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La cumpăna 
apelor

Mai întâi, rămâne cum ne-am 
înţeles: greul abia începe. Ba nu, 
mai întâi trebuie să recunosc: 
scepticismul meu moderat nu s-a 
îndreptăţit; eu eram convins că PAS 
va avea nevoie, pentru o majoritate 
parlamentară eficientă, să se alieze 
cu cineva. Şi dacă o alianţă cu PPDA 
(sau cu PUN) mi se părea firească, 
atunci una cu partidul RU (ce abre-
viere semnificativă!) mă punea în 
gardă. Gata, s-a încheiat. PAS ne-a 
surprins. Mai bine zis, ne-au sur-
prins alegătorii, care pentru prima 
dată şi-au exprimat o certă dorinţă 
de a merge pe calea Europei. Op-
ţiune ce trebuie respectată şi care 
nu trebuie dezamăgită.
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
menționează într-un comunicat de presă că 
edificarea sculpturii s-a realizat cu abateri 
de la prevederile legale, fără o hotărâre 
a Guvernului, nu dispune de statut de 
monument public și nu va beneficia de 
protecția statului.

„Iar deasupra 
tuturora va vorbi 
vrun mititel”...

R e p o r t a j

  POLITICĂ

A - p o l i t i c e

O victorie la… PAS
Urmează povestea de succes?

(73)

Sinești, satul cu 
stație de epurare 
și o mahala fără apă
Am fost la Sinești, raionul Ungheni, pentru a afla 
cum o duc oamenii în localitatea de unde izvorăște 
râul Ichel. Acolo există un izvor cu apă bună de 
care depind cele 50 de gospodării care se află pe 
culmea unui deal unde timpul parcă s-a oprit în 
loc. Izvoarele sunt atât de adânci încât oamenii nu-
și permit să-și sape singuri fântâni.

Sculptura din bronz care o înfățișează pe 
Veronica Micle în scuarul „Mihai Eminescu” 
din centrul capitalei instalată de autoritățile 
municipale continuă să rămână în atenția 
opiniei publice, a oamenilor de creație și a 
specialiștilor în domeniu.
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Reacții oficiale ale Kremlinului în 
legătură cu alegerile din R. Moldova

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

papers and News Publishers

R a c u r s i

„Confirmăm disponibilitatea 
noastră de a dezvolta o colaborare 
multisectorială cu noul Parlament 
şi Guvern al R. Moldova”, declară 
ofiţerul de presă al Ministerului 
rus de Externe, Maria Zaharova. 
Pe de altă parte, înalte oficiali-
tăţi din Parlamentul rus ameninţă 
Chişinăul că vor activiza, bunăoa-
ră, aşa-zisul „factor transnistrean” 
pentru a stăvili o turnură pro-eu-
ropeană şi pro-NATO a R. Moldo-
va, pe care o consideră inevitabilă 
după victoria PAS în alegeri.  

„Sperăm că acordurile mol-
do-ruse în vigoare vor fi imple-
mentate consecvent şi R. Moldo-
va va participa activ în procesele 
integraţioniste din spaţiul CSI. 
Suntem gata să colaborăm cu toa-
te forţele politice moldoveneşti 
care au ca scop consolidarea le-
găturilor dintre ţările şi popoarele 
noastre”, declară Zaharova. 

Totodată, preşedintele Comi-

siei pentru relaţiile cu CSI din 
Duma de Stat, Leonid Kalaşni-
kov, spune că politica Rusiei în 
raport cu R. Moldova va depinde 
de cursul pe care-l va alege noua 
putere. „Dacă această putere va 
respinge Rusia, atunci vom acţi-
ona corespunzător, inclusiv vom 
consolida factorul nostru trans-
nistrean”, a declarat Kalaşnikov 
pentru Interfax Rossya. Depu-
tatul rus recunoaşte totuşi că 
ameninţările sale sunt greu de 
realizat, deoarece „Transnistria 
se află acum între două state de 
fapt duşmănoase (Ucraina şi R. 
Moldova – n.red.).

„Dacă Sandu va duce în conti-
nuare o astfel de politică, camu-
flând-o abil sub masca unei ca 
şi cum colaborări cu Rusia, va fi 
un nou fiasco, pe care l-au suferit 
predecesorii săi şi atunci ţara nu 
va mai ieşi din această groapă”, 
insistă Kalaşnikov.

E vremea cositului: 12 iulie, satul Sinești, r-l Ungheni

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

u
n

te
an

u

În acelaşi timp, preşedintele 
Comisiei pentru politici informa-
ţionale din Consiliul Federaţiei 
(camera superioară a Parlamen-
tului rus – n.red.), Aleksei Puşkov 
(foto), declară că victoria forţelor 
pro-europene în R. Moldova nu 
ar însemna altceva decât un viitor 
curs antirusesc al ţării. „Anume 
această victorie a Maiei Sandu 
înseamnă că nu trebuie să avem 
iluzii. (...) Vorbele pot fi diferi-
te, dar orientarea politicii ei este 
evidentă. Nu a fost purtată ea ca 
să ajungă la putere pentru a apro-
pia Moldova de Rusia. E hilar”, 
a scris Puşkov pe canalul său de 
Telegram.

Iar vicepreşedintele Consiliu-
lui Federaţiei, Konstantin Kosa-

Vaccinul Johnson & Johnson, care urmează a fi administrat şi în 
R. Moldova începând cu acest weekend, se inoculează într-o singură 
doză, suficientă pentru crearea imunităţii împotriva Sars-COV-2, 
precum şi a noilor mutaţii apărute recent. Eficienţa vaccinului după 
15 zile de la administrare este de 66 la sută, crescând la 85% după 
30 de zile de la administrare, dau asigurări experţii în sănătate. 

Toate tipurile de vaccinuri care se regăsesc pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sunt eficiente şi pentru noile tulpini apărute recent, 
Delta şi Lambda. Varianta Delta este prezentă deja în peste 20 de 
ţări, aceasta devenind dominantă. Migraţia crescută este motivul 
principal de răspândire a acesteia, mai ales în perioada de vară, 
susţin responsabilii din sănătate.

Vaccinul Johnson&Johnson poate fi administrat persoanelor 
care au împlinit deja 18 ani, şi care nu au contraindicaţii la com-
ponentele serului, susţine medicul epidemiolog, Angela Paraschiv.

„Vaccinul Johnson&Johnson se administrează persoanelor care 
au 18 ani împliniţi. Toate persoanele pot fi imunizate cu acest 
vaccin, contraindicaţii avem doar la persoanele care ar putea avea 
o reacţie alergică gravă la unul din componentele acestui vaccin, 
dar componentele acestea nu se deosebesc de componentele din 
AstraZeneca, de exemplu, sau Sputnik, ele practic sunt aceleaşi”, 
a menţionat Angela Paraschiv. 

În urma administrării vaccinului, pot apărea cazuri de tromboză, 
însă foarte rare. În cazul reacţiilor adverse grave, cetăţenii sunt 
îndemnaţi să apeleze de urgenţă la medicul de familie.

Serul Johnoson&Johnson alături de AstraZeneca, Sinopharm şi 
Sinovak vor putea fi solicitate la maratonul vaccinării de duminică, 
organizat de Ministerul Sănătăţii la Cetatea Soroca.

radiochisinau.md

Autoritățile din 
sănătate vorbesc 
despre vaccinul 
Johnson & Johnson

ciov, declară pentru „Rossiyskaya 
Gazeta” că victoria PAS înseamnă, 
dintr-o perspectivă geopolitică, 
activizarea integrării R. Moldo-
va în Uniunea Europeană, un 
parteneriat strategic cu SUA şi 
România, iar în plus – realizarea 
unor proiecte comune cu Geor-

gia şi Ucraina. „Un rol imens în 
procesele politice interne din 
R. Moldova îl joacă politicienii 
şi diplomaţii occidentali şi nu e 
vorba doar despre reprezentanţii 
României sau ai Uniunii Euro-
pene, dar şi despre ambasadorul 
american, care apare frecvent la 
televizor, se întâlneşte cu politi-
cieni, funcţionari, judecători ai 
Curţii Constituţionale şi membri 
ai CEC”, acuză Kosaciov, în stilul 
caracteristic Kremlinului.  

Menţionăm în acest context că 
preşedinta Maia Sandu s-a pro-
nunţat în repetate rânduri în fa-
voarea unor bune relaţii cu Rusia, 
arătându-se dispusă să meargă în 
vizită la Moscova, pentru a dis-
cuta colaborarea politico-econo-
mică, dar şi probleme legate de 
reglementarea transnistreană. 

Valeriu CAȚER

Moscova manifestă duplicitate în 
legătură cu alegerile anticipate de 
duminică, 11 iulie, din R. Moldova. 
Pe de o parte, Ministerul de Externe 

declară că Rusia tratează cu respect rezultatele 
scrutinului și speră că acestea vor contribui la 
instalarea unui climat de armonie interetnică în 
societate. 
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Potrivit mai multor experţi po-
litici de la Chişinău şi Bucureşti, 
pentru prima oară oamenii nu 
s-au lăsat ghidaţi de raţionamente 
geopolitice atunci când şi-au dat 
votul, ci de dorinţa de a avea un 
stat de drept şi instituţii puterni-
ce. A fost un vot împotriva inte-
reselor Moscovei, care a încercat 
să-şi menţină schemele de corup-
ţie prin coalizarea lui Igor Dodon 
cu Vladimir Voronin şi Ilan Şor. 

„Românii din Moldova 
s-au scuturat de hamurile 
Kremlinului”

„Ce s-a întâmplat acum în Ba-
sarabia e uimitor, unic şi emoţi-
onant. Pentru prima dată după 
anul negru 1940, românii din 
Moldova scutură din spinare ha-
murile Kremlinului. Păpuşoii lui 
Putin, în cap cu sinistrul Dodon, 
sunt azvârliţi în marginea politi-
cii, partidul declarat proeuropean 
fără jumătăţi de măsură al preşe-
dintelui Maia Sandu, PAS, obţine 
singur majoritatea în Parlament. 

PAS luptă pentru intrarea Re-
publicii Moldova în UE, dar nu 
pe calea unirii cu România, ci 
prin propriile-i puteri şi voinţă. 
Propaganda unionistă râncedă şi 
găunoasă a Partidului Aurolacilor 
a reuşit să prostească mult mai 
puţini români în Moldova, decât 
în România – 0,49%”, a constatat 
scriitorul şi jurnalistul de la Bu-
cureşti, Cristian Tudor Popescu.

Cum au votat alegătorii 
din satul de baștină
 al lui Igor Dodon

Foştii lideri de la guvernare nu 

s-au bucurat de susţinere nici mă-
car în localităţile lor de baştină. 
În satul Sadova, raionul Călăraşi, 
de unde e originar liderul socia-
liştilor, Igor Dodon, majoritatea 
alegătorilor şi-au dat votul pen-
tru PAS, care a acumulat 438 de 
voturi, BECS – 395, iar PD – 127. 

În raionul Călăraşi, 60,7% din 
alegători au votat PAS şi doar 19,1% 
şi-au dat votul pentru BECS. Şi la 
Chişinău, care este condus de un 
primar socialist, PAS a câştigat în 
toate sectoarele capitalei cu 56,7%, 
iar BECS a obţinut doar 28,4%.

„Aceasta este democrația. Noi 
percepem acest rezultat ca pe o 
normă firească a acesteia, oa-
menii și-au dorit această mare 
schimbare și au obținut-o”, a 
comentat rezultatele alegerilor 
Igor Dodon.

Liderul socialiştilor a mai adă-
ugat că sunt pregătiţi să treacă în 
opoziţie. „Noi nu ne temem să fim 
în opoziție. Vom urmări foarte 
atent ca partidul de la guvernare 
să-și îndeplinească promisiuni-
le electorale. Noi vom sancționa 
orice abuz, orice înrăutățire a 
calității vieții în RM prin normele 
democratice care sunt”, a spus 
Igor Dodon.

Vladimir Dodon, Sadova: 
„Așteptăm schimbări 
în toate domeniile”

Solicitat să comenteze de ce a 
pierdut alegerile până şi în locali-
tatea sa de baştină, dar şi în Chi-
şinău, care e condus de un primar 
socialist, liderul PSRM a replicat 
scurt că aceasta a fost voinţa alegă-
torilor. „Oamenii și-au dorit acest 
lucru și au obținut rezultatul pe 
care și l-au dorit”, a spus Dodon.

Vladimir Dodon, locuitor din 
satul Sadova, a comentat că oame-
nii au votat astfel în primul rând 
ghidaţi de dorinţa de a fi eliminate 
schemele de corupţie din institu-
ţiile R. Moldova.

„Aşteptăm schimbări în toate 
domeniile, în special în dome-
niul justiţiei şi eliminarea tutu-
ror schemelor de hoţie. Vin cu un 
îndemn către toţi de a se implica 

„Aceasta e democrația. 
Oamenii și-au dorit această 
mare schimbare”

„Maia Sandu și PAS au preluat un stat falit, falimentar din 
toate punctele de vedere, nu numai strict economic, dar și din 
punctul de vedere al instituțiilor statului, din punctul de vede-
re al vulnerabilității, al insecurității statului și chiar un stat 
falimentar din punctul de vedere al conștiinței naționale și al 

securității statului. Rezultatul alegerilor a demonstrat că majo-
ritatea cetățenilor nu s-au împăcat cu această stare de lucruri...”

Vladimir Socor, analist politic 
al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, 

moldova.europalibera.org
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Cetățenii Republicii Moldova și-au ales 
duminică Parlamentul dizolvat la 
inițiativa președintelui Maia Sandu 
în luna aprilie. Rezultatul alegerilor, 

victoria covârșitoare a PAS, a demonstrat că 
integrarea europeană, combaterea corupției 
și reforma judiciară s-au dovedit a fi unica 
miză corectă, care a reprezentat cea mai mare 
importanță pentru cetățenii RM. 

şi mai departe prin înţelegere, 
răbdare şi dedicaţie într-un nou 
început al vremurilor bune”, a 
spus Vladimir Dodon.

Cum s-a votat în satul 
Risipeni, raionul Fălești

PAS a acumulat o majoritate de 
voturi şi în localitatea de baştină 
a preşedintei Maia Sandu, satul 
Risipeni, raionul Făleşti. Astfel, 
formaţiunea a acumulat 259 de 
voturi, iar BECS – 61. 

Pentru PAS şi-au dat votul 
36,5 % din alegătorii din raionul 
Făleşti, iar pentru BECS – 31, 7.

Cum a votat raionul 
Nisporeni, după doi ani 
de când democrații au 
cedat puterea și Plahotniuc 
a fugit din RM

Dacă la scrutinul parlamentar 
din 24 februarie 2019 alegerile în 
circumscripţia uninominală de 
la Nisporeni au fost câştigate de 
Vlad Plahotniuc, care a acumulat 
20 926 de voturi (72%), la doi ani 
de la evadarea controversatului 
afacerist peste hotare, raionul Nis-
poreni a oferit doar 3,02% (648) 
de voturi PDM.

Cele mai multe voturi au fost 
obţinute de PAS – 65,95%. 

BECS a obţinut la Nisporeni 
14,49%, PPDA – 3,64%, iar PP 
„Şor” – 3,22% şi a fost urmat de 
PDM, cu doar 3,02%.

Cum au votat locuitorii 
din Orhei, fieful electoral 
al fugarului Ilan Șor

Partidul Acţiune şi Solidaritate 

se află pe primul loc şi la Orhei, 
unde a obţinut peste 46,7 la sută 
din voturi. 

Partidul „Şor” e abia pe locul 
doi, cu 36,9 la sută, iar BECS a 
acumulat 8,9%.

Cum a votat raionul de 
baștină al liderului PCRM, 
Vladimir Voronin

Nu s-a bucurat de popularita-
te în raionul său de baştină nici 
liderul comuniştilor, Vladimir 
Voronin, care, de regulă, lua o 
majoritate de voturi în raionul 
Dubăsari.

Partidul Acţiune şi Solidari-
tate se află aici pe primul loc, cu 
45,15% din voturi, iar BECS s-a 
poziţionat abia pe locul doi cu 
33,8%, pe locul trei este Partidul 
Şor cu 7,4%.

Unioniștii, 
sub pragul electoral

Alianţa pentru Unirea Româ-
nilor (AUR), condusă de Vlad 
Bileţchi, a acumulat doar 0,49% 
- 7 216 voturi în total, iar Parti-
dul Unităţii Naţionale (PUN), în 
frunte cu Octavian Țâcu, a obţi-
nut şi mai puţin – 0,45%, 6646 
de voturi.

La Ungheni, raionul de baştină 
al lui Octavian Țâcu, liderul PUN 
a obţinut 1%. Peste 50% din voturi 
au fost oferite PAS, iar pe locul 
doi s-a poziţionat BECS cu 28,9%.

„Scorul obţinut de unionişti 
nu poate şi nu trebuie identificat 
cu sprijinul popular pentru ideea 
unionistă. Rezultatul obţinut mai 
degrabă reflectă calitatea liderilor. 
Dacă liderii unionişti au măcar un 

dram de bun-simţ, ei trebuie să-şi 
asume acest rezultat şi să se re-
tragă din politică. În cazul în care 
unionismul va fi în continuare re-
prezentat de aceştia, niciun fel de 
campanie, indiferent de mesaj, nu 
va putea schimba această stare de 
lucruri”, a comentat rezultatul par-
tidelor unioniste analistul politic 
Anatol Țăranu.

Cel mai tânăr deputat are 22 
de ani, iar cel mai în vârstă – 82 
de ani

În legislativul nou-ales vor ac-
cede 63 de deputaţi PAS, 32 de 
deputaţi PSRM şi PCRM şi şase 
deputaţi ai Partidului „Şor”. Co-
muniştii au anunţat marţi că vor 
forma împreună cu socialiştii o 
singură fracţiune în Parlament. 
La întrebarea adresată în cadrul 
unei emisiuni televizate de la Jur-
nal TV, dacă se văd în opoziţie 
alături de comunişti şi socialişti, 
reprezentanta partidului „Şor”, 
Marina Tauber, a declarat că încă 
nu au decis dacă vor fi ori nu în 
opoziţie. „Depinde de oferte”, a 
subliniat aceasta.

Decanul de vârstă al deputa-
ţilor, la fel ca şi în legislaturile 
anterioare, este Eduard Smirnov, 
candidatul cu numărul 12 pe lis-
ta BECS, născut la 17 septembrie 
1939, care, în acest an, va împli-
ni 82 de ani. Eduard Smirnov va 
prezida şedinţa de constituire a 
Parlamentului nou-ales.

Cel mai tânăr deputat în Par-
lamentul nou-ales este Eugeniu 
Sinchevici, preşedinte PAS Youth. 

Eugeniu Sinchevici are 22 de 
ani şi este managerul proiectului 
Edison International. El figurează 
cu numărul 52 în lista PAS şi este 
la primul mandat de deputat. 

Svetlana COROBCEANU
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Sinești, satul cu stație de 
epurare și o mahala fără apă

Am fost la Sinești, raionul Ungheni, 
pentru a afla cum o duc oamenii în 
localitatea de unde izvorăște râul Ichel. 
Acolo există un izvor cu apă bună de 

care depind cele 50 de gospodării care se află pe 
culmea unui deal unde timpul parcă s-a oprit în 
loc. Izvoarele sunt atât de adânci încât oamenii 
nu-și permit să-și sape singuri fântâni. 

Acolo unde se termină lumea 
începe mahalaua din dealul Si-
neşti. Mai departe e pădurea din 
care-şi începe cursul râul Ichel. 
Ca să ajungi la periferia localităţii, 
de la primărie mergi în sus vreo 
doi kilometri. Treci prin vechea 
aşezare a satului, distrusă de alu-
necările de teren din 1974, care 
astăzi e acoperită aproape complet 
cu păduri. 

După calamitatea naturală, 
unii şi-au construit case în satul 
nou-creat, alţii au plecat din Si-
neşti sau au decedat, lăsându-şi 
pământurile în sălbăticie, iar cei 
mai devotaţi locului au rămas să 
trăiască tot acolo, pe deal. Depla-
sându-ne în cartierul mărginaş, 
de departe, printre copaci, zărim 
o casă unde locuiesc doi bătrâni 
care au împlinit recent 61 de ani 
de căsnicie, aflu de la primarul 
Iurie Țăruş. 

Miros îmbietor 
de flori de câmp

Întâlnesc o femeie care se în-
toarce de la strâns flori de tei. Stă 
la taclale cu alte două femei şi cu 
un bărbat. Oamenii confirmă că 
„pe deal nu-i apeduct. Numai pe 
vale este apeduct”. Voios, bărbatul 
ne îndrumă să mergem la izvorul 
râului Ichel. „Izvorul e curat şi fru-
mos. Ichelul porneşte de la izvorul 
unde o să vă duceţi acum, de la 
Sineşti, şi ajunge până la Nistru”, 
spune Anatolie Ciubotaru. 

Este un relief deluros, cu o floră 
bogată, cum rar mi-a fost dat să 
văd. E raiul botaniştilor sau, pur 
şi simplu, al oamenilor pasionaţi 
de flora spontană şi de explozia 
de culoare. Cred că în zonă pot fi 
organizate drumeţii pentru iubi-
torii de natură. 

Nenea Petru care are 71 de ani 
ne însoţeşte până la izvor, însoţit 
de câinele care îşi urmează stăpâ-

nul. Are casa foarte aproape de 
izvor. Tot acolo au locuit şi părinţii 
săi. „Tot dealul cară apă de la iz-
vor. Apa e gustoasă. Vin cu butoaie 
de plastic, de 300 de litri, pe care 
le cară cu căruţa”, povesteşte nea 
Petru. Văd pe drumul îngust urme 
de cai, semn că pe aici au trecut 
localnicii după apă. Bătrânul îşi 
aminteşte că pe timpuri izvorul 
era puternic. 

Am ajuns la izvorul amenajat 
astfel încât oamenii să-şi poată 
lua apă de băut. Din cauza sece-
tei, apa n-ajunge până la ţeava de 
scurgere. „Fântâna era plină, dar 
oamenii iau apă şi a mai scăzut. 
De aici se duce devale. Este ţeavă 
în fântână. Dacă n-ar lua lumea 
apă – ea ar curge permanent. Aici 
e începutul râului Ichel. În vale, 
în pădure, mai sunt câteva izvoare 
dar nu-s aşa puternice ca acesta”, 
spune nea Petru. 

„Suntem mai aproape 
de soare și codru”

Şi, osteniţi, vin oameni de la coa-
să, unii pe jos, alţii în căruţa plină 
cu fân, trasă de cai. La întoarcerea 
de la izvor, întâlnesc doi bărbaţi, 
unul dintre ei are un buchet mare 
de pojarniţă „pentru ceai”. Pentru 
a trage apă în deal, ei spun că „le 
trebuie un sac de bani”. Deşi o duc 
greu, nu vor să se mute mai aproape 
de civilizaţie. „Nimeni nu se duce de 
aici, deoarece suntem mai aproape 
de soare şi codru. Veniţi şi faceţi-vă 
o vilă aici!”, ne îndeamnă Gheorghe. 
Un hectar de pământ arabil costă 
10.000 de lei. „E ieftin pământul. 
Pentru construcţii e un pic mai 
scump”, afirmă primarul. 

„La Chişinău e plin de gaze. Eu 
când vin, stau jumătate de zi şi mă 
doare capul. Aici te odihneşti. Am 
fost dimineaţă la cosit în pădure. 
Era miros de flori de tei şi flori de 
câmp. Aşa aer nu găseşti în altă 
parte. Să-l poţi vinde aerul ăsta!”, 
adaugă Gheorghe. 

Îl văd pe Constantin în curtea 
casei şi-l chem la poartă să vorbim. 
„Ichelul începe de aici, mama îmi 
povestea. Chiar mă pregăteam să 
aduc calul şi să mă duc după apă. 
De opt ani aduc apă de la izvor. 
Iarna pe omăt fac pârtie pentru a 
putea merge cu căruţa. Folosesc 
apa pentru băut, spălat. Fântâna 
care se află la o distanţă de 20 de 

Natalia MUNTEANU

metri de casă a secat. Apa de la 
izvor îi bună, au dat analize la la-
borator”, spune Constantin. 

„Eu le-aş trage apă la oame-
nii ăştia, dar cum?! Nu-i posibil. 
Tehnic nu-i posibil. Sunt 50 de 
case împrăştiate. E departe şi e 
costisitor. E deal. Cine va fora o 
sondă de un milion de lei pentru 
câţiva oameni? Nu-i raţional. Îi 
ajutăm cum putem. Vrem să le 
punem iluminare stradală. Nu se 
dau duşi de pe deal”, susţine Iurie 
Țăruş, primar de Sineşti. 

Opt lei pentru canalizare

Ne îndreptăm spre satul din 
vale. Staţionăm la staţia de epu-
rare de tip închis, construită după 
metoda biologică. Apa tehnică de 
la staţia de epurare se revarsă în 
râul Cula. Dacă e secetă, „apa 
prelucrată se duce deodată în 
pământ”, susţine Țăruş. 

Pe drum discut cu un bătrân 
care spune că are apeduct şi ca-
nalizare. Nu-şi udă grădina cu apa 
de la apeduct, deoarece are sare 
şi ar distruge solul. Iar pentru a 
face economie, bătrânul îşi ada-

pă animalele cu apa adusă de la 
fântâna de la poartă. 

În Sineşti există apeduct din 
anul 2013, iar din anul 2019 satul 
are sistem de canalizare şi staţie 
de epurare. Fiecare gospodărie 
plăteşte lunar câte 14 lei pentru 
apă potabilă şi câte opt lei pentru 
canalizare. Localnicii achită taxa, 
fără datorii. Dacă la apeduct s-au 
conectat majoritatea locuitorilor 
din partea de jos a satului, atunci 
la sistemul de canalizare – doar 
50% dintre gospodari. 

150 de gospodării 
protejează mediul

Potrivit primarului de Sineşti, 
Iurie Țăruş, din 380 de gospodă-
rii 300 beneficiază de apeduct. Şi 
aproximativ 150 din aceste 300 
de case au sistem de canalizare. 
La apeduct nu-s conectate 50 de 
case aflate pe deal. „Alţii se conec-
tează pe parcurs – când înţeleg ce 
înseamnă condiţiile de viaţă mai 
bune”, declară Iurie Țăruş. 

Sistemul de canalizare a costat 
şapte milioane de lei. Fiecare gos-
podărie a contribuit cu două mii de 

Petru, bătrânul care ne-a însoțit la izvor, împreună cu câinele său
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Bărbatul care a strâns pojarniță pentru ceai

lei pentru canalizare şi cu 1.500 de 
lei pentru apeduct. Pentru sistemul 
de canalizare şi staţia de epurare 
s-au adunat bani de la Consiliul 
Raional Ungheni, Primăria Sineşti, 
oameni de afaceri din Italia şi Fon-
dul Ecologic Naţional (FEN). 

„Contribuţia de 15% din valoa-
rea proiectului a fost acoperită de 
localnici, oameni de afaceri din 
Italia care au dat 200.000 de lei şi 
autorităţile publice locale. Restul 
banilor au fost oferiţi de FEN”, 
menţionează primarul Iurie Țăruş.

 Spre deosebire de alte localităţi 
care fac faţă cu greu cheltuielilor 
legate de administrarea staţiei de 
epurare, întreprinderea din satul 
Sineşti are venituri din această 
activitate. „Cheltuielile staţiei de 
epurare se acoperă din abona-
mente. Şi venit avem. Avem pa-
tru angajaţi. Alţii se plâng că n-au 
bani, dau din bugetul primăriei. 
Noi niciodată nu am dat. Pe lună se 
acumulează 10.000 de lei”, afirmă 
primarul Țăruş.

Aflăm de la primar că majorita-
tea tinerilor sunt plecaţi la muncă 
în Germania şi Marea Britanie. 
Locuitorii se hrănesc din lucrarea 
pământului, creşterea animalelor 
şi a păsărilor. Unii au atelier de 
tâmplărie, prisacă şi alte meşteşu-
guri necesare în localităţile rurale. 
Satul Sineşti are aproximativ 600 
de hectare de păduri.

În Sineşti locuiesc 1.300 de 
persoane. La gimnaziul cu o ca-
pacitate de 450 de locuri învaţă 90 
de elevi. Grădiniţa este frecventată 
de 55 de copii. 

În Republica Moldova, doar 
53% din populaţie este conectată 
la apeduct, iar în ceea ce priveşte 
staţiile de epurare situaţia este şi 
mai gravă: doar 23% au acces la 
reţele de canalizare, conform Mi-
nisterului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului. 
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A N C H E T Ă

Parlamentarii intangibili

Ilan Șor, Petru Jardan și Denis Ulanov, aflați 
în conflict cu legea și lipsiți de imunitate 
parlamentară, după recunoașterea 
alegerilor de către Comisia Electorală 

Centrală și validarea mandatelor lor de către 
Curtea Constituțională, potrivit fostului judecător 
la Înalta Curte, Nicolae Osmochescu, vor fi 
protejați din nou de imunitate. Astfel, pentru 
tragerea lor la răspundere, procurorul general va 
trebui să solicite, din nou, în Parlament ridicarea 
imunității acestora.

Primul pe lista Partidului „Şor”, 
Ilan Şor, rămas fără imunitate par-
lamentară la 15 august 2019, după 
validarea mandatelor de către Cur-
tea Constituţională, va fi protejat 
de imunitate şi va putea să vină 
în Republica Moldova fără să fie 
arestat de oamenii legii.

El a fost condamnat în iunie 
2017 la şapte ani şi şase luni de 
închisoare cu executare în peni-
tenciar de tip semiînchis, pentru 
spălare de bani şi escrocherie în 
proporţii deosebit de mari în do-
sarele creditelor neperformante 
acordate în 2014 de către Banca 
de Economii.

Dosarul lui Ilan Şor se află pe 
rol la Curtea de Apel Cahul din 

septembrie 2018. Fostul primar 
de Orhei ar fi părăsit ţara la 14 iu-
nie de la Aeroportul Internaţional 
Chişinău, fără a trece controlul 
vamal şi cel de frontieră.

Al treilea candidat pentru func-
ţia de deputat pe lista Partidului 
„Şor” este Denis Ulanov. Acesta a 
rămas fără imunitate pe 22 martie 
curent. El a fost reţinut pentru 72 
de ore, după care a fost eliberat, 
pe 25 martie, sub control judiciar.

Ulanov este cercetat sub as-
pectul „escrocheriei” şi „spălare 
de bani”. Ambele infracţiuni au 
fost săvârşite în proporţii deose-
bit de mari şi în interesele unei 
asociaţii criminale, precizează 
oamenii legii.

După validarea mandatului său 
de deputat de către Curtea Con-
stituţională, pentru a fi supus ur-
măririi penale, procurorul general 
trebuie să vină în Parlament şi să 
ceară ridicarea imunităţii.

Locul patru pe lista Partidu-
lui „Şor”, Petru Jardan, a rămas 
fără imunitate, de asemenea, pe 
22 martie. El ar fi comis „abuz de 
serviciu”, în proporţii deosebit de 
mari, în interesul unui grup cri-
minal organizat şi în detrimentul 
intereselor Întreprinderii de Stat 
Aeroportul Internaţional Chişi-
nău, aflată în perioada concesi-
onării.

Pe 21 iunie, procurorii au trimis 

în judecată dosarul deputatului 
Petru Jardan. El este acuzat de 
„abuz în serviciu” în proporţii de-
osebit de mari în interesul unui 
grup criminal organizat şi în de-
trimentul intereselor aeroportului 
în perioada concesionări acestui 
obiectiv strategic în 2013.

Petru Jardan, de asemenea, a 
precizat profesorul Nicolae Osmo-
chescu, după validarea manda-
tului de deputat de către Curtea 
Constituţională, va fi protejat de 
imunitatea parlamentară.   

Numărul doi pe lista Partidu-
lui „Şor”, Marina Tauber, a fost 
reţinută la 16 septembrie 2019, la 
câteva ore după ce Parlamentul 

Deputații „Șor”, aflați în conflict cu legea, care intră din nou sub protecția imunității parlamentare

a votat, la solicitarea procuroru-
lui general interimar, ridicarea 
imunităţii. În cadrul aceleiaşi şe-
dinţe, a fost ridicată imunitatea 
unei alte deputate „Şor”, Reghina 
Apostolova.

În octombrie 2020, cele două 
deputate au fost scoase de sub ur-
mărire penală în dosarul în care 
erau bănuite de complicitate la 
furtul miliardului. Într-un comu-
nicat de presă al Procuraturii Ge-
nerale se precizează că procurorii 
anticorupţie au tras concluzia că 
faptele persoanelor respective nu 
întrunesc elementele infracţiuni-
lor imputate.

„Ca urmare a multiplelor ac-
ţiuni de urmărire penală, con-
fruntări între învinuiţi/bănuiţi 
şi martori, măsuri speciale de 
investigaţii, s-a constatat că în 
acţiunile învinuiţilor nu se re-
găseşte elementul obligatoriu al 
infracţiunilor, şi anume intenţia 
directă la realizarea scopului 
infracţional urmărit de grupul 
criminal organizat la obţinerea 
unui folos material”, se arată în 
document.

Ilie GULCA,
anticoruptie.md

Un nou Guvern ar putea fi format la 
începutul lunii august, declară secretarul 
general al PAS, Andrei Spînu, ales pe 
11 iulie în funcţia de deputat. El crede 
că noul Parlament al R. Moldova îşi va 
putea forma structurile de conducere 
până la sfârşitul lunii iulie, după care 
se va reuni într-o sesiune ordinară sau 
extraordinară, pentru a aproba lista no-
ului Cabinet de Miniştri. 

În această listă se vor regăsi nume din 
garnitura propusă de Natalia Gavriliţă, 
candidată la funcţia de premier înain-
tată fără succes la începutul anului de 
preşedinta Maia Sandu, dar şi persoa-
ne noi, spune un alt fruntaş din PAS, 
preşedintele interimar al formaţiunii, 
Igor Grosu. 

„Suntem pe ultima sută de metri de 
definitivare a listei, a programului, care 
derivă din programul pe care l-am avut 
în campania electorală. Aşteptăm mo-
mentul în care Parlamentul să devină 
funcţional, să aibă loc consultările fracţi-
unilor cu preşedintele ţării, desemnarea 
candidatului, purcedem la consultări 
care trebuie să aibă loc în mod firesc, 
după care investim Guvernul”, a declarat 
Grosu, într-o emisiune la TVR Moldova.

La unison cu acesta, Spînu a afirmat 
la TV8 că în noul Guvern se vor regăsi 
şi persoane din alte partide sau care nu 
sunt parte a politicului, dar sunt buni 
specialişti într-un anumit domeniu. El 
a mai spus că formarea Guvernului ar 
putea fi încheiată până pe data de 10 
august.

Cei doi nu au dat însă, deocamdată, 
niciun nume. 

Pe de altă parte, viitoarea garnitură 
guvernamentală e discutată deja pe reţe-
lele de socializare. Jurnalistul Dumitru 
Ciorici, bunăoară, vine pe Telegram cu o 
proprie estimare bazată pe sursele sale.

Potrivit acestuia, primul nume ve-
hiculat la funcţia de preşedinte al Par-

lamentului este Igor Grosu. În echipa 
guvernamentală, în opinia lui, ar urma 
să ajungă: Ana Revenco – la Ministerul 
de Interne; Victor Chirilă, Mihai Popşoi 
sau Vladislav Kulminski – la Ministe-
rul de Externe; Sergiu Litvinenco – la 
Ministerul Justiţiei; Andrei Spînu – la 
Ministerul Economiei; Ala Nemeren-
co – la Ministerul Sănătăţii; Alexandru 
Machedon – la Tehnologia Informaţiei. 

În acest context, Dinu Plîngău, preşe-
dinte interimar al Platformei DA, nu cre-
de că PAS va risca să numească miniştri 
din cadrul altor partide. „Am văzut pe 
reţelele de socializare exprimări de 
genul «în Platformă sunt oameni foarte 
profesionişti – Slusari, Munteanu etc., 
poate se vor regăsi în guvern». În primul 
rând, nu cred că PAS, în funcţiile-che-
ie, va lua oameni din afara partidului 
lor, cred că ar fi o greşeală din punct de 
vedere politic. Am văzut exemplul soci-
aliştilor, când l-au desemnat pe Chicu 
şi pe Durleşteanu, iar ulterior aceştia 
şi-au creat partide. De aceea, cred că 
PAS va lua profesionişti în linia a doua 
– secretari de stat, în agenţii etc. Acolo 
este nevoie de profesionişti, nu de po-
liticieni”, declară Plîngău.

Menţionăm în acest context că, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, 
Parlamentul nou-ales urmează să se în-
trunească în prima şedinţă în termen de 
maxim 30 de zile după alegeri, după care 
acesta este considerat legal constituit. 

Şedinţa va fi prezidată de decanul 
de vârstă al noii componenţe, care este 
socialistul Eduard Smirnov, în vârstă de 
81 de ani. După aceasta, noul Parlament 
ar mai avea termen de 10 zile pentru 
constituirea fracţiunilor, alegerea 
preşedintelui şi vicepreşedinţilor săi, 
precum şi pentru formarea Biroului 
permanent. 

Valeriu CAȚER

Serviciul Prevenirea 
şi Combaterea Spălării 
Banilor (SPCSB) confir-
mă că firme controlate 
de controversatul om de 
afaceri Veaceslav Platon 
ar fi implicate în furtul 
miliardului din cele trei 
bănci devalizate şi în 
schema Laudromat. La 
fel, în ambele scheme 
sunt implicate firme, în 
spatele cărora ar fi Ilan 
Şor. Confirmările se con-
ţin într-un răspuns primit 
de la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spă-
lării Banilor de fosta deputată Inga Grigoriu, 
preşedinta Comisiei parlamentare de anchetă 
Laundromat.  

„Compania Ronida Invest Ltd, înregis-
trată în Marea Britanie, cu conturi deschise 
la Moldincombac şi Trasta KomertBanc din 
Letonia a constituit subiect de investigaţi 
financiare aferente schemei de spălare de 
bani Global Laundromat şi Frauda bancară”. 
Serviciul confirmă că în cadrul investigaţiilor 
au fost stabilite legături dintre Ronida Invest 
şi Veaceslav Platon, chiar dacă în calitate 
de administrator al firmei figura un cetăţean 
ucrainean. 

SPCSB mai scrie că în cadrul aceleiaşi in-
vestigaţii s-au constatat implicaţii în frauda 
bancară a unor firme nerezidenţiale contro-
late de Ilan Şor. 

Veaceslav Platon a fost absolvit de pedeap-
să în dosarul furtului miliardului, după ce 
procurorii şi-au retras învinuirea. Mai multe 
evenimente din ultimul timp indică legături 
între Platon şi procurorul general Alexandr 
Stoianoglo. Ilan Şor a fost condamnat la 9 
ani de închisoare de o instanţă primară, în 
dosarul furtul miliardului, dar sentinţa a 
fost atacată de avocaţii acestuia şi procesul 

trenează de aproape 3 ani la Curtea de Apel. 
Fosta deputată Inga Grigoriu, care a pre-

zentat la 10 iulie raportul comisiei pe care 
a condus-o, se întreabă de ce acest serviciu 
a trimis abia după alegerile parlamentare 
răspunsul la solicitarea comisiei:      

„Încă o confirmare a unei instituţii naţi-
onale – Serviciul Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor (SPCSB), privind implica-
rea numitului Veaceslav Platon în FRAUDA 
BANCARĂ, dosar din care a fost scos curat ca 
lacrima de către actualul procuror general, A. 
Stoianoglo, şi în spălătoria rusească, LAUN-
DROMAT. De asemenea sunt implicate în 
ambele cazuri şi grupuri de companii afiliate 
lui Ilan Şor, proaspăt deputat cu imunitate 
parlamentară. Cu regret, am primit răspun-
sul de la SPCSB târziu, abia după alegerile 
parlamentare anticipate şi acest fapt ridică 
şi mai multe semne de întrebare. De ce s-a 
aşteptat scrutinul pentru ca instituţia să îmi 
ofere un răspuns?”.

„În concluzie, noua guvernare trebuie să 
înţeleagă că este necesar de a combate acest 
fenomen – spălările de bani. Or ele continuă 
şi e grav dacă vor fi preluate. Eu voi sta de 
gardă”, şi-a încheiat Inga Grigoriu mesajul.

anticorupție.md

Liderii PAS vorbesc despre noul GuvernSPCSB confirmă că firmele lui Platon 
ar fi implicate în furtul miliardului. 
În schemă este și Ilan Șor
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Ion CHIȘLEA 

Cât de fezabile sunt 
promisiunile electorale ale PAS

Marele câștigător al alegerilor 
parlamentare anticipate, 
Partidul Acțiune și Solidaritate, 
cu o majoritate mai mult decât 

confortabilă, urmează cel târziu până în primele 
zile din august să formeze Guvernul și să înceapă 
implementarea programului său electoral, destul 
de ambițios, care la anumite capitole ridică 
semne de întrebare în ce privește fezabilitatea sa.  

E C O N O M I E

Programul electoral al PAS, 
denumit „Pornim vremurile 
bune” vine cu angajamente în 
toate domeniile vieţii publice şi 
economice. 

Printre cele mai răsunătoare, 
la capitolul social găsim angaja-
mentul de a majora pensia minimă 
până la 2000 de lei (100 de euro), 
prin alocaţii suplimentare de la 
bugetul de stat, compensarea cu 
100% a costului medicamente-
lor pentru persoanele în vârstă cu 
venituri mici, construirea a două 
spitale regionale moderne la Bălţi 
(Nord) şi Cahul (Sud), dar şi mo-
dernizarea celorlalte instituţii me-
dicale, inclusiv a celor regionale. 

Pensii minime 
de 2000 și salarii medii 
de 15 mii de lei

Noul partid de guvernământ 
mai promite majorarea salariilor 
angajaţilor din medicină, a ca-
drelor didactice, dar şi a indem-
nizaţiei pentru tinerii specialişti. 
În general, salariul mediu brut 
pe economie ar trebui să ajungă, 
potrivit PAS, la cel puţin 15 mii 
de lei, în prezent acesta abia de-
păşind puţin suma de opt mii de 
lei. Indemnizaţia pentru naşterea 
copiilor va creşte până la 10 mii 
de lei (500 de euro), iar ajutorul 
lunar pentru copiii din familiile 

sărace va ajunge până la o mie 
de lei (50 de euro). PAS îşi mai 
propune să renoveze cel puţin 500 
de grădiniţe şi să modifice Codul 
muncii în favoarea angajaţilor.

La capitolul business, a fost 
promisă eliminarea amendării 
abuzive a antreprenorilor, prin 
introducerea în Codul fiscal a me-
canismului de avertizare prealabi-
lă obligatorie înainte de aplicarea 
amenzilor. De asemenea, ar urma 
să fie introdusă cota 0% la impo-
zitul pe venitul reinvestit pentru 
întreprinderile care au până la 
10 angajaţi. Echipa PAS îşi mai 
propune să susţină femeile de 
afaceri, prin acordarea granturi-
lor şi serviciilor de consultanţă şi 
să reducă diferenţa între salariul 
femeilor şi bărbaţilor.

Investiții de două miliarde 
de lei anual în sate și orașe

În agricultură, se promite ma-
jorarea Fondului de subvenţiona-
re cu 50%, suportul statului va fi 
orientat spre producătorii care fac 
investiţii, va fi negociat un suport 
pentru agricultură în cadrul Parte-
neriatului Estic al UE şi va fi creat 
un centru agroalimentar modern.

În sate şi oraşe, cei de la PAS îşi 
propun, cu ajutorul partenerilor 
europeni, să investească câte două 
miliarde de lei anual. Banii vor fi 
destinaţi pentru crearea locurilor 
de muncă, apeducte şi canalizare, 
reparaţia şcolilor şi grădiniţelor, 
dar şi pentru reparaţia drumuri-
lor. În acest sens este preconizată 
crearea unui Fond Naţional pentru 
acoperirea contribuţiei financiare 
a administraţiei publice locale la 
implementarea proiectelor din 
fonduri externe. 

Aleşii din PAS promit să adopte 
o lege prin care cei din diasporă, 

la revenirea acasă, să-şi poată re-
patria averea fără a plăti impozite, 
iar taxele consulare pentru servi-
ciile prestate să fie reduse.

Tinerilor, noua majoritate 
parlamentară le-a promis imple-
mentarea unui program de stagii 
parţial plătit, de 6-12 luni, pentru 
absolvenţi în instituţiile publice. 
De asemenea, au promis că sta-
tul va susţine tinerele familii prin 
reducerea impozitelor reţinute 
din salariu.

De unde vor lua banii?

Potrivit lui Adrian Lupuşor, 
director executiv al Centrului 
analitic Expert-Grup, noua ma-
joritate parlamentară are totul la 
îndemână pentru a începe în forţă 
guvernarea. „Majoritate conforta-
bilă în Parlament, suportul Preşe-
dintelui, opoziţie compromisă şi 
un credit masiv de încredere din 
partea electoratului şi a comunită-
ţii partenerilor de dezvoltare şi, în 
plus, cadrul macroeconomic este 
şi el destul de favorabil. Urmează 
un an agricol bun, există un sis-
tem macrofinanciar echilibrat şi 
avem o prognoză destul de opti-
mistă privind creşterea economică 
pentru următorii ani, inclusiv în 
regiune”, punctează expertul.  

Totuşi, implementarea unor 
promisiuni este destul de costisi-
toare. Spre exemplu, doar promi-
siunea de a ridica pensia minimă 
pentru cel puţin patru sute de mii 
de pensionari la două mii de lei ar 
costa anual circa 4,3 miliarde de 
lei în plus. Şi această promisiune 
urmează a fi implementată deja 
din acest an, începând cu data de 
1 octombrie, curent, potrivit de-
claraţiilor PAS, ceea ce înseamnă 
peste 1,4 miliarde de lei în plus 
deja pentru acest an. De unde vor 
lua banii, odată ce şi îndeplinirea 
bugetului actual, unul destul de 
generos la capitolul cheltuieli, este 
cât se poate de problematică? 

Potrivit Expert-Grup, fezabili-
tatea angajamentelor privind pen-
siile minime de 2000 de lei sau 
indemnizaţiile mai mari pentru 
unele grupuri vulnerabile (resurse 
suplimentare de circa 5-6 mlrd. 
lei anual) depinde în mare parte 
de performanţele economiei şi, 

ca măsură imediată după alegeri, 
este puţin probabilă dacă ne uităm 
la deficitul bugetar şi datoria pu-
blică acumulată doar în perioada 
crizei Covid-19. În acest an, sta-
tul s-a împrumutat deja pe piaţa 
internă cu aproape 4,3 miliarde 
de lei pentru a-şi putea îndeplini 
obiectivul cheltuielilor bugetare. 
Doar în mai, suma împrumutată 
prin intermediul Valorilor Mobili-
are de Stat (VMS) se ridică la 1,81 
miliarde şi, cel mai probabil, suma 
de 6,75 de miliarde, preconizată 
pentru întregul an, împrumutată 
pe piaţa internă, va fi insuficientă.  

De asemenea, suma propusă de 
15 mii de lei pentru salariul mediu 
către anul 2025 este o ţintă care 
depinde de mulţi factori. Dacă ne 
uităm la creşterea din ultimii 10 
ani a salariului mediu de circa 
10,9% anual în valori nominale, 
devine clar că fără intervenţii de-
cisive pe dimensiunea economică 
ţinta propusă este prea optimis-
tă. În acelaşi timp, ţinând cont de 
angajamentele propuse privind 
principalele constrângeri ce ca-
racterizează mediul de afaceri, nu 
putem zice că 15 mii lei este o ţintă 
din zona promisiunilor irealizabile. 

Eventual, veniturile suplimen-
tare pot fi generate de mediul de 
afaceri pentru care se propune 
simplificarea regulilor de activi-
tate, programe de suport pentru 
acces la finanţare şi dezvoltarea 
afacerilor. Însă acestea nu vor veni 
imediat, fiind nevoie de timp pen-
tru ca relaxările pentru business 
să aducă rezultate. 

Este de aşteptat că, pe termen 
scurt, pentru implementarea unor 
promisiuni, PAS va utiliza o parte 
din cele 600 de milioane de euro, 
promişi de Comisia Europeană 
pentru următorii trei ani în vede-
rea depăşirii efectelor pandemiei 
de COVID-19. 

Însă, pe termen lung, este cel 
puţin nechibzuit să se mizeze pe 
bani de împrumut pentru a majora 
pensii şi salarii. Pentru sporirea 
bunăstării populaţiei pe termen 
lung este necesară o creştere eco-
nomică sustenabilă. 

Urmează să vedem cum va re-
uşi PAS să îndeplinească aceste 
obiective într-un termen atât de 
scurt. 

Termoelectrica 
solicită 
scumpirea 
energiei electrice 

Compania Termoelectrica a 
depus la Agenţia Naţională pen-
tru Reglementare în Energetică 
(ANRE) calculele proiectului pre-
ţului la energia electrică produsă 
şi a tarifului pentru energia termi-
că livrată consumatorilor pentru 
anul 2021.

Dacă ANRE acceptă solicitarea 
Termoelectrica, ar fi vorba despre 
o creştere cu circa 10%. Cât priveş-
te tariful pentru energia termică, 
compania solicită ca acesta să fie 
1.110 lei pentru o gigacalorie, ceea 
ce reprezintă o reducere cu 1-2 
procente. Nu este clar, deocam-
dată, dacă această ajustare ar pu-
tea duce şi la majorarea tarifului 
pentru consumatorii finali până 
la finele acestui an.

Prețul unor 
materialele 
de construcție 
s-a dublat 

În topul scumpirilor sunt arti-
colele din metal şi lemn, preţurile 
cărora s-au dublat şi, potrivit ex-
perţilor, încă vor mai creşte. S-a 
majorat semnificativ şi costul ma-
terialelor autohtone – cimentul, 
cărămizile şi alte produse pentru 
reparaţie şi construcţie şi, în con-
secinţă, urmează să ne aşteptăm 
şi la scumpirea locuinţelor, sus-
ţin experţii. La începutul anului, 
preţul unui metru cub de lemn era 
în jur de 3 500 de lei, în martie 
s-a scumpit cu doua mii, iar acum 
ajunge să coste până la 7000 de 
lei. O situaţie similară se atestă 
şi la articolele din metal. 

CE vrea să 
interzică 
vânzarea 
vehiculelor cu 
ardere internă 
din 2035

Comisia Europeană a propus 
miercuri reducerea la zero a emi-
siilor de CO2 ale autovehiculelor 
noi din Uniunea Europeană înce-
pând din 2035, ceea ce ar însem-
na de facto interzicerea vânzării 
de noi automobile pe benzină şi 
motorină începând cu acea dată, 
informează AFP.

Pentru a accelera trecerea la 
vehiculele electrice, Executivul 
comunitar a propus o reducere cu 
55% a emisiilor de CO2 ale noilor 
autoturisme începând din 2030, 
comparativ cu nivelul din 2021, şi 
o reducere de 100% începând din 
2035. Bruxelles-ul a mai propus o 
serie de măsuri legislative care ar 
cere statelor membre să instaleze 
staţii publice de încărcare de-a 
lungul drumurilor principale la o 
distanţă de maximum 60 de kilo-
metri între ele, începând din 2025.
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PAS, pericolul tentației

Odată înregistrat acest scor incre-
dibil, care asigură o majoritate cate-
gorică, puterea care i-a copleşit pe cei 
de la PAS le oferă atât o mare libertate 
de acţiune, cât şi o serie amplă de pro-
vocări sau obstacole.

Comentatorul politic Ion Tăbârţă a 
identificat trei provocări imediate pe 
care le are de depăşit partidul Maiei 
Sandu. Unele dintre aceste obstacole 
le-a reperat însuşi liderul formaţiunii, 
Igor Grosu, imediat după anunţarea 
rezultatelor preliminare ale scruti-
nului.

„1) Curăţirea instituţiilor statului; 
aceste instituţii trebuie eliberate de 
influenţa oligarhilor pentru a începe 
să funcţioneze adecvat; 2) Reformarea 
justiţiei. Aici avem probleme foarte 
mari. Acest aspect trebuie pus la pa-
chet cu combaterea corupţiei. Am-
bele aspecte sunt interdependente; 
3) Dezvoltarea economică, lucru care 
depinde de primele două”, a observat 
Tăbârţă.

Lipsa 
de experiență

Totul porneşte, în opinia comen-
tatorului politic, de la două elemen-
te-cheie: sinceritatea intenţiei şi 
competenţa echipei guvernamen-
tale. 

„Foarte multă lume spune că echi-
pa PAS are puţină experienţă. Nu are 
suficienţi oameni, deci, ar trebui să 
atragă oameni din exteriorul parti-
dului. Pe de o parte, Igor Grosu a 
spus că vor apela la oameni din afară, 
pe de altă parte, Natalia Gavriliţa a 
afirmat că PAS are suficienţi oameni 
să formeze de unul singur Guvernul. 
Aceşti doi oameni sunt principalii 
candidaţi să ocupe cele două funcţii 
în stat – preşedinte de Parlament şi 
premier.”

De asemenea, observatorul politic 
Nicolae Negru acordă o importanţă 
crucială formării echipei guverna-
mentale. 

„Tentaţiile sunt foarte mari. De-
pinde cum vor fi împărţite funcţiile în 
Parlament, cum vor fi selectaţi mem-
brii Guvernului. Vor încerca să facă 
un guvern din membrii PAS sau vor 
invita oameni din afara partidului. De 
exemplu, în 2001, în aceeaşi situaţie 
s-a pomenit Voronin. El a procedat 
profesionist, nu s-a limitat la membrii 
PCRM”, a subliniat el.

Tentaculele 
cleptocratice 
în instituțiile statului

Un obstacol foarte important în 
viziunea ambilor comentatori sunt 
elementele cleptocratice care au rămas 
în instituţiile statului. Este vorba de 
oamenii care au servit pe rând mai 
mulţi oligarhi şi care, urmând aceeaşi 
cale, vor continua să lucreze pentru 
interesele celor bogaţi şi puternici, 
indiferent care vor fi aceştia.

„Elementele regimului oligarhic vor 
opune rezistenţă. Eu nu cred că ele 

vor renunţa uşor, nu exclud că unele 
persoane vor părăsi Republica Mol-
dova”, estimează Ion Tăbârţă.

Mai mult, guvernarea PSRM–Blo-
cul ACUM a oferit multe exemple în 
care nu a reuşit să îi elimine din sistem 
pe funcţionarii foarte corupţi. Chiar 
dacă admitem că unele modificări au 
fost boicotate de socialişti, acest sce-
nariu ar putea să se repete, având în 
vedere justiţia coruptă.

În acest sens, Ion Tăbârţă pledează 
pentru unele acţiuni la care a recurs 
chiar guvernarea democraţilor pen-
tru a scăpa fără mari bătăi de cap de 
oamenii incomozi: „PAS ar putea să 
aplice metodele juridice folosite de 
Plahotniuc, de exemplu, demiterea 
unor funcţionari prin reorganizarea 
instituţională”.

La rândul său, Nicolae Negru ple-
dează pentru o curăţire „raţională şi 
echilibrată” a instituţiilor statului. 
„Dacă nu vor putea să organizeze filtre 
sau concursuri, ce să mai vorbim de 
guvernare?”, a întrebat el.

„Trebuie să recunoaştem că exis-
tă profesionişti în toate instituţiile 
statului, poate că nu sunt bine puşi 
la treabă. Dacă vor fi aduşi oameni 
complet noi, nu vor avea memorie 
instituţională.”

Tentațiile oamenilor 
de la catedră

În afară de această categorie de 
funcţionari, un pericol foarte mare 
pentru o guvernare eficientă sunt, în 
opinia celor doi comentatori, înşişi 
membrii PAS. 

„Tentaţia puterii este foarte mare. 
O bună parte din cei din PAS vor fi 
de la început oneşti şi frumoşi, după 
exemplul celor din PLDM. Numai că, 
după ce vor urca în funcţii înalte, ar 
putea să fie seduşi de banii oligarhi-
lor”, susţine Tăbârţă, relevând că mi-
lioanele cleptocraţilor îi pot influenţa 
pe mulţi politicieni care s-au pomenit 
subit în funcţii publice după ce au pă-
răsit catedra.

Nicolae Negru susţine că acum cei 
de la PAS ar trebui să fie vigilenţi în 
ceea ce priveşte instalarea în funcţii-
le-cheie, atât în ce priveşte posturile 
politice, cât şi cele publice.

„Eu cred acum că vom asista la un 
flux continuu de oportunişti, care vor 
umple rândurile PAS. Corupţia este 

greu de învins. Corupţii apar în rân-
durile noastre, ale cetăţenilor, care se 
lasă ademeniţi, nu rezistă anumitor 
tentaţii.” 

Transnistria, 
pârghia Moscovei

După anunţarea rezultatelor preli-
minare ale alegerilor, Rusia, prin vocea 
unui parlamentar, şeful Comitetului 
Dumei de Stat al Federaţiei Ruse pentru 
afacerile Comunităţii Statelor Indepen-
dente, Leonid Kalaşnikov, a reacţionat 
imediat şi a declarat că „va intensifica 
factorul său transnistrean”, dacă noul 
guvern al Republicii Moldova va opta 
pentru o politică antirusească.

În această privinţă, Nicolae Negru 
a observat că liderul PAS, Igor Grosu, 
ar avea o soluţie pentru diferendul 
transnistrean. 

„Toţi preşedinţii de până acum au 
crezut că, odată ce vor veni la putere, 
relaţia cu Rusia va fi diferită. Numai 
că s-au înşelat amarnic. Lui Lucinschi 
nu i-a ieşit nimic, Voronin s-a pomenit 
cu bariera în faţă când a încercat să 
ajungă la Corjova, iar Dodon, oricât 
de mult s-a umilit în faţa lui Putin, a 
fost criticat de Krasnoselski. Grosu 
nu trebuie să fie naiv.”

PAS, formațiunea proprezidențială, a înregistrat 
un scor excepțional la alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie curent. Acest partid 
a reușit să acumuleze 52,80% din sufragii, 

63 de mandate, o performanță aproape similară 
celei obținute de PCRM în 2001. Se crede că PAS, la 
fel ca PCRM acum 20 de ani, nu ar avea suficiente 
forțe să asigure o guvernare care să facă reforme 
fundamentale. 

În Georgia, televiziunile 
au încetat să emită 
pentru 24 de ore 

După agresiunea împotriva a peste 50 de jurnalişti şi 
decesul unuia dintre aceştia, patru canale de televiziune cer 
demisia primului ministru georgian, transmite lemonde.
fr. Patru staţii de televiziune independente georgiene şi-
au suspendat emisia pentru 24 de ore, miercuri, pentru a 
protesta împotriva atacurilor contra jurnaliştilor. Decesul 
lui Alexander Lachkarava a provocat manifestaţii violente 
în toată ţara. Acest cameraman, de 37 de ani, a fost lovit 
violent pe 5 iulie în timpul manifestaţiilor împotriva or-
ganizării unui marş LGBTQ+. 

Lukașenko cere ajutorul 
lui Putin 

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat 
sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea 
Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea 
Rusiei, în cadrul unei întâlniri cu omologul său Vladimir 
Putin, transmite dpa, citat de agerpres.ro. „Evoluţiile 
sunt nebuneşti. În fiecare zi se schimbă ceva”, a spus 
Lukaşenko la Palatul Naţional al congreselor de lângă 
Sankt Petersburg.

Rusia ţine în viaţă Belarusul din punct de vedere fi-
nanciar printr-un pachet de împrumuturi.

Ucraina: Avakov 
și-a prezentat demisia

Influentul ministru de Interne, Arsen Avakov, şi-a 
prezentat marţi demisia după ce a ocupat acest post de la 
revoluţia pro-europeană din piaţa Maidan din 2014, un 
record de longevitate în pofida mai multor scandaluri în 
centrul cărora s-a aflat, relatează AFP, citat de agerpres.
ro. „Cer să pot demisiona din postul de ministru de in-
terne”, a scris Avakov, 57 de ani, într-o scrisoare oficială 
către Parlament publicată de ministerul său. Plecarea sa 
trebuie să fie sprijinită printr-un vot al deputaţilor care 
urmează să aibă loc.

Germania nu 
intenționează să impună 
vaccinarea obligatorie 

Germania nu „intenţionează” să impună vaccinarea 
obligatorie împotriva COVID-19, a declarat marţi can-
celarul german Angela Merkel, mizând în continuare pe 
„bunăvoinţa” pacienţilor şi „publicitatea” în favoarea vac-
cinurilor, potrivit France Presse, citat de agerpres.ro. „Nu 
cred că putem câştiga încredere prin schimbarea a ceea 
ce am spus până acum, adică fără vaccinare obligatorie, 
dar cred că putem câştiga încredere făcând publicitate 
vaccinării şi, de asemenea, lăsând cât mai mulţi oameni 
să devină ambasadori ai vaccinului pornind de la propria 
experienţă”, a adăugat cancelarul german.

Polonia va achiziționa 
250 de tancuri americane 

Polonia va achiziţiona 250 de tancuri americane Abrams, 
în contextul în care această ţară încearcă să-şi consolideze 
apărarea, a anunţat miercuri ministrul apărării polonez 
Mariusz Blaszczak, transmit AFP şi Reuters, citate de 
agerpres.ro. Ministerul Apărării polonez a menţionat că 
acest contract vizează cumpărarea variantei M1A2 SEPv3, 
una modernizată, a tancurilor Abrams. De asemenea, par-
tea americană va asigura pachetul logistic şi de instruire 
aferent. Potrivit Reuters, valoarea contractului se ridică 
la 6 miliarde de dolari.

I.G.

M a p a m o n dProvocările teribile ale proeuropenilor în Republica Moldova după 
scorul excepțional al partidului proeuropean 

Ilie GULCA
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La cumpăna 
apelor

A - p o l i t i c e

Mai întâi, rămâne cum ne-am înțeles: 
greul abia începe. Ba nu, mai întâi 
trebuie să recunosc: scepticismul 
meu moderat nu s-a îndreptățit; eu 

eram convins că PAS va avea nevoie, pentru o 
majoritate parlamentară eficientă, să se alieze cu 
cineva. Și dacă o alianță cu PPDA (sau cu PUN) 
mi se părea firească, atunci una cu partidul RU 
(ce abreviere semnificativă!) mă punea în gardă. 
Gata, s-a încheiat. 

PAS ne-a surprins. Mai bine 
zis, ne-au surprins alegătorii, care 
pentru prima dată şi-au exprimat 
o certă dorinţă de a merge pe ca-
lea Europei. Opţiune ce trebuie 
respectată şi care nu trebuie dez-
amăgită.

Sigur că fiecare îşi vedea pro-
priul parlament cu o prezenţă 
cât mai mare a aleșilor săi. E re-
gretabilă lipsa din parlament a 
partidelor declarat unioniste şi a 
PPDA, cel care a iniţiat lupta cu 
corupţia şi statul capturat. Ultimii 
au avut o echipă bună şi prezen-
ţa lor în legislativ (chiar şi fără 
a fi la guvernare) era (şi ar mai 
fi fost) percutantă. Dar nu a fost 
scrutinul lor. 

În bună parte s-au votat idei, 
nu echipe şi programe. În cazul 
unioniştilor însă, problema e a 
partidelor. Liderii au crezut, con-
form unei tradiţii mai vechi, că 
cine are aspiraţii unioniste îi va 
vota. Nu a fost aşa, în cazul lor, 
spre deosebire de mulţi nostalgici, 
care au votat BECS nu graţie li-
derilor sau campaniei, ci de dorul 
unei patrii pierdute. Asta e. Celor 
care au rămas pe tuşă, meritând 
intrarea în teren, doar atât: dacă 
sunteţi serioşi, nu plecaţi departe. 
S-ar putea să mai fie nevoie de 
voi. Dar nu insist, voia boierilor.

Cea mai inspirată (şi dispera-
tă-transpirată) idee a scrutinului 
moldovenesc pentru parlamentare 
a fost constituirea Blocului Electo-
ral al Comuniştilor şi Socialiştilor. 
Acest Cernobîl al istoriei noastre 
recente, această statuie comună 
(avându-l la picioarele lor, pe 
piedestal, şi pe colhoznicul Şor) 
trebuia să piardă tocmai aşa: în 
bloc. Ca nişte mumii din aceeaşi 
dinastie, înmormântate în acelaşi 
sarcofag, din raţiuni ecologice. În 
acest fel lucrurile se limpezesc, 
or retragerea (în 2001) a agrari-
enilor în partidul lui Voronin (cu 
tot cu votanţi), iar apoi plecarea 
aceloraşi (şi cu aceiaşi votanţi) la 
Dodon produceau confuzii. Acum 
e mai limpede: rândurile nostalgi-
cilor după o nouă URSS se răresc 
simţitor, iar asta ne dă o şansă în 
plus. Priponul sovietic a putrezit.  

Schimbarea era absolut necesa-
ră, or cel mai mare pericol şi cea 
mai mare dezamăgire ar fi fost 
rămasul pe loc. În comparaţie 
cu ce am avut, e un enorm pas 
înainte. Pasul Maiei Sandu, în 
primul rând, dar o şansă pentru 
noi, toţi. Echipa ei poate forma, 
fără ca cineva să o încurce (şi 

Miracolul s-a întâmplat. Pentru 
prima dată în istoria de 30 de ani 
a Republicii Moldova, un partid de 
orientare proeuropeană obţine o 
majoritate de 50%+ în Parlament şi 
are posibilitatea de a forma singur 
Cabinetul de Miniştri şi de a cârmui 
ţara timp de patru ani de zile. 

Dacă ne uităm la harta electorală 
a RM începând cu anul 1994, când 
s-a desfăşurat primul scrutin par-
lamentar propriu-zis al republicii 

independente, observăm că, pe segmentul convenţional „proeuropean“ 
al eşichierului politic moldav, cele mai notabile performanţe le-au 
înregistrat Blocul Electoral „Moldova Democrată“, în 2005, cu 34 de 
locuri în legislativ, şi, desigur, Partidul Liberal Democrat, cu 32 de 
deputaţi în 2010. PAS a bătut însă ambele recorduri, aducând 63 de 
oameni în Parlament. 

Cum a fost posibilă minunea? Ar fi mai multe explicaţii.
Victoria PAS a fost, în primul rând, victoria Maiei Sandu. Este 

nedrept să pui cununa de lauri pe gâtul unui singur om în urma unei 
campanii electorale la care au muncit mii de oameni. Cohorte de 
membri şi susţinători, mai tineri şi mai puţin tineri, au străbătut ţara 
în lung şi în lat ca să obţină acest rezultat frumos. Şi totuşi… Care ar 
fi fost scorul PAS fără Maia Sandu? Politician tenace şi consecvent, 
aceasta şi-a îndeplinit promisiunea care a adus-o la Preşedinţie: a 
provocat criză guvernamentală şi, în consecinţă, alegeri anticipate. 
Electoratul voia să scape de (tot ce înseamnă) Dodon şi Sandu a făcut 
ce i-a stat în puteri ca să scoată pe tuşă guvernul şi legislativul-ma-
rionetă al acestuia.

Electoratul nu s-a arătat prea interesat de culisele şi nuanţele proce-
durilor legale. A vrut să creadă într-un Salvator şi în lucrarea acestuia, 
neglijând alţi factori care au jucat un rol important în declanşarea 
anticipatelor. O contribuţie esenţială a fost, de pildă, atitudinea mai 
mult decât cooperantă a Curţii Constituţionale – o chestie care le 
dă deja de gândit politologilor şi va fi o mare bătaie de cap pentru 
istoricii pasionaţi de adevăr şi nu de mitografie –, la care s-a adăugat 
şi… opoziţia neaşteptat de palidă a guvernării „tehnocrat“-socialiste. 
De altfel, un adevărat mister, modul în care au cedat socialiştii. De 
unde a venit această relativă pasivitate şi resemnare cu care fioroşii 
şi, de regulă, atât de agresivii socialişti şi-au acceptat înfrângerea 
constituţională (îmi imaginez cât de tare l-a amuzat pe un Plahotniuc 
reacţia PSRM la presiunile Maiei Sandu)? Ce a fost la mijloc? Spiritul 
lor fundamental democratic şi respectul congenital faţă de lege, sau 
poate retragerea sprijinului politic (şi nu numai) de la Moscova? Ori 
poate disensiunile din interiorul PSRM? Nu e un mare secret că Igor 
Nikolaevici îi agasează pe unii colegi într-o măsură la fel de mare 
ca şi pe oponenţii săi politici sau poporul siderat de fulminanta lui 
prestaţie ca preşedinte. Sau speranţa că, împreună cu comuniştii, dar 
şi cu Şor, vor obţine destule voturi ca să poată împiedica formarea 
unui guvern PAS?…

Un aspect decisiv a fost atitudinea Maiei Sandu însăşi, care s-a 
dovedit a fi un jucător politic dibace, peste aşteptările duşmanilor, 
dar şi ale multora dintre susţinători. Era greu de crezut că va ob-
ţine de una singură victoria, în ciuda sondajelor care o creditau cu 
peste o jumătate din voturi. Unii, inclusiv subsemnatul, au obiectat 
la maniera categorică cu care şi-a tratat aliaţii reali din trecut şi pe 
cei virtuali din viitor, refuzând orice alianţă care ar compromite-o. 
Obiecţiile veneau din teama că PAS ar fi putut să nu obţină numărul 
suficient de locuri pentru a forma un guvern, declanşând, astfel, o 
nouă criză politică. Preşedinta nu a împărtăşit aceste temeri. Încă-
păţânată şi hotărâtă, s-a lăsat călăuzită în totalitate de steaua ei, 
intuind că forţa cinetică acumulată de ea la prezidenţiale ar putea 
să propulseze şi PAS la guvernare. Ca şi toţi cei care au repurtat 
succes în politica moldovenească din ’91 încoace, Maia Sandu a 
arătat că îşi cunoaşte foarte bine electoratul. Ea a înţeles de ce au 
nevoie votanţii convenţional „proeuropeni“ din RM: de o singură 
forţă de „dreapta“, dirijată de un lider puternic şi ferm, coagulantă 
în interior şi sprijinită univoc din afară de Occident; de un şef de stat 
capabil să controleze şi guvernul, şi parlamentul (ca şi până acum, 
în fond), dar care să nu fie corupt şi să fie onest în toate privinţele, 
cel puţin la nivel de percepţie generală. Preşedintele ţării s-a erijat, 
abil şi inteligent, în aceste postùri şi a obţinut ce şi-a dorit. Apoi, 
chiar dacă ar fi luat doar o majoritate simplă, tot nu ar fi pierdut 
nimic, ca imagine. 

Faptul că victoria a fost la mustaţă, dată fiind prezenţa mai scăzută 
la vot (îndeosebi a tinerilor), echilibrată însă şi de absenţa sau de 
votul de protest al unei părţi însemnate a electoratului tradiţional de 
„stânga“, nu va mai conta de azi înainte pentru nimeni. Nuanţele se 
topesc, nu se mai văd şi nu se mai aud în larma pe care o fac învingă-
torii din ţară şi admiratorii entuziaşti din afară. Dar ele rămân şi vor 
ieşi în evidenţă la primele eşecuri ale guvernării.

(va urma)

H a r t a  l u m i i

O victorie la… 
PAS (I)

fără ca să poată da vina pe alţii), 
o guvernare pe tot palierul pute-
rii. O echipă cu credibilitate în 
UE şi SUA. Adevărat, Occidentul, 
după ce s-a fript cu ciorba subit 
înăcrită a „europeniştilor” Lean-
că-Filat-Plahotniuc va sufla şi în 
nevinovatul iaurt Sandu-Grosu.

Guvernul are de ridicat mai 
multe pietre de moară din ca-
lea spre Europa. Una e sistemul 
corupt până în măduva oaselor; 
alta e incompetenţa şi impotenţa 
administrativă, susţinută de cu-
mătrismul nostru tradiţional; iar 
cea mai grea sarcină e eradicarea 
justiției injuste. Cei care au luat 
cetatea (şi cetăţenii) în captivi-
tate nu vor ceda. Să sperăm însă 
că experienţa anului 2019 va fi 
de folos. Or tocmai vechea gar-
dă a sistemului, moştenită de la 
nomenclatura sovietică, urmată 
succesiv de slugile juridice ale lui 
Voronin, Plahotniuc, Dodon, va 
fi adevăratul oponent feroce al 
echipei PAS. Trompetele Bolea 
sau Ţârdea vor fi doar distractorii 
de serviciu. Fumigenele.

Ameninţările umbrelor trecu-
tului vor determina căile deloc 
simple ale noii direcții. Cineva 
compara PAS cu PCRM din 2001 
(ascensiune fulminantă, urmată 
de prăbuşire). Nu e o bună compa-
raţie, comuniştii nu dispăruseră, 
ei se revopsiră în socialişti (după 
cum anterior fuseseră agrarieni). 
Mai curând, PAS ar trebui să ia 
aminte la experienţa, deloc roz, 
a partidului lui Zelenski, care a 
intrat în parlament pe pârtia fă-
cută de preşedinte, iar azi are un 
rating de trei ori mai mic. Aici e 
de meditat: nimic nu e asigurat 
în politică, fiecare redută se re-
cucereşte zilnic.

Iar ca să nu rămân în urma 
celor care vin cu sfaturi pentru 
noua guvernare, propun o ime-
diată ofensivă, pe toate căile 
diplomatice, guvernamentale, 
parlamentare, prezidenţiale în di-
recţia Bruxelles-lui. Cu o solicitare 
ultimativă: ne-am cucerit dreptul 
să fim în Europa! Votul din 11 iulie 
demonstrează cu prisosinţă do-
leanţa oamenilor acestui pământ. 
Precizez: nu e vorba de sprijinul 
de bună vecinătate al UE, în con-
diţiile îndeplinirii angajamentelor 
şi efectuării reformelor. E despre 
sprijinul imediat, fie şi gradual, 
al demnitarilor UE pentru aspi-
rațiile europene ale moldovenilor 
(în paralel cu desfăşurarea fermă 
a reformelor). Asta ar fi sarcina 
esenţială a noii direcții, nu pulve-
rizarea banilor pentru programe 
populist-socialiste.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Adrian CIUBOTARU

În comparație  

cu ce am avut, 
e un enorm pas 
înainte. Pasul 

Maiei Sandu, în 
primul rând, dar 
o şansă pentru 

noi, toţi. Echipa 
ei poate forma, 

fără ca cineva să 
o încurce (şi fără 

ca să poată da 
vina pe alţii), o 

guvernare pe tot 
palierul puterii.
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MREAJA REȚELELOR

Actualele alegeri au pus puncte-
le pe „i”. Foştii mei colegi ex-libe-
rali s-au crezut titani, lideri, patri-
oţi, mai unionişti chiar decât Mihai 
Viteazul căci, după ce au trădat 
formaţiunea care i-a ridicat, şi-au 
„tras” fiecare câte un partid (-uţ)! 
Iată că a venit şi ziua, în care şi-au 
văzut adevărata „lungime a nasu-
lui”! Pentru că a distruge e mult 
mai uşor decât a construi ceva. Şi-

„Herculeșii” apoi, această soartă îi aşteaptă pe 
toţi cei, care scuipă în fântâna din 
care au băut. 

Toţi s-au văzut mai naşi decât 
„naşul”, crezând că partidul este un 
tren şi că poţi sări dintr-un vagon 
în altul, ajungând mai apoi loco-
motivă... Iată că nu-i aşa! Şi dovadă 
este votul alegătorului unionist... 
Trădând PL şi lovind în subsem-
natul din motive mercantile, aţi 
crezut că veţi îngropa formaţiunea, 
lăsând locul „gol” pentru propriile 
voastre partide. Nici n-aţi reali-
zat, că de fapt aţi lovit în propria 
voastră imagine şi v-aţi îngropat 
pe voi înşivă. Dumnezeu cu voi: ce 
aţi căutat, aceea aţi găsit. Fiecare 
dintre voi, însă, v-aţi crezut a fi 
un Hércule.

Voi, „mai-unioniştii” şi „mai-cu-
raţii” n-aţi înţeles că partid poli-
tic adevărat înseamnă OAMENI 
CONSTANȚI şi VERTICALI (adică, 
echipă), nu turişti trădători. 

După ce am văzut „politica” fă-
cută de voi în afara PL-ului şi felul 
în care „promovaţi” unionismul, 
nici grădina de la Coloniţa nu v-aş 
încredinţa s-o îngrijiţi, căci o veţi 
îmburuieni, nu să mai faceţi Unirea 
cu Țara!... Cum să uneşti, domnule, 
o ȚARĂ, când voi între voi nu vă 
puteţi uni, nu vă puteţi suporta, nu 
ştiţi cine-i mai marele „unionist”, 
când rivalizaţi, vă ponegriţi, ame-
ninţaţi cu „datul la bot”...

Dar poate totu-i mult mai sim-
plu şi degeaba dramatizez... Pentru 
că atunci când lucrezi la comandă 
şi interesul îţi poartă fesul, cauza 
stă pe ultimul plan. De aceea şi 
„rezultatul” este cel care este... 

Cu toate acestea, eu sunt opti-
mist. Şi celor, care au cu adevărat 
în inimă unionismul, le pot spune 
următoarele: lupta continuă până 
la victorie! Țara, în ciuda circum-
stanţelor şi ne-prietenilor, ne aş-
teaptă!

Nici nu s-a uscat bine cerneala 
de pe buletinele de vot, că Face-
bookul mioritic are ceva de spus. 

El ştie cum trebuie guvernată 
„ţara”.

El ştie cine trebuie să se regă-
sească în viitorul guvern.

El ştie de unde şi cum trebuie 
începută „lupta”.

El ştie ce-o să păţească (ai-ia-iai) 
Maia Sandu dacă nu-l ascultă: „Eu 
vă previn!”.

El îşi mai publică şi CV-ul pe Facebook, în caz că.
El se ceartă, încercând să puncteze cine, când şi cum a „îmbrăţişat 

fenomenul” MS: înainte sau după. 
El ar vrea-o pe preşedintă, într-o euforie neghioabă, şefă şi la Co-

troceni, Bruxelles sau chiar Washington. 
Nu mai bine candida Facebookul?

„Poporul” are sfaturi 
pentru „țară”

Raisa LOZINSCHI

Mă încearcă sentimente deosebi-
te, dureros de redat, de fiecare dată 
când îmi amintesc de foştii mei co-
legi de la ziarul ȚARA care ne-au 
părăsit, născându-se-n cer (unii ti-
neri de tot) de-a lungul zbuciumatei 
perioade de după independenţa din 
1991: Virgil Bohanţov, Ion şi Stela 
Butnaru, Vicu Tomencu, Oleg Gali-
ţev, Sergiu Cucuietu, Petrică Poiată, 
Petrică Bogatu..., sau de alţii atâţia 

colegi din echipa frontistă, de aici de la Chişinău şi din teritoriu, dispăruţi 
atât de fulgerător, unii în circumstanţe suspecte şi de o cruzime ieşită din 
comun, fiind loviţi cu ranga în cap ziua în amiaza mare (Valentin Cioba-
nu, 1998), aruncaţi de vii în fântână (primarul Andrei Buzu, Drăsliceni, 
2007) sau maltrataţi în „taxi” de persoane necunoscute şi aruncaţi în 
şanţul de pe marginea şoselei (cazul din 2003 al şefului Filialei Străşeni 
a PPCD, Nicolae Stratulat, căruia, după o şedinţă a Executivului PPCD 
ce durase până noaptea, i-au fost propuse, pe neaşteptate, serviciile 
unui „taxi”, de unde, după ce a fost ameninţat cu pistolul şi bătut cu 
ferocitate, a fost aruncat pe marginea drumului spre s. Cojuşna mai 
mult mort decât viu; agresiunile asupra lui i-au provocat răni trupeşti 
şi sufleteşti pe mulţi ani înainte; s-a stins în toamna lui 2012).

Nu sunt medic de formaţie şi nu am nimic cu această meserie, dar, 
involuntar, m-am întrebat de nenumărate ori: de unde, care-a fost 
cauza AVC-ului năprasnic suferit de Sergiu Cucuietu la doar 45 de 
ani (Sergiu Cucuietu, unul dintre cei mai deosebiţi, mai profunzi şi 
mai sensibili colegi ziarişti pe care i-am cunoscut)?; de unde această 
moarte subită, sfâşietor de neaşteptată, a lui Petrică Poiată la doar 
47 de ani?; cine a pus la cale şi a săvârşit atâtea crime asupra colegi-
lor noştri de la Front fără ca niciuna dintre ele să fie descoperită de 
organele de anchetă şi fără a ni se da vreo explicaţie pe marginea lor?

Tot aşa, azi, când fostul meu coleg de la Radioteleviziune şi de la 
ȚARA, Petrică Bogatu, ar fi împlinit 70 de ani, fără să vreau, mă întreb: 
care ar fi fost cauza adevărată a cancerului ce i-a atacat sistemul limfatic 
încă în 2008 (lucru ţinut de el în taină, aşa cum în taină a ţinut desele 
ameninţări la viaţa lui în perioada cât îşi elabora editorialele pentru pu-
blicaţia noastră ȚARA!) şi care l-a răpus acum mai bine de un an de zile?

Întrebarea îmi stăruie cu atât mai mult cu cât îmi sunt cunoscute alte 
atâtea circumstanţe în care s-au desfăşurat unele evenimente în 2008-2009, 
rămase necunoscute pentru membrii de rând ai PPCD şi pentru opinia 
publică în general: anume în acea perioadă sediul PPCD era transformat 
de Iu. Roşca în sediu local al neokaghebismului dughinist (aici îşi dădeau 
întâlnire factori ciudaţi care nu aveau nici în clin nici în mânecă cu activitatea 
partidului şi care comunicau doar în limba rusă; tot aici avea loc procesul 
de pregătire pentru tipar a unor publicaţii destinate zonei separatiste 
transnistrene şi celei găgăuze!); eu personal şi alţi colegi din conducerea 
PPCD nu mai aveam acces la acţiunile decizionale din cadrul organizaţiei 
fiind supuşi unor acte de ameninţare şi filaj securistic etc.

Anume în acea perioadă, Iu. Roşca era instalat, fără acordul nostru, 
în funcţia de vicepremier pentru securitate în Guvernul Greceanâi, 
aceasta fiind de fapt răsplata acordată de Putin pentru trădarea şi 
distrugerea PPCD-ului!

Este trist să ne dăm seama, după mulţi ani din viaţa noastră, că destinul 
multora dintre cei care am constituit nucleul fostului PPCD, de orientare 
creştină şi românească, ne este marcat, împotriva voinţei noastre, de cri-
mele şi actele de trădare ale uneltei FSB-ului ajunsă în fruntea organizaţiei.

Dacă foarte mulţi dintre fraţii noştri frontişti au fost înrolaţi, în 
1992, de KGB-ul de la Chişinău, în detaşamente de „voluntari” pentru 
a fi împuşcaţi cu luneta din spate în războiul de la Nistru, dacă un 
primar al Chişinăului cu conştiinţă românească ca Nicolae Costin, şi 
alţii ca el, au fost ucişi de KGB prin iradiere, unii dintre colegii mei 
de la ȚARA, mă încumet să spun acum, au avut aceeaşi soartă.

Petrică Bogatu este unul dintre ei, cel mai temerar, mai profund 
şi mai lucid analist politic care a înfruntat şi a sfidat sistemul antiro-
mânesc din Basarabia.

Dumnezeu să-l odihnească!
12 iulie 2021

Astăzi, Petrică Bogatu 
ar fi împlinit 70 de ani!

Mihai GHIMPU

Ștefan SECĂREANU

Sper foarte mult că la una din 
primele şedinţe ale noului Guvern 
vor fi micşorate toate tarifele 
pentru serviciile Agenţiei Servi-
cii Publice, va fi demis omul lui 
Nichiforciuc din funcţia de şef al 
ASP şi să fie pornit un audit am-
plu pe toată perioada de activitate 
a instituţiei, începând din anul 

Câteva sarcini prioritare 
pentru viitorul Guvern

fondării, 2017.
Acolo este o schemă criminală, 

care a prejudiciat statul cu mi-
nimum câteva sute de milioane 
de lei.

***
Următoarea sarcina prioritară 

pentru viitorul Guvern – stopa-
rea importului combustibilului 
în Transnistria fără achitarea im-
pozitelor. Vă amintesc că, anual, 
două companii din Tiraspol (Şerif 
şi Tiroiltreid), dar care deţin licen-
ţe ANRE, importă prin R. Moldova 
pentru R. Moldova circa 50 de mii 
de tone de motorină şi 30 de mii 
de tone de benzină. Fără a plăti 
un bănuţ de accize sau TVA. Bu-
getul naţional pierde anual de la 
acest gest generos faţa de regiunea 

Alexandr SLUSARI

separatistă peste 0,5 MILIARDE 
lei. O bună parte din carburanţi 
ajunge la Grupul Operativ al Tru-
pelor Ruse, amplasate pe malul 
stâng al Nistrului.

Serviciile de transport pentru 
aceste operaţiuni de import al 
combustibilului pentru Trans-
nistria sunt acordate de către 
compania Estcon Construct, care 
aparţine juridic feciorului lui Ale-
xandru Pânzari (fostul ministru al 
apărării, PD) şi care controlează 
compania petrolieră Tirex Petrol.

Este important ca Guvernul 
PAS printre primele decizii să 
oprească acest dezmăţ de trădare 
a intereselor Republicii Moldova, 
însoţit de pierderile enorme pen-
tru bugetul naţional.

Imaginile publicate recent care 
îl înfăţişează pe fostul preşedin-
te al R. Moldova, Igor Dodon, cu 
arma în mână, ucigând fără niciun 
pic de milă mistreţi, ţinuţi într-un 
ţarc (ceea ce nicidecum nu seamă-
nă a vânătoare, ci mai degrabă a 
ucidere în serie) ne dovedeşte că 
perversiunea e, de fapt, parte a 
naturii sale. Toate perversităţile 
sale, politice şi morale, nu sunt 
decât emanaţii ale acestei perver-

O nimicnicie care nimicește
siuni ce-i constituie structura de 
fond a personalităţii.

Nu ai nevoie de vastă expertiză 
ca să-ţi dai seama de calificarea pa-
tologică a acestui individ. Imaginile 
sunt concludente: Igor Dodon com-
portă toate însemnele profilului de 
psihopat. E o totală lipsă de milă, 
empatie, remuşcare sau regret. În 
locul lor – o cruzime patologică şi 
o plăcerea morbidă a răului. 

Plăcerea uciderii, plăcerea 
de a provoca suferinţă unei alte 
vieţuitoare şi plăcerea de a lua 
viaţa unei fiinţe inocente este 
întru totul nefirească pentru fi-
inţa umană, fiind, astfel, una din 
cele mai grave forme de perversi-
tate. Plăcerea uciderii este, în mod 
determinat, o plăcere patologică.

În fapt, violenţa patologică 
şi plăcerea ce ţi-o procură 
suferinţa şi moartea celuilalt, fie 

că vorbim de persoane umane 
sau nonumane, ascunde o imensă 
insatisfacţie faţă de sine şi o uriaşă 
frică de sine derivată din această 
nemulţumire faţă de sine. Pur şi 
simplu, omul care nu simte nevoia 
să fugă din faţa propriului sine, 
cel care nu are teamă de întâlnirea 
cu propriul sine, nu va ucide ni-
ciodată din plăcere. Când se fuge 
din faţa propriului sine? Se fuge 
atunci când acest sine ne amenin-
ţă. Or, sinele, cu adevărat, nu ne 
înspăimântă decât atunci când e 
o simplă nimicnicie. Numai de un 
sine pe care nu-l mai întâlneşti 
vei vrea să fugi. Iar această fugă 
de propria nimicnicie, în formele 
ei patologice şi perverse, devine 
nimicire şi sugrumare a vieţii ca 
atare. Plăcerea uciderii e plăcerea 
pe care o trăieşte o nimicnicie care 
nimiceşte.

Alexandru LUPUȘOR

Asta mi se pare și mie suspect
Cînd în ultimii ani întreaga (aparentă) căţăleală politică din R. 

Moldova s-a axat tocmai în jurul acestui scandal al furtului miliardului, 
sau cum i se mai zice, în care Şor este ţinut de suspect major, şi Şor 
obţine atîtea procente cît să intre în parlament, în ciuda faptului că e 
fugar în Israel, nu şi-a făcut campanie local ş.a.m.d. 

Nu ne povesteau „experţii” despre această dispoziţie anti-corupţie şi 
anti-hoţie care pluteşte în societatea moldovenească? De unde scoate 
Şor aproape 6% în acest context de – ni se transmite – *renaştere 
morală* a societăţii moldoveneşti?

Legăturile istorice ale lui Şor cu Lucinschi ar putea fi o explicaţie. 
https://deschide.md/.../Ilan-%C8%98or-scap%C4%83-de...

 

Marcela ȚUȘCĂ
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Butucul de cărți 
al lui Cavcaliuc
Ce nu inventează partidele politice pentru 

a accede la conducere! Partidul Acasă 
Construim Europa (PACE) a distribuit 
populației în calitate de material electoral 

informativ pachete de cărți, pe care sunt reproduse 
fotografii cu membrii săi. Președintele partidului, 
Gheorghe Cavcaliuc, este unul dintre cei patru Ași 
– de caro. Ceilalți trei pe care Cavcaliuc i-a inclus cu 
titlu de As sunt Denis Roșca, prim-vicepreședinte 
al partidului său – de roșu, Vladimir Botnari, 
vicepreședintele formațiunii – de pică, și un alt 
vicepreședinte – Alexandru Grumeza – de treflă. 
Expertul în PR, Cristian Saulea, susține că acțiunea 
„este o confirmare a degradării prin care trece clasa 
politică din R. Moldova”. 

În ultima săptămână, până la 
alegerile parlamentare anticipate, 
simpatizanţii PACE au distribuit 
2000 de pachete de cărţi de joc, 
a câte 36 la număr, şi la piaţa 
„Calea Basarabiei” din Chişinău, 
îndemnând cetăţenii să-i susţină 
la alegerile de duminica trecută, 
11 iulie 2021.

Indignată, o chişinăueancă a 
luat cărţile de joc din simplă cu-
riozitate ca să se convingă dacă 
acestea sunt chiar cărţi de joc 
şi să vadă cine se regăseşte în 
ele. Sub anonimat, femeia ne-a 
spus că „mare e miza şi dorinţa 
pentru putere a celor care as-
piră la ea. Pentru că, ajungând 
acolo, se gândesc doar la ei şi 
cum să ne jecmănească pe noi, 
poporul”.

„Șestiorka” cu sloganul 
„Votul tău contează”

Menţionăm că toate cărţile 
au imprimate pe ele fotografiile 
membrilor PACE, doar că pe cifra 
„6” se regăsesc sloganurile „Votul 
tău contează” şi îndemnul „Mergi 
la vot, votează PACE!”. 

(Probabil, pentru a evita asoci-
erea cu „şestiorka” sau şase, ter-
men din argoul puşcăriaşilor ruşi, 
care îi este prea bine cunoscut lui 
Cavcaliuc, însemnând o persoană 
care se află la dispoziţia cuiva şi 
îndeplineşte întocmai poruncile 
unui lider interlop.)

În calitate de popă (rege) de 
caro este imprimat pe cărţile de 
joc Livii Baziuc, popă de roşu e 

Vladislav Erhan, popă de treflă e 
Lilian Bacalîm, iar de pică e Ion 
Straciuc.

Femeile din PACE 
sunt dame

În postura de damă de pică 
(aluzie la «Пиковая дама» de 
Aleksandr Puşkin) apare secretara 
generală a PACE, Nadejda Tatar-
ciuc. Damă de treflă e Margarita 
Răducanu, de roşu – Valentina 
Geamănă, iar de caro – Tatiana 
Bordeianu. 

Juveţii sunt Denis Sava, An-
drei Naari, Tudor Balan şi Petru 
Ivasciuc. 

Ar mai fi de observat că butucul 
de cărţi începe de la 6, adică poate 
fi folosit, eventual, doar pentru 
„Durak” („prostul – un joc simplu 
de cărţi din Rusia), nu şi pentru 
partide de Poker, bunăoară, sau 
alte jocuri care presupun un efort 
intelectual şi au devenit probe 
sportive.

Iar pe verso sunt adresele de 
pe reţelele de socializare ale par-
tidului politic PACE.

Ideea „originală” 
a partidului 
politic PACE

Purtătoarea de cuvânt a PACE, 
Victoria Kriukova, a spus pen-
tru GAZETA că „Partidul politic 
PACE, pe lângă pliantele tradiţi-
onale, a prezentat echipa noastră 
într-un mod inedit. Cărţile de joc 
PACE includ poze cu membrii for-
maţiunii, informaţii de bază des-
pre aceştia, indemnul de a merge 
la vot. Suntem bucuroşi că cetă-
ţenii au apreciat pozitiv această 
idee, care le-a părut originală”.

Victoria Kriukova a ţinut să 
precizeze că, anterior, „Partidul 
PACE a împărţit zeci de mii de 
cărţi cu literatură artistică şi de 
instruire în toată ţara, în şcoli şi 
biblioteci publice.”

Din informaţia de pe cutiile 

De ce nr. 6 din cărțile lui Cavcaliuc nu au votat pentru el?

Victoria POPA

de cărţi, este vorba de un tiraj 
de 2000 de pachete achitat din 
Fondul electoral. Cutiile au fost 
tipărite la 21 iunie 2021, la tipo-
grafia Europres SRL.

„O confirmare 
a degradării clasei 
politice din 
Republica Moldova”

Expertul în PR, Cristian Sau-
lea, a comentat „ideea originală 

a PACE” pentru GAZETA de Chi-
şinău. 

„Este boala pe care o au parti-
dele mici, care încearcă să ajungă 
în vizor, ca subiect de presă. Acţi-
unea electorală la care ne referim 
este confirmarea acestui fapt. În 
acelaşi timp, orice partid, pe lângă 
faptul că trebuie să devină cunos-
cut, să iasă în evidenţă, are şi o 
responsabilitate morală faţă de 
alegătorul său.

Materialele acestea nu le fac 
faţă unor politicieni care vor 
să ajungă în viaţa politică şi să 
schimbe lucrurile în stat. În comu-
nicare există nişte limite, reguli 
de bun-simţ şi de morală, pe care 
orice specialist de comunicare nu 
le va încălca. 

În orice campanie electorală, 
în staff-urile partidelor se dă o 
bătălie morală pentru bunul-simţ 
şi decenţa de a face sau a nu face 
unele lucruri”, ne-a comunicat 
Cristian Saulea, precizând că totul 
rămâne la discreţia fiecărui staff 
electoral. 

„Au sărit peste cal”

„PACE şi-a obţinut rezultatul 
dorit, acţiunea a devenit subiect 
de presă, dar în acelaşi timp, pe 
termen mediu şi lung, orice astfel 
de iniţiative, materiale electora-
le, care nu au nimic în comun cu 
politica, au un efect negativ”, a 
adăugat Saulea.

În opinia expertului în PR, 
„prin acest tip de materiale elec-

torale, PACE a trecut de limita 
bunului-simţ. Aceasta nu este 
prima abatere. În general, toa-
tă campania electorală pe care a 
făcut-o PACE s-a bazat pe astfel 
de elemente de şoc. Vă amintiţi 
că şi la începutul campaniei elec-
torale PACE s-a lansat cu o dom-
nişoară ieşită dintr-un sicriu. Au 
sărit peste cal. Este o confirmare 
a degradării prin care trece clasa 
politică din Republica Moldova. În 
esenţă, în orice campanie, chiar şi 
partidele mici se bat pentru a fi re-
cunoscute sau a fi votabile în baza 
unui program electoral, a unor 
promisiuni electorale. Or, ceea 
ce am văzut în această perioadă a 
fost de fapt o campanie bazată pe 
emoţie. Dar şi aici există limite”, 
a spus expertul PR.

Nicolae Panfil, directorul pro-
gramului „Monitorizarea procese-
lor democratice” de la Asociaţia 
Promo-Lex, ne-a spus că în acest 
caz nu este nicio încălcare din 
punct de vedere legal.

„Cărţile de joc nu sunt interzi-
se în vânzare. Dar este aspectul 
moral. E o chestiune subiectivă, 
pe care fiecare o apreciază în felul 
său. Cu certitudine, după cum aţi 
văzut, acţiunea a rămas în memo-
ria oamenilor. Candidaţii încearcă 
să fie cât mai ingenioşi ca să fie 
ţinuţi minte. În unele situaţii le 
reuşeşte.” 

La alegerile parlamentare an-
ticipate din 11 iulie pentru PACE  
au votat 18.777 de votanţi, adică 
1,28%.

Purtătoarea

de cuvânt a PACE, 
Victoria Kriukova, a 

spus pentru GAZETA 
că „Partidul politic 

PACE, pe lângă 
pliantele tradiţionale, 

a prezentat echipa 
noastră într-un mod 
inedit. Cărţile de joc 
PACE includ poze cu 
membrii formaţiunii, 

informaţii de bază 
despre aceştia, 

indemnul de a merge 
la vot. Suntem 

bucuroşi că cetăţenii 
au apreciat pozitiv 
această idee, care 

le-a părut originală”.



11

Vineri / 16 iulie / 2021social-politic      de atitudine
D I G E S T

„Să deschidem și noi 
ochii mai larg către ei”

Am selectat pentru cititorii noștri câteva 
crâmpeie din reacțiile mass-mediei din 
România la evenimentul electoral de 
duminica trecută. „Românii s-au deșteptat 

în săraca și chinuita Moldovă! Să deschidem și noi 
ochii mai larg către ei și să le fim alături în bătălia 
departe de a fi sfârșită cu tentaculele doar retrase, 
nu și retezate, ale Imperiului... Poate că a venit în 
sfârșit vremea să fie umplut cu substanță și sens 
sloganul președintelui Iohannis: Pas cu PAS”, scrie 
Cristian Tudor Popescu.

Ghinion
Cu ocazia alegerilor din Repu-

blica Moldova, am aflat de existen-
ţa unui Şor, care – spun oamenii 
cinstiţi – zboară de ani buni pe o 
coadă de mătură, pârjolind cam tot 
ce-i iese-n cale (şi mai ales bănci).

Nici nu ştiu prin ce-ntâmplare, 
proastă dispoziţie a astrelor de 
bună seamă, am ajuns să am trei 

litere în comun cu acest domn.
Ghinion.
L.E. Aud că domnul Şor ar fi miliardar. Iată o diferenţă grăitoare 

(mi-a venit inima la loc): orice număr care are în coadă mai mult de 
trei zerouri este, pentru mine, o abstracţie plutitoare în legendarul 
univers al aritmeticii.

Mihai ȘORA

Într-o analiză publicată de ADE-
VARUL, expertul de la Bucureşti, 
Iulian Chifu, insistă de demitizeze 
teorii din spatele unor atacuri, une-
le dintre care, spune el, sunt de-a 
dreptul parte a formulei de decre-
dibilizare a României la Chişinău. 
„Vom face acest lucru prin deschi-
derea unor dosare mai discrete ale 
acţiunilor Bucureştiului. Ele sunt 
transparente, poate nu suficient de 
subliniate, niciodată reunite sinte-
tic şi oferite publicului, pentru că 
acest pas conţine anumite riscuri”, 
potrivit autorului. 

Aşa sau altfel, el constată că, 
în final, României i se datorează 
readucerea conflictelor îngheţate 
pe agenda Uniunii Europene, prin 
reuniunea în format Gymnich de 
la Lisabona, la iniţiativa Români-
ei. De asemenea, Bucureştii sunt 
merituoşi pentru întreaga discuţie 
vizând noul acord privind Partene-
riatul Estic ce conţine elementele 
de securitate şi apărare şi care vi-
zează şi implică statele Ucraina, 
Georgia şi R. Moldova. „Fireşte că 
aria multilaterală a sprijinului în 
problematica Republica Moldova 
este mult mai largă, ca şi spaţiul 
negocierilor, cooperării şi coor-
donării cu actori terţi pe aceas-
tă problematică. De aceea, orice 
evaluare ar trebui să conţină şi 
un context mai larg, prin discuţii 
fundamentale cu actorii implicaţi 
în politicile şi aplicarea Strategiei 
României vizând Republica Moldo-
va”, subliniază Iulian Chifu.

„Una dintre puținele 
vești bune”

Ion M. Ioniţă, senior-editor la 
ADEVARUL, semnează un edito-
rial în care vorbeşte despre ale-
gerile anticipate din R. Moldova, 
afirmând că victoria detaşată a 
PAS este una dintre puţinele veşti 
bune, în vremuri în care lumea s-a 
obişnuit cu veştile rele parcă fără 
de sfârşit. „Secretul victoriei este 
tenacitatea doamnei Maia Sandu 
de a nu se abate de la obiectivul 
strategic, obţinerea puterii execu-
tive şi legislative pentru a putea 
face ceea ce cetăţenii Republicii 
Moldova aşteaptă să facă. Altfel, 
mandatul de preşedinte ar fi rămas 
doar o iluzie”, crede autorul. El 
remarcă faptul că mulţi au criticat 
„aroganţa” PAS şi, implicit, a Ma-
iei Sandu, de a nu pleca urechea 
în faţa unor asemenea pretinşi 
prieteni, în realitate fără niciun 
fel de capital electoral, aşa cum 
rezultatele alegerilor au dovedit-o 

pe deplin. 
„Maia Sandu a avut dreptate, 

nu a fost vorba despre aroganţă 
şi nici despre propagandă făcută 
cu surle şi trâmbiţe, pur şi simplu 
a spus oamenilor că dacă vor să 
dea Republicii Moldova o şansă, 
nu au decât un singur partid de 
votat, PAS, şi nimic mai mult. Aşa 
au dispărut şi falşii pro-europeni, 
şi falşii reformişti, şi falşii pro-ro-
mâni, şi falşii unionişti”, punctează 
Ion M. Ioniţă.

„Rusia nu a vrut 
să sprijine un perdant”

Într-un interviu la EUROPA LI-
BERĂ, analistul occidental Vladi-
mir Socor afirmă că liderul PSRM, 
Igor Dodon, ar fi fost trecut pe linie 
moartă de Kremlin, iar în curând 
i se va găsi un înlocuitor. Dodon 
l-ar fi dezamăgit pe Vladimir Putin 
de cel puţin două ori, iar din acest 
motiv Rusia nu a vrut să sprijine un 
perdant la alegerile parlamentare 
de duminică, dar nici la prezidenţi-
alele de anul trecut, este de părere 
expertul. El mai crede că Rusia nu 
a sprijinit Blocul electoral al Co-
muniştilor şi Socialiştilor pentru 
că nu doreşte să-şi complice şi mai 
mult relaţiile cu Occidentul, după 
complicaţiile imense pe care le are 
cu Ucraina. 

„Rusia are o agendă graduală şi 
R. Moldova în această perioadă nu 
se numără printre priorităţile ei. 
Dacă Rusia ar fi reuşit să aducă la 
putere PSRM sau o coaliţie pro-ru-
să de stânga, ar fi fost obligată să 
preia întreţinerea economică a R. 
Moldova”, spune Socor, potrivit 
căruia, Moscova doreşte să men-
ţină R. Moldova într-o zonă gri şi 
să dea UE sau, eventual, României 
sarcina de a o întreţine economic.

„Cartea Durleșteanu”, 
începutul sfârșitului 
pentru Dodon

„Cum au fost învinşi Rusia şi 
Dodon în Republica Moldova” este 
titlul unei analize pe G4MEDIA, în 
care portalul din România observă 
că unul dintre momentele-cheie 
care au dus la declanşarea alege-
rilor anticipate, soldate cu victo-
ria zdrobitoare a PAS, este cel în 
care Igor Dodon a fost lăsat baltă 
de propriul „as din mâneca” prin 
care voia să-şi perpetueze puterea 
până la finalul legislaturii fostului 
Parlament, respectiv 2023. 

Este vorba despre ceea ce jurna-
liştii de la Bucureşti numesc „car-

tea Durleşteanu”, referindu-se la 
fosta candidată a PSRM la funcţia 
de prim-ministru, care a renunţat 
în ultimul moment la această ca-
litate. „Partida jucată de Mariana 
Durleşteanu, pe care Dodon o cu-
noştea de pe vremea când ambii 
lucrau la Ministerul Economiei în 
perioada primului mandat prezi-
denţial al comunistului Vladimir 
Voronin (2001-2005), marchează, 
de facto, efectul de domino ce a 
urmat şi care a culminat cu declan-
şarea alegerilor anticipate”, scrie 
Mădălin Necşuţu pentru G4Media. 
Iar acum, în opinia lui, pierderea 
alegerilor nu numai că îl va arunca 
în opoziţie pe Igor Dodon, dar va fi 
greu pentru el să-şi mai continue 
cariera politică la vârf. „În circa 
patru luni de zile, Igor Dodon a 
pierdut totul, iar „cartea Durleş-
teanu” a fost începutul sfârşitului 
pentru el”, conchide autorul.

„Am avut o guvernare mai 
populistă decât 
populiștii din AUR”

Fostul deputat moldovean, 
Vadim Pistrinciuc, în prezent di-
rector al Institutului Pentru Iniţi-
ative Strategice, explică la RADIO 
FRANCE INTERNATIONAL scorul 
extrem de mic obţinut la alegerile 
din R. Moldova de unioniştii de 
la AUR, mai ales dacă e compa-
rat cu reuşita lor surprinzătoare 
la parlamentarele de anul trecut 
din România. „Pentru noi nu e o 
surpriză. (...) Noi am avut o guver-
nare mai populistă decât populiştii 
din AUR. La noi mainstream-ul 
este suficient de populist încât îi 
face necompetitivi pe alţi populişti 
adevăraţi”, spune expertul. Un alt 
motiv pentru care AUR a eşuat, în 
opinia sa, este faptul că persoanele 
care au reprezentat acest partid 
nu sunt noi pe scena politică din 
R. Moldova, ci au plecat din alte 
partide aflate în derivă. „Oamenii 
au văzut asta doar ca pe o încercare 
a lor de a ajunge iarăşi în politi-
că, în Parlament”, argumentează 
Pistrinciuc. 

ZIARUL NAȚIONAL citează 
opinia jurnalistului român Cris-
tian Tudor Popescu, convins că 
victoria unui partid proeuropean 
la alegerile parlamentare din R. 
Moldova e „ceva uimitor, unic şi 
emoţionant”. Astfel, potrivit aces-

tuia, R. Moldova a făcut primul pas 
mai hotărât de a scăpa de influenţa 
Kremlinului. El mai crede că Ro-
mânia trebuie să fie în continuare 
alături de R. Moldova. „PAS luptă 
pentru intrarea R. Moldova în UE, 
dar nu pe calea unirii cu România, 
ci prin propriile-i puteri şi voinţă. 
…Românii s-au deşteptat în săraca 
şi chinuita Moldovă! Să deschidem 
şi noi ochii mai larg către ei şi să le 
fim alături în bătălia departe de a fi 
sfârşită cu tentaculele doar retra-
se, nu şi retezate, ale Imperiului”, 
conchide Cristian Tudor Popescu.

„Pentru fiecare 
Viktor Orbán ne trebuie 
o Maia Sandu”

Europarlamentarul român 
Dragoş Tudorache semnează un 
comentariu pe DIGI 24, intitulat 
„Pentru fiecare Viktor Orbán ne 
trebuie o Maia Sandu”. El se arată 
tentat să numească minune scorul 
obţinut de PAS la alegerile din R. 
Moldova. „Puterea lecţiei pe care 
ne-a oferit-o cu generozitate Maia 
Sandu stă în simplitatea ei. Faptul 
că am asistat la o demonstraţie că 
binele poate să învingă de două ori 
în mai puţin de un an este dincolo 
de orice optimism politic. Aveam 
nevoie de această demonstraţie 
nu doar în România, dar cred că 
în întreaga Europă”, scrie Tudo-
rache. Toate acestea, potrivit eu-
rodeputatului, deoarece, dacă din 
perspectiva Bruxelles-ului situaţia 
din Ungaria lui Orban e dificilă, cea 
din R. Moldova părea oricum puţin 

rezolvabilă într-un viitor apropiat. 
„Simbolic, figura luminoasă a Ma-
iei Sandu se contrapune în aceste 
zile figurii sulfuroase a lui Viktor 
Orban”, afirmă el.

Portalul SPOTMEDIA publică 
opinia analistului politic Laurenţiu 
Pleşca, potrivit căruia, de îndată 
ce Maia Sandu împreună cu PAS 
au declanşat alegeri parlamentare 
anticipate în R. Moldova era clar 
pentru toată lumea că acest par-
tid are şanse foarte mari să obţină 
majoritate de sine stătător. Nefiind 
convins că PAS ar deţine o ma-
joritate constituţională, expertul 
român trasează câteva priorităţi 
pentru noua putere de la Chişinău: 

„Printre temele dezbătute de so-
cietatea moldovenească se regăsesc 
creşterea atribuţiilor preşedintelui 
R. Moldova şi îndreptarea către o 
republică semi-prezidenţială. De 
asemenea, numirea limbii oficiale 
a R. Moldova în Constituţie, din 
limba moldovenească în limba 
română. O altă schimbare a Con-
stituţiei ar putea fi modificarea 
unităţilor administrative din ra-
ioane în judeţe, chestiune care ar 
reduce aparatul administrativ şi ar 
economisi sume serioase la bugetul 
statului. O altă temă care ar nece-
sita o modificare constituţională 
este reducerea numărul de par-
lamentari de la 101 la 61 pentru a 
reduce cheltuielile şi a putea limita 
traseismul politic atât de răspândit 
pe scena politică moldovenească”, 
consideră Laurenţiu Pleşca.

V.V.
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– Dragă Cristina Hermeziu, 
felicitări pentru volumul de 
poezie „Între timp îți vezi 
de viața ta” apărut la Editu-
ra Junimea. Toate poemele 
din acest volum sunt scrise 
la Paris? Cum s-a întâmplat 
revenirea la poezie, după o 
perioadă consacrată jurna-
lismului? 
Întrebarea dvs. mă face să rea-

lizez că, dacă Parisul era o condiţie 
clar afişată a primului meu volum 
de versuri, intitulat „Parisul nu 
crede în lacrimi” (Junimea, 2017), 
ca o parafrază la un film celebru, el 
nu mai este atât de asumat declara-
tiv în al doilea volum, deşi arealul 
poemelor, în marea lor majoritate, 
e tot pe Sena. Poezia m-a ajuns 
din urmă la mutarea în Franţa, ca 
dublă tensiune a înstrăinării: mai 
întâi a limbii originare, care s-a 
trezit în concurenţă cu o alta în 
mod cotidian, şi mai apoi o tensi-
une a cotidianului însuşi, a cărui 
stranietate (adică străinătate) e 
sursă continuă de mirare interi-
oară şi de decalaj al privirii. În pa-
ranteză fie spus, nu e nicio legătură 
între felul de a fi al francezilor şi 
felul de a fi al românilor, în ciuda 
apropierilor cultural-istorice. Iar 
eu chiar cred că poezia are nevoie 
de sărituri de pe fix, ea survine în 
decalaj, fie el existenţial, lingvistic, 
sentimental, emoţional, geografic, 
cultural etc. Mai precis, decalajul 
e un accelerator de poezie.

– În volumul „Între timp 
îți vezi de viața ta”, un per-
sonaj obsedant e timpul. 
Țineți minte vreun episod 
din copilărie când ați simțit 
că trebuie să vă luptați cu 
timpul?
Timpul e marele nostru capital, 

e singurul nostru zăcământ, dar 
n-o spun în sens moralizator, ci aş 
zice în sens metafizic. Nu mă inte-
resează sensul acela injonctiv, de 
genul e păcat să ne risipim timpul 
vieţii cu futilităţi, cu nimicuri, sau 
mă interesează doar în măsura în 
care futilităţile şi nimicurile asta 
fac, sunt revelatoare de timp, de 
timp pur, îl fac să apară, îl deve-
lopează ca materialitate fluidă, ca 
substanţă brută, adică nerafina-
tă, a existenţei. Îmi dau seama că 
explicând conceptul de timp aşa 
cum transpare el în volum, mă în-
depărtez mult de întrebarea dvs. 
Aici mă tem că sunt de acord cu 
un clişeu: în copilărie timpul nu 
există, conştiinţa temporalităţii e 
un dat (tragic, zic unii) al matu-
rităţii. Nu m-am luptat defel cu 
timpul în copilărie, fie şi numai 
pentru faptul că toate cărţile citite, 
toate poveştile (din care nu mai 
ieşeam, o dată cu vârsta) erau fal-
duri, pliuri spectaculoase de timp. 
Dar eu zic că poezia e cea care m-a 
împăcat cu timpul. Deşi am scris 
şi în facultate, când am publicat 
prin reviste şi frecventat cenacluri, 
am debutat în volum târziu. E pe 

deplin asumat, pentru că da, între 
timp îţi vezi de viaţa ta. 

– Născută la Iași, în „ne-
antul valah”, ce cărți v-au 
determinat să evadați din 
acest neant?
Cu cărţile am avut totdeauna 

o relaţie specială şi pentru faptul 
că mama mea a fost bibliotecară 
la Biblioteca universitară Mihai 
Eminescu  din Iaşi – un adevărat 
templu cultural de unde îmi veneau 
cărţile pe tavă, şi mai apoi şefa Bi-
bliotecii Facultăţii de Litere. Am 
crescut cu această imagine în faţa 
ochilor: zidurile nu au altă funcţie 
decât să fie capitonate cu rafturi de 
cărţi! Acasă, părinţii aveau biblio-
teci cât peretele, biblioteci-mobilă 
din lemn de stejar pline cu sute şi 
sute de cărţi, cărora tata le făcea 
inventarul şi le trecea în catastife 
ca un adevărat arhivist. Lecturile 
mele au fost eclectice şi ştiu intim 
că cea mai voluptoasă perioadă de 
citit – compulsiv, cu abandonări 
între pagini în neştire – a fost ado-
lescenţa, pe la 14-15-16 ani. 

– Versurile vă vin chiar 
plimbându-vă prin parcu-
rile pariziene, sau e nevoie 
să vă așezați, să vă izolați, 
pentru a scrie poezie? Scri-
eți greu, ușor?
Nu, poezia fuge de parcuri, 

aseptice, decorativ-lirice, cosme-
tizate, superficiale. Poeziei îi place 
în metrourile murdare ale Parisu-
lui, o lume colorată, cu cearcăne 
şi cu laptop-uri, cu sari-uri şi cu 
cravată, cu accente de tot felul, cu 
priviri lungi cât un capitol de ro-
man, cu ţigani care cântă manele 
şi şansonete, cu bărbaţi care cro-
şetează, cu femei care se machiază 
între două staţii, cu cititori, de cărţi 
sau de partituri muzicale. Metroul 
Parisului merită toată poezia lumii.  

Scriu în burta telefonului, nu 
mai scriu în carnete. Din când în 
când public pe fb câte un poem, sub 
haştagul #carnetuldesâmbătă, am 
observat că perspectiva vitrinei în 
văzul lumii pe mine mă obligă la 
rigoare, atunci când scriu.  

– Cine sunt poeții la care 
reveniți?
În ultimul timp îl „vizitez” des 

pe Gherasim Luca. Imens poet sui-
cidar – Gherasim Luca! Născut la 
Bucureşti în 1913, şi-a scris opera, 
şi-a performat poezia în franceză 
şi a murit la Paris, în 1994, arun-
cându-se în Sena, ca şi Paul Celan. 
Gherasim Luca e fascinant prin 
forţa cu care şi-a tăiat propria sa 
limbă în interiorul limbii france-
ze. Limba poetică a lui Gherasim 
Luca nu ţine cont de gramatică, 
ţine cont de iubire: „Je te fragile/
je t’ardente/je te phonétiquement/
tu me hiéroglyphe.”  

– Țineți minte cum ați scris 
versul „turnul eiffel face 
tumbe ca hopa mitică”?

Turnul Eiffel ni se dă la pachet 
cu ideea de Paris, aşa cum ţi se dă 
o gogoaşă împreună cu un şerveţel, 
e un obiect impus şi banal, dar şi 
o prezenţă care anexează, vampi-
rizează orice altceva, strivitoare. 
Apare şi dispare de după fiecare 
colţ de clădire hausmanniană. În-
tr-o zi m-a urmărit pur şi simplu, 
alerga în ritm cu metroul aerian, 
făcând roata, ca gimnastele, şi 
tumbe, ca hopa mitică. Se vedea 
de pe geam. 

– V-a interesat să mergeți 
în locul unde a trăit Anna 
de Noailleas? Dar în carti-
erul unde a locuit Cioran?
Recunosc că mi-e mai drag să 

mă duc în vizită în cartierul Odeo-
nului, unde a trăit Cioran, decât 
prin arondismentul 16, unde ţinea 
salon literar şi monden Anna de 
Noailles - fascinanta, magneti-
ca prinţesă brâncoveană. Să fim 
oneşti, cine o mai citeşte azi pe 
Anna de Noailles? De la ea se trage 
totuşi unul din premiile literare 
importante ale Franţei, le Prix 
Femina, iar titlul volumului său, 
intraductibilul Le coeur innom-
brable, mi s-a părut totdeauna un 
concentrat paradoxal de moder-
nitate romantică. Faţă de Cioran 
pasiunea (şi supunerea mea) e însă 
totală, totală. Cum ar putea fi altfel, 
când ştiu că avea scoarţe, covoare 
româneşti în mansarda sa din 21 
rue de l’Odéon, iar despre trecerea 
de la limba română la limba fran-
ceză vorbea ca despre trecerea de la 
o rugăciune la un proces verbal...

– Ați stat vreodată de vorbă 
cu Paul Goma?
Nu l-am cunoscut pe Paul Goma 

şi regret. De altfel, prima oară l-am 
citit şi l-am descoperit în Franţa, 
în limba franceză, ca şi pe Dumitru 
Țepeneag. A existat un moment 
la un salon al cărţii de la Paris de 

acum câţiva ani, când chiar am cre-
zut că-l voi vedea, că-l voi cunoaş-
te. Ambasada trimisese maşina 
să-l aducă la standul României, i 
se pregătise un moment special, se 
emiseseră paşapoarte româneşti 
pe numele său şi al soţiei. N-a mai 
ajuns. Dar îmi amintesc suresci-
tarea acelei aşteptări – eram sus-
pendată între două mese rotunde 
pe care le moderam şi vestea că va 
veni Goma pe standul României 
a electrizat totul. N-a fost să fie.

– Cu cine dintre scriitorii 
basarabeni contemporani 
v-ați întâlnit la Paris?
Cu scriitoarea Tatiana Țîbuleac 

întâlnirile sunt periodice, constan-
te, vitale, aş spune, ne leagă o prie-
tenie care a trecut mult dincolo de 
admiraţia literară. Dar sunt chiar 
foarte mulţi alţi creatori basara-
beni pe care îi regăsesc, în diverse 
ocazii, cu fascinaţie şi uimire intac-
te faţă de vitalitatea lor creatoare  : 
Lorina Bălteanu, Vitalie Vovc, Ion 
Ciobanu, Doina Vieru...

– În ce măsură participați 
la viața literară din Iași, din 
alte orașe ale României?
Sunt un fan necondiţionat al 

Festivalului Internaţional de li-
teratură şi Traducere FILIT de la 
Iaşi, unde particip de câţiva ani. 
Noaptea poeziei, ca să nu citez de-
cât un eveniment din zecile care au 
loc în toate colţurile şi în marile 
instituţii ieşene, e un ritual aproa-
pe iniţiatic. Zeci de poeţii urcă pe 
scenă în sunete pop-rock, se fluieră 
şi se aplaudă până spre dimineaţă, 
din cortul din Piaţa Unirii urcă, 
spre zori, un lung poem colectiv, 
o coloană de cuvinte şi voci, o axis 
mundi. 

Cu bucurie am participat şi la 
Festivalul de literatură de la Timi-
şoara, o ediţie online. Întâlnirile 
poetice de anul trecut, unde am 

citit din ultimul volum apărut în 
pandemie, între timp îți vezi de 
viața ta, sunt de găsit online, pe 
reţelele de socializare. Cred totuşi 
că poezia are nevoie în egală măsu-
ră şi de intimitatea lecturii dar şi 
de un spaţiu al vocilor şi privirilor 
împreună, adică de festivaluri live. 
Poezia e voce, poetul e aed.

– Voi reproduce integral un 
poem foarte puternic din 
recentul volum al dvs.:„-
sunt un animal care sân-
gerează/ sunt un animal 
care-și ascunde sângele/ 
împrăștie deasupra un 
pumn de/ cenușă/ presară 
o mână/ de cuvinte/ (sarea 
lor albă/ și bună și foșni-
toare)/ și iarăși cenușă și 
iarăși cuvinte/ până nu se 
mai cunoaște/ nimic”. Po-
ezia vă ajută să supravie-
țuiți? Cum vă împotriviți 
sentimentului că totul e 
cenușă?
Dar cenuşa e un excelent în-

grăşământ! Da, mi se întâmplă să 
am această uimire, cum e posibilă 
poezia, pe lume. Poezia, chiar şi 
cea mai dură, e forma noastră mai 
bună, lipsită de zgură. 

– Unde poate fi găsită noua 
dvs. carte? Inclusiv la 
chioșcul Editurii Junimea 
din Parcul Copou?
Exact, e o adresă sigură, librăria 

care poartă numele poetului Cezar 
Ivănescu, cu deschidere către Te-
iul lui Eminescu, în Parcul Copou 
din Iaşi. Acolo pot fi găsite toate 
cărţile editurii Junimea, editate 
de profesionistul neobosit care 
este poetul Lucian Vasiliu. Şi pe 
site-ul editurii, desigur (https://
editurajunimea.ro/) . 

Între timp îți vezi de viața ta 
poate fi găsită şi la Paris, în butica 
de artă şi mica librărie pe care o 
administrează Lea Art – Galérie 
Moldave à Paris (https://www.fa-
cebook.com/leagaleriemoldave), 
care expediază cărţi româneşti în 
toată lumea. 

– Vă faceți planuri să veniți 
la Chișinău?
Dacă mă invitaţi mâine, mâi-

ne vin! Sunt vaccinată şi am mulţi 
prieteni acolo, ai cărţii şi ai lite-
raturii. Şi mai am o tandreţe fără 
rest pentru oraş şi pentru oamenii 
din sate. Castraveţi cu smântână 
am mâncat pentru prima oară în 
Basarabia în anii 1990 când, stu-
dentă fiind la Litere, la Iaşi, am 
plecat cu profesorul Adăscăliţei la 
cules de folclor prin satele de pe 
malul stâng al Prutului. Iar de la 
Chişinău mi-am cumpărat atunci 
primele discuri de vinil cu forma-
ţia Queen, o raritate în România 
vremurilor. Paradoxal, Chişinău 
este primul meu Occident.

Interviu 
de Irina NECHIT

„Poezia e cea care 
m-a împăcat cu timpul”

Interviu cu scriitoarea Cristina Hermeziu, Paris
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C U L T U R Ă

„Iar deasupra tuturora 
va vorbi vrun mititel”...

„Căutaţi-vă de treabă şi vă 
rugăm foarte mult să contribuiţi 
măcar cu ceva la educaţie, la cer-
cetare, la cultură şi să faceţi acest 
lucru bine”, răspunde în replică 
Ion Ceban, primarul de Chişinău. 
GAZETA de Chişinău a solicitat 
opiniile câtorva personalităţi, care 
s-au pronunţat pe marginea aces-
tui subiect şi au scos în evidenţă 
anumite aspecte ale problemei.

Academicia-
nul Mihai Cim-
poi, preşedinte 
al Asociaţiei 
oamenilor de 
creaţie din R. 
Moldova, con-
sideră că toate 
monumentele 
care au tan-
genţă cu marile 
personalităţi, 
cu clasici ai 
literaturii care 
ne reprezintă în toată lumea ci-
vilizată, trebuie să fie coordonate 
cu uniunile de creaţie şi institu-
ţiile de profil. „În cazul dat ar fi 
trebuit să fie consultate Uniunea 
Scriitorilor, Uniunea Arhitecţilor, 
Uniunea Artiştilor Plastici şi, bi-
neînţeles, Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării. Primăria, în 
persoana primarului Ion Ceban, a 
dat dovadă de neseriozitate tota-

lă, de amatorism edilitar ieşit din 
comun. Veronica Micle, femeia 
cu valoare de simbol a dragostei 
lui Eminescu, dincolo de făptura 
ei pământească, a inspirat, prin 
prezenţa de spirit şi inteligenţa 
sa, poeziile geniale eminesciene. 
Cred că merita o altă atitudine”, 
menţionează Cimpoi.

Scriitorul George Corbu din 
Bucureşti este de părerea că 

sculptura nu 
este o operă 
de artă, fiind 
mai degrabă 
un kitsch, un 
obiect deco-
rativ de prost 
gust. „Faptul 
că „un mititel”, 
vorba clasicu-
lui Eminescu, 
a pozat lân-
gă sculptura 
Veronicăi Mi-

cle, femeia care a trăit în poezia şi 
prin poezia marelui poet, devine o 
impietate prin postarea imaginii 
pe reţelele de socializare şi afi-
şarea „dragostei” pentru cei doi, 
Veronica Micle fiind şi ea o poetă 
de valoare inestimabilă. Nu ştiu 
cum se întâmplă, dar socialiştii 
şi comuniştii dumneavoastră se 
îndrăgostesc cu toţii de ceea ce 
are valoare de simbol naţional, de 

biserică şi de poporul care crede 
că aceştia s-au schimbat. Mare 
rătăcire, Doamne, iartă-mă!”,  
declară Corbu.

Sculptorul Gheorghe Posto-
van se declară nemulţumit de 
„incompetenţa culturală” în pla-
sarea sculpturii Veronicăi Micle 
alături de cea a marelui Eminescu, 
ea fiind un personaj secundar, o 
poetă care nu a atins culmile cre-
aţiei poetice. „Monumentul nu se 
înscrie în context, este lipsit de 
valoare artistică şi, până la urmă, 
ar trebui să fie scos. Poate fi bun 
pentru împodobirea curţii vreunui 
bisinessman, care ar putea să-l 
procure pentru o anumită sumă. 
Autorităţile ar trebui să fie totuşi 
mai selective în privinţa alegerii 
sculpturilor ce ne împodobesc 

oraşul”, afirmă Postovan.
Scriitorul, epigramistul Ion Di-

viza, în maniera-i inconfundabilă, 
pune câteva accente umoristice 
în abordarea serioasă a proble-
mei. „Nu vă întreb cine-i autorul 
sculpturii în bronz a Veronicăi Mi-
cle din scuarul Chişinăului. Nici 
cine-i bărbatul romantic (flăcău 
tomnatic?) aşezat pe scaun alături 
de doamnă. Nedumerirea mea e 
alta: de unde atâta lipsă de res-
pect faţă de edilul capitalei de pe 
Bâc? De ce femeia a fost creată 
(de sculptor, nu de Creator!) mai 
înaltă decât bravul nostru primar? 
Unde s-a mai văzut aşa ceva? Şi 
apoi, gingaşa doamnă putea fi 
sculptată în picioare, ca elegantul 
cavaler să se pozeze cu ea dansând 
un vals sau un cadril!... Nu s-a pu-

tut face? Pentru ce atunci a plătit 
primăria?...”, se întreabă Diviza.

Amintim că într-o postare pe o 
reţea de socializare ex-premierul 
Ion Sturza scrie că îi este ruşine 
de acest „şedevr”, marca Ivan Ce-
ban, „operă” a unui meşteşugar de 
duzină. „Şi asta în contrapunere 
cu sculptura lui Tudor Cataraga, 
născută din inspiraţia genială a 
unui artist adevărat?! Unde? În 
scuarul împachetat în beton şi 
tera cotă în detrimentul intimităţii 
naturale. La Chişinău este o asoci-
aţie a artiştilor plastici, un institut 
de arte şi un ditamai minister al 
culturii. Vouă nu vi-i ruşine? Mie 
– da! Dar ce mai contează dacă îl 
aveţi pe „artistul” Ivan Ceban...”, 
comentează Sturza.

Constantin BEILIC

Festivalul internaţional de film docu-
mentar „CRONOGRAF” de la Chişinău, care 
împlineşte 20 de ani de la prima sa ediţie, 
îi invită cu această ocazie pe amatorii de 
producţii cinematografice la o proiecţie de 
filme realizate de regizori originari din R. 
Moldova, lansate în premieră absolută. „Seri 
de CRONOGRAF 2012” se va desfăşura în 
perioada 14-17 iulie. 

Programul festivalului conţine, de ase-
menea, şi alte filme autohtone, însoţite de 
discuţii cu autorii, într-un cadru plăcut, 
cu care organizatorii i-au obişnuit deja pe 
cunoscătorii de film documentar.

Filmele vor fi proiectate la:
 Cinematograful PATRIA „Emil Loteanu”;                                       
 Parcul „Valea Morilor”;
 Strada pietonală „Eugen Doga”;                                                      
 Parcul „La Izvor”.

(INSERT PROGRAM)
„Seri de CRONOGRAF 2021” este or-

ganizat de OWH Studio, în parteneriat cu 
Primăria municipiului Chişinău, cu suportul 
Centrului Naţional al Cinematografiei din 
R.Moldova.

CRONOGRAF este la ora actuală singurul 
festival internaţional de film documentar din 
R.Moldova. Acesta este organizat anual la 
Chişinău, începând cu 2001. CRONOGRAF 
este îndrăgit de cineaşti mai cu seamă pentru 
atmosfera lui ospitalieră şi degajată, care 
le permite oamenilor să se apropie şi să se 
cunoască, în perspectiva unor colaborări 
sau proiecte comune. Iar cinefilii au ocazia 
de a se delecta cu un program consistent de 
filme bune, descoperind noi formule cine-
matografice şi istorii senzaţionale de viaţă.

V.V.

Veaceslav Jiglițchi, autorul sculpturii, și Ion Ceban, primarul de Chișinău „socializând” cu Veronica Micle

Sculptura din bronz care o înfățișează 
pe Veronica Micle în scuarul „Mihai 
Eminescu” din centrul capitalei instalată 
de autoritățile municipale continuă să 

rămână în atenția opiniei publice, a oamenilor 
de creație și a specialiștilor în domeniu. 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
menționează într-un comunicat de presă că 
edificarea sculpturii s-a realizat cu abateri de la 
prevederile legale, fără o hotărâre a Guvernului, 
nu dispune de statut de monument public și nu 
va beneficia de protecția statului. 

I n v i t a ț i e  l a  f i l m 

„Seri de CRONOGRAF 2021” prezintă 
documentare în premieră absolută

Veronica Micle,

femeia cu valoare de 
simbol a dragostei lui 

Eminescu, merita o 
altă atitudine.
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„Toți au murit!” (I)

La Arhiva Naţională a R. 
Moldova, în fondul Procuraturii 
RSSM, se păstrează mai multe 
dosare despre acest subiect, dar 
unul din acestea este deosebit de 
şocant. Am extras din acest do-
sar un singur document cu ane-
xă, depistat şi tradus de autorul 
acestor rânduri. Este vorba de o 
scrisoare informativă a procuro-
rului general al RSS Moldoveneşti 
adresată procurorului general al 
URSS. Nu credem că e nevoie de 
vreun comentariu: 

 
STRICT SECRET

009-243 
13.II.47 Procurorului General 
al URSS 
tov. Gorşenin C.P. 

Raport special „Despre 
situația grea a populației 
din RSS Moldovenească” 
Prin prezentul, consider de da-

toria mea să vă informez despre 
următoarele: 

Din cauza secetei şi a neroadei, 
în Republică s-au creat condiţii 
extrem de dificile privind situaţia 
alimentară, care au adus compli-
caţii populaţiei, îndeosebi de la 

lele de arest preventiv ale miliţiei. 
La 6 februarie 1947, a fost 

adoptată o hotărâre a Biroului CC 
al PC (b)M, în care se menţionează 
creşterea criminalităţii în legătură 
cu problema alimentară şi au fost 
preconizate măsuri de acordare 
a ajutorului organelor MAI din 
partea organelor de partid şi so-
vietice şi chiar a populaţiei pentru 
apărare şi pentru intensificarea 
luptei cu criminalitatea. 

Aceste lucruri am avut de re-
latat. Anexă pe şase file. 

Procurorul RSS Moldoveneşti, 
consilier în Justiţia de Stat 
Colesnic 

Certificat despre cazuri 
de canibalism în Republică, 

situația din 
10 februarie 1947 

Județul Chișinău 
1. La 23 decembrie anul 1946, 

locuitorii satului Mileştii Mici, 
raionul Chişinău, Stici Eudochia 
Constantinovna, născută în 1910, 
moldoveancă, şi Popov Vera 
Ivanovna, născută în 1914, mol-
doveancă, în complicitate, au tăiat 
şi au întrebuinţat ca hrană pe fiica 
lui Stici, Stici Maria Petrovna, în 
vârstă de 10 ani. Au avut intenţia 
de a o tăia pentru acest scop şi pe 
fiica lui Popov, iar apoi pe a doua 
fiică a lui Stici – Nina, de 14 ani, 
dar ultima a fugit din casă. Stici şi 
Popov sunt bolnave de distrofie.

2. La 17 ianuarie anul 1947, în 
satul Caracui, raionul Kotovsk, 
ţăranca săracă Şveţ E.E. a plecat 
la punctul de repartizare a pro-
duselor, lăsând acasă copiii: Ser-
ghei, de 11 ani, Maria, de opt ani, 
Vasile, de cinci ani, şi pe Vasilisa, 
de doi ani. În lipsa mamei, fiul 
mai mare, Serghei, a omorăt-o pe 
sora sa de doi ani, iar părţile moi 
ale corpului le-a fiert şi mâncat 
cu ceilalţi copii. Toţi copiii sunt 
bolnavi de distrofie de gradul 2 şi 
3, anterior, ei mâncaseră carne de 
pisici şi câini. 

3. La 20 ianuarie, anul curent, 
locuitoarele satului Mingir, raio-
nul Bujor, Magurcean Nina An-
tonovna şi Grincovscaia Axinia 
Antonovna s-au înţeles între ele 
şi l-au răpit pe băieţelul Țârşin 
Denis, de nouă ani, apoi l-au adus 
acasă la ele, l-au tăiat şi mâncat. 
Magurcean N.A. şi Grincovsacia 
A.A., născute în 1917 şi, respec-

tiv, 1925, moldovence, au fost 
arestate. 

4. La 22 ianuarie 1947, locuito-
rii satului Mileşti, raionul Cotovsk, 
Şcarevnea Stepan Stepanovici, 
născut în 1912, moldovean, ţăran 
sărac, în complicitate cu sora sa, 
Graur Anastasia Feodorovna, în 
vârstă de 48 de ani, au omorât-o 
pe fiica ei de trei anişori, Parasco-
via, şi au mâncat-o. Peste câteva 
zile, cu acelaşi scop, Şcarevnea a 
omorât-o pe sora sa, Graur A.F. 
În ianuarie curent, Şcarevnea a 
adus în casa sa patru cadavre de 
adolescenţi, dintre care unul l-a 
consumat drept hrană, altul l-a 
dat lui Şcarevnea Vera Antonovna, 
care locuieşte în vecinătate cu el, 
iar două cadavre ale unor fetiţe 
între vârstele de 7-10 ani, le-a 
tăiat în bucăţi şi le-a dus în satul 
Cigârleni. În afară de acestea, tot 
în casa acestui individ a fost găsit 
cadavrul unui adolescent de 14 ani 
fără cap, mâini şi picioare, ascuns 
în sobă, fiind învelit cu nişte hai-
ne. Şcarevnea este sănătos fizic, a 
primit deseori raţie alimentară, pe 
care, parţial, o vindea. Şcarevnea 
a fost arestat. 

5. La 27 ianuarie 1947, locuito-
rul s. Sofia, raionul Bujor, Cazac 
Pavel Vasilevici, născut în 1904, 
în complicitate cu fiul său Alexan-
dru, născut în 1931, şi Petrudin 
– 1933, au invitat în casa lor pe 
adolescentul Cristea Vaşcu Horo-
lovici, născut în 1934, l-au tăiat 
şi l-au consumat ca hrană. Cazac 
a fost arestat. 

6. La 28 ianuarie curent, ado-
lescentul de 15 ani, Romanciuc 
Semion Gavrilovici, întorcându-se 
de la piaţă din satul Bujor, a ho-
tărât să înnopteze la cunoscuţii 
săi, Romanciuc Ivan Vasilevici, 
în vârstă de 15 ani, şi fratele lui 
Romanciuc, Grigore Vasilevici, 
de 12 ani, care trăiau împreună 
cu mama lor, Romanciuc Maria 
Dmitrevna, în vârstă de 40 de 
ani, ţărancă săracă. Noaptea, 
fraţii Romanciuc l-au omorât pe 
Romanciuc Semion şi l-au mâncat. 

7. La 24 ianuarie curent, locui-
torii satului Mileştii Mici, judeţul 
Chişinău, Chihai Constantin Ale-
xandrovici, născut în 1927, ţăran 
mijlocaş, şi Andronache Nadejda 
Andreevna, născută în 1930, au 
invitat-o în casa lui Andronache 
pe vecina Petraşcu Parascovia Pa-
vlovna, o fetiţă născută în 1940, 

au tăiat-o în bucăţi cu scopul de 
a o întrebuinţa în hrană. Chihai 
şi Andronache au fost arestaţi. 

8. La 25 ianuarie curent, lo-
cuitorii satului Străşeni, jude-
ţul Chişinău, Caracuian Grigo-
rii Andreevici, născut în 1903, 
ţăran mijlocaş, l-a tăiat pe fiul 
său, Iacob, născut în 1933, şi l-a 
mâncat împreună cu toată familia. 
Caracuian a fost arestat. 

Județul Cahul 
1. La 19 decembrie 1946, în 

satul Cazaclia, raionul Taraclia, 
locuitorii Terziov Ivan Petrovici, 
Terzinova Parascovia Dmitrievna 
şi Caramaneţ Elena Ivanovna l-au 
omorât şi l-au mâncat pe copilul 
lui Caramaneţ, în vârstă de şase 
luni, şi pe fiul lui Pruceanu (mem-
bru al sovietului sătesc), în vârstă 
de opt anişori. Familiile Terzinov 
şi Caramaneţ au fost arestate. 

2. La 23 decembrie 1946, în 
satul Taraclia, raionul Taraclia, 
cet. Randopula M.I., născută în 
anul 1919, bulgăroaică săracă, l-a 
omorât şi l-a mâncat pe copilul 
ei născut la 21 decembrie 1946. 
Randopula a fost arestată. 

3. În satul Baurci, raionul Con-
gaz, cet. Yalanin Andrei Ivanovici, 
născut în 1916, găgăuz, cu acor-
dul soţiei sale, la 7 februarie 1947, 
şi-a tăiat propria fiică, în vârstă de 
şase ani, şi a mâncat-o. Yalanin a 
fost arestat. 

4. În satul Beşalia, raionul Con-
gaz, cet. Topal Elena Petrovna, 
născută în 1922, împreună cu sora 
sa, Zinaida Petrovna, născută în 
1913, la 3 februarie au mâncat ca-
davrul cetăţencei Celac Anghelina 
Cazimirovna.

5. În satul Beşalia, raionul Con-
gaz, cet. Cogan Ilia Grigorievici, 
născut în 1921, a întrebuinţat pen-
tru prepararea salamului cadavrul 
lui Gantatova Elena Stepanovna, 
în vârstă de 45 de ani. 

6. În aceeaşi localitate, la 26 
ianuarie 1947, cet. Ciacu Gheor-
ghii Gheorghievici, născut în 1912, 
ţăran sărac, găgăuz, a tăiat-o pe 
fiica sa, născută în 1940, şi a con-
sumat-o în calitate de mâncare. 
La 28 ianuarie, acest individ l-a 
tăiat pe feciorul său, în vârstă 
de cinci ani, o parte din carne a 
mâncat-o, iar alta a încercat s-o 
vândă la piaţă, dar a fost arestat. 

(va urma)

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Prezentul material este despre o altă pagină 
tristă din istoria noastră – foametea 
organizată de ocupanții sovietici în anii 
1946-48 în Basarabia, despre sutele de 

mii de morți în urma acestor măsuri, despre 
înfometarea organizată care a dus la zeci și sute de 
cazuri de canibalism. E foarte greu de imaginat că 
în RSS Moldovenească unele case erau „sigilate”, 
pe ele fiind afișată inscripția „Toți au murit”. Copiii 
erau vânați pe străzi, aduși în case, omorâți și 
mâncați. 

sate, în consecinţă – înbolnăviri 
de distrofie în masă, creşterea 
mortalităţii şi a cazurilor de cani-
balism. 

Din informaţia netotalizată, 
până la 5 februarie 1947, în re-
publică s-au înregistrat 213.000 
bolnavi de distrofie, dintre care 
copii de vârstă până la patru ani 
– 39.000, de la patru la 14 ani 
– 33.000 de oameni. Au fost in-
stalate 14.000 de paturi în barăci 
temporare. În total, au decedat 
9.000 de oameni. 

Numărul bolnavilor şi al dece-
daţilor creşte de la o zi la alta. De 
exemplu, de la 1 februarie până la 
5 februarie, numărul bolnavilor 
de distrofie a crescut cu 24.000 
de oameni, în aceste cinci zile au 
decedat 2.000 de oameni. Au fost 
depistate 34 de cazuri de caniba-
lism (certificatele cu descrierea 
amănunţită se anexează). Repu-
blica a primit un ajutor conside-
rabil din partea guvernului URSS 
(Asta e politica lor, mai întâi au 
confiscat toate produsele alimen-
tare și rezervele oamenilor, au 
măturat toate podurile, ca apoi 
să-ți aducă niște fărâmături din 
cele furate, ca să prețuim gestul 
de binefacere – Al.M.). Au fost 
date dispoziţii procurorilor ju-
deţeni, orăşeneşti şi raionali de a 
controla cum a fost împărţit acest 
ajutor destinatarilor. 

Motivată de situaţia creată în 
republică, creşte criminalitatea: 
banditismul, furturile, omoruri-
le ş.a. Toţi procurorii au primit 
dispoziţii de a activiza cerceta-
rea crimelor nedescoperite. Drept 
consecinţă a situaţiei, s-au su-
praaglomerat închisorile şi celu-
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O B S E R V A T O R

Ce urmărește Putin publicând 
articole despre Rusia și Ucraina 
ca fiind „un singur popor”

Astfel, Ucraina trebuie să re-
vină la graniţele din 1922, atunci 
când a fost oficializată formarea 
Uniunii Sovietice, referinţa fi-
ind făcută expres la Crimeea şi 
teritoriile din est, care ar fi fost 
atribuite abuziv fostei republici 
sovietice, potrivit preşedintelui 
rus. El face, de altfel, referire şi 
la sudul Basarabiei şi Bucovina de 
Nord, care au intrat în componen-
ţa Ucrainei în 1940, în urma rap-
tului teritorial asupra României, 
numindu-l, ce-i drept, „recuperare 
a teritoriilor ocupate”. De aseme-
nea, Putin susţine că o Ucraină 
independentă, ca şi Belarusul, în 
actualele lor forme, reprezintă o 
politică „anti-Rusia”, termen pe 
care îl introduce în premieră şi îl 
foloseşte obsesiv, de minim şapte 
ori în articolul său. 

În afară de aceasta, liderul de 
la Kremlin sugerează că Ucraina 
suverană poate exista doar „îm-
preună cu Rusia”, fiindcă „suntem 
un singur popor!”. Orice altă for-
mă de existenţă statală este me-
nită să submineze fundamentele 
statului şi ale naţiunii ruse, insi-
nuează Putin.

Solicitat de jurnalişti de la 
Kiev să comenteze acest articol, 
preşedintele Ucrainei, Volodimir 
Zelensky, a răspuns cu ironie, re-
marcând volumul imens al aces-
tuia – de peste 5.000 de cuvinte. 

„Pot doar să-l invidiez pe şe-
ful unui stat atât de mare care îşi 

poate permite să irosească atâta 
timp pentru un aşa volum şi o 
muncă atât de detaliată”, a de-
clarat Zelensky, citat de agenţia 
oficială Ukrinform. El a adăugat 
că ar fi preferat ca Putin să fi chel-
tuit acest timp pentru o întâlnire 
bilaterală, în cadrul căreia să fi 
discutat problemele nerezolvate 
dintre Kiev şi Moscova, inclusiv 
încetarea conflictului din Donbas, 
în estul Ucrainei, conflict susţinut 
de regimul de la Kremlin.

Pe de altă parte, Oktawian 
Milewski, expert de la Bucureşti 
specializat pe relaţii externe şi 
politicile promovate de Rusia în 
perioada post-sovietică, atrage 
atenţia asupra faptului că apariţia 
acestui articol, anume acum, a fost 
prefaţată de trei evenimente: 

 adoptarea cu două săptămâni 
în urmă la Kiev a Legii pentru 
Popoarele Autohtone ale Ucrai-
nei, în care ruşii nu sunt trataţi 
ca autohtoni şi, deci, nu necesită 
un tratament special pentru a li 
se proteja fondul etno-cultural;

 declaraţia trilaterală la nivel 
de miniştri de externe polono-li-
tuaniano-ucraineană de la Lublin 
despre moştenirea politică şi cul-
tural-istorică comună a celor trei 
state, şi prin extensie a Belarusu-
lui, moştenire care le solidarizează 
în lupta împotriva despotismului 
moscovit;

 publicarea cu o săptămână 
în urmă a Strategiei de Securitate 

a Rusiei, în care Occidentul este 
desemnat ca principala amenin-
ţare pentru Rusia.

„Tezele aceluiaşi articol au fost 
dezvoltate cu o zi mai târziu de 
Putin într-un interviu pe care pre-
şedintele rus l-a acordat propriei 
administraţii de la Kremlin. Putin 
a dorit astfel să accentueze impor-
tanţa propriilor teze din articol, şi 
că este hotărât să păstreze această 
temă în topul agendei de politică 
externă. Dacă cineva mai spera că 
articolul este rodul unui exerci-
ţiu de imaginaţie a unui individ 
care s-a închipuit istoric, atunci 
în interviu Putin a eliminat orice 
îndoială”, accentuează Oktawian 
Milewski, într-un comentariu pen-
tru Radio France International.

Iar istoricul Aleksandr Palii, 
autor al mai multor studii cu pri-
vire la trecutul Ucrainei, enumeră 
cel puţin 16 falsuri propagate de 
Putin cu scopul de a-şi funda-
menta poziţia. Printre acestea 
este afirmaţia că pe teritoriul 
cnezatelor de la Kiev şi Cernigov 
ar fi locuit în vechime doar slavi, 
fără să amintească faptul că po-

porul rus ca atare s-a format prin 
asimilarea triburilor fino-ugrice, 
care nu aveau nimic în comun cu 
populaţiile slavone. De asemenea, 
istoricul vorbeşte despre limba 
slavonă comună pe care, potri-
vit lui Putin, ar fi vorbit-o toţi 
locuitorii unei regiuni imense în 
perioada medievală. Slavona bi-
sericească este o limbă scrisă, de 
provenienţă bulgară, şi nu rusă, 
creată de teologii Kiril şi Meto-
diu până la slavizarea Rusiei şi 
care a fost folosită ca limbă a 
cancelariilor oficiale inclusiv în 
principatele române, aminteşte 
specialistul, specificând că aceasta 
a jucat practic rolul limbii latine. 
De asemenea el combate teza lide-
rului de la Kremlin, potrivit căruia 
denumirea ţării – Ucraina – ar 
proveni de la rusescul «окраина» 
(la margine – n.red.). 

„Asemenea denaturări ale fap-
telor erau posibile în URSS, când 
era interzisă lectura cronicilor şi 
această minciună putea fi utiliza-
tă, dar nu acum”, spune Aleksandr 
Palii la Voice of America. 

La rândul său, un alt expert rus 

Conducerea Platformei DA, aliatul de 
altădată al PAS, şi-a prezentat marţi, 13 
iulie, demisia in corpore, după ce forma-
ţiunea a acumulat doar 2,33% din voturi 
la alegerile anticipate de duminică, cu 
mult sub aşteptări. Formaţiunea, care 
a deţinut în Parlamentul deja trecut 12 
mandate de deputat, şi-a convocat Biroul 
politic naţional, în cadrul căruia a decis că 
interimatul funcţiei de lider al partidului 
va fi deţinut de Dinu Plîngău, până pe 
data de 5 septembrie, când un congres 
urmează să aleagă o nouă conducere a 
Platformei DA. 

Anunţul a fost făcut de Andrei Năstase, 
pe pagina sa de Facebook.

Se întâmplă după ce, cu doar o zi mai 
devreme, liderul Partidului Nostru, Re-
nato Usatîi, a declarat că îşi dă demisia 
din funcţia de primar la Bălţi, unde blo-
cul electoral pe care îl conduce a obţinut 

doar al treilea rezultat (22,69%), fiind 
devansat de Blocul electoral al Comu-
niştilor şi Socialiştilor (40,17%) şi PAS 
(27,34%).

„Ce s-a întâmplat ieri la Bălţi, pe mine 
m-a frapat, m-a dat gata. Sunt şocat de 
faptul că la Bălţi oamenii au crezut în ştiri 
false şi nu au crezut în mine. Sunt total 
uimit. (...) Rezultatele de ieri de la Bălţi 
arată că cetăţenii vor politică. Eu îmi dau 
demisia din funcţia de primar al oraşului 
Bălţi (…) Eu îmi voi găsi ocupaţie, voi 
face ceva util mai departe. Voi construi 
o afacere nouă. (…) Sunt sigur că bălţenii 
nu vor mai găsi un astfel de primar ca 
mine”, a declarat Usatîi, după ce a aflat 
cum au votat cetăţenii din oraşul pe care 
îl conduce. 

Reacţiile celorlalţi concurenţi care nu 
au trecut pragul electoral au variat de la 
felicitări până la frustrări.

Astfel, fostul primar al Chişinăului, 
Dorin Chirtoacă, care a candidat pe lista 
AUR, partid care nu a obţinut nici jumă-
tate de procent la alegerile din 11 iulie, 
a cerut PAS să nu-i „desconsidere” pe 
unionişti. Mai mult, el spune că rezultatul 
acestui scrutin poate duce la „degrada-
rea democraţiei”, deoarece au intrat în 
Parlament trei formaţiuni pe care el le 
consideră „într-o barcă” – PAS, BECS şi 
Partidul „Şor”. „Maia Sandu şi PAS au 
primit, prin cele două scrutine, prezi-
denţial şi parlamentar, un cec în alb, mai 
mult decât generos din partea cetăţenilor. 
Dacă ei ratează, Rusia, data viitoare, ne 
poate înghiţi, la o nouă criză, fără drept 
de apel”, afirmă Chirtoacă. 

De asemenea, Octavian Țîcu, liderul 
PUN, spune că „aceste alegeri nu au fost 
despre democraţie, pluralism, dar despre 
manipulare”. „Asta este imaginea PUN 

până la momentul când bula galbenă se 
va sparge şi toţi vă veţi trezi la o realitate 
pe care o veţi înţelege atunci când va tre-
bui să facem Reunirea”, a adăugat Țîcu.

Încă un outsider, Mariana Durleşteanu, 
cap de listă a Partidului Legii şi Dreptă-
ţii (PLD) şi fostă candidată la funcţia de 
premier propusă de socialişti, declară că 
ziua de 11 iulie a fost similară unui examen 
de bacalaureat pentru multe formaţiuni 
politice din R. Moldova. „Lupta politică 
deduce învingători pentru o anumită du-
rată, pentru un mandat, în cel mai bun 
caz, iar speranţele noastre nu se numără 
în mandate şi nu au limită în timp. Pe 
scena politică, ca şi pe scena Haute cou-
ture, există trenduri de sezon. Asta s-a 
produs, noaptea trecută, în Republica 
Moldova”, susţine Durleşteanu.

V.V.

Un articol programatic publicat recent 
de liderul de la Kremlin, Vladimir 
Putin, în care acesta afirmă că rușii și 
ucrainenii, deopotrivă cu belarușii, ar 

forma același popor, a provocat un val de reacții, 
mai ales în spațiul post-sovietic și cel dominat 
până acum trei decenii de fosta URSS. În esență, 
articolul lui Putin poate fi redus la câteva teze. 

Conducerea Platformei DA și-a dat demisia

în probleme de politică externă, 
Serghei Parhomenko, consideră că 
articolul lui Putin este o acţiune 
propagandistică ce ţinteşte pro-
priul electorat în ajunul alegerilor 
în Duma de Stat a Rusiei. 

„În cadrul acestor alegeri, după 
cum se ştie, pot vota şi reprezen-
tanţi ai teritoriilor ocupate din 
Donbas, care au paşapoarte ru-
seşti. Unii dintre ei ar putea chiar 
candida – cel puţin un astfel de 
mecanism nu este exclus de ex-
perţi. În acest fel, Putin încearcă 
prin acest articol să acrediteze 
ideea că localnicii din regiunea 
Doneţk, dacă au paşaport rusesc, 
ar fi „un singur popor” şi ar putea 
în vreun fel participa la alegeri”, 
remarcă Serghei Parhomenko.

Mesajul lui Putin nu a rămas, 
însă, fără reacţii în R.Moldova.

„Potrivit articolului publicat de 
preşedintele rus V. Putin, ucraine-
nii şi ruşii sunt un singur popor… 
în timp ce moldovenii şi românii 
rămân a fi, potrivit ruşilor,  po-
poare diferite”, a scris, bunăoară, 
fostul preşedinte al Curţii Con-
stituţionale, Alexandru Tănase. 

Menţionăm, în acest context, că 
timp de mai mulţi ani la rând Vladi-
mir Putin caută să pună la îndoială 
legitimitatea Ucrainei ca naţiune 
şi ca stat independent, încercând 
să menţină Kievul în sfera sa de 
influenţă. Liderul de la Kremlin îi 
spunea chiar şi preşedintelui ame-
rican George W. Bush că Ucraina 
„nici măcar nu este o ţară”, remarcă 
reporterii Radio Svoboda. Fostul 
preşedinte pro-rus Viktor Ianuko-
vici a încercat să orienteze ţara sa 
spre Moscova, iar ca urmare sute de 
mii de ucraineni au ieşit în stradă 
în 2013 şi 2014 şi, în cele din urma, 
l-au izgonit de la putere. Ianukovici 
a fugit în Rusia unde se află sub 
protecţie până în prezent. 

Valeriu CAȚER

Renato Usatîi pleacă din funcția de primar la Bălți. Ce spun ceilalți outsideri
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Top 13 sfaturi pentru femei 
(privind sănătatea)

Când vorbim despre un copil suprapon-
deral şi când vorbim despre un copil obez? 
Ei bine, nu există o formulă în număr de 
kilograme pentru a defini graniţa dintre 
cele două noţiuni. Acest lucru este stabilit 
de medicul nutriţionist care face măsu-
rătorile şi aplică o formulă de calcul care 
are ca punct de referinţă indicele de masă 
corporală şi ia în calcul, de asemenea:

vârsta copilului,
înălţimea lui, precum şi
dacă este băiat sau fată.
Copilul supraponderal şi mai cu seamă 

copilul obez poate suferi dereglări ale stării 
de sănătate, de la forme uşoare până la 

boli cardiovasculare
diabet
probleme ortopedice – kilogramele în 

plus pot afecta articulaţiile, statica verte-
brală, imposibilitatea de a mai realiza cu 

uşurinţă activităţi fizice etc.
Copilul intră astfel într-un cerc vicios. Îi 

este greu să se mişte, fapt pentru care nu 
mai doreşte să facă mişcare, musculatura 
slăbeşte, stratul adipos creşte, oboseşte 

repede etc.
Iar problemele nu se opresc aici, pentru 

că apar şi problemele de natură psihologică 
şi emoţională. 

În cazurile uşoare, lucrurile se rezolvă 

doar cu mişcare. 
În cazurile severe sau cronice, părinţii 

trebuie să se înarmeze cu răbdare şi să 
conştientizeze că trebuie să se implice activ, 
pe termen lung. De asemenea, trebuie să 
apeleze nu doar la Kinetoterapie, ci şi la 
medicul nutriţionist şi la psiholog. Copiii 
supraponderali şi obezi au tendinţa să se 
autoizoleze şi sunt mult mai predispuşi la 
anxietate. 

De ce este necesară tratarea cu seriozi-
tate din partea părinţilor a acestei stări de 
fapt? Pentru că, mai târziu, la pubertate, 
vor apărea dereglările hormonale care aduc 
cu sine nu doar schimbări la nivel fizic şi 
emoţional, dar conturează şi percepţia de 
sine a copilului, care începe să-şi conşti-
entizeze corpul.

bioterramed.ro

Ai un copil supraponderal sau obez? Cât de mult te implici?

1. Mănâncă o dietă 
sănătoasă

O alimentaţie sănătoasă nu în-
seamnă că trebuie să renunţi la 
paharul tău preferat de vin sau la 
o bucată de prăjitură de ciocolată, 
ci este important ca porţiile tale 
să fie echilibrate şi moderate. Mai 
exact, acestea trebuie să includă 
un amestec de proteine slabe, 
grăsimi sănătoase, carbohidraţi 
şi fibre.

2. Activitatea fizică

Femeile au nevoie de o combi-
naţie de cardio şi rezistenţă sau 
exerciţii fizice cu greutăţi, care 
să fie realizate de trei sau cinci 
ori pe săptămână pentru a aju-
ta la prevenirea osteoporozei, a 
bolilor de inimă, a cancerului şi 
a diabetului.

Antrenamentul fizic promovea-
ză, de asemenea, o bună imagine 
de sine, care este cu adevărat im-
portantă pentru sănătatea mintală 
a unei femei.

3. Consultă medicul 
în fiecare an

Asigură-te că obţii un test Pa-
panicolau pentru a verifica can-
cerul de col uterin la fiecare trei 
ani dacă ai 21 de ani sau mai mult. 
Dacă ai 30-65 de ani, poţi obţine 
un test Papanicolau şi un test HPV 
la fiecare cinci ani.

Mai mult decât atât, este po-
sibil să opreşti testarea dacă me-
dicul spune că ai un risc scăzut. 
Dacă eşti activă sexual şi ai un 
risc mai mare pentru infecţii cu 
transmitere sexuală, obţine anual 
teste pentru chlamydia, gonoreea 
şi sifilis.

Realizează un test HIV cel pu-

ţin o dată pe an. Nu ignora verifi-
carea anuală. Medicul trebuie să 
evalueze anual multe alte aspecte, 
cum ar fi infecţia potenţială, nevo-
ia de contracepţie şi alte probleme 
care ţin de sănătatea sexuală. 

4. Dormi mai mult

Dacă ai nevoie de mai mult 
timp pentru a te ridica dimineaţa 
din pat, dacă eşti mai mereu obo-
sit sau dacă întâmpini probleme 
în a te concentra, este posibil să 
nu te odihneşti suficient. Studiile 
recente sugerează că acest lucru 
poate creşte riscul de boli cardiace 
şi probleme psihologice.

5. Protejează pielea 
de soare

Expunerea excesivă la radiaţiile 
nocive ale soarelui poate provoca 
cancer de piele, care poate fi mor-
tal. Pentru a te proteja împotriva 
cancerului de piele, utilizează un 
agent de protecţie solară cu un 
factor de protecţie solară (SPF), 
dacă trebuie să fii în aer liber mai 
mult de câteva minute. Chiar dacă 
foloseşti protecţia solară cu fide-
litate, trebuie să verifici în mod 
regulat semnele de cancer de pie-
le. Semnele de avertizare includ 
orice modificare a dimensiunilor, 
formei, culorii semnelor de naşte-
re, a pistruilor sau apariţia unor 
zone noi, care se extind, şi sunt 
pigmentate sau roşii. Dacă observi 
orice modificări sau dacă observi 
că ai leziuni care nu se vindecă, 
consultă medicul. 

6. Ai grijă de sănătatea 
mentală și fizică

Discută cu furnizorul tău de 

A trăi un stil de viață sănătos nu înseamnă 
ore nenumărate de antrenament la sala 
de sport și o dietă care să includă doar 
salate. Este vorba despre realizarea unui 

echilibru, astfel încât să poți gestiona mai ușor 
alegerile sănătoase în viața de zi cu zi.

sănătate despre stres, anxietate şi 
depresie şi despre efectele asupra 
sănătăţii ale abuzului de alcool 
şi ale alcoolismului – care pot 
fi mai grave la femei. Urmează 
recomandările pentru îngrijirea 
medicală de rutină – inclusiv exa-
minări regulate, îngrijire prena-
tală şi îngrijire a vederii, auzului 
sau dentară. 

7. Evită fumatul

Conform American Lung Asso-
ciation, mai multe femei sunt afec-
tate de afecţiunile legate de fumat 
decât în trecut, iar fumatul este 
acum cea mai des întâlnită cauză 
de deces care poate fi prevenită 
în rândul femeilor (şi al bărba-
ţilor). Renunţarea la fumat este 
cea mai bună modalitate de a-ţi 
îmbunătăţi sănătatea şi de a evita 
expunerea familiei la inhalarea 
fumului.

8. Ai grijă de sistemul 
reproducător

Sănătatea sexuală este o parte 
importantă a sănătăţii generale. 
Problemele legate de reproducere 
includ menstruaţia, contracepţia, 
infertilitatea, sănătatea mamelor, 
sarcină şi alăptare, menopauză 
etc. Discută cu medicul despre 
cum poţi fi în siguranţă, despre 
metodele prin care pot fi prevenite 
bolile cu transmitere sexuală şi 
procedurile de screening pentru a 
menţine o stare bună de sănătate.

9. Ia măsuri pentru 
a menține oasele 
sănătoase

Osteoporoza este o boală pro-
gresivă caracterizată prin densi-
tatea osoasă scăzută, fragilitatea 
osoasă şi susceptibilitatea la frac-
turi de şold, coloanei vertebrale şi 
încheieturi. Conform cercetărilor, 
80% dintre persoanele cu oste-
oporoză sunt femei. Asigură-te 
că ai suficient calciu, vitamina D 
şi faci suficiente exerciţii fizice 
pentru a reduce riscul.

10. Asigură-te că ai 
suficient fier și acid folic

Fierul şi acidul folic contribuie 
la promovarea unor niveluri bune 
de sănătate şi energie şi la scăde-
rea riscului de defecte congenitale. 
Alimentele bogate în fier includ 
carne, peşte, spanac, fasole, linte 
şi cereale. Acidul folic se găseşte 
în suplimente alimentare, fructe 
citrice, legume cu frunze verzi, 
fasole şi mazăre.

11. Fă examene pentru 
cancerul de sân

American Cancer Society nu 
mai recomandă autoexaminarea 
lunară pentru femei. Cu toate 
acestea, sugerează că este în con-
tinuare o opţiune pentru femeile 
cu vârsta de 20 de ani. Toate fe-
meile în vârstă de 40 de ani sau 
mai în vârstă trebuie să obţină 
o mamografie anuală, deoarece 
mamografia este cel mai eficient 
mod de detectare a cancerului în 
primele etape, când mai poate fi 
tratat.

12. Distorsionarea 
porțiilor

Mărimea porţiilor alimentare şi 
a băuturilor a crescut dramatic în 
ultimii 30 de ani. Modalităţi sim-

ple de reducere a porţiilor includ:
Consumă mesele principale de 

pe o farfurie mai mică – din punct 
de vedere vizual, farfuria arată 
plină, aşa că vei fi mulţumit, dar 
din punct de vedere tehnic, vei 
mânca mai puţin.

Găteşte acasă, mai degrabă 
decât să mănânci în oraş. Astfel, 
vei avea mai mult control asupra 
porţiilor.

Mănâncă mici mese regulate 
(cel puţin o dată la patru ore), ast-
fel încât să nu suferi niciodată de 
foame – deoarece în caz contrar, 
este foarte dificil să te opreşti îna-
inte de a mânca prea mult.

13. Nu consuma 
prea mult calciu

Cantitatea prea mare de cal-
ciu absorbită poate creşte riscul 
de apariţie a pietrelor la rinichi 
şi poate creşte chiar şi riscul de 
boli de inimă. Dacă ai sub 50 de 
ani, atunci limita este de 1.000 
de miligrame pe zi, în timp ce 
femeile peste 50 de ani trebuie 
să primească 1.200 de miligrame 
pe zi. Este indicat ca aceste can-
tităţi să fie asigurate prin dietă – 
aproximativ trei porţii de alimente 
bogate în calciu, cum ar fi laptele, 
somonul şi migdalele. 

romedic.ro
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Sheriff a acces 
în runda 
a doua a LC

Sheriff Tiraspol s-a calificat pe 
13 iulie curent în runda a II-a a Li-
gii Campionilor europeni la fotbal, 
după victoria obţinută în dubla 
manşă împotriva echipei albaneze 
Teuta Durrës. În retur, campioa-
na Moldovei s-a impus în faţa a 1 
920 de spectatori pe terenul Com-
plexului Sportiv Sheriff, scor 1-0 
(4-0 în tur). Golul victoriei a fost 
marcat în minutul 6 de legionarul 
din Mali, Adama Traoré. Astfel, 
în prima manşă a rundei a II-a 
discipolii lui Yury Vernydub se vor 
confrunta în deplasare cu echipa 
Alaşkert (Armenia), care a trecut 
în prelungiri de formaţia Connah’s 
Quay Nomads (Țara Galilor): 1-0 
(2-2 în tur). 

Cupa de Vară 
la tenis și-a 
desemnat 
câștigătorii

Federaţia Naţională de Tenis 
din Moldova a organizat desfăşu-
rarea turneului Cupa de Vară ce 
a avut loc în perioada 6-11 iulie 
2021 pe terenurile Clubului Aliten 
din capitală. Primii au intrat în 
concurs cei mai mici: în catego-
ria de vârstă Under-12, fete, s-a 
impus Anastasia Savinscaia, iar la 
băieţi cel mai bun s-a dovedit a fi 
Nikita Balan. La masculin, Roman 
Capris a învins în categoria U-14, 
Alexandr Marinov – în cat. U-18, 
iar Vasile Donţu a obţinut supre-
maţia la seniori. În cat. U-12, la 
dublu feminin a câştigat perechea 
Andreea Stratan/Sofia Gold, iar 
la băieţi victoria a fost de partea 
tenismenilor Kirill Dolinţa/Nikita 
Balan. 

 

Evoluție 
feerică a 
echipei Nistru 
la Euro 
Winners Cup 

Echipa de fotbal pe plajă BSC 
Nistru Chişinău a câştigat toate 
cele trei meciuri din Grupa I în 
cadrul Euro Winners Cup (Liga 
Campionilor) şi a acces în faza 
play-off a competiţiei ce se des-
făşoară în perioada 12-18 iulie 
curent în oraşul Nazaré, Portu-
galia. În partida sa de debut la un 
asemenea turneu, Nistru a învins 
formaţia New Team Brussels (Bel-
gia), scor 4-1. În următorul meci, 
discipolii lui Ruslan Pernai au tre-
cut cu 3-1 de Rostocker Robben 
(Germania), ca apoi să surclase-
ze echipa suedeză Bemannia 5-4. 
În şaisprezecimi de finală, băieţii 
noştri vor înfrunta formaţia Na-
poli Patron (Grecia). 

Părinții fondatori

Venit la studii, el a creat la Chi-
şinău prima secţie de taekwon-
do, împreună cu Pavel Leviţchi, 
campion al Uniunii Sovietice şi 
premiant, în 1983, al Cupei URSS 
de arte marţiale. La această operă 
de fondare a unui sport nou la noi 
în republică au mai participat de 
asemenea specialişti redutabili ca 
Alexandr Cresin, Valeriy Kokirţev, 
Semion Gherţman, Oleg Perfilov 
ş.a. Apoi pe teritoriul fostei URSS 
urmă o perioadă extrem de ne-
fastă pentru artele marţiale, în 
general, şi pentru taekwondo, în 
special. Astfel, la începutul ani-
lor ’80 luptele orientale au fost 
interzise, perioada de restricţie 
prelungindu-se până în 1988. În 
acele vremuri de grea încercare, 
taekwondo-ul moldovenesc se aci-
uă, în ilegalitate, într-un cabinet 
de terapie fizică a Spitalului nr. 
3 din Chişinău.

Ulterior, graţie unor susţină-
tori inimoşi precum Gheorghe 
Apostol, dar şi altor promotori 
ai sportului naţional, taekwon-
do-ul a cunoscut o evoluţie im-
presionantă în Basarabia, lucru 
oglindit în recent apăruta carte 
„Taekwondo în Moldova, istoria 
unei ascensiuni”, subsemnatul 
fiind unul dintre autorii, tradu-
cătorii şi redactorii acestei lucrări. 
În 1993, în cadrul Şcolii Sportive 
Specializate nr. 6 pentru Copii şi 
Juniori din Chişinău, unde Gh. 
Apostol era director, a fost înfi-
inţată secţia de taekwondo. Trei 
tineri – Pavel Mhitarian, Igor 
Petric şi Nelly Şevcenco – , care 
frecventau instituţia, au organizat, 
aşa, ca un hobby, primele grupe 
de taekwondo. 

„Pe atunci exista deja Federa-
ţia de Taekwondo din Moldova 
(fondată încă în 1987, primul 
preşedinte fiind Valentin Conev), 
care ne-a sprijinit în dezvoltarea 
ulterioară. Tinerii care au for-
mat primele grupe de amatori au 
fost angajaţi de mine în calitate 

Din istoria 
unei 
ascensiuni

de antrenori. Nu aveau studii de 
specialitate, doar experienţă de 
tehnicieni. Abia mai târziu ei au 
absolvit facultăţi de sport. Peste 
cinci ani, la şcoală activau deja 
11 antrenori”, mărturisea în carte 
Gheorghe Apostol. 

Rezultate de răsunet

Pe plan internaţional, primele 
distincţii pentru R. Moldova au 
venit în 2003, la Campionatul 
European de juniori, unde Ion 
Ceban şi Alexandr Ciudin s-au 
învrednicit de medalii de bronz. 
Iar în 2010 Vladislav Arventi a 
cucerit bronzul european la nivel 
de seniori, o premieră pentru R. 
Moldova. O contribuţie importan-
tă la dezvoltarea taekwondo-ului 
autohton a avut şi antrenorul 
Vladislav Mazur, devenit ulterior 
unul dintre cei mai buni selecţio-
neri ai lotului naţional. 

Aşa se face că o singură şcoală 
dintr-un singur oraş din Moldo-
va – Chişinău – a participat la 
competiţii importante, concurând 
de la egal la egal cu selecţionate 
puternice, cum ar fi cele din Ro-
mânia şi Ucraina. „Şi rezultatele 
au fost, de fiecare dată, excelente. 
Or, observăm că în ultimii ani au 
fost înfiinţate şcoli redutabile de 
taekwondo la Tiraspol şi Comrat. 
Pe lângă şcoala de bază, ne stră-

duim să înfiinţăm în fiecare sector 
al Chişinăului filiale: selectăm o 
instituţie de învăţământ, nego-
ciem cu directorul şi muncim. 
Spre deosebire de cluburile de 
sport, noi activăm în conformi-
tate cu Regulamentul privind 
şcolile sportive. Astfel, se admit 
copii de la şapte la zece ani. Ei 
se antrenează câte nouă ore pe 
săptămână, în grupe de 14 per-
soane. După pregătirea iniţială, 
urmează activitatea în grupele de 
instruire, apoi în cele de perfec-
ţionare sportivă. Trecerea la un 
nivel superior este condiţionată de 
susţinerea unor norme sportive. 
Cu fiecare an, numărul orelor de 
antrenament creşte, iar numărul 
de atleţi se diminuează fiindcă pu-
nem accent pe calitatea pregătirii. 
Nicio grupă nu ajunge la finiş în 
componenţă iniţială. Dacă după 
cinci ani de antrenamente în sport 
rămân cel puţin zece copii, atunci 
e bine”, se confesează Gh. Apostol. 
Şi continuă:

„Ne-am putea plânge că nu 
avem suficiente mijloace pentru 
o dezvoltare deplină. Pe de altă 
parte, copiii se antrenează gratuit. 
Statul alocă resurse, dar nu prea 
multe. De exemplu, la o echipă de 
zece persoane, finanţarea anuală 
este insuficientă chiar şi pentru o 
deplasare la competiţii. Cheltuieli 
de transport, cazare, diurnă – e 
nevoie de mai multe sute de euro 
pentru o singură persoană. Încer-
căm să gestionăm corect bugetul 
disponibil: ne ajută Federaţia 
de profil, contribuie şi părinţii. 
Facem şi economii. Dacă e să 
comparăm condiţiile de muncă 
din perioada sovietică şi cele de 
acum, acestea sunt asemănătoare. 
Şi atunci erau prea puţini bani, şi 
acum e la fel...

Vorbesc în cunoştinţă de cauză, 
căci vreo patruzeci de ani am ac-
tivat la această şcoală. Am cedat 
funcţia de director unui coleg mai 
tânăr, iar eu am preluat în 2014 
postul de director adjunct pentru 
activitatea metodică. În ultimul 
timp, în R. Moldova a crescut 
popularitatea taekwondo-ului. 
Numărul de fete care practică 
acest sport este aproape egal cu 
cel al băieţilor. Sincer să fiu, nu-
mi amintesc de toţi elevii mei, 
în schimb ei mă ţin minte bine. 
Unii părinţi, chiar şi în situaţia în 
care copiii lor au abandonat acest 
sport, mai vin la şcoală, urmăresc 
antrenamentele, se străduiesc să 
ne susţină.” 

În prezent, pe teritoriul repu-
blicii activează peste 20 de cluburi 
de taekwondo, în cadrul cărora se 
antrenează mai mult de o mie de 
sportivi. Toate aceste organizaţii 
se bucură de un suport generos 
din partea Federaţiei naţionale 
de profil WT (World Taekwondo 
– versiunea olimpică), în frun-
tea căreia din 2012 se află Igor 
Iuzefovici. Aşa că avem deplina 
încredere că eforturile făcute în 
vederea dezvoltării acestei lupte 
cu bogate tradiţii orientale se vor 
materializa în rezultate capabile 
să aducă publicului nostru specta-
tor satisfacţii sportive de neuitat.

În numărul din 17 aprilie 2020 a „Gazetei 
de Chișinău”, subsemnatul a scris în 
pagina de sport despre începutul istoriei 
taekwondo-ului. Am menționat atunci că 

acest gen de arte marțiale și-a făcut apariția 
pentru prima oară în Basarabia la sfârșitul 
anilor ’70 ai secolului trecut, odată cu sosirea 
pe pământul moldovenesc a cetățeanului 
costarican Jose Manuel Gomez, deținător al 
centurii negre 3 Dan. 

Iulian BOGATU
Gheorghe Aposto
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cm înălţime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simţul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

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

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

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

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

Teatrul Geneza Art
17.07 „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec, ora 

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

Costella, ora 19.00.
24, 25, 28, 29, 31.07; 01.08 Premieră! „Jurnalul 

pacientei”, cu Mihai Bordian şi Cristina Trînbaci. 
Spectacol montat după cel mai aşteptat thriller al 
anului, „Pacienta Tăcută”, în regia Danielei Burlaca, 
ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
18.07 „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă, ora 

11.00.
25.07 „Cenuşăreasa” după Fraţii Grimm, ora 

11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
17.07 „Luceafărul” după M. Eminescu, ora 19.00.
18.07 „Cocoşelul neascultător” de A. Machek, 

ora 11.00.

Un tip vine la secţia de poliţie:
- Vreau să vorbesc cu hoţul care mi-a spart casa 

aseară.
- Domnule, o să aveţi ocazia la proces.
- Nu, nu, insist, vreau să ştiu cum a intrat în casă 

fără să îmi trezească soţia, eu încerc asta de zece ani.

O maşină a fost implicată într-un accident şi, cum 
era de aşteptat, o mulţime de oameni s-a adunat la 
faţa locului.

Un tânăr reporter, dornic să ajungă cât mai aproa-
pe, se chinuia cu greu să răzbată prin mulţime. Fiind 
un tip isteţ, a început să strige:

- Faceţi-mi loc, faceţi-mi loc, sunt fiul victimei!
Mulţimea s-a dat la o parte lăsându-l să treacă. 

Jos, în faţa maşinii, zăcea un măgar...

Aseară, soţul meu a găsit un gândac lângă ara-
gaz. A curăţat lună toată bucătăria. Azi voi pune 
gândacul în baie. 

Un urs, încercând să hiberneze, are insomnie: 
Nu ar fi trebuit să beau cafeaua aia la final de 

octombrie...

Moldoveanul ajunge cu maşina la o benzinărie. 
Neavând prea mulţi bani la el, îl întreabă pe vânzător:

- Cât costă litrul de benzină?
- 15 lei.
- Dar o picătură de benzină cât costă?
- Păi... cât să coste? O picătură?! Nu costă nimic!
- Atunci picuraţi-mi şi mie 20 de litri în re-

zervor!

Ieri, un procuror a lovit cu maşina zidul unei 

case. Ancheta a stabilit că zidul mirosea a alcool şi 
venea de pe contrasens.

- I-am zis soţului meu că, dacă nu îmi cumpără 
o rochie nouă, ies goală pe stradă, să vadă lumea 
că nu am cu ce să mă îmbrac!

- Şi ce a zis?
- Dacă tot ieşi, adu-mi şi mie două beri! 

O domnişoară întreabă preotul:
- Părinte, avem voie să facem dragoste înainte 

de cununie?
- Da, doar să nu întârziaţi la ceremonie.

Care e diferenţa între o secretară bună şi una 
foarte bună?

Cea bună spune:
- Bună dimineaţa, domnule director.
Secretara foarte bună:
- S-a făcut dimineaţă, domnule director!

- Bulă, ce s-a întâmplat în 1558?
- S-a născut Mihai Viteazul.
- Foarte bine! Dar în 1561?
- A împlinit trei ani?

Soţia către soţ, seara, când ajunge acasă:
- Dragul meu, spune-mi, există ceva pe lume mai 

important decât dragostea?
- Lasă-mă să ghicesc: iar nu ai făcut de mân-

care!

- Iar pleci la cârciumă, derbedeule, săptămâna 
viitoare trebuie să plătim şi întreţinerea!

- Calmează-te, mă întorc până atunci!

A f i ş

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea 

intra uşor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul 

redacţiei: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online a publicaţiei – gazetade-

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Tentaţiile sexuale de care 
ai parte la orice pas te fac 
să te întrebi dacă ceea ce 
trăieşti în prezent în relaţia 
personală este şi ceea ce îţi 
doreşti. Sunt multe contex-
te în care te simţi anulat de 
acţiunile celor din jur, dar 
nu ai curajul să ripostezi. 
Cei care te văd exact aşa 
cum eşti sunt persoane 
preţioase pe care trebuie 
să le ţii alături.

Te bucuri de conversa-
ţiile inspiraţionale de care 
ai parte în această perioa-
dă, chiar dacă la exterior 
nu laşi să se observe acest 
lucru. Într-adevăr ai aten-
ţia îndreptată spre o anu-
mită problemă cu care te 
confrunţi de ceva timp şi 
a cărei intensitate reduce 
viteza pentru ca mai apoi să 
se întoarcă în punctul din 
care a pornit.

Alinierea deosebită a 
planetelor îţi face viaţa sen-
timentală mai interesantă. 
Această săptămână se află 
sub o aură specială pentru 
tine. Evenimentele care au 
loc la birou sunt ca o piatră 
de temelie pentru cariera ta. 
Indiferent de timpul de cali-
tate pe care îl petreci alături 
de prieteni, tot ceea ce îţi 
doreşti este să rămâi doar 
tu cu tine.

Starea de anxietate trăită 
în ultima perioadă pare că 
s-a atenuat. Găsirea unui 
nou sens al propriei vieţi îţi 
întreţine motivaţia de a face 
lucruri care te împlinesc şi 
îţi „hrăneşte” dorinţa de 
a te autodepăşi. Lucrurile 
încep să prindă contur şi în 
plan profesional. Te sim-
ţi sprijinit cu adevărat de 
persoanele care contează 
pentru tine.

Te prefaci foarte bine în 
plan social. Nu doreşti ca 
cineva să îşi dea seama de 
ceea ce trăieşti cu adevă-
rat în plan personal. Rela-
ţia pe care o ai nu decurge 
aşa cum te aşteptai. Apar 
conflicte de interes la orice 
pas. Cu fiecare zi care trece 
acestea îmbracă o gravitate 
tot mai apăsătoare. Zilele de 
weekend nu aduc prea mul-
te veşti bune pentru tine.

Te simţi intrigat în ra-
port cu schimbările care 
au loc în viaţa personală. 
Parcă nu ştii cum trebuie să 
reacţionezi şi, cu atât mai 
puţin, să acţionezi. Obţii 
destul de greu tot ceea ce 
îţi propui şi din această 
cauză ai senzaţia că te afli 
într-un blocaj psihic. Nu te 
lăsa condus de sentimente 
confuze! Emoţiile pe care le 
resimţi nu te definesc!

La începutul săptămâ-
nii au loc multe schimbări 
bruşte de situaţie, iar ener-
gia negativă pe care o re-
simţi îţi adânceşte starea de 
apatie. Lucrurile din jurul 
tău par că au ritm ameţitor. 
Te laşi „înşelat” de aparen-
ţe. Universul tău interior şi 
propriile emoţii sunt duale 
şi nu te mai poţi încrede nici 
măcar în propria persoană.

Din păcate, insişti pe 
unele chestii care ştii că nu 
vor fi niciodată aşa cum îţi 
doreşti. A te „dezlega” de 
anumite promisiuni te poate 
ajuta să îţi regăseşti liniştea 
interioară. Nimic din ceea ce 
faci sau simţi nu este în van. 
Trebuie să te încrezi mai 
mult în propria intuiţie. În 
plan profesional, eşti capabil 
de reuşite extraordinare.

Îţi este greu să accepţi 
că te minţi singur. Încă nu 
reuşeşti să înţelegi că în 
familie au loc conflicte pe 
care nu vei reuşi niciodată 
să le suprimi. Simţi că îţi 
consumi mare parte din 
energie pentru a putea 
face faţă sentimentelor 
confuze pe care ţi le induc 
anumite evenimente din 
plan social. 

Statutul tău profesional te 
ajută să primeşti aprobarea 
celorlalţi în cazul mai multor 
proiecte pe care le coordo-
nezi. Chiar dacă sunt mulţi 
cei care respectă la tine doar 
acest statut, pe tine te inte-
resează doar rezoluţia. Nici-
odată nu alegi să îţi explici 
acţiunile, mai ales în faţa unor 
persoane pe care nu le con-
sideri demne de acest lucru.

Lasă orgoliul deoparte 
atunci când vine vorba de 
cel de lângă tine! Atunci 
când este vorba de lucruri 
importante, acţiunile tale 
sunt duplicitare şi fără sens. 
Te simţi ancorat într-o serie 
de prejudecăţi pe care nu 
reuşeşti să le neutralizezi. 
Astrele pulsează destul de 
multă energie în casa cari-
erei. 

În căutarea iubirii per-
fecte în care te încrezi, te-ai 
săturat de atâtea decepţii. 
Deşi te detaşezi de vechile 
relaţii şi de toate aşteptă-
rile pe care acestea ţi le-au 
format, îţi este totuşi destul 
de greu să nu te implici cu 
totul din punct de vedere 
emoţional. Această săptă-
mână va fi destul de liniştită 
în plan profesional.

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

Prima experiență sexuală

Marinela se trage dintr-un să-
tuc uitat de lume din nordul re-
publicii. A plecat de acasă la nici 
16 ani împliniţi. S-a dus pentru că 
în casa părintească se simţea ca o 
străină. Cea de-a doua mamă nu 
a mai putut-o lipi de inimă, deşi 
o creştea de la cinci anişori. 

Era îngrozitor de timidă când 
se pomeni singură la Bălţi. Însă 
a avut mai mult noroc decât alte 
fete, deoarece a fost angajată ime-
diat la o fabrică de confecţii. La 
început, a stat câteva săptămâni 
în gazdă la o mătuşă, apoi a locuit 

cu două colege de lucru în diferite 
apartamente. Cu acestea discuta 
tot felul de chestii despre băieţi 
şi misterul lor masculin. Până la 
urmă, „ajutată” de colege, a trăit 
prima experienţă sexuală.

Era o zi de sâmbătă şi, pes-
te două zile, Marinela urma să 
împlinească 17 ani. Au hotărât 
să serbeze evenimentul mai de-
vreme, considerând că în timpul 
săptămânii sărbătoarea va pierde 
din farmec. Mă rog, după o zi de 
muncă, nu mai ai chef de sărbă-
toare. Zis şi făcut. 

Sâmbătă seara, în jurul me-
sei s-au adunat câteva colege de 
secţie, prietenii celor două cole-
ge care stăteau cu ea în gazdă şi 
cheful a început. S-a băut mult 
şi s-a mâncat puţin. Pe la ora 
24.00, oaspeţii au plecat acasă, 
iar celelalte două s-au retras cu 
prietenii lor prin diferite unghere. 
Marinela a strâns masa şi s-a dus 
să se culce. Somnul însă nu o prin-
dea. Curiozitatea nu-i dădea pace, 
hormonii fremătau în ea cu atâta 
intensitate încât o luau ameţelile. 

Cum a scăpat Marinela 
de dependența de sex

Şi cum stătea aşa pierdută în 
emoţii, una dintre prietene a ve-
nit la patul ei şi i-a zis: „Vrei să 
încerci? Ricu e gata să te facă fe-
meie. Îi dau voie, nu mă supăr pe 
el. Oricum, mai devreme ori mai 
târziu, trebuie să faci şi tu chestia 
asta”. Marinela a acceptat. Dar 
nici vorbă de ceea ce aştepta. Nu 
a simţit nimic în afară de durere 
şi o senzaţie neplăcută. 

Aceasta însă nu i-a suprimat dorul 
de o nouă relaţie. Din acea noapte, 
Ricu a început să o placă astfel încât 
vechea relaţie a acestuia s-a ruinat în 
favoarea celei cu Marinela. După o 
săptămână, Marinela a fost nevoită 
să îşi schimbe gazda, iar viaţa ei a 
început să prindă alt contur.

Sexul ca meserie

Uitasem să vă spun că Marinela 
nu era ruptă din soare şi nici inte-
ligenţă nu prea avea. În schimb, 
avea un temperament vulcanic şi, 
prin felul ei de a cocheta, provoca 
scurtcircuite în sufletele multor 
bărbaţi. Devenise obsedată de sex. 
Dacă la început făcea sex din pasi-
une, după ce a cunoscut mai mulţi 
bărbaţi, şi-a zis că dragostea este 
ca o rouă care trece repede şi de 
ce nu ar face sex pe bani, cum fac 
astăzi atâtea femei? Gândul acesta 
i-a venit după ce i s-au născut cei 
doi copii şi nu avea nicio susţinere 
de nicăieri. 

A ajuns la zilele când putea să 
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întreţină raporturi cu trei şi mai 
mulţi bărbaţi fără ca aceştia să 
ştie unul de celălalt. Juca foar-
te iscusit. Se dădea în spectacol 
cu fiece bărbat care venea să îi 
cerşească dragostea contra plată. 
Țipa, gemea, săruta cu foc, încât 
acesta se credea unicul ei iubit. De 
la fiecare raport sexual avea profit. 
Însă câştigul cel mare venea din 
alt şiretlic. 

Vulpişoara de Marinela, după 
o lună de relaţii cu mai mulţi 
bărbaţi, îi spunea fiecăruia din-
tre aceştia că a rămas însărcinată. 
Pentru a scăpa de sarcină, bine-
înţeles că era nevoie de bani. Şi 
bărbaţii, dezmierdaţi şi alintaţi 
de Marinela, nu aveau încotro 
– rupeau din bugetele familiilor 
lor şi achitau taxa cu gândul la 
beţia senzaţiilor ce urmau să le 
mai trăiască. 

Ulciorul însă nu merge de 
multe ori la apă. Unul i-a des-
coperit înşelăciunea. Femeia sexi 
le-a spus tuturor că poartă sar-
cină (purta cu adevărat). Cristi, 
un bărbat de care ea chiar se în-
drăgostise şi cu care se întâlnea 
de o lună, s-a oferit să o ajute. 
A dus-o la un medic pe care îl 
cunoştea. Când acesta i-a spus 
că termenul de graviditate e de 
aproape trei luni, Cristi a înţeles 
că a fost tras pe sfoară. Nu i-a 
zis nimic. A plecat pentru a nu 
se mai întoarce. 

Însă jocul Marinelei a continu-
at până în momentul închiderii 
întreprinderii. Atunci parcă s-a 
trezit dintr-un coşmar. Cu doi 
copii de cinci şi şase ani pe care 
îi iubea foarte mult, nu avea nici 
cea mai vagă idee despre ce urma 
să facă. Plictisită de atâta sex co-
mercial, a hotărât să plece peste 
hotare. Şi-a zis: „Gata cu vânzarea 
trupului! Mă duc să muncesc ca 
menajeră sau ca bonă”...

(va urma)

Cu mai mulți ani în urmă, când am 
cunoscut-o pe Marinela S., am trăit 
niște sentimente ciudate. Haioasă, 
nepăsătoare, leneșă în mișcări, era 

femeia care, la 26 de ani, trecuse prin ciur 
și prin dârmon. Avea doi copii de la bărbați 
diferiți și putea să-ți vorbească fără pudoare 
despre gândurile, dorințele și slăbiciunile ei 
sexuale.
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Misterul anulat

De ce fructele formează putregai – 
când se fac tratamente

A G R I C O L A

Principalele boli la ardei – măsuri 
de prevenție și tratamente

Putregaiul pe fructele pomilor fructi-
feri reprezintă un indicator al prezenţei 
bolii numită monilioza fructelor (Monilia 
fructigena).

De fapt, monilioza este una dintre cele 
mai răspândite boli la pomii fructiferi sâm-
buroşi, întâlnită în toate ţările cultivatoa-
re, care produce pagube prin distrugerea 
florilor şi putrezirea fructelor.

Boala se dezvoltă în două forme: arsura 
moniliană (Monilia laxa) – ce duce la us-
carea lăstarilor în perioada de primăvară 
şi putregaiul brun al fructelor (Monilia 
fructigena).

Ce trebuie să cunoaștem despre 
putregaiul fructelor

Fructele pot fi atacate în toate fazele 
de dezvoltare, mai frecvent cele ajunse la 
maturitate şi când în această fază intervin 
perioade de vreme ploioasă.

Fructele mature sunt infectate prin ră-
nile produse de insecte, grindină, leziuni 
mecanice. Ciuperca trece uşor de la fructele 
atacate la cele cu care acestea se găsesc 
în contact.

Pe fructe, în locul unde s-a produs in-
fecţia, apare o pată circulară, brună, care 
creşte treptat şi poate să se extindă asupra 
întregului fruct.

Monilioza duce la apariţia apoplexiei – 

adică pieirea pomilor.
Fructele rămase agăţate în pom constitu-

ie sursa de infecţie pentru anul următor. Ele 
produc infecţia primară la soiurile timpurii, 
apoi infecţia secundară la soiurile târzii.

Sursa de infecţie provine de la soiurile 
deja infectate. Ciuperca este un parazit 
al rănilor.

Sunt foarte importante măsurile de pre-
venire a răspândirii infecţiei cu monilioza:

adunarea şi distrugerea fructelor mu-
mifiate rămase pe pomi;

eliminarea ramurilor atacate din coroa-
na pomului, cu ulterioara distrugere prin 
arderea lor;

utilizarea la tăierea pomilor a masticului, 
care protejează rănile de infecţii şi ajută la 
o cicatrizare mai rapidă;

cultivarea de soiuri mai puţin sensibile 
la monilioză.

Când se realizează tratamentele 
pentru a evita dezvoltarea putrega-
iului fructelor

IMPORTANT! Este imposibilă comba-
terea directă a bolii.

Primul tratament pentru a preveni răs-
pândirea moniliozei se realizează în feno-
faza umflarea mugurilor cu sulfat de cupru 
+var stins de 1% sau alte produse de contact 
(de exemplu, oxiclorură de cupru).

Al doilea tratament se realizează în faza 
de buton alb/roz pentru prevenirea infec-
ţiei cu produse ce conţin ciprodinil sau un 
produs botricid.

Dacă timpul este răcoros şi ploios, trata-
mentele se repetă la deschiderea primelor 
flori şi după înflorire (75% petale căzute) 
cu produse din categoria botricidelor.

Pe timp ploios, tratamentele se repetă 
la cinci zile, dacă nu avem precipitaţii – la 
şapte zile.

În perioada de vară, pentru preîntâm-
pinarea atacului de putregai al fructelor 

tratamentul îl efectuăm cu unul din pro-
dusele botricide.

Totodată, puteţi utiliza produse ce con-
ţin substanţa activă boscalid cu numărul 
maxim de trei tratamente.

Pentru a evita impactul fungicidelor 
de sinteză chimică, puteţi utiliza pentru 
prevenirea apariţiei moniliozei produse (a 
fost demonstrat efectul parţial) ce conţin 
cupru, micosină, dar şi preparate pe bază 
de bicarbonat de potasiu cu sulf micronizat.

agrobiznes.md

Condiţiile climatice din ultima 
perioadă au dus la apariţia şi dez-
voltarea în general a numeroase 
boli la legume, dintre care la ardei 
cele mai frecvente şi care afec-
tează şi chiar compromit ardeii 
sunt: FUZARIOZA sau Ofilirea 
vasculară; ALTERNARIOZA sau 
Pătarea cenuşie şi PUTREGAIUL 
CENUŞIU.

1. FUZARIOZA sau ofilirea 
vasculară

 
Boala este provocată de o ciu-

percă, numită Fusarium oxyspo-
rum, de unde şi denumirea po-
pulară a bolii, şi atacă ardeii din 
grădină, sere şi solarii, mai ales 
în perioadele ploioase.

Apariţia bolii este favorizată 
de temperaturile ridicate atât 
la nivelul solului, cât şi în aer, 
temperaturi de peste 27-28◦ C; 
umiditatea mare la nivelul solului 
sau diferenţe de umiditate în sol; o 
reacţie uşor acidă a solului (pH de 
5-5,6); răni provocate plantelor de 
ardei, fie în timpul plantării, fie cu 
ocazia diverselor lucrări (prăşit, 
copilit, desfrunzit) sau a diverşi-
lor dăunători din sol (nematozi, 
cârtiţe, coropişniţe etc.).

De obicei, atacul apare înce-
pând cu faza de înflorire-fructi-
ficare a plantelor şi se manifestă 
prin ofilirea rapidă a frunzelor 
începând cu cele de la bază, o 
uşoară decolorare a marginilor 
şi a spaţiilor dintre nervuri.

În faza de început a bolii, 
plantele atacate îşi revin în timpul 

nopţii, când temperatura scade, 
însă ziua, când insolaţia este 
puternică, ofilirea se accentuează 
iar în cele din urmă ofilirea devine 
ireversibilă.

Infecţia porneşte de la nivelul 
rădăcinii şi se extinde pe tulpină.

Rădăcina capătă o culoare 
brun-închis a ţesuturilor, colorare 
ce se poate extinde pe rădăcină şi 
la baza tulpinii unde se observă 
zone brune-negricioase, iar pe tul-
pină apar crăpături negre-maro-
nii; interiorul tulpinii se brunifică.

Țesuturile afectate putrezesc 
repede ducând la ofilirea rapi-
dă a plantei, respectiv moartea 
acesteia.

Pe fructe, apar pete umede, 
de culoare maro-cenuşie ce se 
extind treptat pe toată suprafaţa 
fructului. Fructul rămâne mic, iar 
seminţele din interiorul fructului 
au o culoare brună sau galbenă.

Talia şi fructificarea plantelor 

bolnave sunt mult mai reduse.
Principalele măsuri de preve-

nire şi combatere sunt:
dezinfecţia solului. Ciuperca 

trăieşte în sol mulţi ani;
înlăturarea şi distrugerea 

plantelor bolnave;
rotaţia culturilor;
cultivarea de soiuri şi hibrizi 

rezistenţi;
folosirea moderată a îngrăşă-

mintelor chimice ce duc la acidi-
fierea solului (azotat de amoniu).

Tratamentele chimice – re-
zultate foarte bune se obţin prin 
folosirea de Topsin, începând de la 
plantare, printr-o udare cu soluţie 
de fungicid în cantitate de 0,2-0,5 
l la fiecare plantă şi continuând 
prin irigarea prin picurare.

2. ALTERNARIOZA sau 
Pătarea cenușie (neagră)

Este o boală provocată de o ciu-

percă (Alternaria solani) ce atacă 
ardeii, începând cu faza de răsad 
şi până la plantele mature.

Atacul apare pe frunze, fructe 
şi seminţe şi mai rar pe tulpini 
şi rădăcini.

Pe frunze, apar pete brune-ce-
nuşii cu zone circulare şi o pulbere 
negricioasă. Frunzele atacate se 
deformează, se ofilesc şi cad.

Pe fructe, apar pete umede şi 
moi de culoare galben-verzuie în-
chis. Țesuturile afectate (bolnave) 
se degradează, se brunifică şi se 
adâncesc. Pe suprafaţa acestor 
pete, se formează un puf de cu-
loare neagră-cenuşie ce reprezintă 
fructificaţiile ciupercii.

Seminţele din fructe, de cele 
mai multe ori, putrezesc.

Ciuperca se transmite, de la 
un an la altul, prin sporii rămaşi 
fie pe resturile vegetale, fie prin 
sămânţa infectată.

În timpul vegetaţiei, sporii 
ciupercii sunt purtaţi de vânt şi 
picăturile de ploaie sau apa de la 
irigaţiile prin aspersiune.

Principalele măsuri de preve-
nire şi combatere sunt:

adunarea şi distrugerea restu-
rilor vegetale;

rotaţia culturilor;
folosirea de soiuri şi hibrizi 

rezistenţi;
se va evita cultivarea ardeiului 

după plante care au această boală 
comună, precum: roşii, vinete şi 
cartof.

Tratamentele chimice – rezul-
tate foarte bune se obţin prin folo-
sirea de fungicide precum: Ortiva 

250 SC; Score 250 EC; Bravo 500 
SC şi Polyram DF.

3. PUTREGAIUL CENUȘIU 
(Botrytis cinerea)

Atacul este favorizat de preci-
pitaţiile abundente, o umiditate 
ridicată (peste 85-90%) a aerului, 
nebulozitate mare, fertilizare şi 
udare excesivă, alături de prezen-
ţa unor răni provocate plantelor, 
răni datorate fie grindinei, fie răni 
făcute odată cu lucrările de prăşit, 
copilit, desfrunzit etc.

Boala atacă fructele verzi, în-
cepând din zona codiţei. Fructele 
se înmoaie, pieliţa se crapă şi pe 
fruct apar scurgeri şi pete cenuşii. 
În cazul în care umiditatea aerului 
se menţine ridicată, pe suprafaţa 
petelor se dezvoltă un puf de cu-
loare cenuşie.

Pe celelalte părţi ale plantei 
(frunze, tulpini), apar pete alun-
gite superficial, de culoare brună, 
acoperite cu un puf alb-cenuşiu.

Principalele măsuri de preve-
nire şi combatere sunt:

dezinfecţia chimică a solului;
o fertilizare şi irigare raţională;
evitarea irigării prin aspersi-

une;
realizarea lucrărilor de prăşit, 

copilit, desfrunzit etc., cu aten-
ţie, evitarea provocării unor răni 
pronunţate.

Tratamentele chimice – folosi-
rea de fungicide precum: Teldor; 
Rovral Bravo, Switch etc.

revista-ferma.ro
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Luni, 19 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 Dosar România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala Premiilor UNITER
23.40 Discover România
00.00 Câştigă România!
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
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 Ştiri 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. 8
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
 14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 9
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Gala Premiilor UNITER

23.40 Vorbeşte corect!
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Exclusiv în România
02.50 Dispăruţi fără urmă
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Generaţia 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 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moştenire mortală
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Beijing2008
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
23.57 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Capcana mercenarilor
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Medalion muzical
12.00 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 Magazin FIFA
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Medalion muzical
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Academia de Ştiinţe a Moldovei 60 
de ani

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII 
Ştiri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program educational/ Informativ 
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Program 
de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaştem Țara Educatio-
nal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România   
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:00:00 Program AGRO TV România  
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ŞIRETLICURI 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 cunoaştem Țara Educatio-
nal/Cultural
19:00:00 ŞTIRI   Program Informativ 
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ Informativ 
21:00:00 LANDŞAFT 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 ŞTIRI   Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI   Program Informativ 
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Victime colaterale
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film King Kong
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
05.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 Ştirile Pro TV
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Fii sănătos cu Maria Marian
12.00 Dialoguri cu Vlad Kulminski
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viaţa
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19

20.00 Ora Expertizei
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of mercur retrograd
09.00 Т/с
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с
13.30 Iubeşte viaţa
14.30 Teleshopping
14.45 X/ф
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Naţional
08.00 Film: O FRUMUSEȚE DE FATĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 63
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 26
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 674
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 27
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 677
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 64
21.00 Film: CRIMĂ ÎN DEŞERT
23.00 Spune-mi adevărul
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 20 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 Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer şi mare

23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia 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 Ştiri 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. 9
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 10

19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Telecinemateca Omul liniştit
23.55 Team România
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Telecinemateca Omul liniştit
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moştenire mortală
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur. Londra 2012
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Ginger şi Rosa 90’
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Chişinău: ieri şi azi
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 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Afacere neprevăzută

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI   Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR  
Program educational/ Informativ
09:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ŞIRETLICURI 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 ŞTIRI   Program Informativ  
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ŞIRETLICURI 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 ŞTIRI   Program Informativ  
19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL  Program 
educational/ cultural 
20:00:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ 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 CUCOŞ Program 
de divertisment 
22:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Ora de virf 2
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Bad Boys 2
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
05.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 Ştirile Pro TV
04.45 Superspeed
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viaţa
17.30 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 64
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 27
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 675
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 28
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 678

20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 65
21.00 Film: MESAJ SÂNGEROS
23.00 Film: CRIMĂ ÎN DEŞERT
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV

Miercuri, 21 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
11.50 Discover România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului 2
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Între cer şi mare
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Omul şi timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 10
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 11
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Adevăruri despre trecut
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Godunov, ep. 1, sez. 2
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Exclusiv în România
02.50 Tezaur folcloric
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă cu public
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Fraţi de viţă
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur. Londra 2012
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Pariul vieţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moştenire mortală
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
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04.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler calatorie vara
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler calatorie vara
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
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
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON  
Program educational/ Informativ
08:00:00 LANDŞAFT 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 ŞTIRI   Program Informativ  
09:30:00 Să ne cunoaştem Țara Educatio-
nal/Cultural 
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ŞIRETLICURI 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 ŞTIRI   Program Informativ  
14:30:00 Să ne cunoaştem Țara Educatio-
nal/Cultural 
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ŞIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT  
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR  
Program educational/ Informativ
19:00:00 ŞTIRI   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 ŞTIRI   Program Informativ  
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI   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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Metro
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Executia digitala
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
05.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV

18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 Ştirile Pro TV
04.45 Arena bucătarilor
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viaţa
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Asfalt de Moldova
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica

09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 65
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 28
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 676
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 29
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 679
20.00 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE: 
ÎNCEPUTUL
22.00 Film: MONŞTRII: CONTINENTUL 
ÎNTUNECAT
00.30 Film: MESAJ SÂNGEROS
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 22 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 Studio olimpic
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
16.00 Vara amintirilor

16.50 Discover România
17.00 Jurnal olimpic
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Chipurile româniei
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
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 Garantat 100%
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Jurnal olimpic

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 11
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.00 Studio Olimpic
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
16.00 Studio Olimpic
17.00 România 9
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Izolaţi în România
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
23.30 Documentar: Legende şi mistere
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.15 Documentar: Legende şi mistere
01.45 Exclusiv în România
02.25 Omul şi timpul
02.50 Vreau să fiu sănătos!
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Vara amintirilor
14.25 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.30 SerialDoctor Quinn
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Rio 2016
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Pariul vieţii
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 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Poftă bună
10.45 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 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON  
Program educational/ Informativ 

08:00:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR  
Program educational/ Informativ
09:00:00 ŞTIRI   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 ŞIRETLICURI 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 ŞTIRI   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 ŞIRETLICURI 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 cunoaştem Țara Educatio-
nal/Cultural
19:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL  Program 
educational/ cultural 
20:00:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR  
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE  Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile P ro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Medalionul
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Robin Hood
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
05.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 Ştirile Pro TV
04.45 Ce se întâmplă, doctore?
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viaţa
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Asfalt de Moldova
00.00 Jurnalul de noapte
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…

01.55 Copii şi parinti
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 29
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 677
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 30
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 680
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 64
21.00 Film: INVINCIBILII 3: BĂTĂLIA 
FINALĂ
23.15 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE: 
ÎNCEPUTUL
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Reţeaua de idoli
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 Studio olimpic
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020 Ceremonia de deschidere
17.00 Jurnal olimpic
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Chipurile româniei
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
01.00 Destine ca-n filme
02.00 MotorVlog
02.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
02.30 Tir puşcă aer comprimat 10m, 
calificari
03.00 Scrima spada feminin, tablou 64
03.30 Scrima sabie masculin, tablou 64
03.50 Canotaj dublu rame feminin, 3 Heat
03.55 Scrima spada feminin, tablou 32
04.20 Canotaj dublu rame masculin, 3 Heat
04.40 Baschet 3 la 3: România-China
04.45 Tir puşcă aer comprimat 10m, finala
04.50 Canotaj dublu vasle categoria usoara 
feminin, 3 Heat
05.00 Box feminin, round of 32
05.00 Box masculin, round of 32
05.55 Scrima sabie masculin, tablou 32
05.50 Canotaj 4 rame feminin, 2 Heat
06.10 Canotaj 4 rame masculin, 2 Heat

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 DocumentarExpediţia Aconcagua
10.55 Documentar: Nadia Comăneci - 
gimnasta şi dictatorul
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.00 Studio Olimpic
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020 Ceremonia de deschidere
17.00 Cooltura
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Documentar: Nadia Comăneci - 
gimnasta şi dictatorul
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020 Ceremonia de deschidere
00.20 Microbist de România
01.20 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Exclusiv în România
02.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
02.30 Tir puşcă aer comprimat 10m, 
calificari
03.00 Scrima spada feminin, tablou 64
03.30 Scrima sabie masculin, tablou 64
03.50 Canotaj dublu rame feminin, 3 Heat

03.55 Scrima spada feminin, tablou 32
04.20 Canotaj dublu rame masculin, 3 Heat
04.40 Baschet 3 la 3: România-China
04.45 Tir puşcă aer comprimat 10m, finala
04.50 Canotaj dublu vasle categoria usoara 
feminin, 3 Heat
05.00 Box feminin, round of 32
05.00 Box masculin, round of 32
05.55 Scrima sabie masculin, tablou 32
05.50 Canotaj 4 rame feminin, 2 Heat
06.10 Canotaj 4 rame masculin, 2 Heat

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă cu public
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 #generaţii
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 Câştigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
06.30 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritm de dans
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Cântec, dor şi omenie

11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Poezii
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 V. Golomoz şi orchestra Mugurel
20.35 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.10 24 front line
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Ştiri externe
23.50 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 LANDŞAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
08:20:00 BATALIA SERELOR  Program 
educational/ Informativ
08:45:00 PRIETENII LUI CUCOŞ Program 
de divertisment 
09:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
09:30:00 SERA IDEALĂ  Program educati-
onal/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR  
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 ŞIRETLICURI 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 ŞTIRI   Program Informativ  
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT  
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ŞIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT  
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAŞTINA  - Magazin agricol   
18:30:00 BATALIA SERELOR   Program de 
divertisment
19:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
19:30:00 POLITICI AGRICOLE talk show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL  Program 
educational/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ Informativ
21:00:00 LANDŞAFT PENTRU TINE 
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE  

P R O G R A M E  T V
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Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ŞTIRI   Program Informativ  
22:30:00 POLITICI AGRICOLE talk show
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ŞTIRI   Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Power Rangers
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Detonatorul
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
05.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 ApropoTv
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
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 viaţa
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 şi parinti
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8

17.30 Т/с
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 64
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 30

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 678
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 31
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 681
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 65
21.00 Film: MOBY DICK. Partea a II-a
23.00 Film: MONŞTRII: CONTINENTUL 
ÎNTUNECAT
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 24 iulie

TVR Moldova

07.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
05.55 Scrima sabie masculin, tablou 32
07.35 Scrima spada feminin, optimi
08.35 Scrima sabie masculin, tablou 16
09.25 Scrima spada feminin, sferturi
09.55 Scrima sabie masculin, optimi
10.15 Handbal masculin, grupe: Germania 
- Spania
11.55 Discover România
12.00 #Generaţii TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generaţii TVR 65
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
17.00 Jurnal olimpic
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
02.30 Ora Regelui
03.30 Discover România
03.40 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.40 Canotaj dublu rame-recalificari 
masculin + feminin
04.20 Canotaj dublu vasle categoria usoara 
- recalificari, feminin
04.30 Nataţie, finale
06.00 Exclusiv în România
06.48 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
06.48 7, 54 Judo feminin, 52kg-tablou 16

TVR 1

07.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
05.55 Scrima sabie masculin, tablou 32
07.35 Scrima spada feminin, optimi
08.35 Scrima sabie masculin, tablou 16
09.25 Scrima spada feminin, sferturi
09.55 Scrima sabie masculin, optimi
10.15 Handbal masculin, grupe: Germania 
-Spania
11.55 Team România
12.00 #Creativ
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
17.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 1
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
00.00 Profesioniştii…
01.00 Serial: Dragul de Raymond
02.20 Ora Regelui
03.10 #Creativ
03.40 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
03.40 Canotaj dublu rame-recalificari 
masculin + feminin
04.20 Canotaj dublu vasle categoria usoara- 
recalificari, feminin
04.30 Nataţie, finale
06.05 Exclusiv în România

TVR 2

07.05 Teleshopping
07.35 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020 TVR 1
13.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020 TVR 1
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Vine şi rândul tău!
22.00 Serial: Viaţa visată
23.10 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020 TVR 1
02.25 Film: Vine şi rândul tău!
04.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor

10.00 Desene animate Ştiinţa uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Concertul unei nopţi de vară de la 
Schonbrunn
23.00 24 front line
23.30 Ştirile (rus.)
23.50 Ştiri externe

AgroTV

07:00:00 ŞTIRI   Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN  
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON  
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ŞTIRI   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 NUTRITIE Program 
educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00 ŞTIRI   Program Informativ 
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ 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 SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA Program 
de divertisment

20:30:00 Să ne cunoaştem 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 SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
10.00 Teleshopping
10.15 Film Annie: O aventura regala
12.15 isănătate
13.30 Teleshopping
13.45 Film Ramona şi Beezus
15.45 Teleshopping
16.00 Film Cronicile din Narnia: Printul 
Caspian
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.15 Film Johnny English… se intoarce!
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
00.40 Film Hellboy: Chemarea întune-
ricului
02.40 Film Annie: O aventura regala
04.40 Film Ramona şi Beezus

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos cu Maria Marian
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Ora Expertizei
14.15 Teleshopping
14.45 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Festivals
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 Film
03.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 679
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Film: MOBY DICK. Partea I
16.45 Film: ULTIMUL TIGRU SHAOLIN
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 682
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: INVINCIBILII 3: BĂTĂLIA 
FINALĂ
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 25 iulie

TVR Moldova

07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.00 Canotaj 8+1, masculin+feminin - 2 
Heat, inregistrat în intervalul 5.00-5.20
11.00 Baschet 3 la 3: România-Italia, 
inregistrat în intervalul 4.40-5.05
11.30 Baschet 3 la 3: România-SUA, direct
12.00 În grădina Danei
12.30 Viaţa satului
12.55 Reţeaua de idoli
13.40 Discover România
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
16.00 Lectia de istorie
16.50 Discover România
17.00 Jurnal olimpic
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.20 Canotaj dublu vasle - semifinale, 
feminin
04.30 Nataţie, finale
04.40 Canotaj dublu vasle - semifinale, 
masculin
05.00 Canotaj 4 rame - recalificari, feminin
05.10 Canotaj 4 rame - recalificari, 
masculin
06.25 Telejurnal Moldova

TVR 1

06.48 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
06.48 7, 54 Judo feminin, 52kg-tablou 16
08.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine. Jurnalist 
Bogdan Şerban Iancu
09.30 Pro Patria
10.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
10.00 Canotaj 8+1, masculin+feminin -2 
Heat, inregistrat în intervalul 5.00-5.20
11.00 Baschet 3 la 3: România-Italia, 
inregistrat în intervalul 4.40 -5.05
11.30 Baschet 3 la 3: România- SUA, direct
12.00 In grădina Danei
12.30 Viaţa satului
13.00 Studio Olimpic
13.53 Live stadion
14.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
16.00 Studio Olimpic
17.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
00.00 Cooltura
00.50 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 1
01.45 Documentar: Expediţia Aconcagua
02.15 Izolaţi în România
02.40 Adevăruri despre trecut
03.05 Pro Patria
03.30 Telejurnal Ştiri
04.20 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
04.20 Canotaj dublu vasle - semifinale, 
feminin
04.30 Nataţie, finale
04.40 Canotaj dublu vasle - semifinale, 
masculin
05.00 Canotaj 4 rame - recalificari, feminin
05.10 Canotaj 4 rame - recalificari, 
masculin
06.25 Istorii ascunse

TVR 2

07.35 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XVII-a de 
Peste An
09.10 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
12.45 Film: Ochi de urs
14.20 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020 TVR 1
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: Iarba verde de acasă
22.10 Film: Lolita
00.40 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020 TVR 1
02.30 Film: Ochi de urs
04.05 Telejurnal
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
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 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film A fost odată în America

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic 
07:00:00 Să ne cunoaştem 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 SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, 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 NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAŞTINA  - Magazin agricol
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOŞ Program 
de divertisment 
15:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ 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 BAŞTINA  - Magazin agricol
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment

19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, 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 diver-
tisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIŞtiri, Informativ/Analitic 
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAŞTINA  - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.15 Film Fools Rush In
10.15 Teleshopping
10.30 Gusturile se discuţă
11.45 Teleshopping
12.00 Film Cronicile din Narnia: Printul 
Caspian
15.00 Film Johnny English Reborn
16.45 Teleshopping
17.00 Film Vacanta cu familia Johnson
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film G. I. Joe: Ascensiunea Cobrei
23.00 Film Lumea apelor
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Vacanta cu familia Johnson
02.40 Film G. I. Joe: Ascensiunea Cobrei
04.40 Film Lumea apelor

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Lecţii de viaţa
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

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

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 680
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Stan şi Bran - momente de exceptie
11.15 Film: ULTIMUL TIGRU SHAOLIN
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 683
20.00 Film: UN MINCINOS ÎNDRĂ-
GOSTIT
23.00 Start show România
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Antiproverb

Aș scrie, să-i amplific spusei rostul:
Nu te juca cu focul și cu prostul,
Experiența însă mă combate:
Cu focul, câteodată, se mai poate... Gheorghe BÂLICI

Miliardarul britanic 
s-a întors pe Terra după 
o scurtă aventură spațială

însuşi, luându-i faţa lui Jeff Be-
zos care urmează să efectueze un 
zbor spaţial la 20 iulie. Miliardari 
au mai călătorit în spaţiu în anii 
2000, dar la bordul unor rachete 
ruseşti.

Un alt miliardar rival, patro-
nul SpaceX, Elon Musk, s-a aflat 
la faţa locului duminică pentru a 
participa la eveniment.

Rolul oficial al lui Richard 
Branson (70 de ani) pe durata 
zborului a fost să testeze şi să 
evalueze experienţa pe care o vor 
trăi viitorii clienţi.

La circa 15 kilometri înălţime, 
nava spaţială s-a desprins de avi-
onul său purtător şi a început o 
ascensiune supersonică, ajungând 
la o altitudine de peste 80 km – 
înălţimea stabilită în SUA pentru 
graniţa spaţiului.

„Când eram copil, voiam să 
merg în spaţiu. Aşa cum părea 
puţin probabil pentru generaţia 
mea, am înregistrat numele Vir-
gin Galactic, în ideea de a crea 
o companie care să facă posibil 
acest vis”, a scris Richard Branson 
cu câteva zile înainte de aventura 
sa spaţială.

Povestea peștilor 
aurii uriași apăruți 
într-un lac din SUA 

Un oraş din statul 
american Minnesota 
le-a cerut locuitorilor 
să nu-şi mai elibereze 
peştii de acvariu în 
sălbăticie, după ce în-
tr-un lac au fost desco-
periţi peşti aurii uriaşi.

Animalele de com-
panie pot creşte foarte 
mult în sălbăticie şi pot provoca dezechilibre majore în ecosisteme.

Administraţia oraşului Burnsville a postat pe reţelele sociale imagini 
cu peştii aurii monstru, care au fost capturaţi în timpul unei explorări 
a lacului Keller, potrivit BBC.

Specialiştii spun că peştii aurii contribuie la o calitate slabă a apei, 
pentru că „deranjează” sedimentele şi smulg din rădăcini plantele.

„Vă rugăm să nu vă eliberaţi peştii aurii în iazuri şi lacuri!”, a scris 
primăria într-un mesaj postat pe Twitter.

În Minnesota, peştele auriu este o specie invazivă reglementată, iar 
asta înseamnă că este ilegal să fie eliberat în apele publice.

Un peşte auriu ţinut într-un acvariu creşte de regulă până la apro-
ximativ 5 cm lungime. Dar, în libertate, creşte foarte mult şi poate fi 
dificil de îndepărtat – reproducându-se rapid şi dominând speciile 
native.

Autorităţile din districtul Carver, aflat în apropiere, au recuperat 
din ape 50.000 de peşti aurii în luna octombrie.

digi24.ro„Văduva neagră” – record post-
Covid în box office-ul american

Excentricul miliardar britanic 
Richard Branson a aterizat în si-
guranţă duminică în New Mexico, 
după ce a petrecut câteva minute 
la o altitudine recunoscută de SUA 
ca graniţă a spaţiului, la bordul 
navei construite de compania 
sa Virgin Galactic, o călătorie la 
care visase dintotdeauna şi care 
marchează un punct de cotitură 
pentru turismul spaţial, relatează 
France Presse.

VSS Unity, care transporta, de 

asemenea, doi piloţi şi alţi trei 
pasageri, a aterizat pe o pistă la 
baza Spaceport America, în statul 
american New Mexico, în jurul 
orei locale 09:40 (15:40 GMT).

Richard Branson – care încă 
în timp ce se afla la bordul navei 
care îl aducea pe Pământ a de-
scris o „experienţă unică într-o 
viaţă” – este primul miliardar care 
efectuează o călătorie în spaţiu la 
bordul unei nave dezvoltate de o 
companie pe care a înfiinţat-o el 

Noul film al Marvel Stu-
dios, „Văduva Neagră”, a 
avut un debut fulgerător în 
box-office-ul american, cu 
încasări de 80 de milioa-
ne de dolari în week-endul 
trecut, cel mai mare de la 
începutul pandemiei.

Acest spin-off al fil-
mului Avengers, în care 
Scarlett Johansson o in-
terpretează pe Natasha 
Romanov, o ucigaşă rusă transformată în supere-
roină, a încasat în plus 60 de milioane de dolari prin 
platforma de streaming Disney + şi 78 de milioane 
pe plan internaţional, ajungând la un total de 218 
milioane. Iar filmul nu a început încă să fie difuzat 
în China.

Potrivit revistei Hollywood Reporter, anunţul 

Disney cu privire la venitu-
rile rezultate din streaming 
după primul weekend este 
„fără precedent”.

Topul celor trei filme 
produse de studiourile 
Universal: „Fast and Fu-
rious 9”, pe poziţia a doua, 
dar cu mult în spatele fil-
mului „Văduva Neagră”, a 
adunat 10,9 milioane.

„Baby Boss 2: Afaceri de 
familie” s-a clasat pe locul trei, cu 8,7 milioane de 
dolari. Acest film de animaţie, care urmează după 
„Baby Boss” lansat acum patru ani, spune povestea 
unui „bebeluş şef” care nu lasă pe nimeni indiferent, 
cu vocile lui Alec Baldwin, Eva Longoria, Lisa Ku-
drow, Jimmy Kimmel şi Jeff Goldblum.

Rfi.ro
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