis-
tră a educației, susține că regretă 
și ea foarte mult că în procesul de 
evaluare „sunt taxați copiii care 
gândesc în afara algoritmului, co-
piii creativi, care ies din tipare, or 
tocmai asta ar trebui să formeze 
lecțiile de literatură!!!”.

Mulți profesori îi dau dreptate 
Vioricăi Oleinic.

Astfel, Maria Butuc-Brigai a 

punctat: „Într-o conversație cu 
mai multe colege pe tema verifi-
cării testelor de examene, am con-
statat că există anumite clișee care 
trebuie neapărat respectate, pen-
tru că, în caz contrar, testele vor 
fi depunctate. În această ordine 
de idei, apare fireasca întrebare: 
De ce solicitanții unui anume fel 
de a răspunde la anumiți itemi nu 
informează toți profesorii, pentru 
a li se aduce la cunoștință acest 
fapt..., prin rezolvare concretă, 
în cadrul formărilor? Nu trebuie 
«formați» doar evaluatorii tes-
telor, dar toate cadrele didactice 
care predau la clasă”.

„De evaluatori tendenţioşi 
geme sistemul pedagogic”

Și directorul Institutului de 
Filologie Română „Bogdan Pe-
triceicu-Hasdeu”, MECC al R. 
Moldova, Nina Corcinschi, a scris 
pe facebook că este total de acord 
cu Viorica Oleinic.

„Aș propune un exercițiu pen-
tru evaluatorii la limba și litera-
tura română de la Bac. Să scrie ei 
înșiși examenul. Și să fie evaluați 
de colegi de-ai lor. Să le fie puse 
sub lupă formulările, abordările 
creative, spiritul critic etc. Oare 
câți dintre ei s-ar ridica mai sus 
de 8? Fiți siguri – foarte puțini!!! 
Dar ar simți pe pielea lor cum e 
să fii tratat în mod tendențios și 
neprofesionist. Acum câțiva ani, 
eram evaluatoare la un concurs 
republican. O lucrare excelentă 
a unui copil a fost depunctată la 
70 de puncte din 100 de o eva-
luatoare cretină, care s-a simțit 
depășită de nivelul acelei lucrări. 
Iar celălalt examinator al lucrării a 
pus același număr de puncte, fără 
să se obosească să verifice. O ne-
dreptate petrecută sub ochii mei! 
Situația aceasta nu e o excepție, 
de evaluatori tendențioși geme 
sistemul pedagogic. Depunctări 
nejustificate, corectări pe după 
ureche, itemi confuzi, formulați 
anapoda etc. – iată soluția per-
fectă pentru a distruge în elev 
încrederea în sine, încrederea în 
sistemul pedagogic și dragostea 
pentru limba lui”, a scris Nina 
Corcinschi pe facebook.

Veronica 
Postolachi:„Examenul 
de Bac – modalitate 
de exterminare 
a învăţământului 
în Basarabia”

Cu o replică dură despre eva-
luarea de la examenul de bacala-
ureat la limba și literatura româ-
nă a venit și Veronica Postolachi, 
doctor în filologie, profesoară de 
română, grad didactic superior, 
autoare a zece cărți.

„În 2018, am asistat, absolut 
nedumerită, la dezastrul din atitu-
dinea profesorilor care au verificat 
lucrările de la examenul din cl. 
a 9-a, dar și de la examenul de 
Bac. Acum, în 2021, elevii din cl. a 
9-a au ajuns absolvenți, dar circul 
verificărilor continuă cu același 
entuziasm. Aspectul lucrărilor tră-
dează o situație deplorabilă nu în 
maniera de rezolvare a testelor, 
ci în totala indiferență a profeso-
rilor care mutilează încrederea 
absolventului că mai există drep-
tate, obiectivitate, că mai au rost 
învățătura și cultura în general.

Baremul e ticluit tendențios, 
întru a promova și a susține se-
midoctismul celor care n-au citit o 
carte sau o poezie în plus de-a lun-
gul anilor și, concomitent, întru 
a-i demoraliza pe elevii merituoși, 
dar și a le distruge viitorul celor 
care au citit cât 4-5 profesori lu-
ați împreună, care posedă logică, 
luciditate, abilități de interpreta-
re, abordare originală a textului, 
capacități de argumentare, vizi-
uni justificate, limbaj neologic, 
plasticitatea expresiei.”

În postarea sa pe facebook, 
Veronica Postolachi întreabă: „Ce 
i-a ghidat pe acești profesori (Ga-
vriliță R., Florea M., Midoni T., 
Popov S., Condrea I., Monov A., 
Chihai I., Savin L.) să se răfuiască, 
în asemenea mod, cu elevii care 
mai pot gândi și crea? Orgoliul 
profesional, incompetența proprie 
sau neacceptarea unor elevi mai 
buni decât ai lor?”.

În urma examinării 
contestaţiilor, au fost 
majorate 2192 de note

Potrivit unui comunicat al 
MECC, „după anunțarea rezulta-
telor preliminare, au fost depuse 
9293 de contestații din numărul 
total de 65944 de note acordate 
în sesiunea de bază. Numeric, 
cele mai multe contestații au 
fost depuse la limba și literatura 
română – 2703, aceasta fiind 
și disciplina cu cel mai mare 
număr de candidați admiși. La 
limba engleză – 1813, la istoria 
românilor și universală au fost 
depuse 1163 de contestații, la 
matematică – 1002, iar la geo-
grafie – 985. 

În urma examinării contestații-
lor, au fost majorate 2192 de note.

Numărul candidaților care au 
promovat examenul național de 
Bacalaureat a crescut cu 117 după 
examinarea contestațiilor. 

Veronica Postolachi
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Scriitorul Vasile 
Vasilache, la 95 de 
ani de la naștere

Evenimentul a inclus ver-
nisarea expoziției de carte și 
de arte vizuale Vasile Vasila-
che, continuitate și lansarea 
cărților Vasile Vasilache, Ca-
iete (ediție îngrijită de Victor 
Vasilache, Editura Arc, 
2020) și Vasile Vasilache, 
Viața este o îndeletnicire de 
gândire (coordonator: Vasile 
Malanețchi, Editura Prut 
Internațional, 2020). În ca-
drul expoziției, care include 
o impunătoare colecție din 
opera vasilachiană și ediții 
critice, și-au expus lucrările 
artiștii plastici Sergiu Puică, 
ginerele scriitorului, Ștefan 
Vasilache și Vasiluța Vasila-
che, nepoții săi.

În debutul evenimen-
tului, moderatoarea, Ma-
ria Șleahtițchi, directorul 
general al Muzeului Nați-
onal de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”, a menționat 
că aniversarea recentă și 
neobișnuita expoziție „este 
un prilej de a ne aminti de 
unul din clasicii literaturii 
române din secolul al XX-
lea, ai literaturii române 
din stânga și din dreapta 
Prutului, Vasile Vasilache 
(1926-2008)” și că genericul 
expoziției, Vasile Vasilache, 
continuitate, descinde din 
ideea de perpetuare a operei 
și ființei sale prin descen-
denți – fiii Victor și Valeriu, 
nepoții Ștefan și Vasiluța, 
artiști plastici. 

Prozatorul Vladimir 
Beșleagă, prieten de-o viață 
cu Vasile Vasilache, a rezu-
mat esența manifestării în 
formula: „banchetul luminii, 
căldurii sufletului și frumu-
seții înțelepciunii”, expli-
când că „prin aceste cuvinte 
am spus totul ce a cuprins 
acest om minunat, absolut 
irepetabil”, pe care l-a defi-
nit apoi ca „mare vrăjitor al 
cuvântului”. 

Arcadie Suceveanu, 
președintele Uniunii Scriito-
rilor din Moldova, a relevat 
originalitatea scriitorului 
și omului Vasile Vasilache, 
afirmând: „Era de ajuns să-l 
asculți o singură dată, să stai 
în preajma lui o seară și te 

pătrundeai de vorba lui, de 
vocea lui; te marca prezența 
lui, gândirea lui, stilul lui de 
viață, stilul lui de a gândi. 
Era un om cu totul original 
– în comportament, în scris. 
(…) Noi, tinerii scriitori, îl 
admiram ca pe un guru, căci 

era un guru, dacă ne gân-
dim la Surâsul lui Vishnu 
(…). Era un om al parabolei, 
pentru orice situație găsea 
o pildă. Și întreaga sa operă 
este, prin mesajul și viziu-
nea ei, parabolică, filoso-
fică, grotescă – un aliaj de 
limbaj neaoș și, în același 
timp, modern”. Subliniind 
ideea că Povestea cu cocoșul 
roșu este „primul roman 
postmodern care s-a scris în 
spațiul nostru”, vorbitorul 
a menționat că momentul 
literar ’60 a generat „o mică, 
dar luminoasă constelație a 
romanului, în care se includ 
Vasile Vasilache, Vladimir 
Beșleagă, Serafim Saca, Au-

reliu Busuioc și Ion Druță”. 
Distinsul critic literar, 

Mihai Cimpoi, s-a referit la 
diferențele de receptare, în 
trecut și în prezent, a roma-
nului Povestea cu cocoșul 
roșu, „întâmpinat la momen-
tul apariției cu rezerve și cu 
mare ostilitate de către auto-
rități, cauza fiind că romanul 
nu avea un erou pozitiv. (…) 
Astăzi, romanul poate fi citit 
prin grilă postmodernistă – 
prin ludic, ironic, parabolic, 
prin jocurile de limbaj etc.”. 
Asociindu-l (prin inteligen-
ță și jocuri de limbaj) cu 
Stéphane Mallarmé, vestitul 
poet și critic francez, Mihai 
Cimpoi a concluzionat că, 
în prezent, vorbim despre 
Vasile Vasilache ca despre 

„este un mare maestru al 
literaturii”. 

Personalitatea regretatu-
lui prozator a fost evocată și 
de scriitorul, criticul literar 
Eugen Lungu, redactorul-șef 
al Editurii ARC, care și-a 
început alocuțiunea cu 
afirmația că, „deși a trecut 
în eternitate, Vasile Vasila-
che este și astăzi o prezență 
literară foarte activă printre 
noi”, căci, după decesul 
autorului, posteritatea scrii-
toricească i-a fost reflectată 
în câteva ediții importante: 
volumele Verzi suntem, 
verzi… (publicistică) (Edi-
tura Litera, 2009),  Jurnal 
(Editura ARC, 2017), Vasile 

Vasilache. Un filosof al lite-
relor basarabene (Editura 
Știința, 2017), Caiete (Editu-
ra ARC, 2020) și Viața este 
o îndeletnicire de gândi-
re (Editura Prut, 2020), 
apărute prin contribuția lui 
Valeriu Vasilache, Victor 
Vasilache, Igor Nagacevschi, 
Vasile Malanețchi și Tamara 
Malanețchi. 

Și intervențiile scriitorilor 
Leo Butnaru, Ana Bantoș, 
Alexandru Burlacu, Emili-
an Galaicu-Păun și Vasile 
Malanețchi, veritabile con-
ferințe științifice pe o temă 
dată, au reliefat importanța 
literară, imaginea pitorească 
și insolită a scriitorului și 
cea a omului Vasile Vasila-
che, proiectate în contextul 
epocii în care a activat, dar 
și actualitatea operei sale 
(inclusiv, vasta și importanta 
sa corespondență), apreciată 
în continuare ca fiind o sursă 
prețioasă pentru cercetările 
literare ulterioare. 

Victor Vasilache, care a 
încheiat evenimentul co-
memorativ, și-a exprimat 
emotiv sentimentele filiale, 
delectând audiența cu detalii 
inedite din biografia tatălui 
său. La manifestare, au fost 
prezenți scriitori, critici 
și istorici literari, editori, 
oameni de cultură. 

Personajul principal 
al serii, Vasile Vasilache, 
scriitor notoriu din genera-
ția anilor șaizeci, rămâne în 
continuare un prozator cu 
o viziune epică singulară în 
contextul literaturii române 
postbelice de pe ambele ma-
luri ale Prutului. Scrierile 
sale se remarcă prin spon-
taneitate narativă, tehnici 
discursive inedite (dialo-
gism, plurivocitate, frag-
mentarism etc.), personaje 
exotice, reflecție filosofică, 
parabolă, intertextualitate 
mitică, limbaj pitoresc. Ne-
conformă ideologiei estetice 
a timpului – realismului 
socialist – opera sa (roma-
nul Povestea cu cocoșul 
roșu, nuvelele Izvodul zilei 
a patra, Elegie pentru Ana 
Maria, Mama mare, profe-
soară de istorie, Navetista 
și pădurea, Surâsul lui 
Vishnu etc.) se distinge prin 
filon mitico-filozofic, psiho-
logism sugerat, spectaculos, 
intenționalitate stilistică, 
plasticitate a limbajului, 
fond etico-moral. 

Margareta CURTESCU, 
muzeograf, cercetător 

științific superior, Muzeul 
Național de Literatură „Mihail 

Kogălniceanu” 

Pe 7 iulie curent, la noul sediu al 
Muzeului Naţional de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, a avut loc 
ediţia ordinară a Miercurilor literare, 

„Vasile Vasilache, 95 de ani de la naştere”. 
Comemorarea scriitorului care a devenit 
celebru prin romanul Povestea cu cocoșul 
roșu (1966) s-a desfăşurat în parteneriat cu 
Uniunea Scriitorilor din Moldova, Institutul 
pentru Iniţiative Culturale şi Educaţionale, 
Editura Arc şi Editura Prut Internaţional. 

Între anii 1974-1980 scriitorul Vasile 
Vasilache a purtat o corespondenţă 
intensă cu Mariana Lomako (circa 
175 de scrisori), cea care mai târziu 
avea să-i devină cea de-a doua soţie. 
Scrisorile au fost scrise în limba rusă. 
Acum Valeriu şi Victor Vasilache le 
traduc pentru o eventuală editare în 
limba română, şi oferă Gazetei câteva 
scrisori.

17.10.74

Marica, buna! La 4:15 (mai exact 16:15) 
am ajuns acasă și... a început...

Nu, nu a început nimic. Pur și simplu 
m-am retras în camera mea (ba nu! mai întâi 
am mâncat două ouă...) după care m-am 
apucat să-l citesc pe Beaudelaire. Îl am în 
franceză și în română, și acum hai să ne 
dumirim asupra subtilităților și nuanțelor. 
Un poet pentru toate timpurile, jur!

E trecut de nouă – am asistat la scăldatul 
nepotului pe nume „Theodor”, apoi aflu că 
fiu-meu, după ce i-au dat numele nepotului 
și a fost înscris în actele de stare civilă, 
s-a răzgândit și vroia să-l schimbe în 
„Seraphim”…

Nu-i bai, las că vor veni și „seraphimii”... 
Lungimea – 56 cm, greutatea – 3.600 g, 
arată… foarte păros, buzos, năsos și mereu 
flămând – cam atât! Un sentiment ciudat 
– parcă-i al tău, dar și străin e în același 
timp... și atunci mă trece gândul – de-ar fi 
fost de-a dreptul al tău – cum ai fi țupăit 
ca un ied!

Marica, dacă o să mă simt deprimat, 
o să-ți scriu, bine? Mă retrag din nou în 
găoacea mea, în literatură... Simt un fel 
de însuflețire, și de alean – o dispoziție 
extraordinară pentru a lucra. Păi ce? Ce 
să-ți mai dorești? Nițică răbdare, nițică 
bucurie și toate vor merge bine...

...(Peste o zi) Îți mulțumesc că m-ai sunat 
– a fost atât de neașteptat-neprevăzut încât, 
recunosc, m-am pierdut cu firea... m-am 
purtat ca un cinovnic față cu subalternii 
săi. După-amiază, am ieșit în oraș după 
niște bani; l-am întâlnit pe Andrei – am 
mers la restaurant și de acolo am făcut 
o vizită... „confidentei de budoar” (a lui 
bineînțeles, nu a mea!) – o fată de vreo 30 
de ani, nemăritată... O prietenă de-a lui 
(doar prietenă!), pe la care mai trece să bea 
un pahar de vin și să se destindă sufletește.

Sincer vorbind, m-am convins și mai 
abitir că nu e decât un „hedonist”: e ahtiat 
după plăceri, plăceri, plăceri… și bârfe: nu 
în zadar l-a alăptat maică-sa până la doi ani 
și jumătate – întruna caută să-și lase capul 
în poala unei femei…

Am făcut rost de o revistă extraordinară 
(două numere consecutive) de lit. străină 
(în română) dedicate Japoniei: un întreg 
univers! Imediat mi-am dat seama că mi-a 
scăpat să-ți propun numărul 7 al revistei 
„In. Lit.” (de la Moscova) din acest an unde 
Fedorenko scrie despre Yasunari Kawabata.

… Încă ceva, te simt de la distanță de parcă 
ai pulsa asupră-mi, dar nu încontinuu – ci cu 
fascicule de unde… Asemenea unui reflector 
care ba luminează, ba licărește, ba își filtrează 
lumina printr-un altul! Jur, așa e întocmai! 
Și pe loc îmi zic: e și firesc, altfel nici că 
se poate... căci... așa a fost să fie!.. Oricâte 
eforturi de voință am depune împotriva celor 
întâmplate, n-ai cum să scapi – încărcătura 
emoțională e o povară cumplită!

Mă opresc aici, nici nu ar fi trebuit să 
pornesc vorba asta…

M-am bucurat nespus de bucuria ta: ai 
fost înmatriculată la GITIS.

„Mă retrag 
din nou în 
găoacea mea, 
în literatură...”
Vasile Vasilache. 
Corespondență



12

Săptămânal independentVineri / 9 iulie / 2021

C U L T U R Ă

– Dragă Maria Vieru-Işaev, 
Anul 2021 a fost declarat 
de Patriarhia Română 
„Anul comemorativ al ci-
mitirelor. Valoarea lor 
liturgică şi culturală”. Ce 
semnificaţie are pentru 
tine această decizie a Pa-
triarhiei Române? 
Este mai mult decât bine-veni-

tă. Din cauza vicisitudinilor po-
litice, o seamă de personalități 
notorii basarabene, refugiate în 
România în anii 1940 și 1944, își 
dorm somnul de veci pe întinsurile 
patriei lor de suflet și de drept. 
Printre ei se regăsesc circa 30 de 
deputați din Sfatul Țării care au 
votat Unirea pe 27 martie și 21 
noiembrie 1918. 

– Când ai mers prima dată 
la mormântul Elenei Alis-
tar? În ce stare era?
Prin anii 90 ai secolului tre-

cut am mers la mormântul Elenei 
Alistar, care se află în Cimitirul 
Bellu din București. Mi-a trebu-
it timp și răbdare să-l „desțeli-
nesc” de chirău, numit în popor 
„iarbă rea”. Am fost ajutată de 
bunul meu prieten, nonagenarul 
Constantin Manuilă. Era ultimul 
nepot supraviețuitor al boierului 
iubitor de țărani și neam româ-
nesc, Pavel Dicescu. Fac curățenie 
la mormântul Elenei Alistar spo-
radic, când vin la București. Tre-
buie însă ca cineva să-și asume 
grija permanentă de acest loc de 
veci. Am scris și un studiu despre 
Elena Alistar, am publicat și mul-
te articole despre viața și opera 
unor personalități, numele cărora 
sunt legate de Unirea Basarabiei 
cu România.

În martie 2013 am vizitat în 
cimitirul Bellu și locul de veci al 
lui Ion Buzdugan. Pe cel al lui 
Gherman Pântea l-am descope-
rit prin Mioara Pântea, nora de-
putatului. Peste ani am găsit și 
locul de veci al lui Vasile Bârcă, 
decedat în 1949.

Identificarea mormintelor în-
aintașilor basarabeni, slujbele de 
pomenire la locurile lor de veci 
trebuie să devină una dintre pri-
oritățile acestui an comemorativ, 
dar și în următorii ani. Iar starea 
deplorabilă în care se află unele 
dintre ele trebuie să ne îngrijo-
reze și să ne îndemne la acțiuni 
recuperatorii creștinești. Un 
exemplu concludent poate servi  
mormântul lui Teofil Ioncu, de la 
Cimitirul „Eternitatea” din Iași, 
decedat în 1954, unul dintre cei 
mai militanți unioniști din Sfatul 
Țării. Dacă am amintit de Iași, 
localitate dragă și apropiată ba-
sarabenilor, am identificat aici 
șase morminte – patru în 2016 
(Atanasie Chiriac, Vasile Harea, 
Teofil Ioncu, Gheorghe Năstase), 
și două în 2018 (Teodor Bârcă, 
Nicolae Grosu).

– Ce alte morminte ai re-
uşit să depistezi? Unde se 
află? 
Trebuie amintite neapărat mor-

mintele de la cimitirul mănăstirii 
Cernica, din preajma Bucureștilor. 
Am scris mai demult despre „par-
cela basarabeană” de la Cernica 
(Poduri de memorie între mor-
mintele înaintașilor, „Literatura 
și arta”, 2 iunie 2005). 

Pentru basarabenii refugiați 
în România în tragicul an 1944, 
Cernica devenise „Zidul Plân-
gerii”, vorba părintelui Ignatie 
Grecu, arhivarul mănăstirii. La 
cimitirul Cernica sunt înmormân-
tați următorii deputați unioniști 
din Sfatul Țării: Vladimir Bogos, 
Daniel Ciugureanu (cenotaf), 
Pantelimon Halippa, Anatolie 
Moraru, Ion Pelivan, Elefterie 
Sinicliu, Nicolae Suruceanu, Ion 
Văluță. Osemintele deputatului 
Iorgu (Gheorghe) Tudor se află 
în cripta familiei Halippa, fără ca 
numele lui să fie trecut pe monu-
mentul funerar. 

Din 2013 încerc să descopăr 
mormintele deputaților Sfatului 
Țării, presărate și prin alte cimi-
tire din București. Nu pot trece 
cu vederea mormântul lui Ștefan 
Ciobanu, de la Reînvierea. Deși 
numele lui nu se regăsește pe lis-
tele forului legislativ basarabean, 
a avut o contribuție imensă la uni-
ficarea de facto a Basarabiei cu 
Patria istorică. 

Mă consider, într-un fel, con-
tinuatoarea lui Alexandru Chiri-
ac (1919-2002). Basarabean din 
Vornicenii Lăpușnei, a absolvit 
Liceul  „A. Donici” din Chișinău. 
S-a refugiat în România. Nu s-a 
împăcat niciodată cu gândul că 
Basarabia a fost ocupată de 
Rusia Sovietică. Deși inginer 
de formație, era pasionat de 
muzică, poezie și istorie. Este 
înmormântat la Cimitirul Bellu, 
alături de reputatul istoric Ale-
xandru D. Xenopol. Mă ghidez 
în cercetările mele de „Tabelul 
cuprinzând data, locul morții și 
locul înmormântării unor depu-
tați”, anexat la dicționarul lui 
Alexandru Chiriac „Membrii Sfa-
tului Țării…”, tabel ce cuprinde 
80 de nume.

Anul acesta intenționez să al-
cătuiesc un memoriu în problema 
mormintelor deputaților Sfatului 
Țării, aflate pe teritoriul Români-
ei, pe care îl voi înainta Patriarhiei 
Române și Arhiepiscopiei Bucu-
reștilor. E timpul ca aceste locuri 
de veci să aibă un statut special, 
adică să fie declarate monumente 
de stat.

– Ce te-a determinat să te 
ocupi de căutarea, identi-
ficarea mormintelor de-
putaţilor Sfatului Țării? 
Presupun că în familia ta 
a existat un respect deose-

„E timpul ca locurile de veci ale 
deputaților Sfatului Țării să fie 
declarate monumente de stat”

bit pentru memoria stră-
moşilor? 
Nebănuite sunt căile Domnu-

lui. Sunt juristă de formație, cu 
10 ani de activitate în domeniu. 
A venit însă căderea imperiului 
ruso-sovietic, am simțit bucuria 
de a fi româncă, și am pornit pe 
o nouă cale, îndrumată de Forța 
Divină. Îmbin scrisul cu cercetă-
rile și acțiunile de teren. Încerc să 
conving prin propriul exemplu.

Am moștenit cultul față de 
morminte de la mama, Anasta-
sia Vieru, născută Zgărdan, neam 
de gospodari din județul Soroca. 
Am avut ce învăța și de la bătrânii 
din preajmă – rude, cunoștințe, 
vecini, oameni simpli, cuminți și 
înțelepți care manifestau respect 
față de morminte. 

– Cum a fost copilăria ta? 
Unde te-ai născut? Ce ve-
deai din ograda casei pă-
rinteşti? 
M-am născut pe 7 iulie 1951 

în Tăbăcăria Veche – o mahala a 
Chișinăului din apropierea Gării, 
într-o casă patriarhală cu o ogradă 
imensă, plină de vegetație. Să te 
naști într-o mahala din Chișinău 
însemna pe atunci să te naști între 
sat și oraș. 

Simțeam din adolescență că 
vreau să fac ceva deosebit. Eram 
pasionată de pedagogie. De ase-

menea,  îmi doream să fiu și ghid. 
Astăzi fac într-un fel pedagogie 
și ghidaj în noul, și ultimul meu 
domeniu de activitate, care mi se 
potrivește cel mai mult sufletului. 
Promovez valorile neamului prin 
istorie punctuală și cercetări în 
teren.

– Ce ştiai în adolescenţă 
de limba română, de iden-
titatea română? Vorbeai 
în rusă la şcoală, în oraş? 
Am auzit doar după ’90 că 

limba mea natală este limba ro-
mână, și că sunt româncă. Aca-
să, cu părinții și buneii, vorbeam 
moldovenește. În oraș vorbeam 
rusește când mă adresam unor 
necunoscuți. Prin clasa a 6-a, să 
fi fost anul 1964, mergeam cu o 
prietenă în troleibuz prin centrul 
orașului. Vorbeam între noi mol-
dovenește, precum obișnuiam. 
Din senin, un rus ne-a ordonat cu 
agresivitate: „Govorite po russki!” 
(„Vorbiți în rusă!”). Speriate, am 
înghițit limba. Am trăit și o astfel 
de sălbăticie. În școala de opt clase 
vorbeam o moldovenească cura-
tă. Schimonosirea în ritm alert a 
limbii a început prin clasa a 7-a, 
când ne-au trecut la o școală mixtă 
ruso-moldovenească de 10 clase. 

Am avut un singur cunoscut 
care avea curajul să vorbească 
în toate împrejurările „ca româ-

nii”. Se numește Radu Buciucci. 
Îl admiram, dar nu aveam și eu 
acest curaj.

– Ai împlinit zilele acestea 
70 de ani, felicitări! Care 
sunt cele mai importante 
lucrări ştiinţifice, scrieri 
ale tale care te reprezintă 
ca cercetător?
Aș zice că toate, pentru că toa-

te sunt mici și mari descoperiri, 
toate conțin surse inedite din ar-
hive și biblioteci. Cercetările prin 
diverse sate și orașe vin și ele cu 
detalii noi, pe care nu le găsești 
prin arhive.

– De ce l-ai ales pe Alexan-
dru Cristea pentru a face 
o monografie amplă des-
pre el? Cartea se numeşte 
„Alexandru Cristea (1890 
– 1942): viaţa şi activitatea 
reflectate în timp”. Cât ai 
lucrat la această monogra-
fie? Ai luat vreun premiu?
Am lucrat la carte aproximativ 

trei ani. Cu ce efort am adunat 
materiale, cu ce chin am editat-o, 
prin câte stresuri și umilințe am 
trecut ca să ajung la final, o știu 
doar eu. Contează însă că mono-
grafia există. E un document și 
un instrument de lucru pentru 
intelectuali din diverse domenii. 
Aprecieri au fost multe, începând 
cu Vasile Malanețchi, care mi-a 
scris prefața, căruia îi sunt pro-
fund recunoscătoare. Am luat un 
premiu de la Asociația Bibliote-
carilor, monografia fiind edita-
tă în 2001 sub egida Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu”. M-a 
fascinat acest personaj istoric, 
despre care se știau puține lucruri. 
Odată ajunsă la Arhiva Națională, 
nu m-am mai putut opri.

– Cum explici insistenţa 
ta de a merge mai departe 
pe calea cercetării, chiar 
dacă meritele tale nu sunt 
întotdeauna recunoscute?
Am auzit în 1995 la un sim-

pozion de la Breaza un proverb 
german, care mă ajută în activita-
tea mea de româncă: „Chiar dacă 
mâine vine sfârșitul lumii, astăzi 
sădesc un pom”. Recunoștința 
adesea întârzie. Dar îmi caut cu 
tot dinadinsul de drumul meu, 
de inițiativele mele și de dificila 
muncă de cercetare, pe care o  fac 
de un deceniu și jumătate volun-
tar, fără să fiu angajată în vreo 
instituție. Deocamdată prefer să 
am libertate totală.

– Te apreciem pentru 
munca ta, pentru pasiu-
nea de a păstra memoria 
istorică, Maria. La mulţi 
ani cu sănătate şi noi îm-
pliniri!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Maria Vieru-Işaev, istoric, cercetător
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Față în față cu lista persoanelor 
din satul Moșeni, raionul Râșcani, 
care au avut de suferit de pe urma 
represiunilor staliniste, Vasile Sa-
dovici citește atent toată informa-
ția publicată în „Cartea Memoriei” 
– de la nume și prenume, anul 
nașterii până la sentința și locul 
deportării acestor persoane. Deși 
mai mult un dialog cu sine însuși, 
continuă să vorbească și să reflec-
teze în voce, iar pe alocuri trece la 
șoaptă. Actul de citire a numelor 
publicate în carte, aidoma ritua-
lului de pomenire a morților în 
locașul sfânt, pare să revigoreze 
în sine legături de neam și rădă-
cini identitare la hotarul dintre 
memorie și uitare. 

Prezentăm în continuare sec-
vențe din mărturiile relatate de 
Vasile Sadovici, deportat la 6 
iulie 1949, din s. Moșeni, com. 
Vasileuți, r-nul Râșcani, în reg. 
Kurgan, URSS1, ca un efort de re-
cuperare a memoriei și un act de 
justiție simbolică pentru cei care 
au avut curajul să sfideze regimul. 
Aceste mărturii sunt astăzi antidot 
împotriva lașității și nostalgiei, 
care macină încă societatea din 
Republica Moldova.

Am rămas fără tată 
de la trei ani 

Mă numesc Vasile Sadovici, 
locuiesc în satul Pârjota, raionul 
Râșcani. Am fost doi copii la pă-
rinți, eu – din 1941 – și sora Ma-
ria, ea e din 1937. Părinții aveau 
gospodărie țărănească, aveau vite, 
18 ha de pământ au avut mama 
cu tata. Au avut o pereche de cai, 
o pereche de boi, vacă, oi 50 am 
avut, porci știu că avea. 

Am rămas fără tată de la trei 
ani. […] Într-o seară i-au luat. 38 
de oameni! Fruntea satului! Până 
la 48 de ani, pe toți i-au luat și 
i-au dus. De la 10 ani până la 28 
de ani judecați au fost. În ’44 a 
fost asta. Trei frați au fost con-
damnați atunci: tata [Nicolae 
Sadovici], moș Avacum Sadovici 
și moș Mihail Sadovici. Pentru 
politică au fost judecați. Nu s-au 
mai întors. Tata la închisoare a 
murit, în orașul Molotov, amu 
Permi îi zice, în Ural.

„Выходи на улицу!”

Opt ani, taman opt ani am îm-
plinit la 6 iulie 1949. Nu s-a auzit 
nimic înainte de ridicare în sat. 
Două familii nu știu cum au aflat 
și-au fugit, ei n-au fost ridicați – 
Sava Racu și Vasea Racu, au fugit 
pe dealuri și nu i-au deportat. Noi 

n-am știut. Dimineața, pe la ora 5 
dimineața, a venit mașina și ne-a 
încărcat. Pe data de 6 [iulie 1949]. 
Nici nu ne-au întrebat nimic! Erau 
vreo cinci soldați… și un ofițer, al 
șaselea. Toți cu arme. Erau ruși, 
nu erau moldoveni. Pe lângă ei, 
au fost și din sat, dar nu țin min-
te cine. Au intrat și: „Выходи на 
улицу!”. 

Mama plângea, toți plângeau 
acolo – lumea a înțeles că-i duce, 
înapoi drum nu-i! Eu am văzut 
ce-i treaba și am încercat să fug: 
la ieșirea din sat, mergea mașina 
la deal mai încetișor și eu am sărit 
din mașină, singur, din capul meu. 
Dacă m-au prins! Doi soldați m-au 
prins și – în mașină, înapoi. Sol-
dații erau cu noi. Patru cornuri la 
remorcă și câte un soldat la fiecare 
corn, și încă unul din urmă ședea, 
al cincilea! Toți înarmați. Nu eram 
numai noi în mașină, eram mai 
mulți. La noi a venit mașina plină 
cu oameni, de-acum erau încărcați 
și ne-au dus la Bălți. Ne-am pornit 
din Bălți, după ce am stat o zi în-
chiși în vagoane în gara Bălți. Cât 
am stat în Bălți, ne aduceau pâine, 
apă, niște conserve. Nu aveai chip 
să fugi din vagon. Ușile erau lega-
te! Abia când am ajuns la Volga 
ne-au dat drumul afară. Ședeau 
santinele și ne păzeau. 

Satul Uzkovo, Kurgan

Acolo, când am ajuns în Sibe-
ria, n-aveam nimic de mâncare. 
Ne da trei colăcei, că noi eram 
trei. Rușii mâncau cartofi și ne 
dădeau nouă cojile – rușii de pe 
loc! – noi le fierbeam, le puneam 
sare și așa mâncam, cu o bucată 
de pâine. Mama lucra ziua la TOK, 
dar noaptea era paznic la ferma 
de porci. 

Școala 

În ’50, ne-am dus la școală, сă 
primul an nu știam limba și nu am 
mers la școală. Eu avem opt ani, 
sora avea 12, ședeam acasă, unde 
să ne ducem? Am repetat clasa, pe 
mine tot în clasa I-a m-au înscris 
la școală. Sora era mai mare, ea 
învăța în clasă mai mare ca mine. 
Era o singură învățătoare, patru 
clase ducea odată, într-o încăpe-
re ne puneau toți. În clasă eram 
amestecați, rușii și moldovenii. 
Nu țin minte să fi avut conflicte 
cu copiii de pe loc, nu era dife-
rență între noi, nici învățătoarea 
nu făcea diferență… Am învățat 
alfabetul. Noi alfabetul îl știam, 
dar de scris era greu.

După patru clase primare, am 

Vasile Sadovici: „Erau 
împotriva puterii sovietice”

Vasile Sadovici este unul dintre 
supravieţuitorii deportărilor staliniste 
din 6 iulie 1949 din RSS Moldovenească. 
Amintirile despre arestarea tatălui, 

Nicolae I. Sadovici, deportarea sa în regiunea 
Kurgan, în 1949, împreună cu sora mai mare, 
Maria, şi cu mama, Fevronia Sadovici, sunt expuse 
într-o naraţiune preponderent rezumativă, ca o 
concluzie la capătul unei vieţi trăite sub diferite 
regimuri ale memoriei. 

mers la școala din satul vecin, Be-
lonogovo. Clasa a V-a, a VI-a și a 
VII-a am învățat la Belonogovo. 
Mergeam în toată ziua, cam un 
ceas făceam. Iarna, de la școală, ne 
dădeau schiuri. La vreo 3 kilome-
tri distanță era Belonogovo ăsta.

Revenirea acasă 

Sora Maria a venit mai înainte, 
cu un an. Când a intrat Malenkov 
la prestol, după Stalin, după Beria, 
apoi el la copiii de până la 18 ani 
le-a dat drumul acasă. Când am 
venit eu cu mama – am găsit-o 
căsătorită. Fratele mamei, mo-
șul Fedea, o măritat-o. Ea a venit 
singură în Moldova, noi am rămas 
acolo și, când am venit, am găsit-o 
căsătorită. Ce era să zică mama? 
Noi am găsit de la nunta ei jemne 
încă (râde!).

Șapte ani și jumătate am fost 
acolo. Am venit acasă, în ‘57, de 
Sfântul Vasile. Am tras la fratele 
mamei, la casa părintească a ei. 

Moșul Fedea trăia la casa părin-
ților… (îngândurat) Am cumpărat 
casa, de la Volodea Lupăcescu. Și, 
dacă a adunat mama banii, Vo-
lodea nu mai vroia să ne-o dea! 
S-a băgat un vecin de-al mamei: 
„Măi Volodea, dă-i voie lui Fe-
vronia să vie în casa ei. Ți-o plă-
tește!”. Mama i-a dat banii și ei 
ne-au dat casa. Dacă era scump 
în banii ceia? Dacă nu-i avea nici 
pe aceia! Ce avea mama, când a 
venit de-acolo? […] Mama a văzut 
pernele la o femeie din sat, dar 
nu i le-o mai dat nimeni înapoi!

Minciunile 
arhivelor sovietice

M-am interesat în arhivă. Și ce 

credeți? Mă văd în arhivă cu un 
hectar de pământ și o oaie! Mai 
mult noi avere – cică! scrie în ar-
hivă – nu aveam nimic... 

Pe mama și pe mine ne-au re-
abilitat (prezintă actul de reabi-
litare). În ’92, mi-a scos spravca 
asta un nepot al meu. M-am dus cu 
ea la raion, că așa a fost un ukaz 
atunci: pentru un an ridicat merg 
trei ani aici la pensie. Când m-am 
dus la raion, acolo îmi zice: „Noi 
așa ucaz nu știm!”.

Ludmila Cojocaru, 
Muzeul Național de Istorie

 a Moldovei

Virgiliu Bîrlădeanu, 
Institutul de Istorie 

1 Pentru versiunea integrală a acestui studiu de caz a se vedea: Ludmila D. Cojocaru, 
Virgiliu Bîrlădeanu. Vasile Sadovici: „Erau împotriva puterii sovietice”. În: Arhivele 
memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totali-
tar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. 
Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, Lidia 
Pădureac (ed.), vol. III, tom 2, Chişinău: Balacron, 2017, p. 79-94.

Vasile Sadovici, s. Uzkovo, r-nul Kurtamyš, reg. Kurgan, 1954 Fevronia Sadovici, s. Uzkovo, r-nul Kurtamyš, reg. Kurgan, 1957
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Crimele sovietice la Consulatul 
Italian din Chișinău (III)

Documentul 9

Chestura Poliţiei Chişinău
Referat,

Am onoarea a depune alătura-
tul dosar, încheiat de noi, privind 
arestarea şi executarea de către or-
ganele N.K.V.D.-ului a fruntașilor 
naționaliști din Chișinău în timpul 
regimului sovietic, raportând ur-
mătoarele:

Urmărind stabilirea actelor de 
banditism comise de autoritățile 
sovietice în timpul ocupației până 
la evacuarea Basarabiei, s-au cules 
o serie de informațiuni privind des-
fășurarea acțiunii teroriste asupra 
populației locale, terorism executat 
mai ales prin intermediul serviciu-
lui N.K.V.D-ului şi al brigăzilor de 
securitate N.K.G.P. înfiinţate în 
ultimul timp.

După cotropirea provinciei, or-
ganele N.K.V.D.-ului s-au instalat 
în localul Consulatului Italian din 
localitate, casă donată mareșalului 
Badoglio de către cetățenii Muni-
cipiului Chișinău, drept omagiu 
recunoașterii istorice a Unirii Ba-
sarabiei de către Italia, unde şi-au 

familiile celor care au fost arestați 
pentru a se prezenta la locul unde 
se găseau cadavrele pentru a fi re-
cunoscute.

Din cele 75 de cadavre s-au iden-
tificat următorii:

Tanțu Pavel şi Tanțu Petre, iden-
tificați după sentința de condamna-
re găsită în buzunarele hainei lor.

Numiții au fost executați, cum 
reiese din sentință, pentru faptul 
că sunt fiii fostului Prefect de Județ 
şi Maior în fostul Regiment Mol-
dovenesc. Primul era funcționar la 
postul de Radio Local, iar secundul 
învăţător şi ofițer de rezervă.

Preotul Tudorache, fost şef le-
gionar, identificat după rasa pre-
oțească, recunoscut de colegii săi, 
deoarece la el nu s-a găsit copie 
după sentință.

Lazarov, subdirector de bancă, 
recunoscut după ochelari, care s-au 
găsit la el, precum şi după doi dinți 
de aur. 

Tăslaru Ion, după copia de pe 
sentință, fost funcționar la CFR, 
pentru faptul că a fost înscris în 
FRN.

Banu Ilie, identificat după co-
pia sentinței, tot de la CFR pentru 
același motiv.

Doroftei Dionisie, după același 
act; numitul a fost pe timpuri in-
formator la C.III.

Safcenco (fără nume, deoarece 
sentința este alterată şi nu se vede), 
pentru faptul că a fost fiu de ofițer 
în Armata Ţaristă.

Trușcă Ene Grigore, Schiba Ni-
colae şi Vieru Dumitru, din copia 
de pe sentință se constată că au 
fost membri din fostul Front al 
Renașterii Naționale.

Guțu Teodor, ofițer pensionar, 
din sentință se constată că a fost 
împuşcat pentru faptul că a fost 
comandant în gărzile FRN.

Roșca Ilarion, şef de secție de 
jandarmi, a fost executat pentru 
că a ocupat această funcțiune şi 
ar fi urmărit pe fostul comunist 
Papaiani.

Suruceanu (fără alt nume), sen-

tința fiind ruptă, considerat ca ex-
ploatator, numit fiind gospodar.

Bădăluță, deasemeni fără alt 
nume, datorită faptului că a fost 
primar în comuna Durlești.

Popescu Ion, din sentință se 
vede că numitul a fost funcționar 
comunal.

Cerneavschi Vladimir, executat 
pentru că făcea parte din FRN, nu-
mitul a fost şef de gardieni publici 
la Chestura Poliției Chișinău.

Filipenco David, fost informator 
la C.III.Ar., a fost condamnat la 
moarte şi a fost găsit cu mâinile 
şi picioarele legate şi aduse cam în 
dreptul gâtului. Legat a fost găsit 
şi şeful de secție Cerneavschi dim-
preună cu cincisprezece cadavre 
care nu au putut fi identificate. De 
asemenea au fost găsiți unii legați 
de mâini cu sârmă.

Dintre cadavrele neidentificate 
se observă un cadavru îmbrăcat 
în rasă preoțească; s-au mai găsit 
şepci de elevi de liceu, haine străje-
rești, militari, insigne studențești, 
ghete, linguri, perii de dinți, perne 
şi uniforme de la funcționari soc. 
Tramvaie Chișinău, toate acestea 
au fost găsite aruncate în gropile 
comune, pentru a dispărea toate 
urmele.

Parte dintre victime erau foarte 
sumar îmbrăcate, aceasta a contri-
buit a nu se putea face identificare, 
şi ceea ce denotă că au fost ridicați 
noaptea din somn.

Sentințele au fost date de tri-
bunalul militar în două sesiuni, 
Primele au fost date în anul 1940, 
octombrie 12, şi erau semnate de 
către Colonelul Zonov asistat de 
sergenți Grigorenco şi Guceanov şi 
secretar Gruzinschi, ele erau date 
cu drept de apel şi casație în termen 
de cinci zile. Iar în a doua sesiune 
au fost date de tribunalul militar 
al N.K.V.D.-ului la 23 iunie 1941 
semnată de comisarul regimentului 
Kovanzi şi membri sergenți, Hiluri 
şi Calina.

Acestea completuri de judeca-
tă se transportau la judecată din 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

La sfârşitul lunii august 1941, autorităţile 
române au format o comisie de stat, pentru 
a depista crimele ocupanţilor. Despre cum 
a găsit administraţia română Basarabia 

ne vorbesc documentele depozitate la Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, adică constatările 
comisiei nominalizate mai sus. După cotropirea 
provinciei, organele N.K.V.D.-ului s-au instalat în 
clădirea Consulatului Italian din Chişinău. Pentru 
această ediţie mai avem un document de arhivă.

ales locul de tortură şi de execuție 
bolșevicii.

Din primele zile de la instalare 
au fost ridicate de acasă persoane 
cu acțiuni naționaliste, foști dem-
nitari, oameni politici, membri ai 
partidelor de dreapta, descendenți 
ai ofițerilor din fosta armată țaristă, 
precum şi deputați din fostul Sfat 
al Ţării, martori din vremea proce-
selor comuniste şi acuzatori, spu-
nând familiilor că îi deportează în 
Siberia.

În ziua de 30 august a.c. s-a 
reușit să se identifice şi unul din 
locurile amenajate special pentru 
executare şi înmormântare a vic-
timelor.

În localul fostului consulat Itali-
an, în prezent complet ars, în fun-
dul curții, într-un loc viran camu-
flat cu scânduri înalte, în parte arse, 
se găsesc mai multe gropi, unele 
proaspete, iar altele mai vechi în 
care s-au găsit îngropaţi de-a valma 
mai mulți oameni politici executați.

Efectuându-se deshumarea 
după ce în prealabil s-a cerut apro-
barea Curții Marțiale cu adresa Nr. 
2715/941, singura instanță judecă-
torească din localitate.

S-au scos din patru gropi un nu-
măr de 75 de cadavre, în asistența 
medicului Filatov Petre, procedân-
du-se după toate regulile sanitare.

Sub îngrijirea sus-zisului medic 
şi a agenților sanitari care îl se-
cundau, cadavrele scoase au fost 
înşirate pe iarba de pe platoul 
din spatele clădirii, unde au fost 
examinate de el, procedându-se 
la identificare, în care scop s-a dat 
circulară Comisariatelor din locali-
tate, pentru a se aviza populația şi 

Odesa, cum a fost prima comisie, 
şi din Kiev secunda, şi judecau în 
două sesiuni pe an.

În ziua de 7 septembrie a.c., 
în urma adresei noastre Nr. 25 
Confidenția s-a anunțat primăria 
Municipiului Chișinău rezultatul 
deshumării şi s-au cerut a se lua 
măsuri pentru reînhumarea vic-
timelor.

Așezate în coșciuge confecțio-
nate de către primărie şi puse pe 
care trase de boi împodobite cu 
flori după ce s-a oficiat un servi-
ciu religios compus dintr-un sobor 
de preoți în frunte cu Mitropolitul 
Bălan al Ardealului, s-a format un 
cortegiu până la cimitirul ortodox 
din localitate şi într-un loc rezervat 
a avut loc înhumarea.

Continuând cercetările pentru 
a se identifica sistemul de execu-
ție şi cercetată întreaga clădire a 
Consulatului, s-a stabilit:

Executarea se făcea după sis-
temul CEKA, prin împuşcare pe 
la spate în cap de către doi călăi, 
din care unul era evreu şi altul rus, 
şi îşi exercitau în mod consecutiv 
meseria.

Din declarațiile luate de la ve-
cini, se spunea că călăul rus avea o 
mamă bătrână, foarte credincioasă 
şi când fiul său se ducea la slujbă, 
aprindea candela şi se ruga pen-
tru el.

Execuția se făcea în beciul clă-
dirii, unde se văd urme evidente 
făcute în pereți de către proiectile.

Tot în acest beciu s-au mai 
găsit şi două tărgi pline de sânge, 
cu urme de gloanțe la extremități, 
ceea ce denotă că persoanele puse 
pe targă dacă aveau convulsiuni se 
trăgeau focuri de revolver în cap 
pentru a se convinge că este mort.

În acest beci s-a mai găsit o 
pereche de mănuși de cauciuc cu 
pete de sânge, cu care se ridicau 
cadavrele însângerate şi se aruncau 
de pe tărgi în groapă.

În subterana clădirii au fost 
găsite o căldare de tablă care are 
numeroase perforări de gloanțe şi 
una bucată de carton pe care era 
desenată forma unui craniu, şi erau 
folosite pentru exerciții de tragere 
la ţintă în vederea executării.

S-a mai stabilit de noi că victime-
le erau luate de acasă cu o mașină 
dubă, cu mai multe celule, care nu 
circula decât seara, fiind de culoa-
re neagră şi poreclită de locuitori 
„Vulturul Negru”, iar pe unde trecea 
băga groaza în cetățenii orașului.

Prin fața clădirii nu putea trece 
nimeni, fiind bine păzită, iar pazni-
cul care locuia în acea curte nu avea 
dreptul de a sta decât la anumite 
ore, dovadă că, cercetat de noi, nu 
ştia nimic din ceea ce s-a petrecut 
în acea casă.

Față de cele expuse mai sus, ane-
xăm şi sentințele găsite la victime, 
din care numai două au fost traduse 
de noi, urmând a se interveni la 
Direcțiunea Propagandei pentru 
a ni se transmite fotografiile luate 
cu ocazia deshumării precum şi 
fotografiile corpurilor delicte.

L.Ș. Comisari
 (semnăturile) 
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, 

f. 1, 2, 3, 4, 5, 6
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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

Adrian Ciubotaru 
între idei și fantasme

Nu am fost niciodată reporter 
de teren, dar ce nu faci când te roa-
gă o fată frumoasă?! Să îmbrățișăm 
deci și această meserie…

De ceva timp încoace Editu-
ra Cartier și-a reluat obișnuitele 
lansări de carte la Librăria din 
Centru. Am numit cândva aceste 
joi o nouă Instituție de Cultură a 
capitalei. Gazdele, mereu volubilul 
Emilian Galaicu-Păun și, de regulă, 
taciturn-îngânduratul Gheorghe 
Erizanu, își fac pe cinste datoria, 
adunând în aceste seri cele mai 
luminoase minți ale Chișinăului. 
La fel a fost și pe 1 iulie curent, 
când s-a lansat cartea lui Adrian 
Ciubotaru Idei și fantasme. Lec-
turi în hialin, apărută evident la 
Cartier în iulie 2020. Editura își 
recuperează astfel prezentările de 
carte obstrucționate anul trecut 
de coronavirus. În sală numai ve-
dete – scriitori, ziariști, editori, 
pictori, doctori în știință ș.a. Nu 
voi da nume căci toți cei prezenți 
sunt personalități notorii în do-
meniile lor, iar o eventuală listă ar 
umple întreaga pagină. Semnalez 
doar prezența decanului de vârstă, 
poetul Vasile Romanciuc. 

După o scurtă introducere 
privind cartea lansată și autorul 
ei, Emilian Galaicu-Păun invită 
la microfon vorbitorii: Nina Cor-
cinschi, Mircea V. Ciobanu și Lucia 
Țurcanu (ordinea e cea a ieșirii „la 
rampă” a exegeților). Fiecare din-
tre ei prezintă părțile mai atractive 
ale volumului, făcând totodată și 
interpretările de rigoare. Ca citi-
torul ziarului să realizeze despre 
ce s-a vorbit, dăm în continuare 
titlurile capitolelor din carte pe 
marginea cărora s-a glosat: Idola 

theatri. Lumea de ieri și de azi; 
Puțul lui Thales. Glose margina-
le; Dialectica grotei. Gintă, etnos, 
falanster; Despre gusturi. Cărți 
de vinuri și bucate. 

Parcă văd cum vi s-au încrețit 
frunțile, adăugând un rid în plus. 
Căci în afară de ultimul capitol, 
cel despre vinuri și bucate, la care, 
slavă Domnului, ne cam pricepem 
cu toții (oare?), restul e destul de 
complicat. Fiindcă e hermeneutică 
pură și, vorba lui Mircea V. Cioba-
nu, Adrian Ciubotaru nu e un autor 
de citit în troleibuz. Sunt texte care 
cer o concentrare maximă, dar și 
o îndelungată zbatere a gândului 
care să răscolească bagajul nostru 
cultural – fără o bună cultură ge-
nerală eseul îți întoarce spatele! 

Mircea V. Ciobanu știe ce spune, 
tot el fiind și prefațatorul cărții: 
„Textele din această carte sunt, în 
bună parte, fenomenologii, adică 
analize esențiale (cu o maximă abs-
tractizare, cu o maximă abstragere 
din contingent, din ocazional, din 
comportamentul indefinibil) ale 
fenomenelor, nu impresii fugare 
despre compor tamente particula-
re, de suprafață. Ca gen al scriiturii 
sunt însă cronici de carte, conver-
tite, oricum, și în cvasitotalitate, 
în eseuri”.

Despre vastitatea ariei culturale 
în care operează autorul cărții ne 
putem da seama aruncând o privire 
fugară asupra impresionantului 
indice de nume cu monștri sacri 
ai sistemului de valori occidenta-
le. Emilian Galaicu-Păun cita din 
coloana cu litera D, eu mă opresc 
la câteva nume incluse sub litera 
V: Paul Valéry,  Gianni Vattimo, 
Giambatista Vico, François Villon, 
Vitruviu (Marcus Vitruvius Pollio), 
Voltaire (François-Marie Arouet), 
Kurt Vonnegut ș.a. Inclusiv daco-
paticul Mihai Vinereanu, autorul 
unui  dicționar etimologic fante-
zist, dar foarte gustat în mediile 
academice chișinăuiene. 

Fiecare dintre vorbitori a ținut 
să sublinieze ce li s-a părut deo-
sebit în paginile cărții. Nina Cor-
cinschi a evidențiat loialitatea lui 
Adrian Ciubotaru față de autorii 

comentați și stilul sobru al aces-
tuia. Lucia Țurcanu a menționat 
acribia colegului ca tehnică obli-
gatorie de lucru și grija cu care își 
alege dânsul sursele de informare. 
Mircea V. Ciobanu și-a amintit de 
primii pași ai liceanului Adrian 
Ciubotaru și a comentat la modul 
ludic felul cum și-a pregătit disci-
polul pentru un concurs în Franța. 

Ei bine, dacă Mircea, care i-a 
fost profesor lui Adrian, l-a pro-
movat pe tânărul care promitea, 
eu – mea culpa! – i-am stopat ela-
nurile. Sau, să spunem mai simplu, 
i-am  „sabotat” lansarea în presă. 
Iată povestea. Era prin anii ’90 ai 
secolului trecut. Lucram în Sec-
ția literară a revistei Basarabia 
condusă de Dumitru Matcovschi. 
Într-o zi, primim la redacție un 
eseu foarte bine scris semnat cu 
un nume care nu-mi spunea nimic 
– Adrian Ciubotaru. Am încercat 
să aflăm ceva despre autor, dar sin-
gurul lucru pe care l-am limpezit e 
că era licean. Atât. Asta ne-a pus 
în gardă – un elev să aibă un scris 
atât de sigur și corect? Amintesc 
cititorilor că era după cazul de la 
revista Orizontul, când îl publi-
casem pe un tânăr militar care ne 
scria de undeva de la Kamceatka 
poezii destul de reușite. Evident că 
i-am inclus poemele într-unul din 

numerele revistei. Ca să aflu mai 
apoi că soldatul plagiase din Doina 
Uricariu! Rând în rând, eludând 
doar unele dintre virgule! Deci, 
eram acum la Basarabia tipul care 
sufla și în iaurt. M-am sfătuit cu 
Emilian Galaicu-Păun și Nicolae 
Popa, care îmi erau colegi la revis-
tă, și am decis să nu riscăm. Ne-am 
spus așa: dacă acest Adrian Ciu-
botaru e într-adevăr atât de bun, 
oricum va răzbate. Evident că nu 
l-am publicat. Acum e foarte ușor 
să afli dacă un text e plagiat – îl 
dai puțin pe mâna lui Moș Gugăl 
și acesta în doi timpi și trei miș-
cări îți spune verdictul. Atunci însă 
nu aveam un asemenea mecanism 
atoateștiutor.

 Sigur că am regretat inciden-
tul, mi-am cerut apoi scuze de la 
Adrian când l-am cunoscut. M-am 
culpabilizat și în particular, și în 
presă. Am acceptat acum să scriu 
aceste note mai mult dintr-un sen-
timent de vină intrat în recidivă. 
Așa că îmi presar iarăși fulgi de 
cenușă pe chelie. 

Ei bine, penibila întâmplare de 
atunci are și partea sa bună, ple-
dând elocvent în favoarea precoci-
tății literar-culturale a lui Adrian. 
Fiindcă nu e singurul, de-a lungul 
istoriei, care se confrunta la înce-
puturi cu neînțelegerea contempo-

Ne-a părăsit 
Ion Ciocanu

După o boală grea și îndelungată, ne-a 
părăsit scriitorul Ion Ciocanu, critic literar, 
prozator, poet și publicist. Doctor habilitat 
în filologie.

S-a născut pe 18 ianuarie 1940, în satul 
Tabani, județul Hotin, astăzi raionul Bri-
ceni. A absolvit Facultatea de Filologie a 
Universității de Stat din Moldova  (1962). 
Lector și conferențiar universitar (1962-
1965). Între 1972-1988, redactor de car-
te la Editurile „Cartea Moldovenească” și 
„Literatura artistică”, director al Editurii 
„Hyperion”. Director  general al Departa-
mentului de Stat pentru funcționarea lim-
bilor (1993-1994). Cercetător științific la 
Institutul de Filologie al AȘM.

 S-a manifestat ca un critic literar prolific, 
preocupat de problemele de estetică și de 
aspectul teoretic al literaturii. A publicat 
zeci de titluri, dintre care amintim: „Carac-
tere și conflicte” (1968), „Unele probleme 
de estetică. Itinerar critic” (1973), „Dialog 
continuu” (1977), „Clipa de grație” (1980), 
„Argumentul de rigoare” (1985), „Măsu-
ra adevărului” (1986), „Dreptul la critică” 
(1990), „Reflecții și atitudini” (1992) ș.a. Un 
statut aparte în demersul său critic îl are 
volumul „Literatura română contemporană 
din Republica Moldova” (seria „Biblioteca 
școlarului”, 1998), în care reevaluează litera-
tura scrisă în anii de comunism, reașezând-o 
într-o nouă ierarhie valorică.

 A publicat portrete de creație, cronici și 
eseuri: „Articole și cronici literare” (1969), 
„Pașii lui Vladimir Curbet” (1982), „Din 
frământul necunten al vremilor” (1988), 
„Cu fața spre carte” (1989) ș.a. A scris pro-
ză și poezie: „Fereastră deschisă” (1965),  

„Floare rară” (1972), „Poeme de dragoste” 
(1993) ș. a.

A fost un fervent promotor și cultivator 
al limbii, un luptător aflat în prima linie a 
ofensivei pentru recâștigarea grafiei latine 
și repunerea în drepturi a limbii române. 
A publicat sute de articole la rubrici per-
manente de cultivare a limbii susținute în 
presa scrisă și orală: „Capcanele” limbii 
române”, „Tot ce-avem mai sfânt”, „Limba 
maternă – floare eternă”, „În lumea cuvin-
telor”, „Norma literară și uzul” ș. a.

Cărțile sale au fost apreciate cu numeroa-
se premii, atât din partea Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, cât și din partea altor instituții. 

A fost distins cu Ordinul Republicii 
(2010).

Prin plecarea lui Ion Ciocanu, literatura 
noastră a pierdut un scriitor de valoare și 
un veteran de nădejde. 

Dumnezeu să îl odihnească cu drepții.
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

1 Las’ că şi Flaubert escamota etica şi 
estetica! Lui Vasile Vasilache în Caiete, 
I  (ARC, 2020, p. 15) nu putea să-i scape 
această răutate a autorului lui Madame 
Bovary: „Ce om ar fi fost Balzac dacă ar fi 
ştiut să scrie! Nu i-a lipsit însă decât asta”.  

Eugen LUNGU

ranilor. Eseistul nostru ar putea 
să se mândrească, deoarece intră 
astfel într-o companie ilustră (să 
nu uităm însă vorba francezului: 
toutes proportions gardées). Um-
berto Eco, un autor despre care în 
Idei și fantasme se scrie cu multă 
aplicare, are în volumul Pliculețul 
Minervei  un articol scris cu vervă 
ironică și intitulat respectiv – Por-
căria aia de A Cincea. În șapte pa-
gini, profesorul italian citează zeci 
de cazuri celebre de respingere, 
de către editori, redactori, critici, 
ziariști, colegi scriitori sau pictori 
ș.a. a unor opere intrate ulterior în 
patrimoniul cultural al lumii. Prin-
tre victimele obtuzității figurea-
ză Proust, Flaubert (cu Madame 
Bovary!), James Joyce, Melville, 
bineînțeles cu Moby Dick, „o carte 
tristă, ștearsă, plată, de-a dreptul 
ridicolă”, George Orwell, H.G. We-
lls, Balzac („Balzac nu va ocupa 
niciodată un loc de prim rang în 
literatura franceză”, scria un recen-
zent în 1856!1), Thomas Mann (cu 
Familia Buddenbrook!!), Mozart, 
Picasso și mulți, mulți alții. Spre 
exemplu, despre Renoir un destul 
de cunoscut pictor spunea: „Băia-
tul n-are pic de talent!”. Iar „por-
căria aia de A Cincea”, cum surâde 
malițios Eco, e chiar celebrissima 
Simfonie a Cincea a lui Beethoven, 
pe care cineva o desființa în 1808 
cu nedisimulată furie: „O orgie 
de larmă și vulgaritate”! Da, da, 
e vorba de simfonia supranumită 
A destinului!

***
Adrian Ciubotaru este astăzi 

un autor pe deplin format, cu o 
luciditate critică alimentată de o 
mare erudiție și cu un cult mani-
acal al preciziei, ceea ce îl impune 
din start într-un mediu al relati-
vizărilor. Sunt calități susținute 
și de o cultură a scrisului, sobru 
și elegant, tocmai de aceea con-
vingător.

3 iulie 2021
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Alimente care pot ameliora 
stările de anxietate

Sindromul metabolic descrie o asocie-
re compusă din obezitate, diabet zaharat, 
hiperlipidemie și hipertensiune arterială 
(„cvartetul mortal”), determinată de pre-
zența grăsimii dispusă abdominal.

Există câteva beneficii certe ale practicării 
activității fizice, indiferent de sex sau vârstă. 
În primul rând, prin caloriile consumate, 
exercițiul fizic conduce la controlul greutății 
corporale, asigurând fie prevenirea excesului 
ponderal și menținerea greutății actuale, fie 
pierderea kilogramelor suplimentare. Se spune 
că nu contează tipul sau durata activității fizice, 
important este să se înceapă. Cu cât este mai 
intens sau mai de durată, cu atâta exercițiul 
fizic presupune un consum caloric mai mare.

Exerciţiul fizic şi valorile 
tensiunii arteriale

Schimbările stilului de viață fac parte 
din strategia terapeutică inițială a reducerii 
tensiunii arteriale. Antrenamentul fizic 
desfășurat în mod sistematic induce un 
efect antihipertensiv moderat, în special la 
persoanele normoponderale de sex feminin; 
iar exercițiul aerobic scade valorile tensi-
unii arteriale chiar și printre persoanele 
supraponderale. În acest context, o pier-
dere în greutate de doar 3-9% se asociază 
cu o scădere a tensiunii arteriale sistolice 
și diastolice de 3 mm/Hg la persoanele 
supraponderale.

Exercițiul fizic/antrenamentul prezintă 
impact semnificativ asupra morfologiei 
diferitelor vase sanguine; schimbările struc-
turale sunt urmate de modificări funcțio-
nale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea 
fluxului sanguin. Exercițiul fizic produce 
angiogeneză (are loc expansiunea rețelei 
de capilare prin formarea unor noi vase de 
sânge); dar poate produce și arteriogeneza 
prin lărgirea vaselor existente.

Concluzie
Sindromul metabolic afectează în special 

populația țărilor industrializate și prezintă 
o prevalență cu tendință în creștere.

saptamana medicala.ro

Sindromul metabolic și rolul jucat de exercițiul fizic

Alimentația eficientă împo-
triva anxietății nu oferă o vinde-
care, însă sprijină recuperarea 
persoanelor care se confruntă 
cu tulburări psihice. Există nu-
meroase alimente despre care se 
cunoaște faptul că aduc beneficii 
pentru sănătatea psihică și ali-
mente care pot spori nivelul de 
stres. O dietă bogată în cereale 
integrale, fructe și legume poate fi 
mult mai sănătoasă decât o dietă 
bazată pe consumul de carbohi-
drați simpli. Cercetările arată că 
prin eliminarea din alimentație 
a carbohidraților rafinați și a iri-
tanților intestinali poate fi scăzut 
semnificativ nivelul de stres. 

Alimente care combat 
depresia şi anxietatea

Somonul
Încărcat cu vitamina D și 

acizi grași omega-3, nutrienți 
care promovează sănătatea cre-
ierului, somonul poate ajuta la 
îmbunătățirea stării de spirit. 
Acizii grași conținuți de somon 
(acidul eicosapentaenoic și aci-
dul docosahexaenoic) ajută la 
reglarea nivelului de dopamină 
și serotonină, neurotransmițători 
cu proprietăți calmante și relaxan-
te. Studiile arată că acizii grași 
omega-3 pot reduce inflamațiile 
și pot preveni astfel disfuncțiile 
celulelor care duc la dezvoltarea 
tulburărilor mintale. Alte tipuri 
de pește gras, precum macroul, 
heringul, păstrăvul sau sardinele 
pot oferi beneficii similare pentru 
sănătatea mintală. Recomandările 
actuale sugerează consumul a cel 
puțin două porții de pește gras pe 
săptămână. 

Ciocolata neagră
Studii observaționale au des-

coperit că ciocolata neagră poate 

ajuta la ameliorarea stărilor de 
anxietate, cel mai probabil acest 
efect fiind indus de triptofan, un 
aminoacid din ciocolata neagră 
care este folosit de organism pen-
tru creșterea secreției neurotrans-
mițătorilor care sporesc starea 
de bine. De asemenea, ciocolata 
neagră este o importantă sursă de 
magneziu, mineral ce se regăsește 
în compoziția unor medicamente 
sau suplimente folosite pentru re-
ducerea simptomelor anxietății și 
pentru inducerea somnului. 

Muşeţelul
Datorită proprietăților sale an-

tioxidante, ceaiul de mușețel este 
un ideal substituent al sucurilor 
carbogazoase sau al cafelei, bău-
turi care pot să sporească anxie-
tatea, atunci când sunt consuma-
te în cantități crescute. Conform 
unui studiu realizat de oamenii de 
știință de la Universitatea Har-
vard, ceaiul de mușețel poate fi 
folosit ca tratament alternativ 
eficient în gestionarea anxietății. 
Cercetările anterioare arată că 
ceaiul de mușețel nu împiedică 
apariția unor noi episoade de an-
xietate, însă reduce semnificativ 
simptomele. 

Avocado
Promovează sănătatea car-

diovasculară și oferă beneficii 
importante întregului organism, 
cu precădere sistemului nervos și 
cardiovascular. Un studiu recent, 
realizat de către cercetătorii de la 
Universitatea Pennsylvania, ara-
tă că prin consumul zilnic a unui 
avocado sunt reduse semnificativ 
riscurile de apariție a bolilor car-
diovasculare. Aceasta nu este însă 
singura întrebuințare a fructului, 
deoarece vitaminele și minerale-
le conținute de avocado, precum 
folatul, vitamina B6 și potasiul 

Alimentaţia joacă un rol esenţial în 
prevenţia atât a tulburărilor de 
anxietate, cât şi a altor afecţiuni de 
natură psihică. Modificările stilului de 

viaţă ar putea ajuta la gestionarea simptomelor 
anxietăţii generalizate, o astfel de abordare 
terapeutică fiind recomandată pacienţilor 
premergător tratamentului medicamentos.

ajută la îmbunătățirea sănătății 
mintale. 

Lactatele fermentate

Consumul de iaurt, chefir, 
brânza fermentată, cât și din ce-
lelalte lactate ce conțin culturi vii 
de bacterii sănătoase adăugate, 
în special bacteriile lactobacci-
lus și bifidobacteria, poate avea 
un efect pozitiv asupra sănătății 
creierului. În cadrul unui studiu 
publicat în anul 2015, cercetătorii 
au descoperit că alimentele fer-
mentate reduc anxietatea socială 
la persoanele tinere. Totodată, 
numeroase studii efectuate an-
terior au arătat că prin consumul 
regulat al bacteriilor sănătoase 
lactobaccilus și bifidobacteria este 
crescut nivelul de fericire.

Varza murată
Produsele fermentate, catego-

rie din care face parte și varza mu-
rată, conțin cantități crescute de 
probiotice. Consumul de legume 
murate, precum castraveți, varză 
sau ardei, promovează aceleași 
efecte benefice precum lactatele 
asupra sistemului nervos. Într-un 
studiu publicat în Psychiatry Re-
search este indicată o asociere 
între dieta bazată pe consumul 
de alimente fermentate și simp-
tomele ameliorate ale anxietății. 

Ouăle
Importantă sursă de vitamina 

D și proteine, ouăle oferă beneficii 
întregului organism. Sățioase și 
sărace în carbohidrați, acestea pot 
fi consumate pentru menținerea 
greutății în parametri normali, 
dar și pentru a ameliora stările 
de anxietate. Ouăle conțin trip-
tofan, un aminoacid care con-
tribuie la producția serotoninei, 
neurotransmițător cu rol esențial 
în reglarea stării de spirit, a som-
nului, a memoriei și a comporta-
mentului. 

Broccoli
Consumat tot mai frecvent în 

ultimii ani, broccoli face parte din 
categoria legumelor verzi bogate 
în magneziu. Alimentația ideală, 
așa cum este ea văzută de către 
medicii nutriționiști, cuprinde cel 
puțin o porție de legume verzi pe 
zi. Fie că este vorba de mazăre, 
spanac, broccoli, fasole sau linte, 
acestea ajută la diminuarea riscu-
lui de apariție a unor afecțiuni, 
inclusiv a celor de natură psihică.

Seminţe de dovleac
Excelentă sursă de potasiu și de 

zinc, semințele de dovleac ajută la 
reglarea echilibrului electrolitic și 
la gestionarea tensiunii arteriale. 
Atât zincul, cât și potasiul, sunt 
minerale esențiale pentru dezvol-

tarea normală a sistemului nervos, 
studiile demonstrând inclusiv că 
deficiența acestor minerale poa-
te influența într-un mod negativ 
starea de spirit. 

Sparanghelul
Capacitatea acestei legume de 

a reduce stresul și de a promova 
starea de bine a fost confirmată 
de studiile efectuate de către cer-
cetătorii chinezi. Efectul calmant 
este indus de nivelurile crescute 
de vitamina B9 (acid folic) con-
ținute de sparanghel. Prin con-
sumul unei căni de sparanghel 
fiert sunt asigurate aproape 70% 
din aportul zilnic recomandat de 
folat. Guvernul Chinez a aprobat 
utilizarea extractului de sparan-
ghel ca aliment natural împotriva 
anxietății. Datorită proprietăților 
sale, sparanghelul este utilizat în 
anumite regiuni din China inclusiv 
în producția de băuturi. 

Alte alimente care pot ajuta 
la reducerea stresului:

- nucile, cu precădere migda-
lele sau nucile de Brazilia – sunt 
surse importante de vitamina E 
(deficitul vitaminei E este asociat 
cu tulburările de dispoziție);

- citricele, afinele și ardeiul 
gras oferă o cantitate suplimen-
tară de vitamina C (vitamina C are 
proprietăți antioxidante, astfel că 
poate ajuta la prevenirea deteri-
orării celulelor care promovează 
anxietatea);

- semințele de chia sunt o sursă 
excelentă de acizi grași omega-3 
și de magneziu;

- stridiile, ficatul sau caju sunt 
alimente bogate în zinc (studiile 
arată că prin consumul acestor 
alimente este scăzut nivelul de 
stres);

- carnea (în special carnea de 
vită, curcan, miel sau porc);

- fructele (în special merele, 
bananele, prunele și cireșele);

- cerealele integrale (ovăzul, 
grâul, orezul, hrișca și quinoa);

- condimentele cu proprie-
tăți antioxidante și anti-anxie-
tate (turmericul, scorțișoara sau 
ghimbirul). 

romedic.ro
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Debut de 
succes pentru 
Sheriff în LC

Sheriff Tiraspol a obținut pe 7 
iulie curent o victorie categorică în 
prima manșă a rundei preliminare 
din cadrul Ligii Campionilor eu-
ropeni la fotbal. Campioana Mol-
dovei a învins în deplasare echipa 
albaneză Teuta Durrës, scor 4-0, 
golurile fiind marcate de Henrique 
Luvannor (în minutele 14 și 45+1), 
Adama Traoré (56) și Frank Cas-
tañeda (89). Meciul retur se va 
juca la Tiraspol în data de 13 iulie, 
la ora 20:00. Formația câștigătoa-
re se va confrunta în runda a doua 
cu învingătoarea dublei manșe 
dintre Connah’s Quay Nomads 
(Țara Galilor) și Alașkert (Arme-
nia), care au remizat în primul 
meci: 2-2. Echipele perdante își 
vor continua parcursul european 
în turul secund preliminar al Ligii 
Conferințelor. 

Ana Dulce, 
calificată 
la JO 
de la Tokyo

Sportiva moldoveancă Ana 
Dulce s-a calificat la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo ce se vor 
desfășura în perioada 23 iulie – 8 
august 2021. Ea are 15 ani și va 
evolua în concursul de tir, proba 
de 10 metri pistol aer. Chișină-
uianca este deținătoarea recor-
dului național, cu 570 de puncte 
din 600 posibile, rezultat obținut 
în acest an la Europenele de se-
niori. De remarcat că antrenorul 
ei este Oleg Moldovan, medaliat 
cu argint la Jocurile Olimpice de 
la Sydney 2000 și vicecampion 
mondial în 1995 la proba de 10 
metri țintă mobilă.

Bianca Carauș, 
medaliată 
cu argint 
la Aqua 
Carpatica

Tenismena Bianca Carauș s-a 
situat pe locul II premiant în 
cadrul turneului Trofeul Aqua 
Carpatica, desfășurat în perioa-
da 26-30 iunie curent la Brașov 
(România). Ea a evoluat în cate-
goria de vârstă U-14, demonstrând 
un joc tehnic, excelând prin forță 
de concentrare și maturitate. Pe 
parcursul traseului său competi-
țional, ea le-a învins fără drept 
de apel pe Sarah Farid Beshara 
și Alexia Bolbose, după care s-a 
impus într-un meci extrem de dis-
putat în compania capului de serie 
nr. 2, Jasminne-Elena Renta, scor 
6-3, 6-4, ca pe final să cedeze în 
fața favoritei turneului, Adrienn 
Putirac. 

 

Debut triumfal

În primul său meci din cadrul 
turneului, din calificări, Alexan-
drin Guțu l-a învins pe maghia-
rul Krisztofer Klanyi. Sportivul 
din Ungaria a început mai bine, 
preluând conducerea pe tabela 
electronică de marcaj a Complexu-
lui sportiv Helmut-Körnig-Halle, 
după ce a reușit să-l treacă pe 
atletul nostru la sol (0-2). Repli-
ca însă urmă imediat, discipolul 
lui Roman Zgardan efectuând 
un procedeu de rostogolire prin 
aruncare cu amplitudine (4-2). În 
continuare, duelul se desfășură 
într-o opoziție surdă, de uzură, 
din care conaționalul nostru ieși 
învingător, scor final 5-2.

În faza optimilor de finală, 
chișinăuianul nu a lăsat nicio 
șansă sârbului Aleksa Ilić, câști-
gând încă din prima repriză, prin 
superioritate tehnică (10-0). Iar 
în sferturi, conturile au fost în-
cheiate încă în primul minut al 
partidei, atletul nostru de 18 ani 
învingându-l prin superioritate 
netă pe reprezentantul Norvegi-

Luptătorul Alexandrin Guțu, 
campion european printre juniori

ei, Exauce Mukubu, care pe final 
a devenit medaliat cu bronz la 
aceste competiții. Au urmat se-
mifinalele, în care compatriotul 
nostru a biruit după două minute 
de confruntări, prin tuș, impu-
nându-se într-un stil de-a dreptul 
magistral în fața sportivului din 
Turcia, Yuksel Saricicek.

O finală de vis 

Finala mare s-a dovedit a fi 
una deosebit de spectaculoasă, 
cu intrigă sportivă și suspans. 
Debutul partidei a aparținut în 
totalitate adversarului Giorgi 
Șpetișvili, un reprezentant al 
redutabilei școli georgiene de 
lupte. Acesta își adjudecă pri-
mele două puncte trecându-l 
pe sportivul nostru în parter 
(0-2), după care mai primi un 
punct pentru inițiativă (0-3), în 
al doilea minut al confruntării. 
Totuși, pe parcurs Alexandrin 
reușește să se concentreze și să 
reziste fără a pierde din scor. În 
scurt timp el recuperează două 
puncte, iar până la pauză egalea-
ză (3-3). După reluarea meciului, 
luptătorul nostru iese în avan-
taj (4-3) și pune în continuare 
o presiune sufocantă pe rivalul 
său. Astfel, georgianul își pierdu 
pentru o clipă din concentrare 
în tentativa de a evita un pro-
cedeu de aruncare, fiind taxat 
imediat: Alexandrin Guțu îl fixă 
cu omoplații pe salteaua de lupte 
și realiză un tuș clasic – o vic-
torie categorică, obținută într-o 

partidă extrem de disputată, cu 
răsturnări de situație și de scor. 

În stilul greco-roman de lupte 
la acest turneu au mai excelat mol-
dovenii Gabriel Lupașco (87 kg) 
și Corneliu Rusu (63 kg). Primul 
a devenit vicecampion european, 
după ce a trecut în optimi cu un 
sec 6-0 de suedezul Algot Lennart 
Botvid Kaellman, apoi în sferturi 
prin superioritate tehnică de slo-
venul Klemen Podgorelec (8-0), 
iar în semifinale într-o luptă de-
osebit de înverșunată l-a depășit 
pe maghiarul Patrik Janos Mezei 
(7-5), cedând doar în finală repre-
zentantului Danemarcei, Turpan 
Ali Bisultanov. 

Corneliu Rusu a urcat pe treap-
ta a III-a a podiumului de premie-
re, adjudecându-și astfel bronzul 
european. Mai întâi, el a cedat, 
în calificări, în lupta cu azerul 
Gurban Gurbanov (5-8), viitorul 
vicecampion european, după care 
în recalificări a trecut, înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
de italianul Andrea Setti (8-0), 
iar apoi și de turcul Azat Sariyar 
(6-2). În duelul pentru distincția 
de bronz, de o încrâncenare ieșită 
din comun, adversarii luptând cu 
îndârjire pentru fiecare punct, co-
naționalul nostru l-a surclasat pe 
bulgarul Ilia Dimitrov Mustakov, 
grație unui procedeu realizat pe 
final de meci (scoaterea rivalului 
din perimetrul saltelei de lupte), 
scor 4-3. 

„Bronz” pentru 
Mihaela Samoil 

În concursul feminin, sportiva 
din R. Moldova, Mihaela Samoil, 
a obținut „bronzul” în limitele ca-
tegoriei de până la 53 kg. În ca-
lificări, ea a cedat în partida cu 
viitoarea campioană europeană, 
ucraineanca Natalia Klivciuțka, 
fiind pe deasupra și accidentată 
la genunchi. Au urmat recalifi-
cările, unde Mihaela a învins-o 
fără drept de apel, prin superio-

ritate tehnică, pe luptătoarea din 
Norvegia, Anne Svarstad (10-0), 
reușind același lucru și în meciul 
pentru medalia de bronz contra 
atletei din Turcia, Emine Cakmak 
(13-3). De remarcat viteza cu care 
discipola lui Andrei și Petru Chi-
peri își reveni, dând dovadă de o 
pregătire fizică și tehnico-tactică 
de excepție.

Două medalii la aceste compe-
tiții au cucerit și luptătorii moldo-
veni de stil liber. Stanislav Novac 
a devenit vicecampion european 
în categoria de greutate de 70 kg, 
în optimi și în sferturi de finală el 
impunându-se cu 10-0, înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
în fața cehului Jaroslav Zadera, și, 
respectiv, a sârbului Viktor Sti-
ven Voinović. În semifinale, fiind 
condus cu 0-3 de turcul Mevlut 
Ozdemir după prima jumătate a 
partidei, a reușit să întoarcă scorul 
și să se impună cu 4-3, după care 
a pierdut în finală în fața azerului 
Turan Bayramov, intrând astfel 
în posesia argintului european. 

În categoria de 61 kg, conaționa-
lul nostru Pavel Andrușca în faza 
optimilor de finală l-a surclasat 
înainte de expirarea timpului re-
gulamentar pe italianul Alessan-
dro Cimiero (12-1), iar în sferturi 
a trecut cu 6-4, dând dovadă de 
excepționale calități tehnice și vo-
litive, de reprezentantul Federației 
Ruse, Abdurahman Rasulov, după 
ce inițial ceda cu 0-4. În semifi-
nale, reprezentantul școlii mol-
dovenești de lupte a fost depășit 
de armeanul Levik Mikayelyan, ca 
în lupta pentru distincția de bronz 
să-l învingă cu 8-4 pe atletul din 
Turcia, Hamza Zopali. 

În clasamentul general, selec-
ționata Moldovei s-a clasat pe un 
prestigios loc 6 din peste 30 de 
țări participante, cu o medalie 
de aur, două de argint și trei de 
bronz în palmares. Pe prima pozi-
ție în top s-a situat reprezentativa 
Georgiei, fiind urmată de echipele 
Rusiei și Turciei. 

A lexandrin Guţu a cucerit trofeul 
principal la Campionatul European 
de lupte printre juniori (Under-21), 
desfăşurat în perioada 28 iunie 

- 4 iulie curent la Dortmund (Germania). 
Luptătorul nostru de stil greco-roman a evoluat 
în categoria de greutate de 77 de kilograme, 
obţinând pe parcursul competiţional cinci 
victorii de toată frumuseţea. 

Iulian BOGATU

Delegația Moldovei la CE de lupte pentru juniori de la Dortmund 2021
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teatrul Geneza Art
13.07; 15.07 „Zacs”, ora 19.00.
17.07 „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec, ora 

19.00. 
18.07 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo 

Costella, ora 19.00.

Teatrul Republican 
de Păpuşi „Licurici”

11.07 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 11.00.

18.07 „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă, ora 
11.00.

25.07 „Cenușăreasa” după Frații Grimm, ora 
11.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuşi „Guguţă”

10.07 „Lebedele sălbatice” după H. Ch. Andersen, 
ora 11.00.

17.07 „Luceafărul” după M. Eminescu, ora 19.00.

Alegeri 2020, sondaj la ieșirea de la urne:
- Cum ați votat de data aceasta?
- Cu mască, cu mănuși și cu dezinfectant.
- Dar cu cine ați votat?
- Am pus ștampila pe prima pagină, nu vedeam 

prea bine din cauza vizierei.
- Ce sperați după votul de azi?
- Sper să nu mă infectez.
- Totuși, ce așteptați după ziua aceasta?
- Aștept să treacă 14 zile.
- Nu ați înțeles ce vă întreb... Ce v-ați dori să 

schimbați după acest vot?
- Masca și mănușile.
- Nu, nu la asta mă refeream... Care credeți că va 

fi rezultatul acestor alegeri?
- Pentru unii pozitiv, pentru alții negativ, oricum 

nu îi vor testa pe toți....

Un tip se trezește cu o mahmureală groaznică și 
vede scris pe perete: „mâine nu beau”!

- Slavă Domnului că nu astăzi!

O soție își iubește mai mult soțul decât copiii. 
Aceștia pot fi lăsați noaptea la o vecină, pe când 
soțul, nu.

Ion câștigă 2000 pe lună. Soția lui, Maria, chel-
tuie 4000.

Întrebare: știe Ion de existența lui Vasile? 

- Ce faci?
- Ard calorii!
- Ești la sală?
- Nu, îmi prăjesc niște carne...

De ce a trăit Adam doar 600 de ani?
Pentru că nu a avut soacră. Că dacă nu avea nici 

nevastă, mai trăia și azi.

- Visez să fiu miliardar ca tatăl meu, zice Bu-
lișor.

- Tatăl tău este miliardar?
- Nu! Și el visează!

Două femei trecute de 40 de ani se întâlnesc la 
o cafea. Una dintre ele zice:

- Soțul meu și-a uitat ieri telefonul acasă.
- Și? I-ai citit toate mesajele?
- Nu, dragă, asta făceam la 20 de ani. Acum mi-

am transferat niște bani.

A f i ş

- 1 IT & EMS officer
- 1 Monitoring and implementing officer*

Candidates are requested to send to Regional Office 
for Cross Border Cooperation Iași an application 
folder containing the following documents: 
  - letter of intention and CV in European format (in 
English language), 
  - photocopies of the relevant university diplomas 
and professional experience,
  - identity document (copy)
  - legal certificate showing not having a criminal 
record (if not possible a personal declaration stating 
that the candidate has no criminal record)
* Where these official documents are in other 
language than Romanian/Moldovan, an authorized 
English translation is requested. 
The deadline for submission of the application folder 
is on July 16th, 2021.).
*The position  is open until december, 31th, 2021,, 
with an expectation for additional 12-18 months, 
and the possibility to become a permanent one if the 
budget will allow it.

The selection will take place on July 21th, 
2021 at 10.00 AM hours (Romanian time), at the 
headquarters of Regional Office for Cross Border 
Cooperation Iasi. 

The selection will have the following sections:  written 
test according to the bibliography, English language 
test, computer operating skills test, interview.
The bibliography and additional information can be 
found at the headquarters of the Regional Office for 
Cross Border Cooperation Iași or on the web sites  
www.brctiasi.ro, www.ro-md.net 

For further information, please contact 
Mr Silviu Simionescu, 

silviu.simionescu@brctiasi.ro.
Address: 2A, Dimitrie Ralet Street, Iasi - Romania 

         Programme funded by the
     EUROPEAN UNION

Regional Office for Cross Border Cooperation Iaşi 
is currently looking for candidates to fill the following job positions for Joint Technical Secretariat (JTS) of 

the Joint Operational Programme Romania– Republic of Moldova 2014 – 2020: 
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Prezența Soarelui în casa 
zodiei tale va induce o stare 
de armonie și calm între toți 
membrii familiei, chiar dacă 
firile rebele ale unora dintre 
ei vor fi destul de greu de 
acceptat de către ceilalți. 
Lucrurile se întâmplă în-
totdeauna într-un anumit 
ritm. Dacă îl vei forța, exis-
tă posibilitatea să te întorci 
spre anumite impasuri de-
pășite deja.

Modul în care decurg 
lucrurile în anumite rela-
ții de prietenie nu te mai 
afectează ca în trecut. Ești 
mult mai matur emoțional. 
În viața ta nu accepți nimic 
forțat. Dificultățile de co-
municare pe care le întâm-
pini în raport cu anumiți 
membri ai familiei te fac să 
îți dai seama că ai nevoie să 
te retragi pentru o perioadă.

Te simți atât de obosit 
psihic încât ai senzația că 
nu ești capabil să decizi cu 
ce te îmbraci în ziua urmă-
toare. Majoritatea proiec-
telor pe care le derulezi la 
birou nu te pun în valoare. 
Renunță la ceea ce faci. Re-
orientează-te! Toată energia 
psihică este concentrată pe 
viața de familie deoarece de 
acolo îți „tragi” toată vita-
litatea.

Simți pe propria piele 
vibrația pe care ți-o trans-
mit anumite persoane ori 
de câte ori lucrurile care se 
întâmplă ajung să ia o for-
mă mai mult sau mai puțin 
asemănătoare cu ceea ce îți 
dorești. Niciodată nu ai fost 
mai confuz decât acum. Deși 
primești multe sfaturi de la 
apropiați, ești conștient că 
ești singurul responsabil de 
schimbările din viața ta.

Te afli mai mereu în 
tot felul de procese de 
introspecție. Acest lucru 
te ajută să îți definești 
prioritățile. Chiar dacă 
te adaptezi destul de re-
pede contextelor în care te 
afli, știi totuși că ești o fire 
rezistentă la schimbare. 
Când vine vorba de viața 
personală, cel de lângă 
tine știe că se poate baza 
pe susținerea ta.

Peștii trebuie să fie pre-
cauți cu privire la deciziile 
pe care le iau. Deși alege-
rile de natură rațională ne 
oferă senzația că sunt mai 
sigure, emoțiile sunt cele 
care ne dictează existența. 
Indiferent de provocările 
acestei săptămâni, vei reuși 
să petreci mare parte din 
timp alături de cei care te 
„vitalizează” psihic.

Convingerea în raport cu 
ceea ce îți dorești te ajută să 
faci întotdeauna ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea ta. 
Dispoziția pozitivă pe care 
o resimți în această săptă-
mâni te ajută în tot ceea ce 
întreprinzi. Dincolo de une-
le neajunsuri emoționale, 
alături de cel ales reușești 
să devii mereu o persoană 
mai bună.

Deși atitudinea per-
soanei iubite poate fi în-
doielnică, și tu ești mult 
prea exigent cu cei din jur. 
Zilele acestei săptămâni 
te scot din zona de con-
fort. Astrele te îndeamnă 
să acționezi. „Îmbrățișezi” 
cu entuziasm orice statut 
social care ți se rezervă de-
oarece știi că schimbarea 
se află în tine.

Mercur-Uranus este o 
diadă care aduce schimbări 
fundamentale în viața ta. 
Ești într-o continuă căutare 
de indicii care să îți sugere-
ze drumul pe care trebuie 
să pășești. Spre mijlocul 
săptămânii, vei avea oca-
zia să faci schimbarea pe 
care ți-o dorești la nivel 
profesional.

Insiști asupra unor su-
biecte despre care nu știi 
mai nimic tocmai pentru 
că ai senzația că nu deții 
controlul. Comportamentul 
poate fi catalogat ca intrusiv. 
Majoritatea partenerilor de 
afaceri se încred în capacita-
tea ta de a lua decizii rapide 
în situații limită. Ești deose-
bit de ocupat și lași pe plan 
secund tot ce-i personal.

Sunt contexte în care va fi 
nevoie să fii mai chibzuit și 
calculat, chiar dacă vei sim-
ți că timpul zboară în van. 
Chiar dacă sunt contexte 
care ne aduc dezamăgiri, ne-
reușite, tristețe, nu trebuie 
să uităm niciodată că toate 
resursele se află în noi. Când 
mizezi pe spontaneitate, tot 
ceea ce trăiești se învăluie în 
autenticitate și profunzime.

Ai parte de multe eveni-
mente „pline” din punct de 
vedere emoțional. Instabi-
litatea psihică a persoanei 
iubite te influențează în tot 
ceea ce faci. Ai nevoie de 
stabilitate emoțională. Ba-
rierele pe care le impui în 
raport cu anumite persoane 
te „apără” de dezamăgiri, 
mai ales atunci când acestea 
sunt imprevizibile.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Întâlnirea cu soția lui legitimă 
nici nu l-a bucurat, nici nu l-a în-
tristat. Așa cum stătea gârbovit ca 
un moșneag la masa din bucătărie, 
a privit-o absent fără a spune un 
cuvânt. 

Eugenia se întoarce acasă 

Apoi s-a uitat fix spre sticla cu 
votcă de pe masă, a dus-o la gură, 
înghițind cu lăcomie „elixirul mi-
raculos”. Din colțurile gurii, pe 
barbă, i se prelingeau pârâiașe 
de alcool. După ce a sorbit tot 
conținutul, a rostit cu luciditate: 
„La ce ai mai venit, dacă știi că nu 
vom mai putea trăi în continuare, 
cum am trăit până la plecarea ta în 
Italia?”. Eugeniei i se făcu milă de 
el: „Doamne sfinte! N-am crezut 
că o să te găsesc în halul acesta! 

Fiecare și-o face cu mâna lui...” 
Dorul de casă, emoțiile i-au 

lăsat un nod în gât. Îi venea să 
plângă. A făcut câțiva pași și s-a 
oprit în fața lui: „Mă rog de mă 
iartă, Marine! Vezi că nevoile te 
duc pe unde nu ți-i cu voia. Cred 
că așa ne-a fost scris, așa a vrut 
Dumnezeu”. Sprâncenele bărba-
tului s-au încruntat. Cu obișnuitul 
lui ton blajin îi vorbi: „Nu cred că 
așa a vrut Dumnezeu. Diavolul 
ne-a dus în ispită. Dacă stăteai 
acasă, am fi avut împreună o viață 
frumoasă până în prezent”. Zicând 
acestea, și-a lăsat capul pe masă și 
a adormit. Eugenia a chemat fetele 
și, împreună, l-au ridicat de pe 
scaun și l-au așezat pe canapeaua 
din bucătărie. 

Fetele crescuseră mari și fru-
moase. Una era să le vezi pe Skype 
și alta în realitate. Mama nu se 
sătura să le privească, să le cu-
prindă, să le sărute. Au stat toată 
noaptea la povești. Eugenia le-a 
vorbit inspirat despre Italia, des-
pre locurile încântătoare vizitate, 
despre poporul italian, vesel și 
colorat. Apoi le-a mărturisit fii-
celor despre dragostea ei, despre 
Dragoș, care a cucerit-o cu desă-
vârșire. „Nu știu dacă îmi va fi 
alături până la sfârșitul vieții, dar 

Pierderea și câștigul Eugeniei (II)

îi mulțumesc Domnului că mi l-a 
trimis în cale. Alături de el tră-
iesc adevărate clipe de vrajă, care 
valorează mai mult decât o viață 
de om fără iubire. Sper să nu mă 
condamnați pentru trădare.” 

Fiicele au surâs. Lina și-a înco-
lăcit mâinile în jurul gâtului ma-
mei, și-a lipit obrazul de obrazul 
ei și a rostit: „Stai liniștită, mamă! 
Nu te condamnăm! Tata e deja 
pierdut, nu-l mai putem scoate 
din beție”. La rândul lor, fiicele 
i-au povestit mamei doar despre 
lucrurile frumoase și dorul care 
le-a legănat așteptarea multe zile 
și nopți de lacrimi. 

Pe la zori, cosânzenele au ador-
mit. Mama le-a învelit cu un cear-
șaf și nu-și putea lua ochii de la 
ele. Părul lor bogat se răsfirase 
pe pernă. Cu bucurie în suflet că 
are doi copii buni, Eugenia s-a 
apropiat de fereastră. Și așa cum 

privea zorii înflăcărați, deodată 
o cuprinse o neliniște și nu în-
țelegea de ce. Gândind la fetele 
ei și la Dragoș, a ieșit încetișor 
din cameră, îndreptându-se spre 
bucătărie. Când a deschis ușa, s-a 
îngrozit: pe podea, într-o baltă 
de sânge zăcea Marin. Murise. 
Ciroza hepatică a dus la o hemo-
ragie severă. Mama și fetele l-au 
petrecut la cimitir după obicei. La 
înmormântare a venit și Dragoș.

Vise şi speranţe 
împlinite

După înmormântare, Eugenia 
a zăbovit câteva luni prin sat până 
a vândut casa, apoi și-a luat fetele 
și a plecat în Italia, unde le aștep-
ta Dragoș. Acolo Lina a mers la 
un colegiu, iar Magda, după ce a 
colindat Italia de la un capăt la 
altul, s-a întors în R. Moldova. 

Nina NECULCE
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În a treia zi de Paști, s-a retras 
la o mănăstire. 

Mi-a spus că a venit la mănăs-
tire ca să ispășească marele păcat 
pe care l-a făcut când era „pros-
tuță și fără minte”: „Am primit cu 
mare bucurie sfatul duhovnicului 
meu de a veni aici. Simțeam că 
mă apasă povara păcatului. Mă 
trezeam de multe ori îngrozită 
și înspăimântată de visele ce mă 
chinuiau. Într-o seară, fiind foarte 
obosită, mi-am făcut rugăciunile 
de seară cu candela aprinsă. Și 
cum stăteam în genunchi și mă 
rugam, am ațipit o clipă. Atunci 
m-am văzut într-o vale frumoasă, 
iar de pe un munte mă striga o 
voce: «Nu uita să citești Paracli-
sul Maicii Domnului și să te duci 
la duhovnic ca să-ți spună ce să 
faci mai departe!». M-am dus. Și 
duhovnicul m-a binecuvântat să 
ajung la mănăstire. În noaptea 
următoare, am văzut chinurile 
femeilor care fac avorturi. De 
atunci, mă rog neîncetat, fac ca-
non pentru omucidere. Vreau să 
ajung la împăcarea cu Hristos.”

P.S. De la acea întâlnire au tre-
cut șase ani. Magda nu a rezistat în 
mănăstire decât doi ani. S-a întors 
în sat, căsătorindu-se cu Mircea, 
băiatul care o lăsase însărcinată 
în acea vară de pomină. Lina nu 
este căsătorită. După ce a făcut 
studii medicale la un colegiu din 
Italia, a plecat în America la studii 
universitare. Este în anul II. Euge-
nia își duce traiul în Italia alături 
de Dragoș. Se consideră mamă și 
femeie împlinită. În curând va de-
veni bunică. Magda așteaptă copil.

După patru ani de muncă în Italia, 
Eugenia s-a întors acasă. Multe se 
schimbaseră în satul şi în gospodăria 
ei. Marin devenise o ruină de om care 

nu mai nădăjduia nimic de la viaţă. Slăbise 
mult, iar picioarele nu îl mai slujeau. Era zdrobi 
t de băutură şi nu îl mai interesa nimic.
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Misterul anulat

Cum protejăm iepurii de căldură 

A G R I C O L A

Roșii amare, acre sau prea dulci. 
Cum poți controla gustul roșiilor

Sezonul de vară nu este întotdeauna ușor 
pentru iepuri. Le este greu să se răcească 
singuri și, de aceea, adesea trebuie să se 
lupte cu căldura, uneori chiar pot fi înre-
gistrate decese.

Aşezaţi corect cuşca

Indiferent unde a fost creat adăpostul 
pentru iepuri – trebuie să te asiguri că sunt 
așezate corect cuștile. Dacă este posibil, 
așezați cușca la umbră.

Dacă afară este foarte cald, iepurii ar 
trebui să stea în subsol sau în încăperile 
răcoroase din partea de nord cu puține 
ferestre. Cu toate acestea, nu trebuie să le 
schimbați locul prea des, deoarece acest 
lucru creează stres pentru iepuri.

Răciţi corect cuşca

De asemenea, asigurați-vă că aveți o 
ventilație bună și aer curat în hambar sau 
în cușcă. 

Nu există limite la creativitate când vine 
vorba de răcirea cuștii pentru iepuri. De 
exemplu, puteți pune în cușcă o sticlă de 
plastic cu apă înghețată învelită într-un 
prosop. 

Puteți utiliza, de asemenea, prosoape 
umede așezate pe cușcă, de exemplu, sau 
atașați-le pe părțile laterale ale boxei.

Deoarece iepurii se răcesc în principal 
prin urechile lor lungi, puteți susține acest 
proces foarte bine. Pur și simplu luați o 

cârpă umedă și umeziți ușor urechile ie-
purelui. Puteți repeta acest lucru de mai 
multe ori pe zi. 

Verificaţi tendinţa de diaree

Pe lângă căldură, iepurii sunt expuși la 
un pericol mult mai mare în timpul verii – 
infestarea cu larve. Mai ales la temperaturi 
fierbinți, iepurii bătrâni, bolnavi și slabi 
pot dezvolta diaree.

Prin urmare, verificați în mod regulat 
natura fecalelor și păstrați partea din spate 
curată. Muștele își depun ouăle acolo. Dacă 
vedeți ouă mici pe blana iepurelui, contac-
tați imediat un medic veterinar.

Larvele eclozează în câteva ore și mă-
nâncă sub pielea iepurelui. Rănile deschise, 
sângerarea internă și infecțiile sunt re-
zultatul.

Îngrijirea iepurilor

Îngrijirea corespunzătoare a blănii la 
iepuri este esențială, în special în timpul 
temperaturilor mari. Astfel puteți să scur-
tați blana iepurilor cu păr mai lung.

Pur și simplu scurtați blana cu foarfe-
ca, dar asigurați-vă că nu tăiați prea mult, 
deoarece blana servește și ca protecție îm-
potriva soarelui.

De asemenea, ar trebui să periați iepurii 
în mod regulat. Mai ales pe vremea caldă, 
este important să se subțieze blana groasă 
a iepurilor.

Niciodată să nu udați complet iepurele. 
Iepurii nu sunt nativ înotători buni și nu se 
simt deosebit de confortabil în apă.

Ventilarea aerului

O ventilație bună este importantă pentru 
iepuri în căldură, dar niciodată nu trebuie 
să plasați un ventilator direct în fața cuștii.

Vântul le poate usca ochii și mucoase-
le, ceea ce poate duce la conjunctivită sau 
alte boli. 
Hrănirea greşită a iepurilor

Deoarece iepurii se mișcă puțin atunci 
când sunt fierbinți, furajul trebuie, de ase-
menea, ajustat. Rațiile de furaje ar trebui 
să fie mai mici și mai puțin calorice. De 

asemenea, ar trebui să li se 
dea fructe în cantități mo-
derate deoarece conțin mult 
zahăr, ceea ce poate duce la 
obezitate.

Verificați hrana adminis-
trată iepurilor în mod regulat, 
la temperaturi ridicate adesea 
se alterează și înlocuiți-o dacă 
este necesar. Asigurați-vă în-
totdeauna că aveți suficientă 
apă.

De ce este 
importantă răcirea 
încăperii sau aerului 
pentru iepuri?

Iepurii nu pot să transpire. Spre deo-
sebire de câini și pisici care își pot regla 
temperatura corpului, iepurii sunt mult 
mai dificili. Datorită blănii lor groase și 
pufoase, aceștia nu emană aproape nicio 
căldură în exterior și, prin urmare, sunt 
greu de răcit.

Principala responsabilitate pentru re-
glarea temperaturii sunt urechile lor lungi, 
prin care se degajă căldură.

Iepurii sunt animale active și trăiesc în 
natură în peșteri reci și întunecate. De la 
25 de grade Celsius, trebuie luată în con-
siderare una dintre metodele de răcire 
menționate mai sus.

agrobiznes.md

Sunt o serie de factori care 
determină gustul roșiilor. Cele 
mai ușor de controlat și de eva-
luat sunt:

Soiul sau hibridul roşiilor. 
Încă de când optați să cultivați 
un anumit tip de roșii, aveți în 
vedere caracteristicile acestora. 
Puteți întreba producătorul sau 
să vă interesați la alți fermieri 
dacă un anumit soi este mai dulce 
sau, dimpotrivă, va rodi tomate 
acrișoare.

Solul din grădină. Dacă pă-
mântul în care se cultivă roșiile 
este unul acid, atunci gustul ro-
șiilor poate fi mai amărui.

Fertilizarea roşiilor. Mai 
ales dacă puneți îngrășăminte 
naturale, este dificil de controlat 
efectul lor asupra tomatelor – 
fertilizarea poate potența gustul 
amar sau acru al unei roșii.

Udarea roşiilor. Dacă roșiile 
sunt udate excesiv, ele pot deveni 
fade. În perioada coacerii, redu-
ceți frecvența și cantitatea de apă 
oferită tomatelor.

Lumina. Roșiile au nevoie 
de minim opt ore de lumină pe 
zi pentru fotosinteză.

Cum schimbăm gustul 
roşiilor

Se întâmplă, uneori, ca după 
ce am așteptat foarte mult să se 
coacă roșiile, să descoperim că 
gustul acestora nu este cel pe care 
ni l-am dorit. Fie că tomatele sunt 
prea acre, chiar amare, fie sunt 
prea dulci. 

 

Primul pas pentru a obține gus-
tul dorit al tomatelor este alegerea 
unui soi sau hibrid despre care 
cunoaștem cât mai multe infor-
mații. Spre exemplu, sunt roșii cu 
un grad mai mare de aciditate, și 
atunci acest lucru ne va da gustul 
ușor acrișor, astringent. Roșiile 
cu aciditate mai scăzută ne vor 
da gustul acela dulceag.

De asemenea, dacă aveți roșii 
de tip cherry, de la acestea să vă 
așteptați să fie mai dulci.

În afară de alegerea varietății 
de roșie în acord cu gustul, pot 
apărea și alte elemente care să in-
fluențeze calitatea recoltei. Astfel, 
chiar și culoarea unei roșii are le-

gătură cu nivelul său de aciditate – 
adică tomatele de culoare galbenă 
sau cele portocalii sunt, din start, 
mai puțin aromate.

Un alt element important sunt 
frunzele plantei – mai exact nu-
mărul lor întrucât pot bloca 
accesul razelor solare la fructe, 
încetinind coacerea și chiar ca-
uzând o coacere neuniformă, ce 
se va cunoaște și în gust – unul 
ușor amărui.

 
Fertilizare pentru un gust 
mai bun al roşiilor

Fertilizarea roșiilor este cea 
mai sigură cale pentru a schim-

ba gustul roșiilor. Tomatele vor 
avea o aromă deosebită și un gust 
plin, dacă se merge pe un aport 
corect de fertilizanți cu potasiu și 
sulf. Evitați fertilizarea excesivă 
cu azot care doar ajută planta să 
dezvolte mai multe frunze… și 
cam atât. Mergeți la început pe 
un îngrășământ mai sărac în azot, 
5-10-10, apoi completați cu azot 
la nevoie, după ce planta începe 
să înflorească.

Fertilizare cu sare amară 
pentru roşii mai dulci

Sarea amară sau sarea Epsom 
este un îngrășământ natural cu 

care puteți avea roșii mai dulci. 
Se presară 130 de grame de sare 
amară pe o suprafață de 3 mp în 
locul unde se cultivă roșiile. După 
aplicarea îngrășământului se udă 
pământul pentru ca sarea – sul-
fatul de magneziu, să pătrundă 
în sol și să ajungă la rădăcina 
plantelor.

Sarea amară se poate folosi 
și ca fertilizant foliar la roșii. Se 
pune o linguriță de sare Epsom 
într-un litru de apă, iar amestecul 
se pulverizează pe plante o dată la 
două săptămâni. Nu se stropesc 
roșiile în zilele toride sau în cele 
în care sunt anunțate ploi.

Irigarea în perioada 
coacerii poate schimba 
gustul roşiilor

Udarea roșiilor nu trebuie ne-
glijată pentru a controla gustul 
legumelor. Aveți grijă cu irigarea, 
mai ales până la apariția fructe-
lor. După acel moment, udarea se 
face moderat pentru ca roșia să își 
tragă din sol mai ales compușii 
care ajută obținerea unei arome 
naturale, nu a uneia diluate.

În cele din urmă, aveți grijă 
la expunerea culturii de roșii la 
soare. Tomatele iubesc soarele 
– au nevoie de măcar opt ore de 
expunere pe zi la cele din câmp 
sau din grădină, iar razele solare 
ajută cultura să își atingă poten-
țialul din toate punctele de vede-
re, inclusiv cele legate de gust și 
consistență.

agrointel.ro
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TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza ȘTIRIlor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
23.00 Dosar România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Team România Best of
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 4
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9

18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 5
19.30 Vorbește 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
02.15 Serial: Jocurile timpului
04.40 Sport
05.00 Meteo
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Atena2004
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Întoarcerea vlașinilor
02.50 România… în bucate
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 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 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)

09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 La noi în sat
11.00 Chișinău: ieri și azi
11.10 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.20 Respiro
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Cântec, dor și omenie
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 ȘTIRIle
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film: Pact cu diavolita
01.05 Bună dimineața
02.50 Respiro
02.55 Reporter pentru sănătate
03.15 Vector european
03.45 Chișinău: ieri și azi
03.55 ȘTIRI externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  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 SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem 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 STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România    
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ  
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 iSănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Lunetistul: Suprematia
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
10.45 Teleshopping
11.00 Fii sănătos
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula

17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
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 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și 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 Ghețu
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 Iubește viața
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: DRAGOSTE CU MINCIUNI
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 61
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 667
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 22
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 670
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 62
21.00 Film: MOTOCICLISTUL
23.00 Spune-mi adevărul
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Marți, 13 iulie

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 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Generatia urmatoare
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza ȘTIRIlor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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: Secretele de la palat, ep. 5
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 6
19.30 Vorbește 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 Lungul drum spre 
casă
23.25 Legende și mistere
23.55 MomentArt
00.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Telecinemateca Lungul drum spre 
casă
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal ȘTIRI
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic

 

10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
dispăruți fără urmă
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Atena 2004
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Totul despre mama mea 102’
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.50 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 dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d Rafaelo și prietenii din Urbino
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Cântec, dor și omenie
18.15 Ansamblul Soroceanca
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Concertino acordeon band
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 ȘTIRI externe
04.20 Cine vine la noi?
05.10 Respiro
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România  
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
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  ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    

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 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     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 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV cu Valeria Capra
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Ora de virf
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 Din viața
17.30 Teleshopping
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 și 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 Ghețu
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 62
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. 22
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 668
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 23
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 671
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 63
21.00 Film: CAPĂT DE DRUM
23.00 Film: MOTOCICLISTUL
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 14 iulie

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 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza ȘTIRIlor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Omul și timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 6
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 7
19.30 Vorbește 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. 7
00.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Legende și mistere
02.40 Ora Regelui
03.30 Pro Patria
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal ȘTIRI
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
dispăruți fără urmă
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
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19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cu sufletul pe masă
21.45 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.20 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
dispăruți fără urmă
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.05 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Respiro
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Butonul roșu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Cântec, dor și omenie
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 La noi în sat
00.20 Erudit cafe
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.10 Respiro
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
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 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
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 diver-
tisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     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 Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 iSănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV

21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Zona de impact
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
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 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Asfalt de Moldova-Intre doua maluri

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 și 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 Ghețu
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 Ghețu
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 63
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. 23
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 669
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 24
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 672
20.00 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP DESCHIS
23.00 Film: RĂZBUNARE LA BANGKOK
01.00 Film: CAPĂT DE DRUM
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 15 iulie

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 Garantat 100%
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza ȘTIRIlor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Evadare din România 
comunistă
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 7
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 8
19.30 Vorbește 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 Izolați în România
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Godunov, ep. 8
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Dispăruți fără urmă
03.00 Vreau să fiu sănătos!
03.50 Meteo
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal ȘTIRI
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
șoarecele și pisica
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Beijing 2008
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Masca ucigașului
21.40 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Masca ucigașului
02.35 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 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 dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano

17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Respiro
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 ȘTIRIle
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Prin muzică în Europa
00.35 Fii tânăr!
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct

03.55 Știri externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     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 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT  
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 ȘTIRI     Program Informativ     
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
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 cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
03:15:00 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 ȘTIRIle
06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV cu Valeria Capra
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Regele Scorpion
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film Cei 3 muschetari
02.40 Serial Atletico Textila
03.40 Lecții de viața
04.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Secretele Puterii
13.45 Teleshopping
14.00 Lampa fermecată

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Dialoguri cu Vlad Kulminski
00.00 Jurnalul de noapte
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 24
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 670
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 25
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 673
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 62
21.00 Film: INVINCIBILII 2: TRĂDAREA
23.30 Film: RĂZBUNARE LA BANGKOK
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 16 iulie

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 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza ȘTIRIlor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer și mare
23.00 Femei de 10, bărbați de 10
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 Izolați în România
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 8
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 MomentArt
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 9
19.30 Vorbește 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: Churchill la Hollywood
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
02.10 Film: Churchill la Hollywood
03.35 Istorii ascunse Evadare din România 
Comunistă
04.00 Sport
04.20 Meteo
04.25 Telejurnal ȘTIRI
05.10 Exclusiv în România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
șoarecele și pisica
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 #generații
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #generații
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 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.05 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Respiro
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.45 Drag mi-e portul stramosesc
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Respiro
23.35 O seară în familie
23.10 ȘTIRI externe
00.35 Art-club (rus.)
01.05 Bună dimineața
02.50 Croația mea
03.45 Magia naiului
03.55 ȘTIRI externe
04.20 Cine vine la noi?
05.10 Respiro
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00 PROFU DE NUTRIȚIE Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
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 ȘTIRI     Program Informativ     

P R O G R A M E  T V
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14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     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 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshopping
14.00 iSănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Cei patru fantastici: Ascensiu-
nea lui Silver Surfer
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film Lunetistul: Tragatorul din 
umbra
02.40 Serial Atletico Textila
03.40 Lecții de viața
04.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea

04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
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 Din viața
17.45 Teleshopping
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 și 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
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 ȘTIRIle TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu

22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 ȘTIRIle TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 62
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 25
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 671
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 26
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 674
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 63
21.00 Film: MOBY DICK. Partea I
23.00 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP DESCHIS
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 17 iulie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinței
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 România veritabilă
11.30 Izolați în România
12.00 #Generații TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generații TVR 65
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.30 Omul și timpul
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.45 Discover România
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea a doua
23.00 Film: Zestrea Domniței Ralu
00.35 Omul și timpul
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Film: Zestrea Domniței Ralu
03.35 Cap Compas
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireșarii
08.45 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și 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 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
17.00 Muzici și tadiții în Bucuresti
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Meteo
21.10 Film: Moromeții
23.40 Dosar România
00.40 Dosarele extratereștrilor
01.30 Film: Moromeții
03.53 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația 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 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Vacante… de 10!
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Distracțiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ursul
22.10 Serial: Viața visată
23.10 Distracțiile lui Cazacu
23.40 Vacante… de 10!
01.40 Film: Ursul
03.20 Serial: Viața visată
04.15 Telejurnal
04.45 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…

06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Știință și inovații
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 cântec. dor și omenie
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Ora de Balet. Concert de Gală susți-
nut de elevii Colegiului Național Coregrafie
15.00 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Respiro
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Întîlnire explozivă
23.10 ȘTIRIle (rus.)
23.30 ȘTIRI externe
23.35 Zapovednik
00.10 Concert în Europa
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 La noi în sat
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 ȘTIRI externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00 TELEMAGAZIN      
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI   
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
09:30:00 POLITICI AGRICOLE  talk show 
10:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
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 NUTRIȚIEProgram 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI  
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00 Program AGRO TV România  
15:00:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show 
16:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
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 SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment 
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
04:50:00 Program AGRO TV România    

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Amici în spatiu
11.45 Teleshopping
12.00 iSănătate
13.00 Film Povestea delfinului 2
15.15 Film George, trasnitul junglei 2
17.00 Teleshopping
17.00 Film Insula de vis 2
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.15 Film Johnny English
00.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
00.40 Film Resident Evil: Capitolul final

03.40 Serial Atletico Textila
04.40 Film Amici în spatiu

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 ȘTIRIle Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecții de viața
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT

19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.30 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 ȘTIRIle Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Arena bucătarilor
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Vanturile, Valurile
14.15 Teleshopping
14.45 Festivals
16.45 Teleshopping
17.00 Кулинарные традиции Севера
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Strange Empire
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 Ghețu
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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 672
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Film: MOBY DICK. Partea I
16.15 Film: SAM WHISKEY
18.30 ȘTIRI + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 675
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: INVINCIBILII 2: TRĂDAREA
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 18 iulie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua de idoli
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Profesioniștii…
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Muzici și tradiții în Bucuresti
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Muzici și tradiții în Bucuresti
23.00 Teatru TV
00.20 România veritabilă
00.50 Discover România
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Teatru TV
03.20 Ora Regelui
04.10 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Profesioniștii…

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 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 7
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România

19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Meteo
21.00 Muzici și tadiții în Bucuresti
23.00 Garantat 100%
00.00 Cooltura
00.50 Dosarele extratereștrilor
02.00 Teleenciclopedia
02.45 Serial: Dragul de Raymond
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 7

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XVI-a de 
Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Patima
14.40 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Capcana mercenarilor
22.10 Film: Ginger și Rosa 90’
00.00 #generații
02.00 Film: Patima
03.25 Vara amintirilor
03.40 Sport
04.20 E vremea ta!
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 ȘTIRIle
11.40 Abraziv
12.05 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Orchestra lautarii
21.00 ȘTIRIle
21.20 60 ani a Academiei de Științe din 
Moldova
22.30 ȘTIRIle (rus.)
22.50 Film Afacere neprevăzută
00.20 Zapovednik
00.35 Purtătorii de cultură
01.05 Bună dimineața
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN      
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show   
11:00:00 TELEMAGAZIN        
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
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 PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
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 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
ȘTIRI,  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 SAPTAMANII   
ȘTIRI,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   

ȘTIRI,  Informativ/Analitic    
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
04:00:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film George of the Jungle 2
11.45 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Film Return To Nim’s Island
15.00 Film Johnny English
16.45 Teleshopping
17.00 Film Chior sa fii, noroc sa ai!
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
21.00 Film Baietii rai 2
23.00 Film King Kong
01.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
01.40 Serial Atletico Textila
02.40 Film Chior sa fii, noroc sa ai!
04.40 Film Baietii rai 2

ProTV InterNațional

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 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Lecții de viața
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 ȘTIRIle Pro TV
19.30 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
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 Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Superspeed
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
07.15 Editie speciala din platoul Jurnal FM
08.00 Jurnalul orei 8
08.15 Editie speciala din platoul Jurnal FM
09.00 Jurnalul orei 9
09.15 Editie speciala din platoul Jurnal FM
10.00 Jurnalul orei 10
10.20 Chef de gatit
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Editie speciala cu Vitalie Caluga-
reanu
14.30 Teleshopping
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Специальный выпуск
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Editie speciala cu Alex Cozer
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Analiza primelor rezultate ale scruti-
nului electoral
00.00 Cealalta Basarabie
01.00 Dora Show

03.00 Patrula
05.00 Secretele Puterii

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 Iubește viața
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și de la capăt
16.00 X/ф
18.30 Т/с
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 Iubește viața

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 673
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Stan și Bran - momente de exceptie
10.45 Film: SAM WHISKEY
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 ȘTIRI
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 676
20.00 Film: O FRUMUSEȚE DE FATĂ
23.15 Start show România
02.15 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

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

Electorală

Ce tragedie, Doamne, şi ce chin
Să-ţi fure pâinea un partid străin,
Ce fericire însă şi ce bine
Să-ţi fure totul cel ales de tine!... Gheorghe BÂLICI

Festival național de muzică 
folk pe versuri de Eminescu 
organizat la Ipotești

inclusiv prin acțiuni bazate pe 
interdisciplinaritate, Festivalul 
promovează creația lirică emi-
nesciană prin folosirea versuri-
lor eminesciene drept text pentru 
melodiile prezentate în concurs și 
spectacol. În subsidiar, Festivalul 
urmărește promovarea tinerilor 
sau elevilor cu aptitudini în dome-
niul cultural-artistic și a creațiilor 
acestora, având ca specific muzica 
folk; atragerea unui număr cât mai 
mare de elevi și tineri către acest 
gen muzical; promovarea imaginii 
Memorialului Ipotești”, se arată 
în comunicat.

Festivalul Național de Muzică 
Folk pentru Copii și Tineret „Seri 
melancolice eminesciene” se află 
la a XII-a ediție. În acest an, fes-
tivalul va avea loc în două etape, 
dintre care cea de concurs se va 
desfășura online, iar cea de pre-
miere se va desfășura cu prezență 
fizică la Ipotești.

Înscrierile pentru acest festival 
au loc până pe 10 iulie. 

Agerpres

Franța vs Rusia: Cine 
are dreptul de a folosi 
cuvântul „șampanie”

Ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandi, 
a afirmat marți că „şampanie” este un nume care poate 
fi folosit doar pentru vinurile spumante din regiunea 
omonimă din Franța, deși în decursul timpului alte ţări 
au încercat să susțină că denumirea este a lor.

Reacția ministrului francez al Agriculturii, Julien De-
normandie, vine după ce, vineri, Rusia a adoptat o lege 
care obligă producătorii străini de şampanie să îşi eti-
cheteze produsul drept „vin spumant”. Conform unei legi 
promulgate de Vladimir Putin, numai vinul efervescent 
produs în Rusia poate fi etichetat drept „champagne”, 
în timp ce producătorii străini vor trebui să modifice 
denumirea băuturii lor.

„Vă puteți imagina reacția autorităților franceze”, a 
declarat Denormandie, la postul de radio Sud. El a adăugat: „Cuvântul 
‚șampanie’ vine din frumoasa regiune franceză unde este produsă 
șampania”, transmite Reuters preluată de Agerpres.

Organizația profesională „Comite Champagne” a dat publicității 
un comunicat în care cere diplomaților francezi şi europeni să se 
implice în schimbarea legii din Rusia. În plus, cei doi copreședinți 
ai „Comite Champagne”, Maxime Toubart şi Jean-Marie Barillere, 
susțin că denumirea „champagne” are protecție legală în 120 de ţări.

Franța protejează termenul „champagne”, iar Uniunea Europeană 
şi multe alte ţări rezervă acest termen numai pentru vinul produs în 
regiunea cu același nume din nord-estul Franței.

rfi.ro
Muzică de cameră pentru vaci

Un festival național de muzi-
că folk pe versuri scrise de Mihai 
Eminescu va fi organizat, în luna 
august, la Ipotești, a anunțat, luni, 
Memorialul Ipotești – Centrul Na-
țional de Studii „Mihai Eminescu”.

Potrivit unui comunicat trans-
mis de Memorialul Ipotești, festi-

valul „Seri melancolice eminesci-
ene” este organizat în parteneriat 
cu Fundația Județeană pentru 
Tineret Botoșani și are ca scop 
promovarea operei eminesciene.

„Având drept scop sporirea 
numărului de activități destinate 
promovării operei eminesciene, 

Orchestră de ca-
meră pentru un au-
ditoriu alcătuit din 
vaci, juninci și viței: 
neputând să evolue-
ze pe scenă în timpul 
pandemiei, un violon-
celist danez a apelat 
la acest public neo-
bișnuit, o experiență 
atât de reușită încât o 
continuă chiar și după 
redeschiderea sălilor 
de spectacole.

„Să cânt pentru vaci este doar o continuare a 
ceea ce am făcut întotdeauna în cariera mea de so-
list: sunt pasionat să aduc muzica clasică în afara 
sălilor de concert”, explică pentru AFP Jacob Shaw, 
autorul proiectului.

Stabilit în Stevns, într-o zonă rurală verde, la o 
oră spre sud de Copenhaga, muzicianul, profesor la 
Academia Marshall din Barcelona,   a creat acolo o 
școală unde se predau cursuri de violoncel.

În toamnă, a con-
vins un fermier me-
loman să-și expună 
animalele, crescute 
pentru carne, la mu-
zică clasică pentru a 
le îmbunătăți starea.

Familiarizate mai 
întâi cu repertoriul 
clasic prin difuzoare-
le hambarului lor în 
timpul iernii, vacile 
și-au dezvoltat ure-

chea și au devenit treptat un public fidel, asigură 
muzicantul.

Bovinele au preferințele lor, spune Jacob, o sub-
tilitate care poate părea ciudată.

„Reacționează diferit la diferitele melodii, am 
cântat ceva care a fost ceva puțin mai modern și mul-
tora dintre ele nu le-a plăcut și au plecat”, explică el.

Image source: 
AFP via France24
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