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O victorie 
la… PAS (II)

Eșecurile nu se vor lăsa 
așteptate. Ele sunt firești 
în cazul tuturor guvernări-
lor, dar PAS pare a fi mai 
predispus decât oricare alt 
partid la acestea. În primul 
rând, pentru că nu are prea 
multă experiență politi-
că. În al doilea, pentru că 
are de făcut prea multe 
reforme, are de votat bu-
gete strânse și restrictive, 
decizii care, deseori, îl vor 
depăși și nici nu vor avea 
cum să-i sporească popula-
ritatea.
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După ce a citit pe www.gazetadechisinau.md 
reportajul „Sinești, satul cu stație de epurare 
și o mahala fără apă”, Tamara Rotaru, 
locuitoare a satului Burlacu, r-l Cahul, ne-a 
scris la redacție un mesaj care ne-a intrigat: 
la ei în sat apa e un posibil factor de conflict.  

„Apa e de 
la Dumnezeu” 

O b s e r v a t o r

  ANCHETĂ

H a r t a  l u m i i

Cumplitele vămi 
ale omului complet

Vladimir Beșleagă-90

(74)

Îmbiați să ia credite
Angajații de la CFM, care nu și-au văzut 
salariile de șase luni, sunt îndemnați 
să se împrumute la bănci

Cei peste 500 de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea 
Ferată a Moldovei”, care nu și-au văzut salariile din luna 
ianuarie și fac cu greu față problemelor și sărăciei, sunt 
îndemnați de conducerea întreprinderii să ia credite de 
la băncile comerciale, iar întreprinderea se angajează să 
achite în locul lor dobânda și costurile de administrare 
ale acestora.

Locuitorii satului Burlacu au apeduct și nu 
vor să plătească pentru apă, deoarece pentru 
pomparea acesteia n-ar exista cheltuieli 
financiare. Apa potabilă a devenit mărul 
discordiei dintre localnici: cei de pe vale au 
apă din belșug, inclusiv pentru udat serele de 
legume, iar cei din deal n-au nici de băut. 10 
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Maia Sandu reconfirmă că vrea să discute cu Putin 
retragerea trupelor ruse din Transnistria

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

Totodată, Maia Sandu sugerea-
ză că, pentru a-i convinge pe locu-
itorii din Transnistria să accepte o 
asemenea soluție, este necesar să 
fie eliminate schemele de corupție 
și contrabandă, precum și să fie 
îmbunătățită calitatea vieții cetă-
țenilor din teritoriul R. Moldova 
controlat de autoritățile consti-
tuționale. 

Maia Sandu mai spune că pro-
blema Transnistriei ar fi unul din-
tre subiectele importante pe care 
le-ar pune în discuție în eventu-
alitatea unei întâlniri bilaterale 
cu liderul de la Kremlin Vladimir 
Putin. 

„Probleme importante care 
există în acest sens sunt legate de 
evacuarea munițiilor și a trupelor 
rusești de acolo. Cu privire la o 
soluționare conflictului, consi-
der că aceasta trebuie elaborată 
aici, în țara noastră. Și abia după 
aceasta ea trebuie discutată cu cei 

care participă în formatul „5+2” 
(reprezentanții Chișinăului și ai 
Tiraspolului – ca părți în conflict, 
OSCE, Rusia și Ucraina – ca me-
diatori, și SUA cu UE – ca ob-
servatori). 

Întrebată când ar putea efectua 
o vizită la Moscova, pentru a se 
întâlni cu Putin, Maia Sandu de-
clară că vizita va deveni posibilă 
după învestirea unui nou guvern, 
care să organizeze o asemenea în-
trevedere. 

Tot în contextul relațiilor cu 
Rusia, Maia Sandu a mai declarat 
că R. Moldova va rămâne o țară 
neutră și că nimeni nu ar intențio-
na să modifice Constituția pentru 
a renunța la acest statut. 

„În principiu, R. Moldova are 
mari probleme cu securitatea sa și 
noi suntem obligați să participăm 
în cadrul unor inițiative pentru a 
asigura securitatea în regiune. Noi 
facem asta atunci când încercăm 
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să îmbunătățim relațiile noastre 
cu vecinii, când îmbunătățim rela-
țiile cu alte țări. Dar în R. Moldova 
trebuie acționat, în primul rând, 
pentru a fortifica puterea de stat. 
Inclusiv instituțiile responsabile 
pentru securitatea statului. Și 
aceasta este una dintre prioritățile 
mele, ca președintă”, declară șefa 
statului, menționând totodată că 
nu va renunța la colaborarea cu 
NATO prin intermediul mecanis-
melor adoptate până în prezent.

Declarații similare cu privire 
la viziunea sa asupra soluționării 
conflictului transnistrean Maia 
Sandu a făcut și într-un interviu 
la Europa Liberă, în iunie, când 
a spus că pledează pentru o nouă 
abordare în cadrul formatului de 
negocieri „5+2”. Vorbind despre 
retragerea trupelor ruse, preșe-

Cetățenii R. Moldova care s-au imunizat împotriva COVID-19 pot 
obține din 21 iulie un certificat de vaccinare în format electronic, 
care se presupune că ar putea facilita călătoriile în străinătate. 
Procedura este gratuită și se face în câțiva pași simpli pe internet, 
accesând platforma certificate-covid.gov.md. Potrivit secretarului 
de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, crearea acesteia 
a devenit posibilă cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și al Servi-
ciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. 

„Certificatele de vaccinare conțin deja două identificatoare de 
tip QR cod și sunt emise în trei limbi (română, engleză și rusă) 
și pot fi descărcate din Sistemul informațional al Registrului de 
vaccinare electronic”, spune Cernelea.

Așadar, pentru a obține certificatul, este necesar să intrați pe 
certificate-covid.gov.md și să apăsați butonul „descarcă certificat 
de vaccinare”.

După aceasta veți fi rugați să introduceți codul IDNP din bule-
tinul de identitate și data de naștere, să treceți o simplă procedură 
de verificare a faptului că nu sunteți robot și să apăsați butonul 
„Verifică”.

Drept urmare, veți primi un certificat în format PDF, pe care îl 
puteți salva pe computer sau telefon, în funcție de unde ați accesat 
platforma. 

Menționăm că, până la data de 21 iulie, în R. Moldova au fost 
vaccinați 15,1% din cetățeni. Una dintre cele mai mari rate de imu-
nizare – de peste 50 la sută – este înregistrată printre cadrele 
didactice și educatorii din grădinițele de copii. 

Totodată, autoritățile din sănătate iau în calcul vaccinarea obli-
gatorie a unor categorii de cetățeni, a căror activitate presupune 
contactul direct cu alți oameni, cum ar fi bunăoară angajații din 
sectorul HORECA. Subiectul a fost abordat în cadrul unei recente 
ședințe a Consiliului Consultativ de Sănătate Publică pe lângă 
prim-ministru, transmite Sănătate INFO. 

Aceasta se întâmplă în contextul în care, potrivit directorului 
general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lumea se află în 
preajma unui nou val de infecții și decese provocate de noile va-
riante de COVID-19.

V.V.

Cetățenii R. Moldova pot 
obține certificate electronice 
de vaccinare anti-COVID 

dinta a menționat că în perioada 
mandatului prezidențial al lui Igor 
Dodon nu s-a prea afirmat poziția 
oficială a R. Moldova, și anume 
– că trupele ruse trebuie retrase 

La scurt timp după câștigarea alegerilor 
anticipate de PAS, partidul înființat de 
președinta Maia Sandu, ea își reconfirmă 
poziția în dosarul transnistrean. 

Într-un interviu acordat publicației rusești 
„Kommersant”, șefa statului vorbește din nou 
despre un plan concret, care ar fi necesar pentru 
soluționarea definitivă a conflictului înghețat din 
regiunea separatistă și care să aibă ca scop final 
reintegrarea acesteia în componența R. Moldova. 

Complexul Turistic „Costești” din satul Costești, r-l Ialoveni

de pe teritoriul statului.
Amintim că Moscova a lan-

sat, de la preluarea mandatului 
de către Maia Sandu, o serie de 
atacuri la adresa Președinției de 
la Chișinău, acuzând o creștere 
a presiunii asupra trupelor ruse, 
așa-zis „pacificatoare”, dislocate 
în Transnistria.

De asemenea, în iulie, Duma 
de Stat a Rusiei a adoptat o de-
clarație care condamnă o pretinsă 
tentativă a forțelor politice ce o 
susțin pe Maia Sandu de a „su-
gruma” Transnistria, cu ajutorul 
Ucrainei. Deputații ruși au promis 
regimului separatist o nouă sim-
plificare a procedurii de acordare 
a cetățeniei ruse.

Valeriu CAȚER
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În perioada 19-30 iulie, are loc 
admiterea la universitățile din R. 
Moldova la programele de studii 
superioare de licență, master și 
doctorat oferite de instituțiile de 
învățământ superior. Concursul 
de admitere se desfășoară conco-
mitent în toate universitățile din 
republică. În acest an, statul oferă 
8.670 de locuri la buget.

În aceeași perioadă, are loc 
depunerea online a dosarului de 
concurs; pe 3 august – anunțarea 
rezultatelor intermediare; în pe-
rioada 4-10 august – depunerea 
documentelor în original la insti-
tuția aleasă de către candidați și 
pe 12 august – anunțarea rezul-
tatelor finale.

În unele universități, la anu-
mite facultăți sunt și probe la 
admitere. 

Numărul solicitărilor nu 
acoperă ofertele de studiu

Totuși, majoritatea universi-
tăților au o formulă de bază prin 
care calculează media de admitere 
fără a organiza examene. Formula 
este diferită de la o instituție la 
alta, dar include neapărat nota 
medie la Bac și mediile anuale 
la anumite obiecte, în funcție de 
domeniul ales. 

Potrivit secretarului respon-
sabil al Comisiei de admitere a 
UTM, Radu Melnic, în primele zile 
de admitere din acest an s-a pre-
zentat același număr de studenți 
ca și anul trecut, deși în acest an 
numărul absolvenților de liceu și 
al candidaților la admitere este 

mai mic în comparație cu anul 
trecut. 

„Anul trecut au susținut exame-
nele de bacalaureat circa 16.000 
de liceeni, iar în acest an, din cei 
13.000 de absolvenți de liceu, trei 
mii nu au trecut toate probele. În 
prezent, la admitere se prezintă 
10.000 de absolvenți de liceu, 
dintre care, o parte – 3-4 mii, 
au depus dosarele la universități 
din afară. Pe moment, avem mai 
puțini absolvenți de liceu decât 
în anul precedent”, ne-a explicat 
Radu Melnic.

UTM în acest an propune can-
didaților la studii 62 de programe 
de licență și 45 de programe de 
master. La admitere sunt și probe 
de aptitudini. Pentru studiile de 
licență, la buget sunt 1.357 de lo-
curi, iar pentru studiile de master 
– 597 de locuri.

„La UTM cea mai căutată fa-
cultate este programul de licență 
Ingineria Software. Anul acesta 
avem prima promoție. Din acest 
an, programul se regăsește și la 
studiile de masterat. Locurile 
de studii la contract la UTM 
sunt nelimitate. Doar un singur 
program de studii este cu locuri 
limitate la contract – Ingineria 
software. Nu sunt atât de mul-
te solicitări ca să nu ne permită 
să le acoperim”, ne-a informat 
Melnic.

Tot el ne-a spus că taxele din 
acest an au fost majorate. Acestea 
fiind aceleași din 2014 până anul 
trecut.

La UTM pot depune dosare 
și candidații care nu au susținut 
examenele de bacalaureat, absol-
venți ai colegiilor și centrelor de 
excelență și absolvenții cu unspre-
zece clase din stânga Nistrului. 
Cei din Transnistria, peste un an, 
susțin obligatoriu examenele de 
bacalaureat.

Radu Melnic ne-a asigurat că 
UTM dispune de cadre didactice 
profesioniste, suficiente pentru a 
acoperi necesitățile unei instruiri 
de calitate. 

Tot mai puțini studenți 
la tot atâtea universități

„Asistența internațională va veni și acum va veni mai mul-
tă asistență. Pentru ce? Pentru a susține prioritățile și cerințele 
noului guvern. Dacă guvernul va arăta determinare pentru a 
rezolva problemele grave de aici, partenerii de dezvoltare, inclu-
siv Fondul Monetar, inclusiv Banca Mondială și, desigur, Statele 
Unite și Uniunea Europeană – toți vom majora suportul nostru, 

pentru că avem o șansă unică acum și nu vrem să pierdem această 
oportunitate.”

Ambasadorul Statelor Unite în R. Moldova, 
Dereck J. Hogan, 19 iulie 2021

https://moldova.europalibera.org/
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Din an în an numărul doritorilor de a-și 
face studii superioare în R. Moldova 
este în descreștere. În comparație cu 
anul de studii 2010-2011, când numărul 

de studenți înmatriculați era de 107 813, anul 
acesta doar circa 10.000 de candidați își depun 
dosarele la instituții de învățământ superior. 
Unele universități au majorat taxa pentru studiile 
la contract, altele le-au lăsat intacte, cu scopul 
de a atrage mai mulți candidați. Admiterea are 
loc online și fizic, cu posibilitatea de a depune 
dosarele concomitent la mai multe instituții de 
învățământ superior. 

Opțiunea de a depune 
dosare la mai multe 
universități concomitent

Secretarul responsabil al Co-
misiei de admitere 2021, ASEM, 
Oxana Barbăneagră, ne-a comu-
nicat că admiterea din acest an se 
desfășoară în format mixt, pre-
ponderent online. Pentru a pre-
zenta fizic depunerea dosarului 
se face o programare prealabilă.

„Dacă analizăm fluxul de persoa-
ne înregistrate până acum, putem 
să spunem că este un flux destul 
de moderat, motivul fiind și pro-
gramarea prealabilă. Conform unei 
programări, candidatul este invitat 
pentru a depune fizic dosarul. Sunt 
mai puțini studenți și din motiv că 
există opțiunea de a depune dosare 
concomitent la mai multe institu-
ții”, ne-a informat Barbăneagră. 

Potrivit ei, în acest an, ASEM 
propune candidaților 19 progra-
me de licență și 39 pentru mas-
terat. Pentru toate programele 
de licență, la buget sunt 156 de 
locuri, pentru ciclul II, la toate 
programele, numărul de locuri 
bugetare este de 240. 

Conform unui plan, la ASEM, 
studiile prin contract sunt limita-
te; pentru ciclul I, licență – 848 
pentru deținătorii diplomelor de 
bacalaureat și 99 de locuri pentru 
deținătorii diplomelor de colegiu; 
pentru ciclul II, de masterat, nu-
mărul de locuri la contract – 290. 

Admiși la studii în baza 
atestatului din regiune  

În ultimii ani, taxele la contrac-
tele de studii la ASEM au rămas 
neschimbate. 

Taxele la studiile de licență, 
prin contract, cu frecvență la zi, 
variază între 6.500 și 8.600 de 
lei, cu frecvență redusă – 4.200 – 

4.900 de lei. La studii de masterat, 
la zi, la toate programele de studii, 
este aceeași taxă – 9.200 de lei, cu 
frecvență redusă – 6.900 de lei. 

La ASEM nu pot fi înscriși can-
didații care nu dețin diploma de 
Bac, „excepție fiind pretendenții 
la studii din regiunea transnis-
treană. Aceștia au dreptul să de-
pună dosarul în baza atestatului 
eliberat din regiune. Și în acest 
an ministerul de resort a permis 
înscrierea la studii cu depunerea 
atestatelor primite de către absol-
venții școlilor medii incomplete 
până în anul 1999. În celelalte 
cazuri, diploma de bacalaureat 
este obligatorie pentru a accede 
la studii în ASEM”, ne-a informat 
secretarul Comisiei de admitere, 
precizând că ASEM acoperă in-
tegral procesul de studii cu cadre 
didactice calificate, recunoscute 
la nivel național și internațional.

La medicină, în ultimii ani, 
numărul studenților 
este în creștere 

Secretarul responsabil al Co-
misiei de admitere, Vladislav 
Badan, ne-a comunicat că depu-
nerea dosarelor pentru studii la 
Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie (USMF) „N. Tes-
temițanu” se face în conformitate 
cu prevederile regulamentului de 
desfășurare a admiterii, cu aceeași 
posibilitate de înregistrare ca și 
în anul trecut, online. La prima 
etapă de depunere a actelor, 19-30 
iulie, candidații expediază online 
dosarul, pe eadmitere.usmf.md. 

„Se admite și prezența unui 
număr foarte mic de candidați. 
Din cauza condițiilor economice 
grele, unii candidați nu au posibi-
litatea de a depune actele online. 
Numărul de dosare care a venit 
spre procesare până acum nu este 
mai mic decât numărul din aceeași 

Cea mai mare taxă de studii e la stomatologie – 33.100 de lei și la canto academic – 35.950

Victoria POPA

perioadă a anului trecut. Rămâne 
de văzut cum va fi în timpul apro-
piat”, ne-a spus Badan.

Stomatologia, cea mai 
scumpă specialitate 

Potrivit lui, oferta educațională 
la USMF include șapte programe 
de studii – patru programe de li-
cență și trei programe de studii 
integrate – ciclul I și ciclul II. Pen-
tru candidații la admitere sunt 
disponibile 885 de locuri, dintre 
care 455 sunt cu finanțare de la 
bugetul de stat și 430 cu finanța-
re pe bază de contract cu taxă de 
studii. În funcție de programul 
ales, taxele de studii variază între 
19.300 și 33.100 de lei. Cel mai 
scump este programul de stoma-
tologie. Valoarea contractelor a 
rămas aceeași ca și în anul trecut.

La USMF se înscriu fără diplo-
ma de bacalaureat persoanele care 
au studii de licență sau persoanele 
care au diplome de formare pro-
fesională. E vorba de absolvenții 
colegiilor de profil. 

Vladislav Badan ne-a spus că 
USMF nu a avut niciodată insu-
ficiență de cadre didactice. Iar 
numărul de studenți este stabil în 
ultimii ani. „Nu putem vorbi des-
pre o micșorare, din contra, avem 
o creștere a numărului de studenți 
în ultimii ani”, a menționat el.  

La AMTAP mai mulți sunt 
dispuși să învețe la buget

Secretarul responsabil al Co-
misiei de admitere a Academiei 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
(AMTAP), Paul Gămurari, ne-a 
spus că și în acest an dosarele se 
depun în regim online, dar și fi-
zic, în cazul când unii candidați 
nu au acces la Internet și nu au 
computere sau alte posibilități de 
a trimite dosarul online.

AMTAP pune la dispoziția can-
didaților 29 de programe, care 
sunt aceleași și pentru studiile 
de licență și pentru masterat. În 
acest an numărul de locuri la bu-
get este de 147 pentru ciclul I și 
pentru ciclul II – 70.  

Taxele au rămas neschimba-
te pentru ciclul I și II de studii. 
Acestea variază între 5.370 de 
lei, la specialitățile Teatrologie 
și Dramaturgie, și cel mai scump 
– 35.950 la Canto academic. 

Potrivit lui Paul Gămurari, la 
AMTAP locurile cu taxă nu sunt 
limitate, dar sunt foarte puțini stu-
denți care învață în bază de con-
tract. Locurile asigurate de stat sunt 
acoperite în proporție de 98 la sută 
chiar din primul tur de admitere. 
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„Apa e de la Dumnezeu” 

Locuitorii satului Burlacu au apeduct și 
nu vor să plătească pentru apă, deoarece 
pentru pomparea acesteia n-ar exista 
cheltuieli financiare. Apa potabilă a 

devenit mărul discordiei dintre localnici: cei de 
pe vale au apă din belșug, inclusiv pentru udat 
serele de legume, iar cei din deal n-au nici de 
băut. 

După ce a citit pe www.gazeta-
dechisinau.md reportajul „Sinești, 
satul cu stație de epurare și o ma-
hala fără apă”, Tamara Rotaru, 
locuitoare a satului Burlacu, r-l 
Cahul, ne-a scris la redacție un 
mesaj care ne-a intrigat: la ei 
în sat apa e un posibil factor de 
conflict.  

La robinet curge apă mur-
dară. Apeductul este exploatat 
necorespunzător. Nu există o 
persoană responsabilă de ges-
tionarea sistemului de aprovizi-
onare cu apă pentru că oamenii 
nu achită abonamentul. Întreaga 
infrastructură este în pericol de 
deteriorare. 

Neînțelegerile dintre localnici 
și autorități au dus la o criză de 
apă în partea de sus a satului, aco-
lo unde apa lipsește aproape cu 
totul în perioada caldă a anului. 
În partea din deal localnicii cară 
apă cu găleata, deși au robinet 
în curte. „Nu avem apă deloc. În 
unele locuri este, iar în altele – 
nu. Izvoare sunt cât duce trenul, 
dar apă nu avem. Luăm apă de la 
alți oameni. Apa dispare din luna 
martie până-n toamnă”, spune 
Victoria Damaschin, în vârstă de 
62 de ani. Era la muncă în câmp. 

Vor apă fără bani

Nu vor să plătească pentru apă. 
Unii din lăcomie, iar alții pentru 
că nu au permanent apă la robinet. 
„Lumea e rea. Apa n-o plătește 
nimeni. Niciun om nu plătește. Nu 
plătim pentru că n-o avem. Cât e 
satul de mare, nu plătește nimeni! 
Nu vor. Unii au acasă cisterne cu 
apă, iar alții nu au deloc apă”, zice 
Victoria Damaschin.

La rândul său, întrebat ce spun 
localnicii care au apă, săteanul 
Ion a răspuns: „La noi apă este 
și nu ne interesează ce se face la 
deal. Eu locuiesc în mahalaua de 
mijloc, unde când este apă, când 
nu-i. Mama mea trăiește în deal, 
unde de trei săptămâni nu are 
apă”. Bărbatul consideră că singu-
ra soluție e „să-și sape o fântână”. 

Unii nu depind de apeduct de-
oarece au fântâni în curte. Maxim 
are fântână forată acum 30 de ani, 
iar despre situația din satul său 
spune că „cei care nu vor să achite 
spun că apa izvorăște și nu trebuie 
pompată”. 

Ruslan și-a săpat o fântână 
anul trecut. „Am cheltuit o mie 
de euro și mi-am făcut fântână 
acasă”, menționează Ruslan. Dacă 
ar fi nevoit să plătească, Ruslan 
spune că „nu-i convine să plăteas-
că aceeași taxă, deoarece cineva 
stă cu furtunul în mână și udă, iar 
noi nu avem apă de băut, din mai 
până-n septembrie. Chiar și dvs. 
să fiți aceea: Să nu aveți apă, să 
mergeți să luați apă din altă parte, 
dar să plătiți pe lună câte 30 de 
lei. Dacă eu n-am apă, pentru ce 
să-ți dau banul ăsta?”, se întreabă 
retoric Ruslan. 

Fără apă în școală 
și grădiniță

Banii scoși din buzunar îi res-
ponsabilizează pe cetățeni. „Oa-
menii sunt economi atunci când 
plătesc. Dacă ar plăti, ar ajunge 
apă la toți”, consideră Natalia Sa-
vie, locuitoare a satului Burlacu. 
Femeia spune că în gospodăria sa 
„apa curge încet”. 

„Vreau să plătesc pentru apă, 
astfel s-ar putea de angajat o 
persoană care ar duce evidența 
contoarelor, ar avea grijă ca apa 
să fie curată, ar verifica unde se 
sparg țevile și unde curge apă fără 
folos. Unii spun că apa nu-i pom-
pată de motor, ea vine singură din 
izvor și nu se cheltuie bani. Vara 
e catastrofă la școală și grădiniță. 
Dacă oamenii ar fi de acord să plă-
tească – s-ar rezolva foarte ușor 
problema. Toți oamenii trebuie 
să plătească, așa ca în alte sate. 
Acum două săptămâni, apa venea 
neagră de murdară. Electrocasni-
cele se strică. Suntem îngrijorați”, 
mărturisește Natalia. 

La Burlacu mulți oameni sunt 
angajați și, respectiv, primesc sa-
larii, aflăm de la Natalia Savie. 
„Avem un lider agricol care oferă 
locuri de muncă. Avem fabrică de 
vinuri. De ce oamenii se zgârcesc 
pentru 30 de lei?! Asta e nimic”, 
confirmă ea. 

Există oameni care cred că pri-
măria trebuie să rezolve proble-
ma. „Nu plătim la nimeni nimic. 
A început cu plata, dar lumea nu 
era de acord pentru că contoarele 
se învârteau și de la aer. Este o 
stradă unde un gospodar gesti-
onează un izvor. Acolo-i regulat. 
La noi lumea nu plătește. Dar cine 
nu achită? Cei care udă grădinile. 
Liderul agricol irigă pământuri-
le, iar lumea în sat nu are apă. 
Primăria dă bani nu știu pentru 
ce, dar pentru apă nu alocă bani”, 
spune Vera Boișteanu. 

Am încercat să vorbim și cu 
localnicii din vale, însă fără un 
rezultat: aceștia fie nu ne-au 
răspuns la telefon, fie au închis 
telefonul când au auzit că-i sună 
jurnaliștii. 

Natalia MUNTEANU

Ajutați de Guvernul României, 
locuitorii satului Burlacu și-au 
asigurat dreptul la apă potabilă. 
Însă, de patru ani, oamenii nu 
achită niciun bănuț pentru apă. 
„Guvernul României a dat 50 de 
mii de euro și am construit 720 de 
metri de apeduct, sonda și turnul. 
Sonda stă: în trei ani a lucrat trei 
zile. Un milion am băgat în pă-
mânt și stă. Vreau să dau apeduc-
tul la Apă-Canal Cahul. Oamenii 
nu plătesc și n-am pe ce achita 
energia electrică”, declară Mihai 
Munteanu, primar de Burlacu. 

Milioane de lei îngropate 
în pământ

Dacă apeductul va fi dat în ges-
tiunea întreprinderii „Apă-Canal 
Cahul”, responsabilii de acolo îi 
vor deconecta pe localnicii care 
nu plătesc. „Așa problemă era în 
satul vecin, Tătărești. Nu doreau 
să achite deloc. Au dat apeductul în 
gestiunea întreprinderii Apă-Canal 
Cahul. Acum e așa liniște acolo. 
După ce le-au tăiat apeductul de pe 
marginea străzii, a doua zi toți erau 
la Cahul cu buletinul să încheie 
contracte. Așa va fi și la Burlacu”, 
crede Mihai Munteanu, primar de 
Burlacu.

Îl întreb pe primarul de Bur-
lacu ce spun oamenii, de ce nu 
vor să plătească. „Nu vor să achite 
pentru că apa e curgătoare. Am fă-
cut adunări pe străzi, iar oamenii 
au zis că apa e de la Dumnezeu. 
Apa vine degeaba la vale, fără 
cheltuieli, și nu vor plăti. 

Mihai Munteanu recunoaște 
că problema vine mai mult de la 
sătenii din vale. „Am neamuri care 
iau apă cu cisternele din apeduct, 
cară cu tractoarele, și fac propa-
gandă să nu achite. Ăsta din vale 
pompează 30 de tone pe zi, iar 
celălalt din deal – nici o sută de 
litri. Cea mai mare problemă este 
la școală, la grădiniță și la vreo 30 
de gospodării. Pe partea din vale, 
toți au sere de legume”, mențio-
nează primarul. 

Când trebuie de reparat ceva la 

apeduct, localnicii sună la primă-
rie. Primarul afirmă că a cheltuit 
20.000 de lei pentru reparația 
sistemului. Burlacu are 1.700 de 
locuitori. 

Cine trebuie să plătească 
pentru apă

Cetățenii trebuie să plătească 
pentru utilități. „Orice infrastruc-
tură trebuie menținută. Pentru a 
menține un nivel optim de funcți-
onare a infrastructurii trebuie să 
achităm cu toții la timp serviciile. 
Aceasta este regula de aur. Dacă 
nu plătim, înseamnă că nu vor fi 
schimbate rețelele la timp. Ele ies 

din funcțiune și avem apă murda-
ră. Nu vor fi bani pentru a plăti 
energia electrică. Așa cum achităm 
pentru energia electrică și gazul 
natural, tot așa trebuie să plătim și 
pentru alte servicii”, explică Eugen 
Camenșcic, consultant în domeniul 
climei și energiei durabile. 

Pe de altă parte, apa subterană 
nu este bună pentru irigare, aten-
ționează ecologistul Alecu Reniță. 
Potrivit lui, utilizarea apelor sub-
terane pentru irigare are un efect 
negativ asupra calității solului. 
Motivul ar fi conținutul ridicat 
de săruri. Alecu Reniță susține 
că apa subterană trebuie păstrată 
pentru populație.

Nu plătesc pentru apa pe care o consumă
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A N C H E T Ă

Drumul cu bucluc

Două vecine dintr-un sat din nordul 
republicii au ajuns să se certe ca la 
ușa cortului, ca până la urmă această 
ceartă să degenereze într-un conflict cu 

violențe verbale și fizice. Şi pentru că supărarea 
clocotea, treptat, au fost atrași și membrii 
familiei. Iar când s-a ajuns la apogeu din cauza 
unei construcții, au început să implice, rând 
pe rând, funcționarii publici: primarul, poliția, 
procurorii, judecătorii etc. Şi pentru că la o 
parte sau alta nu le convenea ceva, au încercat să 
atragă în conflict și jurnaliștii. Iar ca să-i convingă 
„să le facă dreptate”, au început să curgă gârlă 
acuzațiile de corupție și conflicte de interese la 
adresa funcționarilor.

La sigur că ar fi fost normal să 
nu acordăm atenție acestui subiect 
ridicol și să abordăm teme mult 
mai serioase. Totuși am admis 
acest precedent ca să se înțelea-
gă că jurnaliștii au o altă misiune 
decât a se implica în cearta dintre 
vecini și chiar dacă se încearcă să 
ne impresioneze cu acuzații de co-
rupție, nu vom scrie un rând până 
nu vom verifica fiecare detaliu. Iar 
atunci când ne irosim timpul cu 
astfel de verificări, cineva chiar se 
confruntă cu probleme, se comit 
acte de corupție sau injustiție, se 
încalcă drepturile omului, se fură 
din banul public sau este hărțuit 
cineva. 

Construcția de la limita 
hotarului

Punctul culminant al neînțele-
gerilor dintre cele două vecine a 
fost atins în toamna anului trecut, 
când una din ele, Ana Albu, a con-
struit o anexă la casă. Construc-
ția a fost extinsă până aproape de 
hotarul de la drumul care duce 
spre gospodăria Ludmilei Rusu, 
cu care se află în conflict. 

În gospodăria respectivă lo-
cuiesc trei generații, Ana Albu, 
mama sa, în vârstă de aproape 90 
de ani, și fiul cu soția. Terenul 
și gospodăria sunt înregistrate 
oficial pe numele Eugeniei Albu, 
mama Anei Albu.

„Am fost la arhitectul de la ra-
ion și am întrebat ce documente 
îmi trebuie ca să-mi fac un beci 
lângă casă și o anexă. Arhitectul 
mi-a zis că dacă constucția nu 
depășește suprafața de 15 metri 
pătrați, atunci nu am nevoie de 
certificat de urbanism sau auto-
rizație de construire. Mi-a zis că 
pot să aduc piatra și să mă apuc 
liniștită de construcție”, susține 
Ana Albu.

Femeia spune că distanța de 
la peretele anexei până la hotarul 
terenului, dinspre drum, este de 

un metru și nu a depășit-o cu nici 
un centimetru.

Construcția însă a deranjat-o 
pe vecina Ludmila Rusu.

„Mi-a limitat calea 
de acces”

Ludmila Rusu locuiește la cca 
150 de metri de gospodăria fami-
liei Albu. Femeia susține că, după 
ce și-a construit Ana Albu anexa la 
casă, i-a fost limitat accesul spre 
gospodărie. „Accesul ne-a fost în-
greunat, va fi imposibil să trecem 
pe acolo cu un camion mai mare, 
să aducem roada sau materiale de 
construcție, în caz de necesitate. 
Nu știm ce se va întâmpla la iarnă, 
în caz de ninsori abundente. Nu 
vom avea pe unde trece!”, ne-a 
spus Ludmila Rusu.

Femeia susține că acest drum 
a fost făcut din contul proprie-
tății strămoșilor ei: „Terenul a 
aparținut buneilor și ei au cedat 
din proprietatea lor, ca acum să 
se extindă Ana Albu și noi să nu 
avem pe unde trece”.

Femeia s-a arătat indignată și 
de faptul că drumul a fost și mai 
tare îngustat după ce au început 
lucrările de instalare a liniilor de 
înaltă tensiune. „Au pus pilonii 
practic în drum. Iar eu care am 
descărcat o mașină de pietriș pe 
care urma s-o împrăștiem pe drum, 
am fost amendată cu 2500 de lei. 
Primăria nu ne-a ajutat cu nimic 
niciodată. Facem din contul nos-
tru, cu puterile proprii. Iar acum 
administrația locală este de partea 
Anei Albu. Ea este fostă consilie-
ră. Primăria a falsificat titlul de 
proprietate, că imobilul aparține 
bătrânei și au fost modificate ho-
tarele, au introdus date eronate, că 
suprafața este mai mare”.

Ludmila Rusu ne-a mai decla-
rat că a fost atacată în repetate 
rânduri de către Ana Albu, iar 
odată aceasta a venit la ea acasă 
împreună cu copiii ei și au ata-
cat-o fizic.

„Eram în drum, iar ea și-a rupt 
cămașa de pe dânsa, apoi a înce-
put să țipe că am atacat-o noi”, 
și-a spus versiunea Ana Albu.

Ludmila Rusu 
se plânge peste tot

După ce a văzut că nu a găsit 
susținere la administrația publică 
locală, Ludmila Rusu a început să 

apeleze la autoritățile raionale.
Nu demult, femeia a depus o 

plângere la Procuratura raionului 
Edineț, în care îl acuză pe prima-
rul de Gordinești, Victor Gurău, 
de fals în acte publice. „Consider 
că primarul satului Gordinești, 
Victor Gurău, a intrat în cârdășie 
cu cetățeana Albu Ana, o ajută la 
falsificarea actelor, iar Ana Albu 
le prezintă poliției”, a scris Rusu 
în denunțul semnat pentru Pro-
curatură.

Pentru a-și demonstra drept-
atea, Ludmila Rusu a apelat și la 
o firmă specializată în efectuarea 
măsurărilor de teren, achitând 6 
mii de lei pentru servicii.

Amenzi, anulate 
de Curtea de Apel Bălți

Femeia susține că specialiștii 
au depistat neconcordanțe cu da-
tele cadastrale ale Primăriei. Iar 
administrația locală a prezentat 
date eronate pentru instalarea 
pilonilor electrici.

„Am vrut să-mi îngrădesc ogra-
da, am instalat spalierele, dar ea a 
venit cu soțul și le-a scos. Nu am, 
elementar, un gard! Nu mă lasă 
să-l pun și gata! M-am săturat să 
vină în fiecare zi poliția, de parcă 
ar avea serviciul anume pe ulița 
noastră”, ni s-a plâns pe de altă 
parte Ana Albu.

Singurii care au dat curs plân-
gerilor Ludmilei Rusu împotriva 
Anei Albu au fost specialiștii de 

la Inspecția pentru supraveghe-
re tehnică din Edineț. Aceștia au 
constatat că Ana Albu a construit 
o anexă cu suprafața de peste 31 
de metri pătrați, în lipsa certifica-
tului de urbanism și a autorizației 
de construire. În cele din urmă, 
Judecătoria Edineț i-a aplicat 
femeii o amendă de 3000 de lei 
pentru construcție ilegală, fără 
demolare.

Săptămâna curentă, Curtea de 
Apel Bălți a anulat decizia primei 
instanțe și a trimis dosarul la re-
judecare.

„Au fost constatate erori. Nu 
eu sunt proprietara imobilului. 
Proprietară este Eugenia Albu. 
De ce să mă amendeze pe mine?”, 
ne-a declarat Ana Albu.

O altă versiune ne-a prezen-
tat-o Ludmila Rusu: „Curtea de 
Apel a întors dosarul la rejudecare 
pentru că prima instanță nu s-a 
pronunțat asupra demolării imo-
bilului construit ilegal”.

Instanța de judecată a scăpat-o 
și pe Ludmila Rusu de amenda de 
2500 de lei. Mai întâi a absolvit-o 
de pedeapsă Judecătoria Edineț, 
apoi și Curtea de Apel Chișinău.

Ce spune primarul 
de Gordinești

Victor Gurău, primarul satu-
lui Gordinești din raionul Edineț, 
susține că cearta dintre cele două 
femei durează de ani buni, iar 
construcția anexei doar a apro-

fundat-o. „Nu a fost încălcat ni-
ciun hotar, nu este construcția în 
drum, mai este până la gard, dar 
Ludmila Rusu susține că a fost 
strămutat hotarul cu vreo 40 de 
centimetri. Au ajuns, cred că, să 
măsoare cu rigla. A găsit și 6 mii 
de lei ca să-i măsoare gospodă-
ria Anei Albu. Eu nu am vrut să 
semnez, pentru că nu Primăria a 
comandat măsurările și este vorba 
de proprietate privată. Atunci am 
fost acuzat că am fost plătit de 
Ana Albu, că am falsificat acte-
le. E bine, cel puțin, că cele două 
gospodării nu au hotar comun, 
altfel nu știu ce se întâmpla. Și 
în gospodăria familiei Rusu sunt 
imobile construite ilegal. Această 
situație se referă la peste jumătate 
din gospodăriile din sat. Dacă se 
va decide demolarea imobilului 
construit de Ana Albu, s-ar forma 
un precedent periculos, care ar 
afecta întreaga localitate”, ne-a 
spus primarul.

Întrebat dacă drumul respectiv 
a fost făcut din contul proprietății 
buneilor Ludmilei Rusu, Victor 
Gurău a declarat că este un drum 
public, care duce spre gospodăria 
familiei Rusu: „Sunt născut în Go-
rdinești, sunt primar de zece ani, 
dar nu am auzit. Poate să fi fost 
demult, pe când încă nici nu mă 
născusem”.

Edilul a mai comunicat că Lud-
mila Rusu se opune instalării liniei 
de înaltă tensiune care îi va ali-
menta cu energie electrică propria 
gospodărie: „În perioada sovietică 
se permitea instalarea pilonilor în 
curțile oamenilor, dar acum nu se 
mai poate, este proprietate privată 
și dacă se defectează ceva și gos-
podarul nu este acasă,  rămâne tot 
satul fără lumină. Vin oamenii cu 
tehnică specială să instaleze pilo-
nii, dar doamna Ludmila se opune, 
face scandal și muncitorii pleacă. 
Dumneaei vrea ca pilonii să fie în-
gropați în ograda Anei Albu, dar 
nu se permite așa ceva”.

Victor Gurău ne-a spus că a în-
cercat în repetate rânduri să le îm-
pace pe cele două consătence, dar 
toate eforturile au fost în zadar.

O ceartă între vecini, motiv de a te plânge la redacţie

Julieta SAVIȚCHI

Pilonii pentru electricitate Drumul cu bucluc
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Ion CHIȘLEA 

Grație cui crește economia 
regiunii transnistrene

Marți, pe site-ul agenției oficiale de 
știri a regimului de la Tiraspol, www.
pridnestrovie.com, a fost publicată 
o știre, potrivit căreia, în luna iunie 

a anului curent volumul producției industriale 
a regiunii secesioniste a atins cel mai înalt nivel 
din ultimii ani, sporind gradul de optimism al 
antreprenorilor locali. 

E C O N O M I E

Potrivit unui raport al așa-nu-
mitei Bănci Republicane a Trans-
nistriei, în iunie volumul producției 
industriale s-a cifrat la 1,55 miliarde 
de ruble transnistrene, ce corespun-
de valorii de 1,78 miliarde de lei 
moldovenești sau 96,37 milioane 
de dolari americani. Astfel, față de 
luna iunie a anului trecut, a fost 
înregistrată o creștere a producției 
industriale cu 15,3%.

Potrivit rezultatelor pentru 
prima jumătate a anului, volumul 
producției industriale s-a ridicat 
la 7,85 miliarde de ruble (circa 9 
miliarde de lei), în creștere cu 16% 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent. 

Valoarea exporturilor transnis-
trene a crescut față de luna iunie a 
anului trecut cu 49,4%, ajungând 
la 74,4 milioane de dolari, iar în 
jumătate de an, exportul de mărfuri 
transnistrene a crescut cu 39,8%, 
ajungând la 399 de milioane de 
dolari. 

Creșterea se datorează, potri-
vit știrii, metalurgiei feroase, care 
în primul semestru a exportat de 
1,4 ori mai multe mărfuri față de 
aceeași perioadă a anului trecut, și 
industriei energetice, care a vândut 
energie electrică „în străinătate” 
în valoare 79,2 milioane de dolari 
(+ 8,8% față de parametrii anului 
precedent).

Este de remarcat că metalurgia 
feroasă din regiune este reprezenta-
tă de o singură întreprindere: Uzi-
na Metalurgică de la Râbnița, care 
își exportă în cea mai mare parte 
produsele în Uniunea Europeană, 

iar industria energetică este repre-
zentată aproape în totalitate de ter-
moelectrocentrala de la Cuciurgan, 
exportul căreia se rezumă la partea 
dreaptă a Nistrului, adică la terito-
riul Republicii Moldova, aflat sub 
jurisdicția puterii constituționale 
de la Chișinău. Totuși, autoritățile 
separatiste califică drept exporturi 
livrările pe malul drept. 

Și industria ușoară din regiune a 
înregistrat o creștere semnificativă, 
cu 32% a exporturilor, care s-au 
cifrat la 35,8 milioane de dolari. 

Ce și unde exportă agenții 
economici din teritoriul 
secesionist? 

Potrivit unei analize a datelor 
vamale din regiune, făcută de por-
talul de știri economice MolStreet.
com, din volumul de circa 399 de 
milioane de dolari a exporturilor 
transnistrene efectuate în primul 
semestru al anului curent, pe piețele 
Uniunii Europene au ajuns măr-
furi de 150,6 milioane de dolari, 
sau 37,8% din total, ponderea UE 
fiind în creștere cu 7,8% față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 

Iar cele mai importante pie-
țe de desfacere europene pentru 
producătorii din regiune sunt 
România și Polonia, unde ajung 
în jur de 70% din toate livrările 
transnistrene pe piața UE. Și în 
ambele state volumul exporturilor 
respective a crescut. 

Dacă în România acestea s-au 
majorat cu 2%, până la 47,13 mili-
oane de dolari (16,3%), apoi în Po-
lonia ele s-au majorat de 4,2 ori, 
până la 59 de milioane de dolari.

De fapt, România și Polonia 
importă din regiunea separatistă 
cu mici excepții doar metalul de la 
Râbnița. Peste 95% din exportu-
rile regiunii în cele două țări sunt 
metale și produse din metal, iar 
livrările uzinei în cele două state 
europene reprezintă nu mai puțin 
de 82% din tot metalul exportat 
de aceasta. 

Livrările de metal în UE repre-
zintă nu mai puțin de 54% din va-
loarea totală a exporturilor trans-
nistrene pe piața comunitară. 

Dacă însă clasificăm exportu-
rile pe țări, principala piață de 
desfacere pentru producția din 
regiunea separatistă rămâne Re-
publica Moldova de pe malul drept 
al Nistrului. Aici în primele șase 
luni ale anului au ajuns mărfuri în 
valoare de circa 130 de milioane 
de dolari, în creștere cu 9% față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, pe fundalul creșterii ex-
porturilor în general, „cota Mol-
dovei” s-a diminuat de la 41,8% în 
primul semestru al anului trecut la 
32,5% în prima jumătate a anului 
curent. 

Iar principala marfă exportată 
de regiune pe malul drept al Nis-
trului este energia electrică. Pro-
dusă de Centrala Termoelectrică 
Moldovenească (de la Cuciurgan), 
aceasta reprezintă nu mai puțin de 
59% din totalul mărfurilor livrate 
din regiunea separatistă. 

În context, autorii analizei 
MoldStreet amintesc că Centrala 
de la Cuciurgan produce energie 
electrică pe baza gazului livrat de 
Gazprom, însă banii încasați din 
vânzarea energiei (circa 150 de 
milioane de dolari anual) rămân 
la Tiraspol, fiind distribuiți pentru 
cheltuielile bugetare ale regiunii.

În consecință, datoria pentru 
gaze a Moldovagaz față de Ga-
zprom crește în fiecare an, fiind în 
prezent de 7,5 miliarde de dolari, 
din care șapte miliarde revin regi-
unii separatiste. Cu diferite ocazii, 
unii oficiali sau politicieni ruși 
fac declarații că Chișinăul oficial 
ar trebui să-și asume datoria la 
gaz a Tiraspolului dacă își dorește 
soluționarea diferendului.

O importantă piață de desface-
re pentru mărfurile transnistrene 
este și Ucraina, cu un volum de 
33,8 milioane de dolari.

În același timp, exporturile 
transnistrene în Federația Rusă, 
chiar dacă au crescut cu 15% – 
până la 35,5 milioane de dolari, 
reprezintă mai puțin de 9% din 
livrările totale ale regiunii. 

În total, în perioada ianua-
rie-iunie 2021, în statele din Uni-
unea Vamală au ajuns mărfuri în 
valoare de doar 45 de milioane de 
dolari, adică mai puțin decât în 
România sau Polonia.

De notat că întreprinderile din 

Transnistria, practic, nu au po-
sibilitate să exporte mărfuri fără 
înregistrare în Republica Moldova. 
Ele au dreptul să exporte în calitate 
de agenți economici moldoveni, 
beneficiind de toate facilitățile pe 
care le au și agenții economici de 
pe malul drept, inclusiv asisten-
ță consulară și diplomatică, însă 
nu achită niciun bănuț în bugetul 
moldovenesc. 

Și, deși după intrarea în vi-
goare a Acordului de Asociere și 
a Acordului de Liber Schimb al 
Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană a apărut o oportuni-
tate de a atrage, treptat, compa-
niile transnistrene, măcar pe cele 
care exportă, în câmpul legal al 
Chișinăului, după șase ani nu s-a 
mișcat nimic în această direcție. 
Din contră, politica pașilor mici, 
care s-a dovedit una de cedări 
constante ale Chișinăului în fața 
Tiraspolului, îndepărtează acest 
obiectiv. 

Cine și ce importă 
în regiune

În prima jumătate a anului 
2021 importurile în Transnistria 
s-au majorat cu 22,8% ajungând 
la 629 de milioane de dolari.

Principalul furnizor este Ru-
sia, cu o cotă de 34,5%, datorită 
livrărilor de resurse energetice, în 
special gaze naturale. Trebuie de 
menționat aici că cel mai mare con-
sumator de gaze rusești este aceeași 
centrală de la Cuciurgan. O bună 
parte din curent aceasta o vinde 
Uzinei Metalurgice din Râbnița, 
care consumă și ea o parte însemna-
tă de gaze. Altfel spus, aceste două 
întreprinderi, care sunt și cei mai 
mari contribuabili la bugetul regi-
unii separatiste, deși lucrează pe 
combustibil rusesc, depind aproape 
în totalitate de piața de desfacere 
moldovenească și a UE. Mai mult ca 
atât, cea mai mare parte a metalului 
uzat, pe care uzina din Râbnița îl 
folosește pentru producere, este 
adus iarăși din Republica Moldova.  

Printre cei mai mari impor-
tatori în regiune se numără și 
Ucraina, cu o cotă de 13,8%, și 
abia după ea urmează Republi-
ca Moldova, cu o cotă de 12,6%. 
Aproape 70% din „importurile” 
din Moldova au fost deșeurile 
de metale, iar din Ucraina sunt 
importate în special produse ali-
mentare.

Profitul băncilor 
se apropie de un 
miliard de lei 

Cele 11 bănci din Republica 
Moldova au raportat un profit to-
tal de aproape 942 de milioane de 
lei în primele șase luni ale acestui 
an, în creștere cu peste 43,8% față 
de aceeași perioadă a anului trecut 
(655 milioane lei), arată date 
ale Băncii Naționale a Moldovei 
(BNM). În ianuarie-iunie 2021, 
cel mai mare profit net în valoare 
de 274,06 milioane lei a obținut 
Moldova – Agroindbank. Pe locul 
doi se află Moldindconbank, cu 
un profit de 267,24 milioane lei, 
pe locul trei se află OTP Bank 
(fosta Mobiasbanca) – cu 153 de 
milioane de lei, iar pe poziția a 
patra se află Victoriabank, cu un 
profit de 107,75 milioane lei. 

FMI își menține 
prognoza: 
economia 
mondială 
va crește 
cu 6% în 2021

Fondul Monetar Internați-
onal își va menține prognoza 
din aprilie și va estima la finele 
acestei luni că ritmul de creș-
tere a economiei mondiale în 
2021 va fi de aproximativ 6%, 
cel mai mare din 1970, a decla-
rat miercuri directorul general 
al FMI, Kristalina Georgieva, 
transmite Reuters. Miercuri, 
Georgieva a spus că revenirea 
economică va fi frânată dacă 
ritmul vaccinării nu va fi accele-
rat, adăugând că obiectivul de-
pășirii pandemiei până la finele 
lui 2022 nu va putea fi atins în 
ritmul actual. 

Se arată o recoltă 
promițătoare 
de cereale 

Potrivit informațiilor oferite 
de subdiviziunile responsabile 
de sectorul agricol ale consiliilor 
raionale, din cauza condițiilor 
climaterice specifice din acest an, 
campania de recoltare a cereali-
erelor din prima grupă și a altor 
culturi a început cu o întârziere 
de circa două săptămâni. Până 
acum a fost recoltat grâul de pe o 
suprafață de 59 de mii de hectare 
sau 18,55% din totalul de 318 
mii de hectare, fiind obținută, 
în medie, o recoltă de 4,5 tone 
la hectar. Din cele 64 de mii de 
hectare însămânțate cu orz au 
fost recoltate 37 de mii de hectare 
sau 57,9%, recolta medie fiind de 
patru tone la hectar. 
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„Dreptatea” moldoveanului 
când i se fură recolta sau cine 
îi apără pe oamenii de la sate

Dumitru Popov (foto), un pensionar din 
satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, 
se zbate de aproape un an ca să i 
se facă dreptate, după ce toamna 

trecută i-a fost furată recolta. Prejudiciul poate 
să pară nu prea mare pentru unii, 14 mii de 
lei, mai puțin decât salariul unui procuror. 
Dar pentru Dumitru Popov aceștia sunt „bani 
mari”. „Închipuiți-vă, la anii mei, cu sapa, pe 
arșiță. E munca mea de un an”, argumentează 
pensionarul.

În acest caz există și un bănuit, 
un consătean de al lui Dumitru 
Popov. Omul crede că organele 
de anchetă tergiversează intenți-
onat investigațiile pentru ca să-l 
scoată basma curată pe învinuit. 
Ţăranul are explicația sa: cel care 
i-ar fi furat recolta este cumătru 
cu un polițist de la Ialoveni și a 
lucrat mai înainte la construcția 
casei lui Ruslan Popov, adjunctul 
procurorului general.

„Mi-au cules prunele, 
nucile și porumbul”

Dumitru Popov este proprieta-
rul unui teren agricol, pe care este 
plantată o mică livadă de pruni și 
câțiva nuci, iar o parte din teren, 
cu suprafața de 34 de ari, este 
folosită la cultivarea cerealelor. 
Bărbatul susține că recolta i-a fost 
furată în perioada 28 august – 7 
septembrie, timp în care nu a fost 
să-și vadă ogorul.

„Mi-au cules prunele de pe 32 
de pomi, nucile, de pe 53 de pomi. 
Urma să strâng în jur de 720 de 
kilograme de prune și o sută de 
kilograme de nuci. Dar când am 
venit, nu am mai avut ce culege. 
Mi-au făcut râs și din porumb. 
Urma să strâng peste 400 de ki-
lograme de grăunțe. Anul trecut 
a fost secetos, la mulți nu a rodit 
porumbul, dar la mine a rodit. 
Grăunțele au fost scumpe din 
cauza secetei. Abia așteptam să 
strâng roada, să o vând și să mă 
aleg și eu cu un ban grămadă”, 
povestește cu amărăciune pen-
sionarul.

Două dosare penale 
și niciunul cu finalitate

Când a văzut că i-a fost furată 
munca, Dumitru Popov a chemat 
poliția la fața locului. În scurt 
timp, a fost identificat și un sus-
pect. „Au venit polițiștii, au fost 
găsite urme de roți de mașină, au 
fost măsurate, iar în automobil 
au fost descoperiți și câțiva saci 
cu porumb. Mașina chiar a fost 
dusă la Inspectoratul de Poliție 
Ialoveni, unde s-a aflat o perioa-
dă. Dar cel mai interesant este că 
făptașul și-a recunoscut vina și 
chiar mi-a restituit câțiva saci cu 
porumb. Mi-a promis să-mi achite 
prejudiciul, dar nu a fost să fie.”

Poliția din Ialoveni a pornit 
în cazul dat tocmai două dosare 
penale, în baza articolului 186 din 

Codul penal, pentru sustragerea 
pe ascuns a averii proprietarului.  

Un dosar a fost intentat în sep-
tembrie 2020, pentru sustragerea 
porumbului. Pentru furtul fructe-
lor, dosarul a fost pornit tocmai 
pe data de 28 ianuarie 2021.

Cu 18 zile înainte de a fi in-
tentat cel de al doilea dosar pe-
nal în cazul lui Dumitru Popov, 
Olesea Bugai, procuroră în Pro-
curatura din Ialoveni, a emis o 
ordonanță prin care cel învinuit 
de furtul porumbului a fost scos 
de sub urmărire penală. Motivul 
invocat de procuror a fost „lipsa 
elementelor constitutive ale in-
fracțiunii prevăzute de articolul 
186 din Codul penal.

Peste câteva luni, la 28 aprilie 
2021, Olesea Bugai a mai semnat 
o ordonanță privind suspenda-
rea dosarului penal, pe motiv că 
„nu este identificată persoana 
care poate fi pusă sub urmărire 
penală”. Olesea Bugai a dat indi-
cații polițiștilor ca o dată în șase 
luni să-i raporteze dacă au fost 
identificați făptașii.

Şmecheria oamenilor legii

Ana Curtis, ofițerul de urmări-
re din Ialoveni, care a investigat 
dosarele în baza plângerilor lui 
Dumitru Popov, ne-a declarat că 
au fost intentate două dosare pen-
tru că reclamantul a depus cererile 
separat, în diferite perioade. „Este 
vorba de două cazuri separate, 
plângerile au fost depuse în peri-
oade diferite, la un interval mare 
de timp”, a precizat polițista.

Dumitru Popov combate, însă, 
afirmația Anei Curtis. „Eu am 
depistat în aceeași zi atât dispa-
riția porumbului, cât și a fructelor. 
Eu am chemat atunci poliția și le-
am arătat totul. Și în livadă, și pe 
lanul de porumb, erau aceleași 
urme, inclusiv urme identice de 
la roțile de mașină. Dar polițiștii 
nu știu de ce s-au axat doar pe 
furtul porumbului. Când am fost 
la poliție și am văzut că se axează 
doar pe furtul porumbului, am 
insistat să investigheze furtul pru-
nelor și  nucilor, căci aici paguba e 
mai mare. Am scris încă o cerere, 
la un interval de doar două zile. 
Probabil că au făcut asta pentru 
a-l scoată basma curată pe făp-
taș”, a precizat pensionarul din 
Mileștii Mici.

De fapt, examinarea cazului 
prin prisma a două dosare penale 

i-a fost absolut favorabilă presu-
pusului făptaș. În cazul furtului 
porumbului, inițial paguba a fost 
estimată la 2640 de lei, după care 
a fost diminuată la 1620 de lei, 
după ce făptașul i-a restituit o 
parte din cerealele furate.

Astfel, suma prejudiciului a 
ajuns sub limitata sumei de la 
care poate fi pornit un dosar pe-
nal. Din acest considerent, dosarul 
a fost recalificat în unul contra-
vențional.

Pe de altă parte, în mașina pre-
supusului hoț a fost descoperită 
o parte din porumb.

În cazul fructelor, suma pre-
judiciului se încadrează într-un 
dosar penal. Însă procurorii au 
scris că nu există niciun bănuit 
și au suspendat dosarul.

Dacă ar fi fost o singură proce-
dură, un singur dosar, presupusul 
făptaș nu putea fi acoperit.

„Așa este legea. Noi nu am 
putut să comasăm două plângeri 
diferite în aceeași procedură”, a 
insistat Ana Curtis.

„Nu vreau decât să mi se 
restituie paguba”

Dumitru Popov ni s-a plâns că 
după ce a fost suspendat și cel de 
al doilea dosar, organele de drept 
nu au mai întreprins nimic pentru  
a-i face dreptate. „Nu au făcut 
măcar dosarul contravențional, 
așa cum s-a dispus pentru furtul 
de porumb. Nimic. Am fost să-mi 
dea dosarul, să mă uit peste el și 
nu au vrut. Olesea Bugai chiar 
a vorbit urât cu mine. O să mă 
duc să mă plâng la Procuratura 
Generală. Chiar dacă Ruslan Po-
pov e șef mare acolo. Nu trebuie 
să-și bată joc de un om în vârstă. 
Am muncit cinstit toată viața. Eu 
nu vreau ca acel care mi-a furat 
recolta să ajungă numaidecât în 
pușcărie. Sunt și alte pedepse. 
Eu vreau să mi se restituie pagu-
ba, rezultatul muncii mele care 
mi-a fost furat”, afirmă Dumitru 
Popov.

Ana Curtis susține că artico-
lul din Codul Contravențional 
pentru furt în proporții mici nu 
ține de competența ofițerului de 
urmărire penală și că procurorul 
este cel care trebuie să pornească 
procedura contravențională. Cât 
privește cel de al doilea dosar pe-
nal, Ana Curtis ne-a dat asigurări 
că poliția întreprinde totul pentru 
identificarea făptașului. 

„Legea prevedea suspendarea 
dosarului când nu există un sus-
pect. Dar noi nu uităm, facem tot 
posibilul, lucrăm, sunt întreprinse 
măsuri”, a precizat polițista.

Pe de altă parte, specialiștii din 
domeniu susțin că suspendarea 
unui dosar penal înseamnă tre-
cerea lui pe linie moartă. Aceasta 
este de fapt o practică nescrisă 
pentru dosarele nu prea grave, 
pentru ca polițiștii să nu „piardă 
timpul cu fleacuri”.

Cel care l-a lăsat pe Dumi-
tru Popov fără recoltă are toate 
șansele să scape și de pedeapsa 
contravențională. Legea prevede 
termenul de un an pentru tragere 
la răspundere contravențională. 
În cazul nostru, au mai rămas mai 
puțin de două luni până la expi-
rarea termenului de prescripție.

În loc de epilog

Din păcate, acesta nu este sin-
gurul caz, când un om simplu, care 
nu are idee de jurisprudență este 
tras pe sfoară de către cei care 
trebuie să-i apere drepturile. Cel 
care l-ar putea ajuta sunt avocații, 
însă serviciile lor sunt costisitoare 
și un om simplu nu și le poate 
permite.

Recent, am avut o sesizare de 
la o femeie dintr-un sat din raio-
nul Orhei. Aceasta a fost înjurată, 
amenințată cu moartea și arunca-
tă într-o râpă. Femeia a chemat 
poliția, a scris plângere, iar cazul 
a fost transmis inspectorului de 
sector din localitate. Polițistul 
însă a găsit o modalitate de a-l 
scăpa pe făptaș de răspundere. 
I-a aplicat o amendă de 400 de 
lei pentru injurie și l-a sfătuit pe 
contravenient s-o achite pe jumă-
tate, timp de 72 de ore.

Cât privește victima, agentul 
constatator nu a binevoit cel puțin 
să-i dea o copie a procesului-ver-
bal, trimițând femeia, la cei 80 de 
ani ai săi, la raion.

Julieta SAVIȚCHI
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Vladimir Beșleagă, 
zeul care ne citește

A - p o l i t i c e

Uneori zeii coboară pe pământ. Uneori ei 
nu atât ne monitorizează cum le citim 
și le urmăm Calea și Cartea, cât ne 
citesc chiar ei pe noi, pagini disparate 

ale unei lumi în care am fost condamnați să ne 
ispășim păcatele. Istoria lui Isus, ca să o luăm de 
sus, cam tot despre asta e.

Mântuitorul e o ipostază a 
Divinității, umanizată/ telurică, 
pentru a ne vedea, pentru a ne 
înţelege, pentru a ne testa, pen-
tru a ne citi. Dumnezeul însuşi, 
asumându-și funcția de monito-
rizare a unui MCV al Cerurilor, 
e delegat să dezlege tainele unei 
lumi în derivă. 

În acest sens umanist, istoria 
creștinismului e foarte mo-
dernă, nu doar abandonând 
politeismul nemuritor şi rece al 
zeităților olimpice sau al larilor 
domestici, al vechilor imagi-
nații spirituale, ci etalând, ca 
principiu fundamental, ipostaza 
umană a Divinității. Un drum 
invers, de la zeitate spre om, 
nu de la destinul profan la cel 
convertit (câte odată, în modul 
cel mai banal cu putință) în 
legendă.

Am luat-o, ziceam, cam de 
sus, dar voiam să conturez 
limitele unui mit. Or cam așa 
îl percep eu pe nonagenarul 
Vladimir Beșleagă, un ultim 
mohican al generației de aur a 
literelor române din Basarabia: 
personaj mitologic al istoriei 
noastre literare. Mitul însuşi, 
dar cel din preajmă (sic!). Chiar 
ieri mă telefona să-mi spună că 
vin alegerile (președintelui şi 
consiliului Uniunii Scriitorilor) 
şi că ar trebui să ne gândim. 
Îi spun că nu mă interesează 
subiectul, după cum nu mă 
interesează alte veleități şi 
orgolii extraliterare. Dar el e de 
nestăvilit! Tot ce ţine de trebu-
rile cetății (inclusiv ale cetății 
literare) îl doare.

E un zeu mai altfel, un zeu 
ecumenic, pe de o parte, şi ere-
tic, pe de alta. Zeul care nu doar 
îşi probează zilnic dimensiunea 
umană, profană, telurică, ci in-
sistă pe această ipostază minoră 
a existenței, chiar dacă destinul 
i-a hărăzit un loc pe podiumul 
personalităților marcante. El nu 
reprezintă Zeitatea supremă, ci 
Spiritul Suprem, liber. De când 
îl cunoaștem, el a fost în opo-
ziție față de sistem. Una dintre 
ultimele lui ironii (triste şi chiar 
macabre) friza absurdul exce-
lenței închipuite. Văzând cum 
se înghesuie lângă biserica de 
la intrarea în Cimitirul Central, 
mormintele „eroilor neamului” 
(în timp ce un Alexei Mateevici, 
Alexandru Plămădeală sau, mai 
noi, Vasile Vasilache ori Aureliu 
Busuioc sunt retraşi modest în 
adâncul ţintirimului), Beșleagă 
definea acest spațiu (ocupat, 
deopotrivă, de demnitari comu-

Eșecurile nu se vor lăsa aș-
teptate. Ele sunt firești în cazul 
tuturor guvernărilor, dar PAS 
pare a fi mai predispus decât 
oricare alt partid la acestea. În 
primul rând, pentru că nu are 
prea multă experiență politică. 
În al doilea, pentru că are de fă-
cut prea multe reforme, are de 
votat bugete strânse și restric-
tive, decizii care, deseori, îl vor 
depăși și nici nu vor avea cum 

să-i sporească popularitatea.
Apoi, partidul lui Sandu nu excelează nici la capitolul HR. 

Puzderia de neprofesioniști și hahalere nu a împiedicat alte for-
mațiuni să conducă țara până în acest moment, dar PAS afirmă 
că nu vrea să guverneze pur și simplu, ci să implementeze refor-
me necesare, mereu amânate la noi. Ca să schimbi mentalitatea 
angajaților unui minister, de exemplu, nu e destul să schimbi 
ministrul. Sunt funcționari care au supraviețuit mai multor 
guvernări, s-au învechit în relele lor, s-au baricadat în consilii 
de administrație și au creat o rețea de ajutor reciproc mai abitir 
decât CAER-ul. Mai mult, funcționarii moldoveni sunt protejați 
de o lege draconică ce le permite să-și țină în șah angajatorul, 
care e un administrator provizoriu și care înțelege rapid că e mai 
ușor să lucrezi cu sistemul deja existent decât să concediezi și să 
te alegi cu o mulțime de procese și litigii în instanță.

Va avea curaj PAS să modifice legea care reglementează sta-
tutul funcționarului public? O modificare, indiscutabil, vitală 
pentru o țară cu o birocrație de neclintit, robustă ca un ordin mi-
litar-călugăresc, un adevărat stat în stat? Va avea curaj să prime-
nească și alte legi, de care depind șansele dezvoltării ulterioare? 
Legi care vizează taxele și impozitele, legi menite să stimuleze 
investițiile și să înlesnească viața oamenilor de afaceri? Legi care 
să nu constrângă sectorul privat, ci să-l convingă să funcționeze 
corect, pe scurt, să facă legalitatea profitabilă?

Un alt aspect dureros pentru RM este distribuirea banilor pu-
blici. Sectorul social cere un buget mereu în creștere, e o inflație 
de angajați ai statului peste tot, nu numai în ministere și depar-
tamente, avem întreprinderi de stat nerentabile cu prea mulți 
salariați. Se impune o reformă teritorial-administrativă, poate 
cea mai impopulară din toate, mai ales pentru armata de funcți-
onari care și-au transformat slujbele în adevărate sinecuri, dar 
și pentru cetățeanul deja obișnuit cu „drumurile“ pe care le face 
și cu structurile locale care îi „rezolvă“ problemele. Se impune o 
privatizare a multor întreprinderi și regii ale statului. Se impune 
o reducere drastică a cheltuielilor publice pentru a putea asigura 
pensii și salarii nu numai din ajutoarele care vor veni din Occi-
dent.

Dar ceea ce am enumerat mai sus nu e decât o parte din ceea 
ce urmează să se întâmple. La coadă stau legile concurențiale și 
antimonopol, sistemul medical, învățământul (poate fundătura 
din care se va ieși cel mai greu sau chiar niciodată, dată fiind 
împotmolirea de decenii în niște practici păguboase și în niște 
principii neroade) etc., etc. Pe scurt, ar trebui făcut cam tot ce 
nu s-a făcut până acum ori s-a făcut (nici) pe jumătate. Asta dacă 
se dorește o schimbare adevărată. Nu mimarea reformelor și 
umplerea golurilor bugetare cu bani din Occident. 

Apropo, certitudinea că Occidentul o va ajuta chiar dacă 
schimbările vor fi mai mult pe hârtie și la televizor decât în rea-
litate, dat fiind că Washingtonul și Bruxelles-ul nu-și doresc nici 
transnistrizarea RM, dar nici unirea RM cu România, ar putea 
juca o festă acestei guvernări proeuropene, potolindu-i avântul 
reformator. E un paradox aparent aici: Occidentul condiționează 
banii de reforme numai în țările pe care le poate controla direct, 
în cadrul unor suprastructuri ca UE, de exemplu. În țări ca RM, 
e importantă doar menținerea unui statu quo convenabil, orice 
s-ar declara de la înaltele tribuni transatlantice. Și poate tocmai 
de aceea, ar fi ideal dacă guvernarea PAS ar putea obține o per-
spectivă mai fermă de aderare la UE în următorii patru ani.

Fără reformele enumerate mai sus și altele, nu mai puțin 
însemnate, nimic din ce a promis PAS nu se va realiza cu ade-
vărat. Presimt că primele acțiuni ale viitoarei guvernări vor viza 
justiția, căci toți vor sânge și pe bună dreptate, dar important e 
să nu se cantoneze doar în aceasta. Raportând potențialul uman 
și politic actual al PAS la numărul mare și la dificultatea sarcini-
lor asumate, vom constata o discrepanță majoră. Inflexibilitatea 
președintelui și entuziasmul pe care i l-a infuzat partidului susți-
nerea din afară și din interior a cruciadei antisistem condusă de 
Maia Sandu nu sunt suficiente pentru promovarea reformelor. 
Pentru reforme e nevoie de o voință și de o putință mai generale, 
de grup.

Cât populism și cât profesionism e în echipa propulsată de 
Sandu la guvernare se va revela însă, vorba vine, pas cu pas.

H a r t a  l u m i i

O victorie la… 
PAS (II)

niști şi sovietici, artiști, scriitori 
sau funcționari de vază – un 
fel de beaumonde al timpuri-
lor tulburi) cu sarcasm: „Aici e 
prezidiul [de onoare]”.

Beșleagă a fost întotdeauna 
un fervent opozant spiritual, 
cultural, dar şi politic al regi-
mului sovietic. Transnistrean, 
crescut în cuibul proletcultis-
mului, el a devenit, în timp, 
disident antisovietic, mai întâi 
grație celor câțiva ani de „ocu-
pație românească” (recte: de 
culturalizare românească) din 
anii 1941-1944. Îşi amintește 
cu mândrie de acei ani civiliza-
tori, arătându-ne un almanah 
românesc editat de Nichita 
Smochină, din care a învăţat 
istorie şi cultură românească. 
A crescut şi s-a format, inclusiv 
ca scriitor, la şcoala marilor 
interbelici: Liviu Rebreanu, 
Camil Petrescu, Mihail Sado-
veanu... A studiat şi a scris o 
teză de doctorat cu o temă din 
Liviu Rebreanu, care însă nu 
a ajuns la faza de susținere – 
se schimbaseră timpurile, iar 
Vasile Coroban, mentorul său, 
căzuse în dizgrație... A condus 
fracțiunea Frontului Popular 
din Moldova în primul parla-
ment ales în mod democratic, 
dar a fost apoi în opoziție şi 
față de conducerea FPM. Şi 
față de conducerea Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, ori-
care ar fi fost ea: a lui Bucov, a 
lui Boțu, a lui Cimpoi sau a lui 
Suceveanu. 

Dacă am căuta un generic 
pentru epoca (socială, politică, 
literară) ce cuprinde postbelicul 
proletcultist, apoi „dezghețul”, 
stagnarea, perestroika, în fine, 
independența... şi până în zilele 
noastre, cu succesiunile şi 
suprapunerile tuturor formelor 
literare posibile: ale realismului 
(socialist, da) şi ale pășunismu-
lui desuet, ale neo-modernis-
melor şi ale postmodernis

mului, ale post-realismului şi 
ale minimalismului (vreo şapte 
decenii, per total), ea s-ar putea 
numi Epoca Beșleagă. Şi el nu 
doar le-a vizitat cam pe toate, 
fie şi din dorința de a experi-
menta (nu pot să scriu, la rând, 
două texte care ar semăna între 
ele, ca stil, se confesa el mai 
tinerilor condeieri), de la nemu-
ritorul Zbor frânt la profundul 
exercițiu al introspecției moder-
niste despre nefericitul Filimon; 
de la o frescă, precum Cumplite 
vremi, la un experimental op 
al oralității („Voci...”), de la 
poeziile senectuții (cine a mai 
debutat poetic la 75 de ani?) la 
memorii, de la cercetările isto-
rice la traducerea lui Erasmus. 
Nu e doar practicianul (Maes-
trul!), ci şi expertul, cititorul 
atent, zeul care ne citește, care 
dă verdicte. 

Iar când ne citește Beșlea-
gă, fie că ne măgulește, fie că 
polemizează cu noi, dintr-odată 
ne simțim şi noi importanți... 
Ca și cum am avea, împreună cu 
epoca, girul Divinității.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Adrian CIUBOTARU

E un zeu

ecumenic, pe de 
o parte, și eretic, 
pe de alta. Dacă 

am căuta un 
generic pentru 
epoca (socială, 

politică, literară) 
ce cuprinde 
postbelicul 

proletcultist..., 
ea s-ar putea 
numi Epoca 

Beșleagă. 
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Despre Sfântul Ilie circulă 
multe legende, dar toate sunt 
astfel alcătuite încât să explice 
de ce Ilie îi fulgeră și-i trăsnește 
pe diavoli. Se spune că, înșe-
lat de diavol, Ilie și-ar fi ucis 
părinții, noaptea, crezând că în 
pat se află soția lui cu un ibov-
nic. În alte variante, își ucide și 
soția și copilul. Se pare că, și în 
zilele noastre, diavolul îi smin-

tește pe oameni, dacă socotim câte crime pasionale vedem zilnic 
la televizor. 

Ilie, după ce a făcut acel mare păcat, a pornit prin lume să se 
spovedească și să ispășească. Dar nici un preot nu știa ce canon 
să-i dea și Ilie îi ucidea pe toți. A ajuns, în sfârșit, la un călugăr, 
care, când a auzit ce a făcut Ilie, l-a încuiat într-un bordei și a 
aruncat cheia într-un iaz. În bordei avea pâine și apă care nu se 
isprăveau niciodată. Dar iată că, după patruzeci de ani, iazul a 
fost secat și s-a găsit cheia. Atunci i-au dat drumul lui Ilie din 
închisoare. După aceasta, la Ilie a venit un înger care i-a spus să 
adune lemne timp de un an de zile, să facă un foc mare și să se 
arunce în foc. Așa a și făcut. Numai că, după ce s-a aruncat în 
foc, îngerii l-au ridicat la cer, unde s-a făcut sfânt. Aici, Dumne-
zeu i-a dat lui Ilie tunetul, ca să-i pedepsească pe diavolii care 
l-au împins la păcat. Dar, văzând că face prăpăd prea mare pe 
pământ, i-a luat o mână și un picior și, de atunci, Ilie este ciung 
și șchiop.

În alte variante, pentru ispășirea păcatului, Ilie udă o cioată 
de păr uscat (sau de măr) până ce înverzește și rodește. Când 
s-au copt fructele, călugărul i-a spus că acelea toate sunt păca-
tele lui. A scuturat pomul și au căzut fructele, rămânând numai 
două, care reprezentau păcatele neiertate. I-a spus să stea lângă 
pom, fără să-l scuture, până vor cădea de la sine. Atunci va fi 
iertat. În cele din urmă a fost iertat, ridicat la cer și de atunci tot 
ucide la draci. Se spune că el călătorește cu carul de foc prin cer, 
iar în mână are o săgeată și un arc sau pușcă și fulgere. Se mai 
spune că îngerii îi fac cărare prin nori și că îi poartă în căruță 
pe Dumnezeu și pe Sfântul Petru. Se crede că Sfântul Ilie aruncă 
după diavol cu o sabie în trei muchii – care este fulgerul. Această 
sabie se înfige în pământ și abia după nouă ani iese afară. Cel ce 
o găsește capătă puterea de a vindeca bolile. De frica Sfântului 
Ilie, diavolii se ascund sub copaci, în animale (câini, pisici) sau 
în spatele oamenilor, în case și chiar biserici. Se crede că dacă un 
om a fost lovit de fulger din greșeala sfântului Ilie, sufletul celui 
lovit merge direct în rai, fără judecată. 

De ce Sfântul Ilie îi fulgeră 
și-i trăsnește pe diavoli

Adică, m-am cutremurat eu în-
sumi atunci când am realizat cât 
de bine se potrivesc toate. Și pe 
de altă parte, m-am cutremurat 
că de abia acum am realizat aceste 
conexiuni care, practic, tot acest 
timp au fost la vedere. Recent am 
dat cu ochii peste un videoclip 
unde fâlfâia steagul roșu cu se-
cera și ciocanul. O fi fost ceva din 
istoria URSS-ului stalinist? O fi 
fost ceva de la defilările socialis-
to-comuniștilor prin Chișinău? 
Nu știu. Și deodată am avut un 
satori, o străfulgerare care m-a 
iluminat. Mi-a iluminat aminti-
rile mele urss-iste și în general 
tot ceea ce port în mine până în 
prezent ca unul „născut în URSS”. 
Acestea sunt simboluri ale vam-
pirismului: 

1. Culoarea roșie a steagului 
și setea constantă de sânge: cra-
vatele pionierilor, pancartele de 
sărbători, postere propagandistice 
cu vampirul-șef Lenin arătând cu 
mâna direcția înspre abatoare-
le socialiste. Culoarea sângelui 
trebuia să inunde cerul, ecranele 
cinematografelor și televizoarelor, 
spațiile publice. Roșu trebuia să 
fie peste tot, exact ca stema UR-
SS-ului, în care secera și ciocanul 
aveau în fundal întreg globul pă-
mântesc. Secera pentru a spinteca, 
ciocanul pentru a zdrobi. 

2. Cultul vărsării de sânge: sân-
gele ca simbol al răscumpărării 
în mai toate cântecele patriotice 
(bolșevice și sovietice) și sângele 
ca singura valoare autentică. Exact 
ca la maya sau azteci, unde sacri-
ficiile umane cotidiene garantau, 
chipurile, că soarele va răsări.

3. Experimentele cu transfuzii 
de sânge pentru conducătorii UR-
SS-ului: doctorul Alexandr Bog-
danov (informați-vă pe Wikipedia 
și Youtube). Mult-mult sânge. Iar 
transfuziile le-au practicat și Mao 
Zedong, dar și Nicolae Ceaușescu. 
Informați-vă!

4. Cultul morții și al sacrificiu-
lui: 42.000.000 victime doar în al 
Doilea Război Mondial. Vampirii 
staliniști au gonit la moarte gene-
rații întregi pentru a vărsa cât mai 
mult sânge uman, abandonând 
și astfel condamnând la moarte 
armate întregi. 

5. Organizarea unui sistem 
sacrificial numit GULAG și or-
ganizarea sistematică a Holo-
domorului (în Rusia, în Ucraina, 
în Basarabia): masele trebuiau 
ținute în supunere și frică. 

6. Acționarea de obicei la to-
iul nopții și frica de lumina zilei: 
Stalin lucra doar noaptea și îm-
preună cu el întreg guvernul și 
toate ministerele. 

7. Cultul parazitării pe masele 
purtătoare de sânge, adică oame-
nii sunt „sticle” și „borcane” vii, 
receptacule ambulante de sânge. 

8. Ura față de Biserică, Religia 
creștină și preoți: lichidarea în 
masă a preoțimii, adică a acelo-
ra care le puteau vedea esența și 
care ar fi putut lupta împotriva 
lor. Dinamitarea lăcașelor de cult 

O revelație cutremurătoare! 
ca spațiu sacru, inaccesibil lor, 
vampirilor – demolarea Templu-
lui lui Hristos Salvatorul la Mos-
cova, iar în locul lui ridicarea unei 
colosale statui a lui Lenin, în al 
cărei cap trebuia să fie un palat 
al congreselor. 

9. Zombificarea maselor cu 
minciuni și falsuri prin inter-
mediul propagandei și istoriei 
contrafăcute. Vampiri la condu-
cere conducând masele de zombi 
fericiți.

10. Producerea unei realități 
paralele pentru a deruta și supu-
ne masele de oameni, intenționat 
rătăcindu-le mințile ca să nu ia 
în mână mitraliere cu gloanțe de 
argint și agheasma. 

11. Venerarea unui corp care 
„doarme” în sicriu în capitala lor: 
simbol al unei culturi necrofile. 
Caz unic în lume – neîngroparea 
lui Lenin și păstrarea lui într-un 
sicriu expus în public. 

12. Incapacitatea de a asigura 
oamenilor o viață normală: deoa-
rece oamenii pentru ei sunt doar 
purtători ai sângelui după care toți 
acești comuniști-socialiști sunt 
atât de însetați. Nu contează nici 
medicina și nici (mai ales) învă-
țământul. Producătorii de sânge 
nu trebuie să fie nici sănătoși, nici 
educați. Războiul ca activitate de 
vărsare de sânge este singura lor 
preocupare. Și oriunde apucă, o 
mai pun de un război. 

13. De aici și continua expan-
siune: acaparare de noi teritorii 
și noi populații care imediat sunt 
incluse în procedurile de zombifi-
care, mankurtizare și consum de 
sânge proaspăt. 

14. Întreaga istorie a URSS-ului 
și a comuniștilor în general este 
istoria alipirii forțate de noi te-
ritorii și populații: consumul de 
mase umane duce la secătuirea 
rezervelor de sânge. 

15. Oriunde se instaura comu-
nismul (Cuba, Vietnam, China 
maoistă, Coreea de Nord, Cam-
pucia, Ţările Est-europene), peste 
tot se instaura ruina și mizeria și 
începea genocidarea populației: 
masele purtătoare de sânge tre-
buiau ținute în frică, iar sacrifi-
ciul și vărsarea de sânge deveneau 
politică de stat. 

16. Privarea de libertatea co-
municării și deplasărilor este încă 
unul (al câtelea deja?) semn că 
pentru vampirii-comuniști oa-
menii erau o turmă purtătoare 
de sânge și nimic mai mult: tur-
ma trebuia ținută în grajd și ast-
fel erau controlate rezervele de 
sânge – avuția cea mai de preț a 
vampirilor bolșevici. 

17. Cum se masacrau ei între 
ei, bolșevicii, în lupta lor pentru 
cât mai mult sânge, și cum și-au 
masacrat propriul popor într-un 
Război Civil atât de absurd (între 
15-25.000.000 victime). 

18. Și până la urmă, lupta între 
Troțki, adeptul revoluției perpe-
tue prin Komintern și invadarea 
întregii planete de către cavaleria 
lui Budionnîi, și Stalin, adeptul 
statalismului birocratic, s-a re-
zumat la problema supraviețuirii 
vampirilor. Doar este cunoscută 
fraza lui Stalin: „Fie vom învin-
ge, fie vom fi măturați”. Și atunci 
când au eșuat cu revoluția per-
petuă, s-au închis după Cortina 
de Fier. Și oriunde au putut, au 
ridicat ziduri, ca la Berlin, evident. 
Iar Troțki a primit-o cu pioletul 
în ceafă. 

De câte încă argumente ar mai 
fi nevoie pentru a înțelege că avem 
de a face cu o specie de vampiri 
care deja de decenii ne parazitează 
și care fac tot posibilul ca să ră-
mânem cât mai mult timp incon-
știenți că ei nu sunt și niciodată 
nu au fost ființe umane, ci doar 
niște ființe ale nopții cu o singură 
preocupare: sângele uman. 

Scriind aceste rânduri, eu în-
sumi m-am șocat de potrivirea 
atât de perfectă a întregii lor is-
torii marxisto-leninisto-urssis-
to-comunisto-socialiste cu cea mai 
simplă descriere a unui vampir din 
paginile lui Bram Stoker. 

De ce credeți că vampirismul a 
devenit atât de popular (în special 
la Hollywood) în ultimele decenii? 
Deoarece au loc masive scurgeri 
de informații și sunt depuse efor-
turi uriașe ca vampirismul de stat 
să nu se reverse peste țările con-
duse (încă) de ființe umane. 

Și până la urmă, nu s-a întrebat 
nimeni un lucru atât de evident 
și atât de simplu: de ce toți acești 
socialiști și comuniști sunt atât 
de fideli likorii de la Răsărit, li-
corii care este sângele omenesc? 
Și răspunsul este la fel de simplu: 
totul este bazat și legat prin sânge 
și nimic nu poate fi mai puternic 
decât acest legământ. Nici mama. 
Nici familia. Nici Patria. Nici etnia 
și națiunea. Nici Ţara. Nici Istoria 
și Cultura. Vampirii întotdeauna 
au vrut un singur lucru: sângele. 
Chiar nu este evident ceea ce se 
întâmplă?

P.S. Și observ, nu cu puțină 
surprindere, cum revine moda 
socialismului de salon, mai ales 
printre intelectuali. Chiar îi cu-
nosc pe unii, care aflându-mă 
anti-socialist s-au desprietenit 
urgent de mine. :-)) Le-o fi fost 
frică de o posibilă vizită de a mea 
pe la catedrele lor cu un crucifix, 
usturoi și apă sfințită? Observ 
cum după eșecul bolșevismului și 
prăbușirea URSS-ului vampirist, 
sugătorii de sânge se regrupează 
și din nou își scot colții. Vam-
pirii învață să viziteze biserici, 
merg la Muntele Atos și își fac 
semnul crucii. Chiar dacă sunt 
analfabeți, furăcioși, mincinoși 
și născuți pentru a fi vânduți 
pe piața de organe, acești po-
litruci-socialiști jinduiesc după 
sânge. Habar nu au de nicio ide-
ologie – unde ați văzut socialist 
sau comunist cu lumânarea în 
mână la o slujbă de Paști? – și 
nici nu au nevoie de una. Cum 
nu avea nevoie de ea nici sata-
nistul Karl Marx, parazit care 
toată viața lui a fost întreținut 
de fabricantul Friedrich Engels 
(adică, din daneză = Englez sau 
Înger). Devine evident că până 
și printre slujitorii Bisericii nu 
au mai rămas ființe umane. Doar 
vampiri. Se pare că li se termină 
rezervele de sânge. Se pare că de-
vin tot mai însetați. Și își declară 
tot mai deschis dragostea pentru 
adevărata lor patrie de la est, 
deși, în fapt, deveniți vampiri 
nu mai au ei nicio mamă, nicio 
Patrie și nicio identitate, decât 
una de paraziți. Ceva asemănător 
cu țânțarii și ploșnițele. Și ast-
fel, deparazitarea este singura 
atitudine corectă față de neamul 
vampirilor-socialiști care ne vor 
doar ca „ciozvârte” vii prin care 
curge sângele de care le este atât 
de sete. Nimic mai mult.

Lucia CIREȘ

Oleg GARAZ

Dacă studiezi atent profilul 
celor care au votat majoritatea 
parlamentară în RM, inevitabil 
ajungi la concluzia: comunis-
mul a deformat reperele morale 
umane pentru mulți ani înainte. 
Diferența dintre încărcătura 
morală și intelectuală a votan-
ților comuniști-socialiști și a 
celor de la PAS este minimă, se 
bazează doar pe orientările pro-

vest și pro-est, unii spre Europa, alții spre ruși. Doar atât, în rest 
comunism în cerebel. Putem spune sigur, în RM a pierdut stânga 
retrogradă și a câștigat stânga modernă, neo-marxistă. Sărăcia a 
rămas să fie o virtute, bogăția un păcat. Și unii și alții vor bunăstare 
adusă de undeva de cineva, accentul nu e pe muncă, producere, 
modernizare, inovație, ci pe pomeni și ajutoare. Cu astfel de menta-
litate nu vom progresa și nu ne vom mișca nicăieri nici spre est, nici 
spre vest, ne vom bălăci în această mocirlă mult timp înainte. Când 
aud că RM a devenit un exemplu pentru România, îmi dau seama 
că diversiunea antiromânească e în ascensiune. România și așa e 
bolnavă de stângism primitiv, RM nu e un exemplu, e o suferință 
pentru tot spațiul românesc, care și mai mult adâncește marasmul 
comunist greu de lichidat.

***
Vreți, vă supărați, vreți – nu, dar spun ceea ce am de zis.
Dacă nu era Voronin, nu era Plahotniuc, dacă nu era Plahotniuc, 

nu era Dodon, dacă nu era Dodon, nu era Maia.
Dacă nu era niciunul din ei, moldovenii din RM îl trezeau pe 

Lenin.
***

Dacă Dodon a vrut să transnistrizeze RM cu toporul, Kulminschi 
și cu Maia intenționează s-o facă cu bisturiul. Frumos și elegant, pe 
placul celor care s-au înțeles.

În RM a pierdut 
stânga retrogradă 
și a câștigat stânga 
neo-marxistă

Valentin CHILAT CORNACI
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Îmbiați să ia credite

Cei peste 500 de angajați ai Întreprinderii 
de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, care 
nu și-au văzut salariile din luna ianuarie 
și fac cu greu față problemelor și sărăciei, 

sunt îndemnați de conducerea întreprinderii să ia 
credite de la băncile comerciale, iar întreprinderea 
se angajează să achite în locul lor dobânda și 
costurile de administrare ale acestora.

Noul mecanism de așa-zisă li-
chidare a restanțelor salariale a 
fost afișat pe pagina web a insti-
tuției. Angajaților li se sugerează 
să meargă la bănci și să acceseze 
credite de consum în mărimea 
restanței salariale, pe care să le 
achite într-un termen de la trei 
până la cinci ani. Ulterior, CFM 
se obligă să achite dobânda și 
costurile de administrare ale îm-
prumutului. Angajatul ar urma să 
restituie doar suma de bază. „Când 
CFM își va îmbunătăți capacitatea 
de plată, va lichida restanțele sala-
riale și va înceta să mai plătească 
dobânda, iar angajatul va decide 
dacă restituie anticipat creditul 
ori continuă să-l achite treptat 
din salariu”, mai precizează ad-
ministrația întreprinderii.

Noul director al CFM, Oleg 
Tofilat, calculează că dacă un 
angajat trebuie să primească o 
restanță salarială de 30 de mii de 

lei și va lua un credit pentru trei 
ani, va trebui să restituie lunar 
băncii 994 de lei. „Banii pe care îi 
încasează de la bancă îi vor ajunge 
pentru a plăti pentru 30 de luni 
înainte. Între timp el va reuși să 
scoată toți banii din Calea Ferată 
sau să-și schimbe locul de muncă”, 
susține directorul întreprinderii.

Vor merge în instanță

Andrei Ţâbârnac, muncitor 
care activează de 40 de ani la Ca-
lea Ferată a Moldovei și lider sin-
dical al Căii Ferate Bălți, ne spune 
că angajații sunt foarte dezamăgiți 
de noua idee a conducerii. „Noul 
director a promis să restituie lu-
nar câte două salarii restante, dar 
acest lucru nu s-a întâmplat. Cine 
le va garanta angajaților aceste 
credite? Vor depune ca gaj casele? 
Oare puține probleme au oame-
nii aceștia? Am discutat cu Oleg 
Tofilat, a zis că întreprinderea are 
reputație proastă și băncile nu-i 
acordă împrumuturi, de aceea e 
bine să încerce fiecare muncitor 
în parte. Nu am văzut însă nici un 
acord legat de acest mecanism și, 
în general, îmi pare o aventură 
periculoasă. Unica soluție e să 
ne adresăm în judecată ca să ne 
obținem salariile, altă ieșire din 
situație nu vedem”, afirmă liderul 
sindical.

Andrei Ţâbârnac a mai adăugat 
că mulți angajați de la întreprin-
dere și-au dat demisia între timp 
și au plecat în căutarea altor locuri 
de muncă. Presupune că astfel în-
treprinderea este împinsă rapid 
spre faliment. La nodul de cale fe-
rată Bălți, unde de regulă activau 
37 de angajați, același volum de 
lucru e făcut acum doar de patru 
oameni. Într-o tură de noapte a 
fost nevoit să iasă un șef pentru 
că nu avea cine sta de gardă. „Eu 
trăiesc în preajma Căii Ferate și 
aud cum toată noaptea trenurile 
circulă. CFM activează ca și mai 
înainte, vin marfare încărcate. Nu 
ne este clar unde sunt banii, încât 
după atâtea proteste oamenii să 
fie ignorați”.

Potrivit liderului sindical, în 
mare parte la întreprindere con-
tinuă să activeze persoanele care 
au muncit aici o viață și le-ar fi 
greu acum să-și găsească un alt 
loc de muncă. 

S-au adresat la Președinție

„Avem multe familii în care 
atât soțul, cât și soția lucrează 
aici. Salariile sunt mici, variază 
între 3500-4500 de lei și nici pe 
acela nu-l primesc. Stau cu mâna 
întinsă la copii, iar unii, la părinții 
pensionari. 

Ne-am adresat președintelui 
Maia Sandu. Ne-au spus că nu e de 
competența Președinției și scrisoa-
rea a fost redirecționată la Inspec-
ția Muncii, care cunoaște situația 
noastră, avem o legislație a muncii 
bună, dar nimeni nu întreprinde 
nimic pentru respectarea ei. Mi-i 
și rușine să mai apar în fața oame-
nilor”, mai spune liderul sindical. 

Dumitru Fisiuc, muncitor 
la Calea Ferată și președinte al 

Comitetului sindical Ocnița, ne 
spune că joi au avut o ședință cu 
conducerea întreprinderii la care 
muncitorii și-au spus opinia în 
legătură cu inițiativa conducerii 
de a lua credite de la bănci. 

„Dacă pe timpul fostului con-
ducător al întreprinderii Adrian 
Onceanu oamenii au fost lăsați 
fără salarii și surse de existență, 
conducerea Tofilat vrea să ne lase 
fără un acoperiș deasupra capului. 
În viziunea noastră, este vorba de 
o nouă schemă legată de o înțe-
legere cu băncile. Muncitorii au 
ajuns la aceea că au propus să ne 
fie înghețate salariile pentru șase 
luni și să înceapă să ne achite banii 
din iulie, iar plata dobânzii mai 
bine să o achite oamenilor sub 
formă de compensații, iar când 
întreprinderea va dispune de bani 
să ne restituie restanțele. Iată în 
ce mod ne umilim. Nodul de cale 
ferată pe care îl gestionez avea 80 
de angajați. Acum au rămas doar 
20. Fără mecanici și muncitori însă 
CFM nu poate decât să falimen-
teze”, mai spune Dumitru Fisiuc.

„Ne-au lăsat fără salarii, 
acum vor să ne lase 
și fără acoperiș”

Ala Perestan din or. Ocnița lu-
crează împreună cu soțul și fiul 
la CFM și nu și-au văzut salariile 
de jumătate de an. Au lângă casă 
un singur ar de pământ. Supra-
viețuiesc fiind ajutați de părinții 
pensionari. A încercat să-și gă-
sească un alt loc de muncă, dar 
Ocnița este un orășel mic și nu a 
găsit nimic.

A solicitat anterior un credit 
de la bancă și nu numai ea, dar 
nicio bancă nu a acceptat să dea 
credite angajaților de la CFM. De 

unde reiese că acest lucru ar putea 
fi posibil doar dacă ar exista în-
țelegeri între bănci și conducerea 
întreprinderii. 

Slusari: „CFM nu oferă 
nicio garanție referitoare 
la credite”

Alexandr Slusari, membru al 
Comisiei parlamentare de anchetă 
a situației de la CFM, a declarat 
pentru GAZETA de Chișinău că 
propunerea noului director al 
CFM de a băga oamenii în datorii 
este aberantă si riscantă. 

„Împovărarea oamenilor necă-
jiți este amorală. Nu există nicio 
garanție că CFM va fi în stare să 
achite toate plățile aferente aces-
tor credite. În general, așa cum 
sunt administrate toate treburile 
la această întreprindere, este po-
sibil că se va porni procesul de 
insolvabilitate. Unica ieșire din 
situație ar fi intervenția rapidă a 
Guvernului și capitalizarea între-
prinderii, care e de o importanță 
strategică pentru RM, în scopul 
achitării salariilor, după care ar 
urma procedura de asanare a 
CFM”, a spus deputatul.

Comisia parlamentară care a 
investigat situația de la CFM a 
constatat că, în ultimii zece ani, 
întreprinderea a fost prejudiciată 
de circa un miliard de lei.

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

CFM e o întreprindere strate-
gică ce transportă peste 20% din 
toate mărfurile care se importă și 
se exportă de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

Angajații de la CFM, care nu și-au văzut salariile de șase luni, 
sunt îndemnați să se împrumute la bănci

Svetlana COROBCEANU
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Cum trebuie făcută 
indexarea/majorarea 
pensiilor 

Actualul sistem de indexare a 
pensiilor este unul cu totul ne-
drept pentru majoritatea pensi-
onarilor, poate chiar și batjocori-
tor, înjositor, desconsiderator. În 
condițiile când anual se fac astfel 
de indexări, el devine tot mai ne-
drept. El majorează tot mai mult 
decalajele dintre pensiile mari (o 
bună parte din care nu sunt 
chiar meritate) și cele mici, care 
sunt nedrepte. Coraportul din-
tre cele mai mari și cele mai mici 
pensii depășește cu mult nivelul 
rezonabil.  

Un exemplu convențional, dar 
grăitor (datele sunt luate din viață, 
corespund realității), de indexare 
a actualelor pensii. Admitem că 
un fost „om important” (de ex., 
un fost procuror etc.) are o pensie 
de 50.000 lei, iar un alt om, unul 
„de rând”, respectiv, 1300 de lei. 
Deosebirea constituie 48,7 mii lei. 
Admitem că indicele inflației, ce 
stă la baza indexării, va constitui 
5%, atunci, după indexare, primul 
(omul cel „important”) va primi o 
pensie de (50.000 x 1,05 =) 52.500 
(una sută cinci mii) lei, iar cel „de 
rând”/ „puțin important” (de ex., 
un fost agricultor, care ne-a asi-
gurat cu produse alimentare) va 
primi (1.300 x 1,05 =) 1.365 lei. 
Decalajul dintre pensiile majorate 
astfel, ale celor două persoane, va 
constitui (52.500 – 1.365 =) 51.135 
(lei, până la indexare, amintim că 
decalajul respectiv a constituit – 
48,7 mii). 

Dacă în anul următor inflația 
va constitui, de ex., 6%, atunci 
pensiile indexate astfel vor con-
stitui după cum urmează: 

pentru „omul important” (fos-
tul procuror): 52.500 x 1,06 = 
55.650 (lei), 

iar pentru muritorul „de rând”: 
1.365 x 1,06 = 1447 lei (datele au 
fost rotunjite).

Respectiv, decalajul dintre 
mărimile pensiilor după doi ani 
vor constitui: 55.650 – 1.447 = 
54.203 lei.

Vedem că actualul sistem de 
indexare a pensiilor cu fiecare an 
următor majorează substanțial 
decalajele/ distanța dintre pensii. 
Pe cel „important” îl face tot mai 
important, iar pe ce „de rând”, îl 
tot ignoră, îl sărăcește (relativ). 
Timp de 8-10 ani, în funcție de 
coeficientul inflației, decalaje-
le (dintre pensiile indicate, luate 
de noi în calcul) vor crește de cca 
două ori. 

Chiar dacă pensiile mari se vor 
indexa doar cu jumătate din 
indicele inflației (cu 2,5% și, 
respectiv, 3%), decalajele dintre 
pensiile mari („oligarhice”) și cele 

mici/ simbolice oricum se vor 
majora. Și tot așa în ultimii 20 
de ani pensiile majorate ale celor 
cu pensii mari, în mare măsură 
nu întotdeauna meritate, fără o 
contribuție reală, au fost majorate 
nejustificat de mult.

Dacă continuăm să facem astfel 
de indexări, oamenii „importanți” 
vor primi pensii majorate neme-
ritat (din contul celorlalți), iar cei 
cu pensii minime, simbolice, tot 
„nemeritate” (numai că în sens 
opus). O atare situație nu poate 
fi tolerată. Se impune o reformă 
a mecanismului de pensionare.

Cum trebuie să ieșim dintr-o 
astfel de situație? Propunem ur-
mătoarele modele și principii (ce 
urmează a fi introduse provizoriu, 
de ex., din octombrie 2021).

Mărimea tuturor pensiilor se 
rotunjește în direcția majorării lor 
până la următoarea cifră întreagă 
(bănuții se rotunjesc până la 1 leu, 
mai bine – până la 5 lei, fiind-
că de la emitere până în prezent 
leul s-a devalorizat de cca cinci 
ori față de dolar). Deci, prima 
regulă: pensia se stabilește doar 
în lei (fără bănuți), și salariul, de 
asemenea, se stabilește în lei, căci 
nu e nevoie de așa o „precizie” 
(declarată) la calcularea pensiei. 
Stabilirea pensiei în lei și bănuți, 
după cum se face în prezent, cre-
ează falsa impresie că ea este 
calculată „cu mare precizie”. 
În realitate, lucrurile stau altfel.

Nu trebuie să existe o varieta-
te atât de mare a mărimilor 
pensiilor. Nu vedem nicio justifi-
care ca pensiile să se deosebească 

între ele cu 1, 2, 3... etc. lei (la 
valoarea actuală de 1 leu = 5 eu-
rocenți). Considerăm că „pasul” 
pensiilor (deosebirea dintre ele, 
dintre mărimea a două pensii „ve-
cine”) trebuie să constituie o cifră 
cu mult mai mare, pentru început, 
de ex., 30-50 de lei. Pensiile pot 
constitui 2000, 2050, 2100 etc.

Pensiile mici, de până la cca 
2000 lei, se vor indexa (majora) 
cu mult mai mult decât indi-
cele mediu al inflației, dar de 
fiecare dată cu sume fixe, supe-
rioare celor aferente inflației (de 
ex., cu cel puțin 150-200-250) în 
așa fel ca după cel mult două-trei 
majorări (indexări) pensiile să nu 
fie mai mici, decât 100 dol./ 100 
euro (1800-2000 de lei). Majo-
rările acestor pensii trebuie să 
fie cu mult mai mari decât cele 
calculate, în bază coeficientului 
mediu al inflației, adică la sfâr-
șitul anului 2022 să se realizeze 
ca pensia minimă să fie de cca 
2000 de lei.

Pensionarii cu pensii (foarte) 
mici, inferioare minimului de trai 
(de cca 2000 de lei) vor cheltui 
destul de repede pensia în tota-
litate (pe produse alimentare și 
nealimentare, servicii comunale, 
datorii și credite etc.), adică în 
totalitate până la beneficierea de 
pensia următoare. Aceasta va avea 
drept consecință creșterea circu-
lației mărfurilor și, ca urmare, va 
crește încasarea unei părți a im-
pozitelor pe produsele respective 
(TVA) etc. 

Pensiile cuprinse actualmen-
te între cca 2.000-10.000 se in-

dexează (în principiu) conform 
cifrei medii a inflației (stabi-
lită de Guvern), dar cele mai mari 
de 10,0-15,0 mii lei, doar până la 
următoarea cifră divizibilă la 
50 (sau 100). Iar cele cuprinse 
între cca 15-20,0 mii lei rămân 
neindexate. Din toamnă (1 octom-
brie 2021) pensiile mai mari de 
20,0 mii lei/ lună se vor impozita 
cu 50% din mărimea ce depășește 
20,0 mii lei/ lună. Impozitarea 
viitoare reprezintă principala 
cale de reducere a diferenți-
erii pensiilor (și a salariilor).

Pensiile mai mici se vor plăti în 
zilele (la data), în care se plătesc 
acum, adică în primul rând, iar 
cele de până la 10-15,0 mii, până 
la data de 20 (sau 25) a fiecărei 
luni, restul pensiilor – la sfârși-
tul lunii. Data concretă a achitării 
pensiilor trebuie să depindă de 
mărimea ei, conform regulii: cu 
cât pensia este mai mare, cu atât 
ea se achită mai târziu.

Indexarea pensiilor trebuie să 
rămână a fi făcută de două ori pe 
an.

În primul rând, majorarea pen-
siilor se va face persoanelor cu 
vechime în muncă de peste 35 de 
ani (apoi 30 de ani, ulterior 25 de 
ani) și celor care au studii supe-
rioare (apoi medii speciale) etc.

Pensia minimă trebuie să co-
releze cu minimul de viață/ de 
trai, care, actualmente, potrivit 
informațiilor oficiale (substanțial 
diminuate), constituie 2000-2100 
lei/ lună.

Constituția prevede că statul 
asigură populației un trai de-

cent. Acesta la prețurile actua-
le nu poate fi asigurat cu un venit 
(o pensie, în cazul nostru) lunar(ă) 
de sub 2,0 mii de lei (pentru aco-
perirea necesităților alimentare 
și nealimentare, achitarea servi-
ciilor comunale, achitarea diferi-
tor datorii etc.). De la adoptarea 
Constituției au trecut 27 de ani, 
termen suficient pentru a asigura 
un trai decent. De aceea, în 2021, 
se impun câteva măsuri radica-
le pentru asigurarea acestui trai. 

Din 1994, de când a fost adop-
tată Constituția, au activat aproa-
pe 20 (!) de guverne. Suntem noi 
în stare ca măcar acum, în anul 
celebrării a 30 de ani de la In-
dependență, să asigurăm acest 
nivel al pensiilor? Majorarea 
pensiilor mici va avea consecin-
țe favorabile asupra volumului 
circulației mărfurilor. Majorarea 
pensiilor va conduce la un alt mod 
de gândire a populației. Guvernele 
din 1994 până în 2021 n-au pu-
tut rezolva această problemă, dar 
din 2021-2022 se va rezolva (din 
două majorări – la 1 octombrie și 
1 aprilie). Aceasta e real.

De regulă, la sărbători oame-
nii sunt felicitați doar cu cuvinte. 
Hai să-i felicităm odată nu 
cu cuvinte goale, dar cu asi-
gurarea transportului urban 
gratuit pentru pensionari (și 
o altă modalitate de calculare a 
pensiilor).

Actualmente, cele mai mici 
pensii le au oamenii de la sate, 
unde locuiește populația autohto-
nă. Așa că majorarea pensiilor va 
însemna o rezolvare a unei mari 
probleme sociale și naționale.

Pensia maximă și minimă se 
deosebește de 50:1 și mai mult. 
Dar oameni sunt egali, declară 
Constituția. Nu pot fi justifica-
te aceste deosebiri. E o situație 
neordinară, care necesită soluții 
neordinare.

Note: 1. Trebuie verificată corec-
titudinea calculării pensiilor mari și 
foarte mari. Din câte cunoaștem, o 
parte din pensiile mai mari decât cca. 
8000 de lei (salariul mediu pe lună) 
au fost majorate artificial. Se cere o 
verificare a corectitudinii calculării 
pensiilor. 

2. Transportul urban gratuit 
de la 27 august 2021 pentru pen-
sionari, din Ziua Independenței. 
(Cursul valutar să rămână stabil).

3. Ulterior (din 2023), folosind 
mecanismul descris mai sus, pensia 
minimă urmează a fi anual majorată 
cu, cel puțin, 150-200 de lei anual.

Prof. univ. dr. Mihai Patraș,
23 iulie 2021

pentru a asigura o echitate socială, pentru a face dreptate în următorii câțiva ani
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– Tot mai puțini tineri se 
înscriu la Facultățile de 
Istorie din R. Moldova. 
Stimată doamnă Natalia 
Mateevici, nu vă e teamă 
că aceste facultăți se vor 
închide în curând?
Nu se vor închide! În tinerețea 

mea, la Facultatea de Istorie era 
concurs serios: 10 oameni pentru 
un loc! Astăzi, e-adevărat, istoria 
nu e la mare căutare. A scăzut in-
teresul pentru profesia de istoric. 
Unul dintre motivele principale, 
cred, e legat de aspectul financi-
ar. În R. Moldova, din păcate, un 
profesor de liceu sau de faculta-
te e remunerat foarte prost. Iar 
dacă dorești să faci cercetare în 
domeniul istoriei, faci mai mult 
muncă de voluntariat. Un savant 
nu e deloc prețuit. După venituri, 
un om de știință îi este inferior 
unui judecător sau economist! 
Sfera științifică e marginalizată, 
în detrimentul întregii societăți. 
Cred că cei din structurile de stat 
trebuie să se gândească cum să 
sporească prestigiul unor profesii.

– Cine v-a cultivat pasiu-
nea pentru istorie, în co-
pilărie?
Mi-am ales profesia, fiind in-

fluențată în primul rând de tatăl 
meu. El nu era istoric. Era copil 
de țărani din satul Suruceni, cu o 
mare dragoste de țară, de popor, 
de poezie și de istorie. Eu m-am 
născut la Chișinău și am învățat la 
fosta Scoală nr. 1, actualul Liceu 
„Gheorghe Asachi”. Aici am avut 
noroc de o foarte bună profesoară 
de istorie, Bella Haseleva, îi rămân 
recunoscătoare și azi.

– Vorbiți-mi, vă rog, de 
începuturile carierei de 
istoric.
După școala medie am dat ad-

miterea la Istorie, la Universitatea 
de Stat din Chișinău. Studiind la 
facultate, am început specializarea 
în arheologie și am făcut și teza de 
licență, bineînțeles, la arheologie. 
În timpul studiilor am mers la să-
pături pe diferite șantiere din R. 
Moldova și de peste hotare. Sunt 
eleva domnului profesor, doctor 
habilitat Ion Niculiță. El a pus 
bazele unei școli arheologice în 
R. Moldova. Dl Ion Niculiță e spe-

cializat în cultura traco-getică, 
el a format vreo zece doctori în 
arheologie, printre care mă nu-
măr și eu.

– Care este tema tezei Dvs. 
de doctorat?
Am susținut teza de doctorat 

în anul 2004, e despre importul 
amforelor grecești în mediul bar-
bar, în regiunea de nord-vest a 
Mării Negre.

– În ce instituții de învă-
țământ din R. Moldova se 
studiază arheologia?
Cândva, arheologia se studia 

la trei instituții de învățământ: 
USM, ULIM, UPS (Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă”). Acum, din câte cunosc, se 
face curs de arheologie la Fa-
cultatea de Istorie și Geografie 
a UPS (profesor, dr. Octavian 
Munteanu). Și, bineînțeles, baza 
studiilor arheologice este la USM, 
care la începutul anilor 2000, gra-
ție prof., dr. hab. Ion Niculiță, a 
avut și specializare – se studiau, 
concomitent cu disciplinele de 
bază istorice, mai multe ramuri 
ale arheologiei. Acum, cu penuria 
de studenți la facultățile umanisti-
ce, aceste grupe nu mai există. Dar 
disciplina Arheologie este preda-
tă la anul I. De asemenea, este 
obligatorie pentru toți studenții 
și practica arheologică.

Pe mine dl profesor Ion Ni-
culiță m-a remarcat chiar de la 
prima practică arheologică. De 
atunci studiez ceea ce îmi place! 
E o muncă destul de grea pentru 
o femeie, mai ales când ai familie 
și copii. Lucrul în teren e obliga-
toriu, daca vrei să faci știință. Dar 
daca ai dorință, reușești.

– De mai mulți ani activați 
la Muzeul Național de Isto-
rie a Moldovei. Cine sunt 
colegii Dvs. în sectorul de 
Arheologie?
Suntem cel mai numeros colec-

tiv de specialiști în arheologie. E o 
echipă în cadrul Muzeului Națio-
nal de Istorie, alcătuită din nouă 
persoane. Ne bucură mult că cinci 
din colegii noștri sunt tineri: Ma-
riana Sârbu, Livia Sârbu, Eugen 
Mistreanu, Denis Topal, Mariana 
Vasilache. Ei au diverse domenii 

de cercetare, de la Eneolitic, până 
la epoca Bronzului, epoca Fieru-
lui și perioada Tracică. Chiar și 
directorul Muzeului Național de 
Istorie, dr. hab. Eugen Sava, este 
și el arheolog (tot discipol al dlui 
prof. Ion Niculiță).

– Unde se efectuează cer-
cetări de teren, la ora ac-
tuală?
Acum, baza cercetărilor de 

teren revine Agenției Naționale 
Arheologice (ANA) care se ocupă, 
în special, de săpături de salvare, 
având menirea de protejare a pa-
trimoniului arheologic. ANA are o 
echipă a ei, dar în cazuri excepțio-
nale sunt invitați și arheologi din 
alte instituții. Fiecare instituție 
încearcă să-și găsească granturi, 
sponsorizări din străinătate, pen-
tru a face șantiere, în conformitate 
cu temele de cercetare.

– Unde ați mers Dvs. re-
cent, pentru cercetări în 
teren?
De vreo zece ani merg în Do-

brogea, la invitația colegilor din 
România. Continui să lucrez la 
tema mea de cercetare. În Dobro-
gea, urmele comerțului cu grecii 
sunt multiple și elocvente. Cu 
părere de rău, majoritatea arhe-
ologilor clasici de acolo se axează 
pe cercetarea perioadei romane, 
iar de vestigiile grecești se ocupă 
mai puțini arheologi români.

Suntem doar vreo șase cercetă-
tori care ne ocupăm de amforele 
grecești. Iar din RM sunt doar 
eu și o studentă a mea, Natalia 
Boboc, căreia încerc să-i transmit 
cunoștințele mele. Sper ca pe vii-
tor să mă poată înlocui.

Atât amforele grecești din sec.
VI-II de până la Chr., cât și cele 
din perioada romană erau prevă-
zute pentru transportarea vinului 
(în primul rând), dar și a uleiu-
lui de măsline și altor produse 
lichide și nu numai! Adică erau 
principalele recipiente pentru 
transportare în lumea antică. Se 
consideră că inițial, în perioada 
civilizației grecești, forma amforei 
copia oarecum silueta feminină.

- Au fost găsite rămășițe 
de amfore și pe actualul 
teritoriu al RM?

De obicei, pe teritoriul RM am-
fore întregi sau fragmente ale lor 
sunt descoperite de arheologi în 
timpul săpăturilor pe locul vechi-
lor așezări și cetăți getice sau în 
tumulii scitici, în special situați 
de-a lungul Nistrului, dar și în 
Bugeac. Majoritatea pieselor ar-
heologice, inclusiv amforele des-
coperite pe la noi, se păstrează 
în depozitele Muzeului Național 
de Istorie. Prezența amforelor 
în regiunile noastre e o dovadă 
a existenței și dezvoltării relațiilor 
comerciale între popoarele barba-
re (geții, sciții) și negustorii greci, 
relații care au influențat semni-
ficativ dezvoltarea populației de 
aici. Până la apariția negustorilor 
greci, geții nu cunoșteau astfel de 
vase. Era prea mare diferența în-
tre triburile locale, aflate la nivelul 
uniunilor de triburi și civilizația 
greacă, cu scris, poezie, teatru etc.

– Ce expoziții de piese ar-
heologice pot fi vizitate în 
prezent la Muzeul Național 
de Istorie?
Avem multe expoziții, despre 

ele puteți afla pe site-ul muzeului 
– www.nationalmuseum.md. Una 

din recentele expoziții ne prezintă 
piese arheologice foarte interesan-
te din raionul Taraclia. 

Mai avem o expoziție originală, 
foarte atractivă, cu articole din 
argint, în special din perioada 
modernă și contemporană.

Avem, de fapt, sute de colecții 
arheologice. Câteva zeci dintre ele 
conțin și piese din metale nobile, 
care sunt în expoziția Tezaur. În 
secția Tezaur sunt expuse piese 
din aur și argint, cu o vechime 
de 6-5 mii de ani, sau mai noi, de 
până în sec. XVII.

– Care sunt calitățile de 
bază ale unui istoric, după 
părerea Dvs.?
Cred că pe primul loc ar sta 

cumsecădenia, dorința de a lu-
cra, organizarea. E bine să avem și 
simțul umorului. Restul – erudi-
ția, notorietatea – vin pe parcurs.

– Vă mulțumesc și sper că 
discuția noastră este și o 
invitație pentru cititori de 
a vizita Muzeul Național de 
Istorie din Chișinău.

Interviu de Irina NECHIT

„Cercetez amforele grecești, 
studiez ceea ce îmi place”

Interviu cu Natalia Mateevici, istoric, doctor în arheologie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei

Expoziția-concurs de artă plastică con-
temporană cu genericul „Chișinău-585”, 
găzduită de Centrul Expozițional „C. Brân-
cuși”, reunește lucrări ale unor pictori 
consacrați, dar și ale unor tinere talente 
de la noi. Dedicată celor 585 de ani de la 
prima atestare documentară a Chișinăului, 
expoziția ne prezintă monumente, clădiri, 
peisaje, locuri simbolice din capitală, ofe-
rind și interpretări artistice inedite, viziuni 

asupra spațiilor concrete, expresii plastice 
ale spiritualității acestui oraș cu o istorie 
zbuciumată și cu un prezent în care devin 
cu-adevărat șocante contrastele dintre ma-
nifestări ale culturii și ale inculturii.

Evenimentul a fost organizat de către 
Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova 
(UAP), în colaborare de Direcția Cultură 
a Consiliului Municipal Chișinău.

Pictorița Florina Breazu, vicepreședinte 

al Uniunii Artiștilor Plastici, subliniază că 
expoziția cuprinde 84 de lucrări ale elevi-
lor școlilor de arte plastice din municipiul 
Chișinău, ale elevilor și studenților Liceului 
Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, 
Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plă-
mădeală”, Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice, Universității Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă”, precum și 87 de lucrări 
de pictură, grafică, sculptură, ceramică și 

arte decorative semnate de 83 de membri 
ai Uniunii Artiștilor Plastici.

Menționăm că Marele Premiu al expozi-
ției-concurs i-a revenit pictorului Veaceslav 
Bakițki, iar Luminița Taburța a obținut 
Premiul juriului.

Expoziția este echivalentă cu o fascinan-
tă călătorie prin Chișinăul cel de demult și 
prin cel de astăzi. La mulți ani, Chișinău!

I.N.

O expoziție dedicată celor 585 de ani ai Chișinăului 
este găzduită de Centrul „C. Brâncuși”
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Discurs distopic 

Dacă unii colegi de condei, 
aserviți regimului și metodei re-
alismului socialist (care, se știe, 
propulsa în lumea creației o falsă 
estetică literară), conturau ima-
ginea omului nou, de obicei, co-
munist, cu o morală impecabilă, 
redau o lume înfloritoare, absolu-
tizând factorul proletar, Vladimir 
Beșleagă propunea cititorului o 
realitate total diferită decât cea 
reflectată în asemenea proze. În 
acest compartiment, se regăsesc 
Frații de Ion Canna, Deștepta-
rea de Alexandru Lipcan, Zorile 
și Torent de Iacob Cutcovețchi, 
Bujorenii de Lev Barschi etc. 

În raport cu acest gen de scri-
eri, înregimentate ideologic, de o 
calitate artistică îndoielnică, ro-
manul Viața și moartea neferici-
tului Filimon, subintitulat „Poem 
tragic”, apare conceput în regim 
distopic, deoarece autorul nu mai 
aplică o perspectivă dogmatică, 
nu mai avansează un mesaj pro-
pagandistic, nu mai creionează o 
lume euforică, în fond, utopică, 
ci, apelând la instrumente epice 
inedite, sondează psihologicul, 
zonele tenebre ale individului, dar 
și ale socialului. În acest sens, cri-
ticul Mihai Cimpoi, prefațatorul 
primei ediții, sublinia: „Prozatorul 
renunță, bineînțeles, la descrie-
rea faptelor în favoarea analizei, 
înțeleasă ca proiectare agitată a 
lor pe ecranul intens luminat al 
conștiinței. Progresul acumulării 
epice nu mai constituie obiectul 
preocupărilor scriitorului, inte-
resat exclusiv de linia evolutivă a 
întrebărilor și răspunsurilor con-
științei. Narațiunea capătă, astfel, 
caracter de proces cvasijudiciar, a 
cărui menire e să focalizeze cazul, 
împrejurările care l-au produs, 

motivele care au determinat un 
anumit comportament psihologic 
cu consecințe grave”. 

Roman analitic, în care apare 
expus și explicat în detalii cel mai 
dificil traseu – cunoașterea de sine 
– Viața și moartea nefericitului 
Filimon își focalizează situațiile 
epice pe imaginile unei societăți 
defazate, feroce, în care destinele 
umane nu pot fi decât sugrumate. 
Resimțind acut agresiunea lumii 
în care trăiește, Filimon este aca-
parat de un obsesiv sentiment de 
teroare: „De odată se văzu de la o 
parte: o capcană uriașă făcută din 
sârmă împletită, și el prins în cap-
cana aceea, mai bine zis, înfășurat 
în niște ochiuri dese de sârmă, tot 
trupul cuprins într-o plasă de sâr-
mă, adică el singur intrase în ea și, 
tot zvârcolindu-se, se încâlcise...”. 

Vladimir Beșleagă își transfe-
ră lectorul într-un univers unde 
limbajul devine deopotrivă ex-
presia psihologicului și a soci-
alului. Astfel, cele două paliere 
ale textului, individual și general, 
colaborează impecabil. Romanci-
erul anunță aceste relații într-un 
discurs aparent încifrat. Deși toate 
se întâmplă în zona conștiinței, 
detaliile spațiale și temporale, de 
o impresionantă densitate suges-
tivă, își extind conotațiile, denun-
țând un univers kafkian, dominat 
de absurd. Astfel, pe parcursul 
celor trei zile și trei nopți, „între 
care se săvârșise căderea lui” și 
pe care i le întoarce Apa Vremii, 
pentru a se lămuri asupra propriei 
esențe („De unde vin? Ce datorii 
am de împlinit pe acest pământ?” 
– sunt întrebările fundamentale, 
la care caută răspuns personajul 
principal), Filimon traversează 
spații labirintice, dure (galerii 

subterane, ganguri, cariere de 
piatră, stânci), în calea sa, întâl-
nește mormane de pietre, pereți 
de cătini, de gheață, garduri de 
piatră, desișuri, „dudaie cât casa” 
etc., care formează cadrul general 
al acțiunii din roman. 

Construit în regim ambiguu, 
protagonistul romanului își re-
trăiește viața timp de trei zile și 
trei nopți, într-o febrila căutare 
de sine, dedublându-se, exami-
nându-se. Acest sinuos proces de 
autocunoaștere îi este marcat de 
realitățile unei societăți care se 
revendică de la rău, de la abuz. 
O primă injustiție la care a fost 
supus se referă la numele său, 
Filimon, care îi este străin, căci 
„Felix, așa îl cheamă? – așa, ta-
tă-său i-a dat alt nume ca să uite 
cine-i, de unde-i, cine i-a fost...”. 
Reflecțiile sale decurg din con-
știința omului captiv, suferind, 
privat de libertatea de a fi el însuși 
într-un sistem totalitar: „iar mi se 
răsucește șarpele pe la picioare, 

pierd urmele, nu pot călca, urmele 
albe, călcam, și talpa mea se așeza 
exact, urmele, de ce-mi luați și 
urmele ei? ca să mă rătăcesc...” . 

Într-un imaginat dialog între el 
și soră-sa Cristina, în scena când 
arde baticul mamei lor, apelând 
la simboluri, personajele defi-
nesc exact dimensiunile acestei 
lumi: „auzi? câinii! – aud, urlă, 
și vânturile – și pereții trosnesc, 
pietrele din zid, – și aici pietrele? 
strigă el, zidul! – stai, ține-te... 
Și ținându-vă unul de altul, spri-
jinindu-vă unul pe celălalt, pri-
viți la baticul care luase foc de la 
mijloc și ardea și unul ținea de 
un capăt, altul de celălalt, ardea 
baticul negru al mamei, și când 
ajungea focul la ierburi și flori, 
izbucnea cu pară mai mare și se 
umplea odaia, casa, lumea toată 
de miresmele vieții, de fumul greu 
al morții...” (p. 138). 

Redactat în registru antiutopic, 
romanul Viața și moartea neferi-
citului Filimon este o radiografie 

Scris în perioada august 1969 – mai 1970, 
în plin regim comunist, pus la index 
de cenzură și editat abia în anul 1988, 
romanul Viața și moartea nefericitului 

Filimon sau anevoioasa cale a cunoașterii de sine 
de Vladimir Beșleagă se constituie ca o mostră 
de discurs distopic. În planul literaturii, distopia 
este un concept care se situează în raport 
antitetic cu cel de utopie. Axat pe investigarea 
unui caz individual – cel al lui Filimon – 
demersul romanului avansează o problematică 
mult mai complexă.

în romanul Viața și moartea nefericitului Filimon sau 
anevoioasa cale a cunoașterii de sine de Vladimir Beșleagă

a sistemului inuman, scriitorul 
ancorând, de fapt, subiectul în so-
cial. Figuri exponențiale, Nichifor 
Fătu și Ghior, dar și ei – personaj 
colectiv („ei umblă împrejurul ca-
sei, noapte de noapte”, p. 135), 
devin reprezentanți ai regimului 
ostil, în care omul trăiește o stare 
de perpetuă traumatizare. Eloc-
vent, în acest sens, este monologul 
Cristinei, sora lui Filimon, care, 
adresându-i-se imaginar mamei 
sale, declară: „și-au ajuns scopul: 
m-au făcut să urăsc propria casă, 
ridicată din propria noastră trudă 
și sudoare, casa în care te-ai în-
mormântat mata, ți-ai pus viața, 
și eu tinerețea”. În continuare, 
personajul respinge această lume, 
evadând în vis, ca o alternativă a 
realității: „ce mult aș vrea să am 
o căsuță undeva departe de lume, 
o căsuță ca a matale, mamă, și să 
fie într-un câmp cu mohor, pelin 
și negară, la talpa unei stânci, și 
să nu aud, și să nu văd...” . 

Localizată în Basarabești, to-
ponim evident sugestiv, acțiunea 
romanului este înrămată într-un 
spațiu alienant, ușor reperabil, 
grație retoricii parabolice la care 
recurge autorul. Imaginea psiho-
logizată a lui Filimon devine ast-
fel un pretext pentru conturarea 
unei societăți totalitariste, în care 
ființa este deformată, strivită la 
modul barbar. Relevant, în acest 
sens, este fragmentul din capito-
lul VIII, unde personajul trăiește 
starea celui „măcinat”: „Pietrele 
uruie gemând și Filimon simte cu 
tot trupul: cu mușchii mâinilor și 
picioarelor, cu toate osișoarele lui, 
că…– pe mine mă macină! Pe mine 
m-au aruncat între pietre! Pietrele 
se învârtesc, și el se întinde printre 
ele, făcându-se pulbere…”. Și figu-
rile fonetice, frecvente în roman, 
sugerează atrocitățile regimului 
de altădată: „ur! ur! uuu! scârrț!”. 

În opinia cercetătorului Ale-
xandru Burlacu, „deocamdată 
nu avem ceva mai realizat, mai 
complex și adevărat despre înstră-
inarea și tragedia basarabenilor. 
Fie chiar și intuitiv, Beșleagă a 
reflectat totuși fidel o istorie a 
unei societăți în derivă, o lume 
violentă, clădită pe temelii iluzorii 
în care au loc crime și sălbătăcii 
îngrozitoare”.

Margareta CURTESCU

200 de ani de 
la nașterea lui 
Vasile Alecsandri 

Vasile Alecsandri s-a născut la Bacău, 
la 21 iulie 1821 (sau conform altor surse, 
la 14 iunie 1818). În 1834, pleacă la studii 
la Paris, unde, în octombrie 1835, obține 
bacalaureatul în litere. Va frecventa, apoi 
Facultatea de Drept din Paris.

Va reveni în Moldova, unde va participa 
la toate inițiativele tovarășilor săi de genera-
ție. Va prelua conducerea teatrului din Iași, 
împreună cu C. Negruzzi și M. Kogălniceanu, 

între anii 1840-1842, devine colaborator la 
„Dacia literară” (1840) și la „Propășirea”, 
din al cărei comitet de redacție a făcut parte 
(1844), va fi redactor și proprietar al revistei 
„România literară” (1855).

Vasile Alecsandri a participat activ la 
mișcarea revoluționară de la 1848 din Mol-
dova, redactând unul dintre documente-
le programatice, „Protestație în numele 
Moldovei, a Omenirei și a lui Dumnezeu”, 
și a colaborat la elaborarea programului 
politic „Prințipiile noastre pentru refor-
marea patriei”.

Înfăptuirea Unirii era unul dintre visele 
sale din tinerețe, pentru care nu se va da 
în lături de la niciun efort, fie în țară, fie 
la Paris.

Vasile Alecsandri a fost ministru de Ex-
terne în guvernele de la Iași conduse de Va-
sile Sturdza, de Ion Ghica și de Manolache 
Costache Epureanu, apoi și în guvernul de 
la București condus de Ion Ghica.

În anul 1840, Alecsandri a debutat ca 
prozator cu „Buchetiera de la Florența”, 
publicată în paginile „Daciei literare”, iar 
ca dramaturg cu „Farmazonul din Hârlău”.

În perioada Revoluției de la 1848, scrie 
literatură cu un pronunțat caracter mili-
tant, piese de teatru și poezii cu un puter-
nic caracter mobilizator. O primă versiune 
a „Horei Unirii” datează chiar din 1848, 
aceasta fiind publicată în „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură”. În anul 1856, 
a scris „Hora Unirii”.

În anii 1852-1853, îi apar, la Iași, „Po-
ezii poporale. Balade (Cântece bătrânești) 
adunate și îndreptate”, iar în 1853 „Doine 
și Lăcrimioare”. Alte creații literare sunt 
ciclul „Pasteluri”, precum și ciclul „Ostașii 
noștri”.

Dintre piesele scrise de el se remarcă: 
„Iorgu de la Sadagura” (1844), „Iașii în 
carnaval” (1845), „Chirița în Iași” (1850) 
și „Chirița în provincie” (1852), „Boieri și 
ciocoi” (1874), „Sânziana și Pepelea” (1883), 
„Despot-Vodă”, „Fântâna Blanduziei” și 
„Ovidiu” (1884) ș.a.

Vasile Alecsandri a murit la 22 august 
1890, la Mircești, județul Iași, în urma unui 
dublu cancer, la ficat și plămâni.

După radioromaniacultural.ro
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„Toți au murit!” (II)

 Prezentul material este despre 
foametea organizată de ocupanții 
sovietici în anii 1946-48 în Ba-
sarabia, 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 de pe străzi, aduși în 
case, omorâți și mâncați. 

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

 
STRICT SECRET

Județul Cahul 
(în continuarea listei 

din ediția trecută a GdC)

7. În satul Chiriet-Lunga, țăra-

13. În satul Borceac, raionul 
Congaz, cet. Drogol G.G., năs-
cut în 1923, moldovean, n-a în-
mormântat corpul neînsuflețit 
al copilului de trei ani, ci l-a 
consumat drept hrană. Drogol 
a fost arestat. 

14. La 10 ianuarie în satul Ta-
raclia, raionul Baimaclia, au murit 
de distrofie Ciugureanu D.S. și 
Ciugureanu I.S. Sovietul sătesc a 
încredințat înmormântarea aces-
tora Mariei Ichizli și feciorilor 
acesteia, Dmitri, născut în 1927, și 
Alexandru, născut în 1931. Ichizli 
Dmitri și Alexandru au îngropat 
unul din cadavre, iar pe celălalt 
l-au tăiat în bucăți și l-au adus 
acasă, unde l-au mâncat. Ichizli 
sunt bolnavi de distrofie. 

15. În satul Vulcănești, raio-
nul Vulcănești, cetățeanul An-
ghiș Constantin, născut în 1899, 
a omorât și a consumat ca hrană 
pe fiica sa, de patru ani, și pe o 
fată de 18 ani, Dernilova Nadejda, 
care lucrase anterior ca servitoare 
la ospătăria Uniunii de consum 
Vulcănești. 

16. La 28 ianuarie, în satul Co-
libași, raionul Vulcănești, Șchia-
nu Ilie și-a omorât propria fiică, 
Ecaterina, în vârstă de 12 ani, și 
a mâncat-o.

Județul Bender 
La 12 ianuarie 1947, în satul 

Avdarma, raionul Comrat, Iazadji 
Nadejda, născută în 1907, prove-
nită dintr-o familie de culaci, cu 
ajutorul fiicei sale, Elena, născută 
în 1930, a tăiat o fetiță de șapte 
ani, Grec A., și au mâncat-o. Am-
bele au fost arestate. 

La 25 ianuarie, anul curent, în 
satul Dezghingea, raionul Comrat, 
a murit de slăbiciune Topal 
Evdochia, în vârstă de 40 de ani, 
de etnie găgăuză, și cei trei copii ai 
săi, între doi și zece ani. Cadavrele 
au stat în casă cinci zile. Vecina 
decedatei, Deli Ana, în vârstă de 
42 de ani, a furat cadavrul fetiței 
de doi ani, l-a tăiat în bucăți și l-a 
întrebuințat în hrană.

La 26 ianuarie, anul curent, 
la locuitorul satului Volontirov-
ca, Șarov Grigore, născut în anul 

1929, care este foarte sărac, a venit 
o fetiță de 11 ani și i-a cerut pâine. 
Șarov și sora sa Șarov Ludmila, 
născută în 1926, au omorât-o pe 
fată, au tăiat-o în bucăți și au 
mâncat-o. Frații Șarov au fost 
arestați. 

La 29 ianuarie, în satul Ursulea 
(Ursoaia – Al.M), raionul Cău-
șeni, a decedat de subnutriție și 
slăbiciune Bolgaru Agafia. La 20 
ianuarie, fiicele sale, Bolgaru E.P., 
născută în 1926, și Bolgaru A.P., 
născută în 1931, au tăiat de la ca-
davru părțile moi și le-au preparat 
pentru a fi mâncate. 

La 23 ianuarie, anul curent, în 
satul Sadaclia, raionul Roman, 
Cardarar Ioana, născută în 1906, 
în complicitate cu sora sa, au omo-
rât pe fiul ei de șase ani, l-au tăiat 
în bucăți, pe care le-au pus la fiert 
pentru a fi consumate ca hrană. 
Cardarar este de naționalitate 
țigancă. Avere și pământ nu are. 
Duce un mod nomad de viață. 
Ele primeau 120 kg indemnizații 
alimentare.  

La 14 februarie, anul curent, 
Lungu Maria, născută în 1912, 
locuitoare a localității Romano-
vca, județul Chișinău, văduvă, a 
tăiat cadavrul surorii sale, care 
decedase la vârsta de 12 ani, și a 
întrebuințat-o în calitate de hrană. 

La 10 februarie, în casa lui Șer-
pu Leonid, născut în anul 1912, 
originar și locuitor al satului Tara-
clia, raionul Căinari, a fost depis-
tat cadavrul tăiat în bucăți al unui 
copil, Usanda, născut în 1935, pe 
care Ștepu, la 9 februarie curent 
l-a chemat în casă, l-a omorît și 
pregătit pentru consumație. 

Județul Bălți 
La 30 ianuarie, anul curent, 

locuitorii satului Glinjeni, raio-
nul Chișcăreni, Marineac Pavel, 
născut în anul 1918, a invitat la 
el acasă pe cetățeanca Malarciuc 
Maria, născută în anul 1928, pe 
care a strangulat-o, a tăiat-o în 
bucăți pentru a fi preparată și 
consumată ca hrană. Marineac 
și soția sa sunt bolnavi de dis-
trofie de gradul I. Soții Marineac 
au fost arestați.

Județul Orhei 
La 13 ianuarie 1947, în satul 

Furceni, raionul Orhei, a decedat 
cetățeanca Ţulan Ana. A doua zi, 
noaptea, vecinul acesteia, Gasper 
A., născut în 1899, a intrat în casa 
decedatei, a tăiat de pe cadavru 
carnea, a adus-o acasă și, împre-
ună cu soția sa, au fiert-o și au 
consumat-o drept hrană. Peste 
câteva zile, Gasper a decedat de 
distrofie. 

Raionul Grigoriopol 
În raionul Grigoriopol (malul 

stâng al Nistrului), în satul Șipca, 
Bulat Aculina născută în 1910, ce-
libatară, la 24 decembrie 1946, la 
ora 7 dimineața, l-a tăiat în bucăți, 
cu toporul, pe fiul său de opt ani, 
apoi l-a fiert și l-a mâncat. Bulat 
a fost arestată. Crima săvârșită a 
recunoscut-o. 

Din informația acestui certifi-
cat rezultă că, până la 10 februarie 
1947, au avut loc 34 de cazuri de 
canibalism. Aceste cazuri au loc în 
toate județele republicii, în afară 
de Soroca și unul din raioanele din 
stânga Nistrului. Ancheta privind 
aceste dosare e realizată de orga-
nele MAI, iar în unele cazuri, de 
anchetatorii Procuraturii. 

Conform dispoziției Ministe-
rului Afacerilor Interne al RSS 
Moldovenești, toți cei învinuiți 
de canibalism vor fi excortați în 
orașul Chișinău, în închisoarea nr. 
2. La multe dosare, ancheta s-a 
încheiat, dar, din cauză că mulți 
învinuiți sunt bolnavi de distrofie 
în formă acută, nu avem posibili-
tatea de a-i excorta în închisoa-
re, fapt care reține trimiterea în 
judecată în ședințe închise ale 
Judecătoriei Supreme a RSSM. 
La 11.02.1947, primele trei dosare 
au fost trimise spre examinarea 
Judecătoriei Supreme.

 Procuror adjunct al RSSM 
pentru dosare speciale, 

Consilier de stat în Justiție, 
clasa III 

(semnat) Drugobițki 
12 februarie 1947 

SURSA: ANRM, F. 3085, inv. 
1, d. 129 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Se împlinesc 75 de ani de la începutul 
foametei organizate de ocupanții sovietici 
– o perioadă dramatică în istoria acestui 
colț de țară. Vă propunem un document 

de arhivă șocant, care sperăm să nu vă afecteze 
– adevărul trebuie cunoscut, chiar dacă e urât și 
imoral!

nul Colpacci Andrei Constantino-
vici și soția sa, la 3 ianuarie, au 
consumat în alimentație cadavrul 
fiului lor, Niil, născut în 1945, 
care murise de distrofie; iar la 9 
ianuarie, tot ei au mâncat cada-
vrul mamei, Colpacci Feodora, în 
vârstă de 65 de ani; iar la 11 ianu-
arie l-a tăiat pe tatăl său, Colpacci 
Constantin Constantinovici, în 
vârstă de 70 de ani și l-au mâncat. 
Colpacci a fost arestat. 

8. În satul Tomai, la 2 ianuarie, 
a murit țăranul Carabacjac Piotr 
Petrovici, născut în 1896. Soția 
sa, Carabacjac Maria Dmitrievna, 
n-a înmormântat cadavrul, ci l-a 
consumat ca hrană. Carabacjac a 
fost arestată. 

9. Tot în această localitate, ță-
ranul Cimpoieș Vladimir Ivano-
vici, născut în 1919, și soția sa, 
Cimpoieș Ana Ivanovna, născută 
în 1923, au mâncat cadavrul ma-
mei sale, care decedase. Familia 
Cimpoieș a fost internată la spital. 

10. La 20 ianuarie, în satul Be-
șalma, raionul Congaz, la cimitir 
au fost reținuți găgăuzii băștinași, 
Antonova Maria Vasilievna, Boico 
Anastasia Haralampievna și Topal 
Parascovia, care dezgropau cada-
vre și le tăiau în bucăți în scopul de 
a fi întrebuințate ca hrană. Reținiții 
s-au dovedit a fi distrofici. 

11. În satul Taraclia, raionul 
Taraclia, adolescentul Poslor Ivan 
Dmitrievici, în vârstă de 13 ani, 
bulgar, cu acordul mamei sale, 
Poslor Stepanida, a tăiat-o pe sora 
sa, în vârstă de șase anișori, și au 
întrebuințat-o ca hrană. Poslor a 
fost arestat. 

12. În satul Cazaclia, raionul 
Taraclia, cetățeanul găgăuz, Man-
tanal A.V., n-a înmormântat cada-
vrele fratelui și surorii sale, ci le-a 
folosit în alimentație. Mantanal a 
fost arestat. 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

D I G E S T

Adio, Basarabia! 

Pentru început să observăm o 
răsucire cel puțin spectaculoasă 
și în același timp amuzantă. La 18 
ianuarie 2016 Victoria Nuland ce-
rea de la București învestirea unui 
guvern pro-european la Chișinău 
– pe 20 ianuarie 2016 era pus în 
funcție Pavel Filip, cu funcția de 
prim-ministru în guvernul Vladi-
mir Plahotniuc. Premierul Dacian 
Cioloș de la București a sprijinit 
acest guvern al lui Plahotniuc 
prin acordarea unui împrumut, 
în condițiile în care după furtul 
miliardului de la Chișinău nici UE 
și nici FMI nu mai doreau să aibă 
de-a face cu Republica Moldova. 

De ce au ales SUA și România 
să sprijine regimul Plahotniuc 
la Chișinău? Răspunsuri se pot 
găsi: poate din cauza faptului că 
în 2015 armata rusă avea drum 
deschis până la Odessa și armata 
ucraineană nu prea era capabilă să 
opună vreo rezistență? Poate din 
cauza faptului că în anul 2015 a 
apărut la Odessa o organizație in-
titulată „Rada Basarabeană” care 
avea ca obiectiv crearea unui stat 
care să cuprindă pe lângă regiunea 
Odessa și Transnistria și zone pre-
cum Găgăuzia și Taraclia? Poate 
din cauza faptului că Republica 
Moldova era profund dezechili-
brată ca stat în 2015-2016, fiind 
lipsită de lichidități până la nivelul 
excluderii din sistemul european 
de asigurări auto? 

Dacian Cioloș ne-ar putea po-
vesti cu amănunte de ce a ales 
în anul 2016 să sprijine regimul 
Plahotniuc de la Chișinău și să 
stabilizeze finanțele Republicii 
Moldova, cât de mult a fost influ-
ențat în această decizie de Victoria 
Nuland și ce reacții a primit de la 
Bruxelles. Din păcate, Dacian Cio-
loș a ales să se bucure de căderea 
regimului Vladimir Plahotniuc și 
de victoria Maiei Sandu. E amu-
zant să-l vezi pe Dacian Cioloș că 
se bucură de căderea unui regim 
la a cărui învestire și consolidare 
a contribuit din plin.   

De câțiva ani „România” este 
demonizată când vine vorba de 
relația cu Republica Moldova și 
„România” este de vină pentru 
tot ce s-a întâmplat rău în stânga 
Prutului. În realitate putem spune 
cu nume și prenume cine, când 

și ce a făcut, fără să mai dăm 
vina pe „România”. Vedem zilele 
acestea o cursă aprigă la Bucu-
rești pentru intrarea în grațiile 
Maiei Sandu. 

Nimeni nu vorbește de gafa 
catastrofală a Partidului Națio-
nal Liberal aflat la guvernare în 
București care a mizat în mod 
absurd totul pe Andrei Năstase 
în cursa electorală de la Chiși-
nău. Greu de imaginat așa o or-
bire politică, așa un pariu lipsit 
de sens și finalitate – mult mai 
amuzantă fiind amnezia totală 
care i-a cuprins pe autorii acestui 
eșec politic. 

Alta este miza întrecerii în la-
ude la adresa Maiei Sandu: cu cine 
va comunica la București preșe-
dinta de la Chișinău? Cu PNL sau 
cu USR? În ambele cazuri avem 
de-a face cu o situație absurdă: 
dacă se apropie de USR, Maia 
Sandu dă mâna cu principalul 
sprijinitor al lui Vlad Plahotniuc, 
dacă se apropie de PNL, are de-a 
face cu cei care l-au sprijinit pe 
adversarul ei 
politic de la 
Chișinău. Aici 
avem esența 
nerostită a zba-
terilor publice 
de la Bucu-
rești legate de 
victoria Maiei 
Sandu.   

La Chiși-
nău nu a mai 
existat un pe-
isaj politic cu 
p e r s p e c t i v e 
de stabilitate 
din epoca lui 
Vladimir Vo-
ronin. În acest 
moment Maia 
Sandu are la 
îndemână toate 
instrumentele 
puterii politi-
ce: funcția de 
șef al statului, 
m a j o r i t a t e a 
parlamentară 
nedisputată și 
posibilitatea numirii unui guvern 
după propria dorință. 

Este o victorie politică totală dar 
care de principiu nu schimbă cu ni-
mic problemele fundamentale ale 
Republicii Moldova: ocupația rusă 
de facto din Transnistria, fragilita-
tea extremă a economiei, sistemul 
legislativ confuz, corupția și scăde-
rea demografică. Maia Sandu are 
pârghii să trateze pe termen scurt 
și mediu reforma legislativă și co-
rupția, restul problemelor fiind în 
afara capacităților imediate de re-
zolvare. Proiectul cel mai ambițios 
ar fi ieșirea Republicii Moldova din 

pachetul Belarus-Ucraina și obți-
nerea statutului de stat candidat 
la aderarea la UE, dar pentru așa 
ceva există mult prea multe semne 
de întrebare.    

Să lăsăm puțin deoparte Repu-
blica Moldova și să vedem ce se 
întâmplă cu Basarabia. În termeni 
de geografie simbolică Moldova – 
Basarabia – Republica Moldova 
nu se suprapun sub nici o formă. 

Republica Mol-
dova de azi este 
continuatoarea 
Republicii Au-
tonome Socia-
liste Sovietice 
Moldovenești 
înființate de 
Uniunea Sovie-
tică, Moldova 
este o regiune 
din cadrul Ro-
mâniei supra-
pusă parțial 
hărții principa-
tului Moldovei 
care și-a înche-
iat existența în 
anul 1859. În 
termeni de ge-
ografie simbo-
lică Basarabia 
este românita-
tea de la est de 
Prut intrată în 
1812 sub stăpâ-
nire rusească, 
nu este nea-
părat un teri-
toriu definit 

geografic cât este un proces de 
deznaționalizare, o agresiune asu-
pra poporului român (în aceeași 
geografie simbolică și Bucovina 
de Nord a intrat în componența 
Basarabiei simbolice).   

În anul 1944, circa 400.000 de 
români din Basarabia au ales să 
se refugieze în dreapta Prutului, 
40.000 dintre ei fiind „repatri-
ați” cu forța de Armata Sovietică. 
Acești oameni care și-au părăsit 
casele și familiile au fugit știind 
prea bine ce îi aștepta sub regimul 
sovietic, ei sunt „Basarabia interi-

oară”, sute de mii de oameni care 
alături de descendenții lor vreme 
de jumătate de secol nu și-au pu-
tut afirma originile decât în șoap-
tă. Această „Basarabie interioară” 
a fost și a rămas discretă cu privire 
la originile sale, dar este o „Ba-
sarabie” vie, prezentă în spațiul 
cultural și politic dacă ne uităm 
cu atenție la locul nașterii atâtor 
personalități din România (sau la 
locul nașterii părinților lor). „Ba-
sarabia interioară” a menținut vie 
amintirea „Basarabiei exterioare”, 
a românilor intrați sub stăpânirea 
rusească și a făcut posibilă relua-
rea legăturilor după 1989.   

„Basarabia exterioară”, ro-
mânii de la est de Prut au fost 
supuși unui proces de alterare a 
identității naționale, un adevărat 
proces de epurare etnică desfă-
șurat pe mai bine de jumătate 
de secol. Independența a ceea ce 
numim astăzi Republica Moldo-
va se datorează tocmai opoziției 
față de acest proces de epurare 
etnică. De curând noua mișcare 
pro-europeană de la Chișinău se 
fundamentează ideologic tocmai 
pe respingerea redeșteptării na-
ționale din stânga Prutului de la 
sfârșitul Uniunii Sovietice. Cu 
doi ani în urmă am avut ocazia 
să văd la Chișinău un film docu-
mentar despre anii 1990-1992 a 
cărui teză era că toate problemele 
actuale din Republica Moldova își 
au originea în mișcarea de redeș-
teptare națională, separatismul 
transnistrean ar fi fost provocat 
anume de afirmarea identității 
naționale românești la Chișinău 
și în general „clivajul identitar” 
apărut în acea perioadă ar fi ca-
uza blocajului politic din stânga 
Prutului.   

Teza „clivajului identitar” de 
care trebuie să scăpăm cu orice 
preț a fost preluată cu entuziasm 
la București și propusă ca strate-
gie de politică externă românească 
în relația cu Republica Moldova. 
Este parțial de înțeles că la Chi-
șinău avem politicieni care își 
năpârlesc identitatea națională 

Să încercăm să punem puțină ordine 
în discuțiile recente despre Republica 
Moldova și să vedem cât putem de clar 
în ce direcție se îndreaptă ideile publice 

referitoare la relația viitoare dintre București și 
Chișinău. 

ca pe o pieliță nefolositoare – așa 
cum a făcut Andrei Năstase când 
a declarat presei ruse că și-a luat 
pașaport românesc ca să poată 
călători în UE. Dar propunerea ca 
România să abandoneze chestiu-
nea identității naționale în stânga 
Prutului este ușor delirantă, in-
diferent de sofismele folosite pe 
post de argumente. 

Ideea unionismului pe modelul 
anului 1918 a ieșit de pe agenda 
clasei politice românești după 
ratarea momentului generat de 
disoluția Uniunii Sovietice, asta 
este clar pentru toată lumea de 
ceva vreme. Însă abandonarea 
Basarabiei simbolice reprezin-
tă o abandonare a istoriei celor 
400.000 care au fugit de Armata 
Roșie în 1944, anularea motivului 
pentru care aproape 600.000 de 
oameni din stânga Prutului și-au 
redobândit cetățenia română.   

Schimbul propus este abando-
narea chestiunii identitare româ-
nești din Republica Moldova în 
favoarea reformei și combaterii 
corupției – ceea ce este ilogic. 
Identitatea națională nu are nici 
o legătură cu combaterea corupți-
ei. Fragilitatea statului Republica 
Moldova are efecte directe asupra 
României – să ne amintim de ca-
zul asasinului Vitalie Proca, cel 
care a împușcat un nevinovat pe 
străzile din București. Chișinăul a 
mai exportat la București pe lângă 
cel mai stupid asasin plătit și pro-
motori ai corupției de talia lui Ser-
giu Lucinschi. Republica Moldova 
așa cum arată azi (și nu de puțină 
vreme!) este un factor de insta-
bilitate în regiune, pornind de la 
conflictul transnistrean înghețat 
și până la devalizarea recentă a 
sistemului bancar, exportul de 
„ingineri finanțiști” și spălarea 
de bani proveniți din tenebrele 
lumii ruse. Însă nu există o logică 
pentru ca statul numit România 
să-și abandoneze românii, indi-
ferent unde s-ar găsi, de teama 
unor pericole generate de acci-
dente istorice.

https://adevarul.ro/

Renunţă România la românii din stânga Prutului?

George DAMIAN

Teza 

 „clivajului identitar” 
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la Chișinău avem 
politicieni care își 
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națională ca pe o 

pieliță nefolositoare.

Dacian Cioloş împreună cu omologul său, Pavel Filip



16

Săptămânal independentVineri / 23  iulie / 2021
S Ă N Ă T A T E

Proceduri medicale 
pe care le poți face acasă

Deși aceste sfaturi sunt bine-
venite în cazurile de urgență, cu 
toate acestea, cele mai multe astfel 
de procedee medicale scapă din 
vedere problemele minore care 
pot fi rezolvate cu ușurință, chiar 
de pacient, fără a mai fi nevoie să 
consulte un medic. 

În multe cazuri, este mai bine 
să ajungi la un medic, dar când 
nu poți, din diverse motive, aceste 
sfaturi pot fi de folos.

Când un inel este blocat 
pe deget

Începe prin a tăia o bucată de 
ață dentară și orientează palma 
pe care se află inelul în sus. Apoi, 
introdu un capăt al firului prin 
inel și ține-l stabil cu degetul mare 
al palmei pe care este inelul. Ia 
celălalt capăt al firului și rotește-l 
în jurul degetului, începând de la 
inel și deplasându-te spre vârful 
degetului.

Scopul este să distribui umflă-
tura degetului spre vârful acestu-
ia, reducând suficient de mult din 

umflătură astfel încât să poată fi 
scos. Acest truc nu funcționează 
întotdeauna, dar când se întâm-
plă, acesta poate salva atât inelul, 
cât și eventuale daune produse 
degetului. 

Când urechea este înfunda-
tă cu ceară

Când ceara de urechi afectează 
auzul, există un remediu simplu 
care acționează adesea. Ia o se-
ringă de cauciuc cu un vârf lung 
și îngust, care este adesea folo-
sit pentru a aspira mucusul din 
nasul bebelușilor și umple-o cu 
apă călduță. (Dacă apa este prea 
rece sau prea caldă, poate provoca 
amețeli severe.)

Stai în fața chiuvetei. Înfășoa-
ră brațul opus urechii în spatele 
capului și apucă spatele urechii 
pentru a o trage înapoi. Apoi, 
poți începe să înclini capul spre 
chiuvetă și să efectuezi irigarea 
urechii cu ajutorul seringii. Irigă 
de două până la patru ori, iar în 
cazul în care există un disconfort, 

Sfaturile de prim ajutor – în special 
recomandările care aparțin paramedicilor 
– se concentrează asupra situațiilor și a 
procedurilor de urgență. Mai exact, se 

axează pe modul în care trebuie să reacționezi 
atunci când apar sângerări severe sau când fluxul 
respirator se întrerupe.

te poți opri. Dacă nu apare nicio 
scurgere, atunci poți încerca să 
mai aștepți un timp și să încerci 
din nou.

Când ai ceva în ochi, 
dar nu-l poți găsi

Dacă simți că ai un obiect străin 
în ochi și nu îl poți vedea, acesta 
poate fi ascuns în pleoapa supe-
rioară. Pentru a căuta, ia două 
tampoane de bumbac curate. Cu 
un capăt susține pleoapa supe-
rioară, în timp ce privești în jos, 
iar cu celălalt poți căuta care este 
motivul disconfortului. Dacă nu 
găsești nimic, atunci problema ar 
putea fi o zgârietură.

Mușcătură de căpușă
Pentru a scăpa de o căpușă la 

domiciliu, cel mai bun mod este 
prin utilizarea unei pensete și a 
unui ac. Apucă căpușa cu penseta, 
având grijă să o plasezi cât mai 
aproape de piele și să tragi cu o 
forță constantă. Urmând acești 
pași, vei împiedica să tragi doar 
corpul insectei și să lași capul în-
corporat în piele.

De asemenea, experții spun că 
metoda populară de a folosi un 
chibrit fierbinte pentru a scăpa 
de o căpușă nu este cea mai bună 
idee, deoarece acest lucru poate 
cauza pătrunderea căpușelor mai 
adânc în corp.

Unghii încarnate

Înmoaie partea afectată a pi-
cioarelor în apă caldă timp de 
aproximativ 10 minute, după care 
usucă și împinge cu ușurință un 
tampon de bumbac sub marginea 
colțului de unghie care este afec-
tată. Repetă procesul de înmuiere 
la fiecare patru până la șase ore. 
Dacă bumbacul iese, reintrodu-l. 
Lasă-l sub unghie până când 
aceasta crește corect. În cazul în 
care unghia începe să arate mai 
rău în 24-48 de ore, această teh-
nică probabil că nu va funcționa 
și trebuie să consulți un doctor, 
deoarece zona s-ar putea infecta. 

Când ai o entorsă 
sau o vânătaie urâtă

Vânătăile și entorsele sunt 
susceptibile de a cauza umflături. 
Începe prin a calma zona afectată 
și folosește gheață pentru aproxi-
mativ 10 minute, apoi ia o pauză 
pentru alte 10 minute, folosind un 
material între piele și ambalajul 
cu gheață, pentru a evita contactul 
direct cu pielea. Creează presiu-
ne asupra zonei prin înfășurarea 
acesteia cu un bandaj elastic – nu 
atât de strâns încât să împiedice 
circulația. Securizează rănile ast-
fel încât să nu se miște sau să te 
rănești în continuare.

Când cineva se sufocă

Iată un scenariu tipic de sufo-
care: Cineva mănâncă. Dintr-oda-
tă, acesta tace și are o privire 
panicată pe față. Își poate duce 
instinctiv mâna la gât. Apoi este 
momentul pentru manifestarea 
tensiunii abdominale.

În principal, din motive legale, 
întreabă mai întâi dacă persoana 
se sufocă și dacă are nevoie de 
ajutor. Când dau din cap că da, 
cere permisiunea de a ajuta.

Plasează-te în spatele persoa-
nei și fă un pumn cu mâna domi-
nantă și plasează partea degetului 
mare în mijlocul abdomenului 
persoanei, chiar lângă piept. Pune 
cealaltă mână peste cea care este 
deja lipită de abdomen și trage 
mâinile în sus brusc. Repetă până 
când persoana se simte mai bine. 
Dacă persoana devine inconștien-
tă, începe compresiile toracice ca 
în cazul resuscitării cardio-pul-
monare. 

Dacă persoana poate tuși, 
atunci, în general, cel mai bun 
lucru de făcut este să o lași să în-
cerce să-și revină pe cont propriu.

Ți-ai lovit degetul mare

Când îți lovești degetul și obții 
o vânătaie sub unghie, sângele de 
la vânătaie nu se poate dispersa 
ca în alte părți ale corpului, așa 

încât rămâne prins sub unghie. 
Presiunea se acumulează și une-
ori există o durere intensă. Vei ști 
că sângele este cel care provoacă 
durerea dacă observi un loc întu-
necat care se dezvoltă sub unghie 
și există o durere pulsantă care 
pare să se înrăutățească în ace-
eași zonă. Pentru a elibera această 
presiune, poți face o gaură mică 
în unghie folosind o brichetă, o 
clemă de hârtie și niște clești.

Îndreaptă clema de hârtie ast-
fel încât să fie într-o singură linie 
dreaptă. Folosind cleștii, ține clema 
de hârtie în flacără brichetei până 
când metalul este roșu. Deplasează 
rapid clema de hârtie din flacără 
peste unghie, atingând unghia cu 
capătul clemei, în mijlocul zonei 
zdrobite. Pur și simplu atinge repe-
de, în mai puțin de o secundă. Vei 
ști că o gaură a fost făcută atunci 
când apare un val de durere urmat 
de ușurare rapidă, iar sângele se 
scurge prin unghie. În cazul în care 
nu reușești din prima, este posibil 
să reîncălzești cleștele și să repeți 
până când se străpunge unghia. 

Când sângerezi

Presiunea directă va opri 90% 
sau chiar mai multe cazuri de sân-
gerare. Găsește un material curat, 
înfășoară-l și apasă direct pe rană. 
Ţineți-l acolo câteva minute.

Dacă continui să sângerezi pro-
fund în timp ce ții presiunea peste 
rană, este posibil să ai nevoie de 
un bandaj de compresie, în timp 
ce cineva sună la 112 sau te va 
duce în camera de urgență. Dacă 
sângerezi foarte mult, poți simți 
o senzație de leșin și trebuie să 
stai jos sau chiar să te întinzi în 
timp ce continui să pui presiune 
peste rană. 

În timp ce cunoștințele de prim 
ajutor sunt excelente pentru trata-
rea leziunilor și incidentelor mici, 
nu ezita să căuți ajutor suplimen-
tar dacă situația se înrăutățește. 
Adresează-te medicului, mergi la un 
spital sau sună la 112, pentru a pri-
mi ajutorul serviciului de urgență.

romedic.ro

Rețetă tibetană cu usturoi
Această rețetă este de 5000 de ani și este recomandată în vindeca-

rea unor tumori, prevenirea infarctului miocardic, prevenirea unor 
boli de stomac [ulcer]. În același timp, organismul este purificat de 
calorii și depuneri adipoase, îmbunătățește metabolismul, vasele 
sanguine devin elastice, previne ateroscleroza, cardiopatia ische-
mică, paralizia, apariția diferitelor tumori, ameliorează vederea.

Mod de preparare: se spală și se curăță foarte bine 350 g de 
usturoi, apoi se pisează mărunt într-o piuliță de lemn. După ce 
este bine pisat, se iau cu o linguriță 200 g din această compoziție 
[partea mai suculentă] și se introduc într-un vas ce conține 200 
ml alcool rafinat de 96 grade. Vasul se închide ermetic și se ține 
la rece, timp de 10 zile. Se strecoară maceratul prin tifon, se pune 
într-o sticlă bine închisă și se mai ține încă 3 zile.

Mod de administrare: într-un pahar în care s-au pus 50 ml lapte 
rece [în prealabil fiert] se adaugă un număr anume de picături 
de suc de usturoi și se bea cu 15 minute înaintea fiecărei mese. 
Tratamentul se face timp de 11 zile, astfel:
Ziua 1 = dimineața – 2 picături, prânz – 2 picături, seara – 2 picături
Ziua 2 = dimineața – 4 picături, prânz – 5 picături, seara – 6 picături
Ziua 3 = dimineața – 7 picături, prânz – 8 picături, seara – 9 picături
Ziua 4 = dimineața – 10 pic., prânz – 11 pic., seara – 12 pic.
Ziua 5 = dimineața – 13 pic., prânz – 14 pic., seara – 15 pic.
Ziua 6 = dimineața – 15 pic., prânz – 14 pic., seara – 13 pic.
Ziua 7 = dimineața – 12 pic., prânz – 11 pic., seara – 10 pic.
Ziua 8 = dimineața – 9 pic., prânz – 8 pic., seara – 7 pic.
Ziua 9 = dimineața – 6 pic., prânz – 5 pic., seara – 4 pic.
Ziua 10 = dimineața – 3 pic., prânz – 2 pic., seara – 1 pic.
Ziua 11 = dimineața – 25 pic., prânz – 25 pic., seara – 25 pic.

Foarte important!  Tratamentul nu se poate repeta decât la 
cinci ani.

tratament-naturist.ro
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Radu Albot, 
calificat în 
optimi 
la ATP Umag

Tenismenul Radu Albot (31 
de ani) s-a calificat în optimile 
de finală ale turneului ATP de 
la Umag, Croația, învingându-l 
pe danezul Holger Rune (18 ani, 
nr. 204 mondial), scor 1-6, 6-3, 
6-2. Astfel, Albot (nr. 92 ATP) 
și-a luat revanșa pe 19 iulie a.c. 
pentru înfrângerea suferită în 
fața jucătorului scandinav săp-
tămâna trecută, la competiția 
de la Bastad, Suedia. În meciul 
de joi, compatriotul nostru s-a 
duelat în optimi cu sârbul Filip 
Krajinović (nr. 34 în ierarhia 
mondială, 29 de ani), cap de 
serie nr. 3. Turneul este dotat 
cu premii în valoare totală de 
419 470 de euro. 

Sheriff 
a învins 
în deplasare 
echipa 
Alașkert

Sheriff Tiraspol s-a impus pe 
20 iulie curent în prima manșă 
a rundei a doua preliminare 
din cadrul Ligii Campionilor 
la fotbal. Discipolii lui Yury 
Vernydub au învins în depla-
sare echipa Alașkert Erevan 
(Armenia), scor 0-1, printr-un 
eurogol al lui Henrique Luvan-
nor din minutul 84, marcat în 
vinclu la colțul lung cu un șut 
puternic din afara careului. În 
cazul în care va accede în runda 
a treia, campioana Moldovei 
se va confrunta cu câștigătoa-
rea dublei manșe dintre Kairat 
Almaty (Kazahstan) și Steaua 
Roșie Belgrad (Serbia), scor 2-1 
în tur. Returul de la Tiraspol va 
avea loc pe 28 iulie la comple-
xul sportiv Sheriff, ora 20:00.

Ping-pong, 
finală CE: 
România – 
Rusia 3-0

Selecționata feminină a Ro-
mâniei și-a adjudecat pe 21 iulie 
a.c. trofeul principal la Cam-
pionatul European de tenis de 
masă rezervat juniorilor (Un-
der-19), desfășurat la Varazdin, 
Croația, învingând în finală 
„sbornaia” Rusiei cu un sec 
3-0. Astfel, Ioana Sîngeorzan a 
surclasat-o cu 3-1 (12-10, 11-9, 
6-11, 11-9) pe Elizabet Abraami-
an, Elena Zaharia a trecut de 
Liubov Tențer cu 3-0 (11-6, 
11-6, 11-7), iar Luciana Mitro-
fan – de Natalia Malinina: 3-0 
(11-5, 11-5, 11-8). De menționat 
că la simplu feminin, Alexandra 
Chiriacova din R. Moldova a în-
vins-o pe reprezentanta Româ-
niei, Evelyn Ungvari, scor 3-1.

Debut magnific

Mai întâi deținătoarea Cupei 
Moldovei a evoluat în faza gru-
pelor, unde s-a impus fără drept 
de apel, învingându-și toți cei trei 
adversari și calificându-se în play-
off-ul competiției. Astfel, disci-
polii antrenorului Ruslan Pernai 
(care este și selecționerul repre-
zentativei Moldovei) în partida 
lor de debut au obținut o victorie 
categorică în compania forma-

ției Newteam Brussels (Belgia), 
scor 4-1 (1-0, 1-1, 2-0), marcând 
prin Oleg Hapon, Andrei Nega-
ră, Dumitru Graur și Constantin 
Gurjui. În următorul meci, ce a 
avut loc în ziua următoare, Nistru 
a trecut cu 3-1 (1-1, 2-0, 0-0) de 
Rostocker Robben (Germania), 
de data aceasta înscriind Nicolae 
Ignat, Nikita Ceaikovski și Oleg 
Hapon. De remarcat că ultimii doi 
sunt legionari din Belarus, care în 
acest sezon au întărit semnifica-
tiv potențialul ofensiv al echipei 
chișinăuiene. 

În ultimul meci din Grupa I, din 
data de 14 iulie, fotbaliștii noștri 
au reușit să înfrângă – în repriza 
suplimentară de joc – rezistența 
formației suedeze Bemannia FC 
Stockholm: 5-4 (1-1, 1-1, 2-2, 1-0), 

Nistru Chișinău, 
pe locul 13 în Europa

calificându-se de pe primul loc în 
etapa eliminatorie a turneului. 
Golurile echipei moldovenești în 
această partidă au fost marcate 
de Oleg Hapon (2), Constantin 
Gurjui, Andrei Negară și Nikita 
Ceaikovski.

Continuare feerică

În șaisprezecimile de finală, 
care au avut loc în ziua următoare, 
băieții noștri au dat piept cu lotul 
celor de la Napoli Patron (Gre-
cia). Prima repriză a adus câștig 
de cauză formației din Chișinău, 
Nikita Ceaikovski înscriind ma-
gistral din lovitură liberă, ispravă 
pe care o repetă apoi și în debutul 
mitanului secund. În scurt timp, 
Nicolae Ignat a mărit avantajul 
echipei noastre (3-0). În repriza 
a treia, dominația deținătoarei 
Supercupei Moldovei devine de 
netăgăduit, iar Constantin Gurjui 

finalizează o centrare maiestuoasă 
a lui Grigore Cojocari, stabilind 
scorul final: 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).

În faza optimilor, Nistru Chiși-
nău s-a confruntat cu gazda între-
cerii, formația ACD O Sótão Na-
zaré, fiind la un pas de a accede 
în sferturi. Ţinem să specificăm 
că portughezii au arătat un joc 
ofensiv, tehnic și bine structurat, 
reușind să deschidă scorul în a 
doua jumătate a primei reprize. 
La începutul mitanului secund, 
ei își majorează avantajul, însă 
Andrei Negară reduce imedi-
at din handicap, scorul de 2-1 
conservându-se până la pauză. 
Apoi urmă o ultimă repriză de 
un spectacol excepțional: gazdele 
perseverează în atac cu o tenaci-
tate de invidiat și marchează în 

trei rânduri timp de șase minute 
(5-1). Când soarta partidei pă-
rea pecetluită, Nikita Ceaikovski, 
printr-o execuție de mare maes-
tru, scade din diferență, cu trei 
minute înainte de fluierul final 
(5-2). După care vin două goluri 
înscrise timp de un minut de Oleg 
Hapon, readucând suspansul pe 
terenul de nisip, de o calitate 
excepțională de altfel. Până la 
urmă, gazdele reușesc cu greu 
să-și păstreze avantajul, scor 5-4 
(1-0, 1-1, 3-3), și să se califice în 
etapa următoare a turneului.  

Final onorabil

În aceeași zi, echipa noastră 
mai jucă un meci, contând pentru 
locurile 9-16. Oboseala și deza-
măgirea nu le-au permis băieților 
noștri să evolueze la capacitate 
maximă, ei cedând cu 4-7 (1-2, 
1-1, 2-4) în fața puternicei echipe 
din Rusia, Delta Saratov. Însă 
aventura formației chișinăuiene 
nu se încheie aici, urmând încă 
două partide de palmares în vede-
rea stabilirii clasamentului final. 
În penultima zi de concurs, lotul 
chișinăuian, condus cu multă efu-
ziune și dăruire de pe banca teh-
nică de Ruslan Pernai, își măsură 
puterile cu o altă echipă portu-
gheză, Casa do Benfica Rainha. 
Și de această dată ostilitățile din 

teren au ținut publicul spectator 
cu sufletul la gură pe întreaga du-
rată a meciului. Andrei Negară a 
deschis scorul cu o lovitură de cap 
bine calculată, adversarii reușind 
să egaleze abia în partea a doua 
a meciului, desfășurat pe contre 
și într-un ritm extrem de alert. 
Până la urmă, finalul a aparținut 
băieților noștri, care au obținut 
o victorie meritată prin două go-
luri înscrise cu virtuozitate de 
belarusul Oleg Hapon: 3-2 (1-0, 
1-2, 1-0). 

Ultima zi a competiției euro-
pene intercluburi a mai adus o 
victorie pentru formația noastră, 
care s-a impus fără drept de apel 
în fața echipei franceze Grande 
Motte Pyramide, scor 6-2 (1-0, 
3-0, 2-2). Pentru chișinăuieni au 
marcat Oleg Hapon (2), Grigore 
Cojocari (2) și Nicolae Ignat, iar 
francezul Victor Angeletti s-a re-
marcat de două ori: mai întâi prin 
autogol, după care a reușit să se 
revanșeze, înscriind și în poarta 
adversă. Acest rezultat i-a pemis 
echipei noastre să se claseze pe un 
prestigios loc 13 în topul celor mai 
bune formații de fotbal pe plajă de 
pe continentul european. Nistru 
Chișinău a evoluat în următoa-
rea componență: portarii Ruslan 
Istrati și Nicolai Garanovschi, ju-
cătorii de câmp Grigore Cojocari, 
Andrei Negară, Constantin Gurjui, 
Andrei Florea, Nicolae Ignat, Du-
mitru Graur, Nikita Ceaikovski și 
Oleg Hapon.

Este de menționat că în con-
cursul masculin la Euro Winners 
Cup 2021 au participat 50 de clu-
buri, trofeul principal fiind adju-
decat de formația Kristall Sankt 
Petersburg (Rusia), care a avut 
câștig de cauză în finala disputată 
cu SC Braga (Portugalia), scor 6-3 
(0-0, 2-2, 4-1). 

La feminin, campioană a în-
trecerii a devenit echipa Madrid 
CFF (Spania), care a suclasat fără 
mari probleme clubul Zvezda San-
kt Petersburg: 6-3 (2-1, 1-0, 3-2). 
Compatrioata noastră Irina Topal 
a evoluat la acest turneu în com-
ponența campioanei Ucrainei, Do-
mino’s Pizza Metropolitan, înscri-
ind și un gol – o premieră absolută 
pentru o fotbalistă din R. Moldova 
la cea mai prestigioasă competiție 
europeană intercluburi. 

Şase victorii și două înfrângeri – acesta 
este bilanțul evoluției echipei BSC Nistru 
Chișinău în cadrul Euro Winners Cup, 
cel mai prestigios turneu continental 

intercluburi la fotbal pe plajă (analog Ligii 
Campionilor în fotbalul mare), care în acest an 
s-a desfășurat în perioada 12-18 iulie la Nazaré, 
Portugalia.

Iulian BOGATU
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S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
25.07 „Cenușăreasa” după Frații Grimm, ora 

11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
24.07 „Căprița ștrengărița” de M. Suponin, ora 

19.00.
31.07 „Hârzobul” de Laurențiu Budău, ora 11.00.

Teatrul 
Geneza Art

24, 25, 28, 29, 31.07; 01.08 Premieră! „Jurnalul 
pacientei”, cu Mihai Bordian și Cristina Trînbaci. 
Spectacol montat după cel mai așteptat thriller al 
anului, „Pacienta Tăcută”, în regia Danielei Burlaca, 
ora 19.00.

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

- Fiule, ai fost adoptat, zice tatăl.
- Ceee? Vreau să îmi cunosc părinții biologici.
- Noi suntem părinții biologici, acum fă-ți baga-

jele, noii părinți vin să te ia în 20 de minute.

Bulă își întreabă dirigintele:
- Dom’ profesor, care e diferența dintre bărbați 

și femei?
- Bulă, ce număr poartă taică-tu la pantof?
- 43!
- Iar maică-ta?
- 36!
- Păi asta e diferența, între picioare!

- Doctore, nu vad la distanță!
- Vezi soarele?
- Da.
- Păi și cât de departe vrei să vezi?

- Dragule, sunt grasă? 
- Ești perfectă! 
- Du-mă, acum, în pat! 
- Stai aici, ți-l aduc eu!

Profesoara:
- Bulă, care este viitorul verbului „a bea”?
- „Beat”, doamnă profesoară!

La doctor, un cuplu mai în vârstă.
- Domnule doctor, zise el... când facem dragoste, 

prima dată mi-e cald, a doua oară mi-e frig.
- Nu înțeleg...

- Da, interveni soția, pentru că prima dată e în 
august, iar după aceea e în februarie.

O blondă la cafenea:
- Încap în termos șase cafele?
- Da.
- Atunci puneți-mi două cu zahăr, două fără și 

două cappuccino!

O fetiță se uită la părinții ei cum se îmbracă pentru 
petrecere. Când îl vede pe tatăl său cum își îmbracă 
costumul, aceasta îi spune:

– Tati, nu ar trebui să porți costumul ăla.
– De ce, scumpa mea?
– Pentru că știi că îți dă dureri de cap în dimi-

neața următoare.

Viața este prea scurtă ca să fii serios tot timpul…
Dacă nu poți râde de unul singur, sună-mă! Că 

râd eu de tine!

Să nu te simți prost când cineva își dă ochii pes-
te cap în timp ce-i vorbești. Cu siguranță își caută 
creierul.

Iubește-ți vecinii, dar nu desființa gardul!

Înjuratul după ce te lovești reduce durerea până 
la 50%…

– Tati, de ce leul nu mai are nicio putere în Ro-
mânia?

– Pentru că s-au înmulțit șacalii, fiule!

Azi, mi s-au întâmplat două chestii ciudate:
Prima dată, am găsit o pălărie plină cu bani, iar 

după, mă urmărea unul cu un acordeon.

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 anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – 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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Simți ușurare psihică 
atunci când lucrurile iau 
forma pe care ți-o dorești. 
Nu e tocmai timpul potrivit 
pentru a lua decizii, de orice 
fel. În ceea ce privește ca-
riera, te simți intimidat de 
colegi. Nu reușești să prei-
ei inițiativa. În urma unor 
evenimente revelatoare, 
ți-ai dat seama care sunt 
cele mai valoroase „părți” 
ale vieții tale.

Te concentrezi pe pro-
priile obiective și anulezi 
cu succes dorința celor din 
jur de a-și pune amprenta 
pe alegerile pe care le faci, 
indiferent de context. La ni-
vel energetic, nu vei simți 
nimic diferit pe parcursul 
acestei săptămâni. Rămâi 
la fel de conectat emoțional 
la cei dragi, ocupându-te de 
toate proiectele pe care le 
ai în derulare.

Reușești să te repoziți-
onezi și să îți creionezi noi 
obiective legate de carieră. 
Lucrurile vor intra pe un 
făgaș normal odată ce vei 
prelua controlul. Familia 
va fi susținătorul tău prin-
cipal, indiferent de ceea ce 
urmează să trăiești. Aceas-
tă dinamică pe care o ai în 
raport cu cei dragi îți oferă 
întotdeauna confort psihic.

Așteptările pe care le 
ai ajung să fie chiar irea-
le. Ești de părere că ai fost 
mult prea indulgent în ra-
port cu anumite persoane 
și asta a atras după sine 
destul de multe dezamăgiri. 
Interpretările tale asupra 
evenimentelor din jur nu 
sunt întotdeauna dintre cele 
mai bune.

Este important pentru 
starea ta emoțională ca tot 
ceea ce gândești să fie ex-
pus într-o manieră cât mai 
autentică. Având în sfera 
energetică planetele Saturn 
și Jupiter, zilele următoa-
re vor fi caracterizate de 
aventură și riscuri. În plan 
profesional, este posibil să 
fii mult prea grăbit și să 
faci lucrurile într-o mani-
eră dezorganizată.

În zilele care urmează 
planul profesional va fi 
prioritar. Te concentrezi 
pe unele obiective pe care 
le-ai tot amânat în ultimele 
luni. Chiar dacă îți este difi-
cil să preconizezi asta, viața 
ta va avea un nou sens odată 
cu luarea anumitor decizii. 
Demersurile pe care le faci 
cu consecvență, pentru re-
câștigarea încrederii în sine, 
dau rezultate.

Te consumi mult din 
punct de vedere emoțional, 
și mai ales pentru cei din 
jur. Problemele personale 
ajung de multe ori pe locul 
secund. Stima și încrederea 
în sine suferă mult de pe 
urma acestei prioritizări 
eronate pe care o faci zi de 
zi. Poate este momentul să 
lași lucrurile să decurgă de 
la sine. 

Limitele pe care le impui 
în raport cu anumite per-
soane de la birou te ajută 
să te ții departe de multe 
conflicte. Cu fiecare zi care 
trece, descoperi lucruri noi 
la tine și în raport cu cei din 
jur. Toate informațiile fac 
parte dintr-un puzzle uriaș 
care te va ajuta să găsești 
răspunsuri importante oda-
tă cu finalizarea lui.

Jupiter creează un cli-
mat de încredere în cadrul 
echipei din care faci parte 
la birou, dar asta nu este 
suficient pentru tine. Atunci 
când vine vorba de sectorul 
personal, în această săptă-
mână ți se oferă destule in-
dicii că te afli într-o mare 
dilemă emoțională. Nimic 
din ceea ce trăiești nu îți dă 
senzația de autenticitate. 

Pentru a avea succes în 
ceea ce faci trebuie să îți 
dezvolți anumite automatis-
me pentru a putea ulterior 
să te ocupi de „nuanțarea” 
lucrurilor. Imaginația te va 
ajuta să îți setezi obiective 
profesionale destul de exi-
gente. Influența preponde-
rentă a lui Saturn este pal-
pabilă în viața ta de zi cu zi.

„Căderile” pe care le vei 
trăi pe parcursul săptămâ-
nii te vor ajuta să simplifici 
lucrurile în favoarea ta. Ai 
nevoie să revizuiești anu-
mite aspecte organizatorice 
pentru a evita să mai ajungi 
în impas. Weekendul este 
„concentrat” pe viața socia-
lă, în special pe cea roman-
tică. Ai dispoziție de flirt, 
vei ieși mult cu prietenii.

Influența pe care o pri-
mești pe parcursul săptămâ-
nii din partea Lunii te face să 
alegi între totul sau nimic. 
Această atitudine drastică 
te ajută să elimini din via-
ța ta lucruri sau persoane 
care te țineau în loc. În plan 
personal, pui multă pasiune 
în orice relație pe care o ai, 
chiar dacă uneori poate fi un 
comportament riscant.

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

Colega a adăpostit-o timp de 
o lună, ajutând-o să însușească 
foarte sumar limba. După aceas-
ta, eroina noastră n-a căutat mult 
timp un loc de muncă, a fost anga-
jată cu succes la o cunoștință de-a 
proprietarei la care muncea Rita. 
La început, îi era greu să stea toată 
ziua în casă, să șteargă praful, să 
spele și să calce haine, să dea cu 
aspiratorul. 

Ziua trecea cum trecea, iar 
noaptea nu putea să doarmă. Pof-
tele nepotolite nu-i dădeau pace, 
gândurile îi erau la bărbați. Do-
rințe fierbinți, chiar mai fierbinți 

decât le avusese acasă. Își dorea 
parcă și mai mult sex. Și această 
stare se prelungea de la o noapte 
la alta. I s-a destăinuit Ritei. Pri-
etena i-a dat o carte de rugăciuni 
și a sfătuit-o să citească înainte de 
culcare, asigurând-o că va scăpa 
de obsesie.

Până atunci, Marinela nu citi-
se nici o carte sfântă. La început 
rugăciunea nu se lipea de mintea 
și sufletul ei. „La naiba! Nu mă 
mai ajută!”, i-a spus nemulțumită 
Ritei. „Dar tu roagă-te! Roagă-te 
neîncetat cu cuvintele tale! Roa-
gă-te seară de seară și în puterea 
nopții și o să vezi că nu o să fie 
în zadar. Vorba ceea, omul, cât 
trăiește, învață. Învață-te să treci 
prin suflet rugăciunea!”, a îndem-
nat-o prietena. 

Greu se trezeau în inima nim-
fomanei sentimentele evlavioase. 
A mers la un preot. Urmând sfa-
turile lui, încet-încet, prin rugă-
ciune, a început să se elibereze de 
povara ce o apăsa. După câteva 
luni, s-a obișnuit cu noul ei mod 

Cum a scăpat Marinela 
de dependența de sex (II)

de a-și petrece timpul liber. Era 
fericită că are un salariu care ar 
fi costat-o multe partide de sex 
fără pasiune. Nopțile au început 
să vină cu somn odihnitor.

Viața Marinelei s-a legat 
strâns de Spania

M-am întâlnit cu Marinela 
peste șapte ani după plecarea ei 
în Spania. Arăta mult mai bine, 
era mult mai frumoasă decât 
atunci când o cunoscusem. Pă-
rul ei blond-gri, aranjat elegant, 
îi dădea mai multă feminitate. 
Mai senină și mai luminoasă mi 
s-a părut și fața ei. Am întrebat-o 
care e secretul. Mi-a răspuns că, 

de când a plecat de acasă, nu mai 
face sex. S-a tratat prin rugăciune. 

Apoi cu un ton apăsat: „Eu am 
depășit norma de sex în tinerețile 
mele timpurii. Am făcut exces. 
Sexul devenise pentru mine ca un 
drog. Dacă n-ai știut, să știi că se-
xul te îmbătrânește, îți  consumă 
energia, iar ridurile sunt provoca-
te tot de prea mult sex. Adică, în 
toate este o măsură. Mi-a spus-o 
un spaniol foarte credincios care a 
avut de pătimit din această cauză 
și care a reușit să depășească de-
pendența de sex prin rugăciune...” 

Am vorbit despre multe lucruri 
atunci. Mi-a mai spus că și-a luat 
și copiii în Spania, că au lăsat-o 
fără cuvinte când au rugat-o să 
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le spună cine e tatăl lor. Le-a 
răspuns că l-o fi luat niște extra-
tereștri. Căci cum a ieșit într-o 
noapte din casă, nu s-a mai în-
tors. Adevărul e că nu știe nici ea 
exact care din bărbații cu care a 
întreținut raporturi sexuale e tatăl 
fiecăruia dintre copii. 

Tot atunci, Marinela mi-a mai 
dezvăluit un lucru de-a dreptul 
șocant, A încercat să-mi explice 
de ce copiii ei nu au avut probleme 
de sănătate de cum s-au născut. O 
afirmație de-a dreptul incredibilă 
pe care femeia o consideră adevă-
rată. Ea crede că fiii ei sunt o com-
binație de spermă de la mai mulți 
bărbați și de aceea sunt mai tari și 
mai rezistenți la boli. Spune că a 
citit despre aceasta într-o revistă 
din Spania. Să fie oare adevărat?!

Astăzi copiii Marinelei sunt 
mari și și-au găsit un rost în 
Spania, au un loc sigur de mun-
că. Au absolvit același colegiu 
și muncesc amândoi la o fabri-
că de mobilă dintr-un orășel de 
provincie. Marinela continuă să 
lucreze ca menajeră, iar în zilele 
de odihnă e bonă. Este o ocupație 
care îi face plăcere. În curând va 
împlini 50 de ani. Despre un su-
flet-pereche, nici vorbă. A decis 
să trăiască singură, fără bărbat. 
Își vede de viață în liniște, fără 
s-o grăbească cineva. 

Duminicile nu lipsește de la 
biserică, unde își întărește rugă-
ciunea, își educă duhul rugăciu-
nii, care a ajutat-o să se trateze de 
dependența de sex. Se bucură de 
copii. Și-a făcut prieteni printre 
oamenii din partea locului, care o 
tratează cu căldură și bunăvoință. 
Chiar dacă nu e nicăieri ca acasă, 
nu are de gând să se întoarcă în 
R. Moldova. Zice că îi place sim-
plitatea și atitudinea oamenilor 
de acolo, că fiii ei au legat priete-
nii frumoase cu semeni de-ai lor 
spanioli și nu-și închipuie dacă în 
Moldova ar putea fi la fel. 

Marinela avea mai multe foste colege 
de lucru plecate să-și câștige 
bucata de pâine în Italia, Franța, 
Portugalia. Nu știa încotro s-o 

apuce. A rugat-o pe o prietenă să scrie pe trei 
bilețele numele celor trei țări. Lăsând să decidă 
întâmplarea, a tras la sorți. I-a căzut bilețelul cu 
Spania. A luat legătura cu o fostă colegă, Rita, și 
a plecat în Spania, lăsându-și copiii în grija unei 
bune prietene.
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

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

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

Publicăm comentariile la imaginea de 
vineri, 9 iulie.

„Eu, un simplu țap bătrân, mă dezic 
de pășune. Vreau mașină la scară și mai vreau să fiu deputat, alături de 
Voronin și Dodon”,Liviu Zagrencu, Chișinău.

„Încă puțin și ajunge la volan. Va conduce automobilul cam tot așa 
cum a condus Dodon R. Moldova...”, Liviu Gogu, Orhei.

„Ia-mă, bade, lângă tine/ Și-o să-ți fie tare bine,/ Că sunt capră în-
vățată,/ Cu codița ridicată!...”, Silviu Cărăuș, Chișinău.

„V-ați cumpărat cu toții mașini de lux și ne mulgeți pe noi, caprele. 
Mulsul e tot ce știți și la ce vă pricepeți cel mai bine!...”, Angela Lim-
bălată, Chișinău.

„Acum înțeleg de ce se produc jeep-urile: sunt mai înalte și în ele în-
cap coarnele țapilor de tot soiul, inclusiv ale celor din marea politică...”, 
Dorin Pălitu, Chișinău.

Vă rugăm să comentați imaginea alăturată, în care e surprinsă 
bătaia dintre Sergiu Tofilat și Ghenadie Cosovan.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

E p i g r a m e 
a n t o l o g i c e

Unei doamne care 
insistă să mă vadă
Vino, Doamnă, cu ce vrei,
C-un buchet, c-un retevei,
Chiar cu parul poți să vii – 
Să nu vii cu poezii!

Statuii unui poet
Ce soartă vitregă-avuși, barde! 
Credința-n suflet mi se-ndoaie: 
Trăiși o viață prin mansarde, 
Urmașii te lăsară-n ploaie! 
            
Greșelile de tipar
Îmi vine, zău, să-mi las unealta! 

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Șterg o greșeală, dau de alta! 
Erate dau de șapte ori... 
Dar și-astea-s pline de erori! 
            
Cafeneaua
La Capșa unde vin toți seniorii,
Local cu două mari despărțituri,
Într-una se mănâncă prăjituri
Și-ntr-alta se mănâncă...   
scriitorii! 

            Nicolae CREVEDIA

Pe stradă
Am întâlnit o fată dulce, 
Încântătoare, dar distrată, 
Părea că-i gata să se culce... 
Atât era de dezbrăcată! 

Vecinii de bloc
Cu-ai mei vecini nu mă împac! 
El are-un caracter de drac; 
Pe ea o mai suport, parol! 
Îmi place că e... dracul gol! 
            
Nemulțumire
Actorul foatre necăjit
Se-ntoarse de la teatru, 
Că trei buchete a primit... 
Deși plătise... patru! 

Asemănare
Nevasta lui a-mbătrânit
Întocmai ca televizorul,
Imaginea s-a urâțit,
Dar i-a rămas intact sonorul.

            Sorin BEIU

Judecată 
în pandemie
- Ridică-te-,acuzat, mărturisește, 
Ne spune sincer tot ce s-a-

ntâmplat,
Păstrând decența, bunul-simț, 

firește:
Ai fost un animal? Ai violat?

E drept c-ai stat la pândă 
în boscheți,

Sperând să treacă singură o fată,
Pe urmă ai băgat-o-n sperieți
Și-ai profitat o dată și-nc-o dată?

Observ că ești și membru 
de partid,

Deci om cu educație aleasă,
Nu te-ai gândit o clipă la covid?
De legi, de sănătate nu îți pasă?

Ai spus sub jurământ, c-ai ata-
cat-o,
Având o comportare bestială!
- Stimați jurați, e drept c-am vi-
olat-o,
Dar am păstrat distanța socială!

Petru Ioan GÂRDA
- Domnule, portretul dumitale 

este gata, zise pictorul mândru 
de sine.

- E reușit, răspunse domnul 
model, dar unde-i mustața?

- Care mustață? Dumneata n-ai 
mustață!

- N-am, dar vreau să am. Am 
vrut să-mi las, dar s-a opus soția. 
Zice că o zgârie. Vreau să-mi las 
mustață măcar în portret.

- Bine, stimabile domn! Priviți! 
V-am pictat şi o superbă mustață 
albastră. Altă culoare nu mai am.

- Da, acum e mai bine. Dar ce 
facem cu ochii? Nu sunt albaștri!

- După cum bine văd eu, dum-
neavoastră aveți niște frumoși 
ochi căprui.

- Căprui, fir-ar ei de ochi că-
prui! Dar soției mele îi plac la ne-
bunie ochii albaștri. Cum vede un 
mascul cu ochi albaștri, cum i se 
aprind călcâiele. 

- Am priceput. V-am făcut şi 
doi ochi albaștri ca azurul Coastei 
de fildeș. Priviți-i atent!

- Așa, da! Îmi plac. Totuși, nu 

arată prea inteligenți. Eu vreau 
doi ochi albaștri inteligenți!

- Vi-i fac îndată şi inteligenți. 
Îi iau ca model pe ai lui Rex. Este 
un câine foarte inteligent. Cum 
apare soacră-mea, mârâie fioros 
la ea până pleacă.

- O fi el inteligent, dar ridică 
întruna piciorul pe fotoliile din 
casă. Eu nu vreau să fac așa ceva.

- Nu veți face! Vă pictez doi 
ochi albaștri inteligenți care nu 
ridică piciorul pe fotolii.

La final, cusurgiul model îşi 
privește noul chip şi zice încântat:

- Bravo, maestre! Acum este 
un portret magnific! Mă rog, are 
şi ochi albaștri inteligenți. Nu 
înţeleg de ce are şi urechile al-
bastre, dar îl cumpăr.

L-a plătit, a luat tabloul sub 
braț şi a plecat spre casă cu gân-
dul să mârâie fioros la soacră-sa. 
N-a făcut mulți pași şi a exclamat 
fericit:

- Doamne, ce bine că la colțul 
străzii se vede un copac!

Mihai FRUNZĂ, Brăila

P r o z ă  s c u r t ă  u m o r i s t i c ă

C l a s i c i  î n  p i a ț ă

• Când am vrut și eu să mă întorc la viața normală, ea nu mai era 
acolo.

• În sfârșit am găsit și mi-am procurat o mască cu cristale Swarovski!
• Cu această avalanșă de fake news-uri, dacă ești prost, mai bine 

să nu citești nimic!
• Și străbunii, pe timp de pandemie, se salutau cu pumnul sau 

cotul. De la ei, expresiile: „m-au luat la pumni” și „mă doare-n cot”.
• Unica veste bună din buletinul de știri TV este „Bună seara!”.
• La noi medicina-i gratuită, numai tratamentu-i cu plată!
• Sănătate în pandemie: Te doare tot corpul, dar mai găsești puteri 

ca să nu te duci la medic!
• Și cum zicea un om mucalit, mulți s-au speriat de Covid, iar mulți 

nici n-au avut timp să se sperie...
• Cei convinși că nu-i manipulează nimeni au avut noroc; sunt pe 

mâini bune, de profesioniști!
• Oare morții care votează cu un partid anume se pot molipsi de 

Covid-19?
• Când restricțiile vor ajunge la „nu mai mult de doi oameni îm-

preună”, ne vom simți ca Adam și Eva în rai...
• Toată viața vecinul meu i-a votat pe liberali, iar după moarte a 

început să voteze cu socialiștii.
• Aveți grijă să vă însănătoșiți mai înainte de a începe medicii 

tratamentul!
• Medicina cu plată are o misiune deosebită: orice boală acută să 

o transforme în boală cronică.
• Cură de slăbire în pandemie: 40 de zile, să mănânci doar bătaie!
• Abia acum, în pandemie, am înțeles că noi nu trăim împreună, 

ci la o distanță socială unul de altul.
• Cat am stat degeaba în carantină, să ne fi trimis statul măcar la 

niște cursuri de majorare a salariilor!
• Nu vă temeți, nu vă molipsesc! Ceea ce vedeți în jurul capului 

meu, nu e corona, e nimb!
• Încă n-am virusat, slavă Domnului, pe nimeni, doar vreo cinci 

computere!...
• Cum să cred în intelectul artificial, când n-am nădejde nici în 

cel natural?!
• Ați remarcat și voi că atunci când ne punem masca devenim mai 

gravi? E deja grav!...
• Un studiu american afirmă că toate bolile vin de la nervi, numai 

cele venerice, din plăcere. Dar Covidul?...
Ion DIVIZA

S c u r t  p e  d o i

Din afurisismele 
pandemiei

Portretul

Aforisme 
cu ghimpi
• Era prost de nu avea pereche. 
Dar s-a căsătorit și a găsit-o…
• Ce fericiți sunt proștii! Niciodată 
nu-și ies din minți.
• Unii cugetă la rece, alții – la 
răcoare.
• Și cocoșii se fac uneori de râsul 
găinilor!
• Are atâtea fețe că nu mai dai 
de obraz.
• Kilogramul de carne costă atâta 
cât dorește porcul.
• Abia după ce a citit horoscopul, 
a aflat că-i berbec.
• Tragedie: și prost să fii, și noroc 
să n-ai.
• Cel mai mare succes la femei îl 
are oglinda.
• Cântecul bastardului: „Decât, mai-
că, mă făceai, mai bine te măritai!...”.

Efim BIVOL

F o r ț a  s p i r i t u l u i
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Luni, 26 iulie

TVR Moldova

07.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
07.00 Baschet 3x3 România - Mongolia, 
înregistrat cu comentariu în
07.30 înregistrări J. O
08.00 Baschet 3x3 România - Rusia, direct
08.30 înregistrări J. O
07.39 8, 42 Box F round of 16, se inregis-
treaza cu comentariu, difuzare
10.00 Printre cuvinte
10.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.15 Handbal M grupe - Spania - Norve-
gia, direct 90’/100’
11.55 Printre cuvinte
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Printre cuvinte
15.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
17.00 Jurnal olimpic
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.35 Telejurnal Moldova
04.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.30 6, 12 - Natație finale, direct
04.30 Canotaj dublu rame M - semifinale
04.58 5, 18 - Canotaj dublu rame F - 
semifinale
05.38 5, 58 - Canotaj F dublu categ usoara 
semifinale
06.15 Exclusiv în România

TVR 1

07.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
07.00 Baschet 3x3 România - Mongolia, 
înregistrat cu comentariu în
07.30 înregistrări J. O
08.00 Baschet 3x3 România - Rusia, direct
08.30 înregistrări J. O
07.39 8, 42 Box F round of 16, se inregis-
treaza cu comentariu, difuzare
10.00 Teleshopping
10.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.15 Handbal M grupe - Spania - Norve-
gia, direct 90’/100’
11.55 Team România
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
15.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
17.00 România 9
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
02.05 Tema zilei
02.55 Telejurnal ȘTIRI
03.40 România 9
04.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.30 6, 12 - Natație finale, direct
04.30 Canotaj dublu rame M - semifinale
04.58 5, 18 - Canotaj dublu rame F - 
semifinale
05.38 5, 58 - Canotaj F dublu categ usoara 
semifinale
06.20 Exclusiv în România

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Iarba verde de acasă
02.55 Filler călătorie vara
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.50 Filler călătorie vara
05.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
06.30 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața

07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Respiro
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.10 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 ȘTIRIle
21.20 Artelier
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Evantai folcloric

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI

15:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ  
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film fără scapare
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Lumea apelor
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ȘTIRIle Pro TV
04.45 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii

08.00 Popcorn Show
10.00 Вторая жизнь
10.45 Teleshopping
11.00 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Din viața
17.45 Teleshopping
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 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 și parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: UN MINCINOS ÎNDRĂ-
GOSTIT
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 65
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 31
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 681
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 32
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 684
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 66
21.00 Film: RĂZBUNARE
22.45 Spune-mi adevărul
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Marți, 27 iulie

TVR Moldova

07.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.30 Printre cuvinte
10.35 #Creativ
11.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Generatia urmatoare
14.00 Telejurnal ȘTIRI
14.55 Printre cuvinte
15.00 Frați de viță
15.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
15.30 Handbal F grupe Franța - Spania, 
direct
14.30 Baschet 3x3 - SFerturi de finala
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
01.40 Destine ca-n filme
02.30 Generația Fit
03.00 Discover România
03.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.18 3, 38 - Canotaj dublu vasle F - finala 
A, direct
03.30 Canotaj dublu vasle M - finala A, 
direct
03.50 4, 12 - Canotaj 4 rame F - finala 
A, direct
04.10 4, 32 - Canotaj 4 rame M - finala 
A, direct
04.30 Canotaj 8+1 F - recalificari, direct
04.30 Natație finale, direct
04.48 5, 08 - Canotaj 8+1 M - recalificari, 
direct

TVR 1

07.00 Gări de poveste Gări strategice
08.00 Politică și delicatețuri
09.00 De la Alicante la Insula Elba
10.00 Teleshopping

10.15 #Creativ
10.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
11.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
11.30 Vizita de lucru
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal ȘTIRI Sport Meteo
14.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
15.00 Vorbește corect!
15.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
15.30 Handbal F grupe Franța - Spania, 
direct
14.30 Baschet 3x3 - SFerturi de finala
17.00 România 9
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.40 Tema zilei
02.30 Telejurnal ȘTIRI
03.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.18 3, 38 - Canotaj dublu vasle F - finala 
A, direct
03.30 Canotaj dublu vasle M - finala A, 
direct
03.50 4, 12 - Canotaj 4 rame F - finala 
A, direct
04.10 4, 32 - Canotaj 4 rame M - finala 
A, direct
04.30 Canotaj 8+1 F - recalificari, direct
04.30 Natație finale, direct
04.48 5, 08 - Canotaj 8+1 M - recalificari, 
direct
06.50 Vorbește corect!

TVR 2

07.05 Generația 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 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Filler Jocurile Olimpice de vara, 
Tokio 2020
13.45 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Lolita - Franța, SUA, 1997 
132’
03.30 Telejurnal
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.50 Filler călătorie vara
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Portrete în timp

13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor și omenie
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Film A fost odată în America

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ

08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00  PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Condamnati
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film fără scapare
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ȘTIRIle Pro TV
04.45 Superspeed
05.15 Lecții de viața

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 viața
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 și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 ȘTIRIle TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 ȘTIRI pe scurt
12.15 Т/с
14.30 Teleshopping

14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 ȘTIRIle TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 ȘTIRIle TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 ȘTIRIle TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 66

10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 32
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 682
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 33
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 685
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 67
21.00 Film: CEI TĂCUŢI
23.00 Film: RĂZBUNARE
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 28 iulie

TVR Moldova

07.00 Gări de poveste
07.55 Printre cuvinte
08.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.20 Garantat 100%
11.15 Printre cuvinte
11.23 Live stadion
11.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
13.30 Telejurnal Moldova
14.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.00 Discover România
03.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.18 Canotaj dublu rame M Finala
03.30 3, 42 - Canotaj dublu rame F Finala
04.10 4, 22- Canotaj dublu vasle categ 
usoara F Finala
04.30 6, 46 - Natatie FINALE

TVR 1

07.00 Gări de poveste Drumul memoriei
08.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.20 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
10.30 Studio Olimpic
11.23 Live stadion
11.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.30 Studio Olimpic
14.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
17.00 România 9
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.15 #Creativ
01.40 Tema zilei
02.30 Telejurnal ȘTIRI
03.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.18 Canotaj dublu rame M Finala
03.30 3, 42 - Canotaj dublu rame F Finala
04.10 4, 22- Canotaj dublu vasle categ 
usoara F Finala
04.30 6, 46 - Natatie FINALE

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
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09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Filler Jocurile Olimpice de vara, 
Tokio 2020
13.15 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 SerialDoctor Quinn
16.58 Frați de viță
17.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Toată frumusețea lumii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Toată frumusețea lumii
02.55 Filler călătorie vara
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler călătorie vara
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:00:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea

13.00 ȘTIRIle Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Nume de cod Mercury
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film Legenda calaretului singurătic
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ȘTIRIle Pro TV
04.45 Arena bucătarilor
05.15 Lecții de viața

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 viața
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 și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 67
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 33
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 683
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 34
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 686
20.00 Film: RĂZBUNAREA PREMIERĂ 
PE ŢARĂ
22.00 Film: AGENDA MORŢII
00.00 Film: CEI TĂCUŢI
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii

05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 29 iulie

TVR Moldova

07.00 Gări de poveste
07.55 Printre cuvinte
08.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
10.15 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
11.55 Printre cuvinte
12.00 Profesioniștii…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
13.30 Handbal feminin grupe Ungaria 
- Rusia
15.00 Baschet masculin Spania - Ar-
gentina
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
02.15 Discover România
02.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.05 4, 17 - Canotaj 8+1 feminin finala
04.25 4, 37 - Canotaj 8+1 masculin finala
04.40 Discover România
04.50 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
05.20 6, 16 - Atletism disc masculin califi-
cari - se înregistrează, difuzare ulterioara
06.20 Generatia urmatoare

TVR 1

07.00 Gări de poveste Ţara fagilor
08.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.30 Handbal feminin grupe Ungaria 
- Rusia
15.00 Baschet masculin Spania - Ar-
gentina
17.00 România 9
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.40 Tema zilei
02.30 Telejurnal ȘTIRI
03.15 România 9
04.05 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.05 4, 17 - Canotaj 8+1 feminin finala
04.25 4, 37 - Canotaj 8+1 masculin finala
04.40 Gări de poveste Drumul memoriei
05.30 Politică și delicatețuri
05.20 6, 16 - Atletism disc masculin califi-
cari - se înregistrează, difuzare
06.20 Discover România
06.30 Vizita de lucru

TVR 2

07.00 Generația 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 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Filler Jocurile Olimpice de vara, 
Tokio 2020
13.50 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
16.00 SerialDoctor Quinn
16.58 Frați de viță
17.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 FilmTentație fatală
21.45 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.55 Veniți de gustați!
01.10 Film: Tentație fatală
02.40 Filler călătorie vara
02.50 Telejurnal
03.25 E vremea ta!
03.45 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Zona ARS

09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 F/d
11.30 Purtătorii de cultură
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 ȘTIRIle (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Prin muzică în Europa

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT  Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 BATALIA SERELOR      Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ 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 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Portoricani la Paris

00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film Baiat de treaba
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 ȘTIRIle Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 ȘTIRIle Pro TV
00.30 La Măruță
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ȘTIRIle Pro TV
04.45 Ce se întâmplă, doctore?

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 34
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 684
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 35
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 687
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 66
21.00 Film: CASINO JACK
23.15 Film: RĂZBUNAREA
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 30 iulie

TVR Moldova

07.00 Gări de poveste
07.50 MotorVlog
08.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
08.15 Handbal masculin grupe
09.55 Printre cuvinte
10.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
12.30 Telejurnal Moldova
13.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.00 Atletism sesiunea de seara
15.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
16.30 Vorbește corect!
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
03.40 Câștigă România!
04.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
04.30 5, 54 - Natație FINALE
06.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Gări de poveste Gări regale
08.00 Team România
08.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
08.15 Handbal masculin grupe
09.55 Vorbește corect!
10.00 Teleshopping
10.15 Georgia, 5 ep
10.45 Exclusiv în România
11.30 Vizita de lucru
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.00 Atletism sesiunea de seara
15.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
16.30 Vorbește corect!

17.00 Cooltura
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.15 Georgia
01.40 Gări de poveste Ţara fagilor
02.30 Telejurnal ȘTIRI
03.15 Vizita de lucru
03.45 Exclusiv în România
04.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.30 5, 54 - Natație FINALE
06.05 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația 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 Câștigă România!

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Documentar: 360°-GEO
14.30 SerialDoctor Quinn
15.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
18.00 Memorialul Durerii
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.55 Filler călătorie vara
04.00 România… în bucate
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.05 ȘTIRIle (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Cântec, dor și 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 ȘTIRIle (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Vă căntă Lăutarii lui Botgros
21.00 ȘTIRIle
21.20 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.10 24 front line
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.10 ȘTIRI externe
23.50 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     

P R O G R A M E  T V
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18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV cu Chișinău
07.00 ȘTIRIle Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 ȘTIRIle Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 ȘTIRIle Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 ȘTIRIle Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Ucenicul vrajitor
00.00 ȘTIRIle Pro TV
00.40 Film Lovitură de maestru
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 ApropoTv
05.15 Lecții de viața

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 viața
17.45 Teleshopping
18.00 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 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 ȘTIRIle TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 ȘTIRI pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 ȘTIRIle TV8
17.30 Т/с
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 ȘTIRIle TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 ȘTIRIle TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica

09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 66
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 ȘTIRI
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 35
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 685
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 36
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 688
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 67
21.00 Film: CREATURILE
23.00 Film: AGENDA MORŢII
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 31 iulie

TVR Moldova

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Discover România
08.15 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
08.15 Handbal feminin grupe
09.55 Vorbește corect!
10.00 Rețeaua de idoli
10.55 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
11.00 Fotbal masculin - SFerturi de finală 
1 105’/125’
13.00 Fotbal masculin - SFerturi de finală 
3 105’/120’
15.00 Vorbește corect!
15.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
15.30 Handbal feminin, grupe
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.00 Europa 360 °
04.30 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
04.30 5, 47 - Natație FINALE
05.50 Discover România
06.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
07.55 Vorbește corect!
08.00 Team România
08.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
08.15 Handbal feminin grupe
09.55 Eu pot!
10.55 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
11.00 Fotbal masculin - SFerturi de finală 
1 105’/125’
13.00 Fotbal masculin - SFerturi de finală 
3 105’/120’
15.00 Vorbește corect!
15.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
15.30 Handbal feminin, grupe
17.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 2
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Profesioniștii…
01.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 2
01.55 Gări de poveste Gări regale
02.45 Vorbește corect!
03.05 Telejurnal ȘTIRI
03.50 Cooltura
04.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
04.30 5, 47 - Natație FINALE
05.50 Discover România
06.05 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
11.55 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Distracțiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Dumnezeu iartă, eu nu!
22.15 Serial: Viața visată
23.10 Distracțiile lui Cazacu
23.40 Film: Regina Spaniei
02.00 Film: Dumnezeu iartă, eu nu!
03.55 Serial: Viața visată
04.45 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni

06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața
07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 ȘTIRIle (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Știință și inovații
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 F/d
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.25 Cîntec de leagăn
15.00 MeseriAșii
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 ȘTIRIle (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 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Întîlnire explozivă
23.05 24 front line
23.35 ȘTIRIle (rus.)
23.55 ȘTIRI externe

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de 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  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Herbie, masinuta buclucasa
12.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Sergentul Bilko
15.00 Film Zoom: Academia supereroilor

16.45 Teleshopping
17.00 Film Sorcerer’s Apparentice
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.15 Film G. I. Joe: Represalii
00.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
00.40 Film Umbre intunecate
02.40 Film Herbie, masinuta buclucasa
04.40 Film Sergentul Bilko

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 ȘTIRIle Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecții de viața
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața

01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Mostenirea
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Ora Expertizei
14.15 Teleshopping
14.45 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Trigger
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 Red Tsars - Gorbatcev
03.00 Thieves by law
03.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 686
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Stan și Bran - momente de exceptie
15.45 Film: McLINTOCK!
18.30 ȘTIRI + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 689
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: CASINO JACK
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 1 august

TVR Moldova

07.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
08.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
09.30 Pro Patria
10.00 Discover România
10.15 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
11.50 În grădina Danei
12.20 Viața satului
13.00 Jocurile Olimpice de VarăTokyo 
2020
13.00 Atletism sesiunea de seara
16.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
17.00 Arena olimpica
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
05.05 Volei feminin

TVR 1

06.48 Universul credintei
08.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
09.30 Pro Patria
10.00 Team România
10.15 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
11.50 In grădina Danei
12.20 Viața satului
13.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
13.00 Atletism sesiunea de seara
16.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 3
17.00 Exclusiv în România
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Jurnal Olimpic
19.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal ȘTIRI
20.57 Sanătate, România!
21.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
00.00 Garantat 100%
01.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 3

01.55 De la Alicante la Insula Elba
02.50 Telejurnal ȘTIRI
03.35 In grădina Danei
04.05 Universul credintei
05.00 Jocurile Olimpice de Vară Tokyo 
2020
05.05 Volei feminin

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XVIII-a 
de Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
14.04 Film: Comoara
15.30 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Lumina palidă a durerii
22.40 Film: Umbra conștiinței 108’
00.45 Jocurile Olimpice de vara, Tokio 
2020
02.35 Film: Comoara
03.55 Telejurnal
04.25 E vremea ta!
04.40 Pescar hoinar
05.05 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 ȘTIRIle
07.10 Bună dimineața

07.30 ȘTIRIle
07.35 Bună dimineața
08.00 ȘTIRIle
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 ȘTIRIle
11.40 Abraziv
12.05 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 ȘTIRIle (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
18.45 Medalion muzical
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 ȘTIRIle
21.20 Prin muzică în Europa
22.35 Film Infidela
23.15 ȘTIRIle (rus.)

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   ȘTIRI,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.15 Film Fools Rush In
10.15 Teleshopping
12.15 Gusturile se discuță
13.15 Teleshopping
13.30 Film Zoom: Academia supereroilor
15.15 Film Lea e de ajutor
16.45 Teleshopping
17.00 Film Pete și dragonul
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
21.00 Film Johnny English loveste din 
nou
23.00 Film Sfirsitul lumii?
01.00 ȘTIRIle Pro TV Chișinău
01.40 Film Lea e de ajutor
02.40 Film Pete și dragonul
04.40 Film Johnny English loveste din 
nou

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 ȘTIRIle Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Lecții de viața
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 ȘTIRIle Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 ȘTIRIle Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 Red Tsars - Eltsin
02.00 My Joy
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 687
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
09.45 Stan și Bran - momente  
de exceptie
10.15 Film: McLINTOCK!
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 ȘTIRI
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 690
20.00 Film: DRAGOSTE ÎMPĂRŢITĂ
23.00 Film: CREATURILE
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 ȘTIRI Național TV
05.30 Baronii

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

Țăranul, venit la oraș pe caniculă

Văzând atâtea fete de cinci stele,
Aproape dezbrăcate, el și-a spus:
De-ar mai lăsa și ce mai au pe ele,
Aș suporta vreo două grade-n plus... Gheorghe BÂLICI

Ștefan Bănică, în vacanță 
cu cei trei copii

are o privire pătrunzătoare și un 
zâmbet de Alain Delon. Violeta este 
Zână, ca mama ei, Andreea Ma-
rin. Extrem de feminină, cu părul 
lung, ca abanosul, ochii albaștri și 
pielea albă, Violeta își poartă cu 
eleganță rochia, sandalele cu toc, 
șalul și tinerețea. Este înaltă și sub-
țirică precum o trestie și l-a ajuns 
în înălțime pe fratele ei. Cei doi 
au mai avut o apariție de poveste 
pe covorul roșu, la Gala UCIN, în 
septembrie 2020. Doar că atunci 
au fost însoțiți de Andreea Marin.

Ștefan Bănică este tatăl a trei 
copii, doi băieți și o fată, pe care 
i-a făcut cu trei femei diferite! 
Radu Ștefan, care este fiul actoru-
lui și al Cameliei Constantinescu, 
va împlini anul viitor, în februarie, 
20 de ani și îi calcă pe urme în 
ceea ce privește talentul artistic. 
Ana Violeta Bănică este fiica lui 
Ștefan și a Andreei Marin (46 de 
ani), născută pe 15 decembrie 
2007. Actuala soție, Lavinia (36 
de ani), i l-a dăruit pe Alexandru, 
născut pe 13 mai 2019.

click.ro

Britney Spears își poate 
alege propriul avocat 

Britney Spears a 
primit permisiunea 
de a-și alege propriul 
avocat pentru pri-
ma dată în 13 ani, o 
schimbare importan-
tă în procesul pentru 
tutela ce îi controlează 
viața și căreia artista 
vrea să-i pună capăt. 
Britney va fi repre-
zentată de Mathew 
Rosengart, un avocat 
care a pledat cazuri-
le unor celebrități ca 
Sean Penn sau Steven Spielberg și care va avea ca principal obiectiv 
să-l înlăture pe tatăl artistei, Jamie Spears, din rolul de tutore.

Din 2008, Britney a fost reprezentată de Samuel Ingham, un avocat 
desemnat de curte, care s-a retras recent după ce au apărut semne de 
întrebare privind activitatea lui și după ce cântăreața a mărturisit că 
nu a lăsat-o niciodată să vorbească împotriva tutelei părintelui său 
și nici nu a informat-o asupra dreptului de a-și alege un alt avocat.

Potrivit ziarului „The New York Times”, acest avocat ar fi câștigat 
peste 3 milioane de dolari din 2008, iar surse apropiate cazului au de-
nunțat că Ingham i-ar fi fost mai fidel lui Jamie Spears, decât fiicei sale.

În cadrul unei audieri care a avut loc luna trecută, Britney a insis-
tat că dorește nu numai să pună capăt acestei tutele, ci și să-l dea în 
judecată pe tatăl său pentru „abuzuri”.

digi24.ro

JO 2020: Paturile ecologice 
din carton, din Satul Olimpic, 
fac deliciul pe rețelele de socializare

Ștefan Bănică este un tată feri-
cit. Are doi băieți și o fiică splen-
didă, iar zilele acestea se află cu ei 
în vacanță, alături, bineînțeles, și 
de soția lui, Lavinia Pârva. Tână-
rul Radu Ștefan se mândrește cu 
frumoasa lui soră, așa că a pus pe 
Instagram o imagine de poveste.

Este o plăcere să îi privești! 

Violeta are 14 ani și jumătate, 
iar Radu Ștefan, 19. Au trăsături 
perfecte, sunt înalți și atrag ușor 
priviri admirative. Imaginea de pe 
Instagram, publicată de Libertatea.
ro, pare ruptă dintr-o revistă de 
cinema. Radu Ștefan are ceva din 
relaxarea și naturalețea tatălui său, 
Ștefan Bănică (53 de ani), este șic, 

Una dintre curiozită-
țile Jocurilor Olimpice 
de la Tokyo (23 iulie-8 
august) este reprezen-
tată de faptul că în Satul 
Olimpic sportivii dorm 
pe paturi ecologice din 
carton, iar unii dintre 
aceștia s-au amuzat pe 
marginea acestui lucru, 
demonstrând însă soli-
ditatea lor pe rețelele de 
socializare, informează 
AFP.

Într-o înregistrare video în timp ce sare în picioare 
pe patul său... de carton, gimnastul irlandez Rhys 
McClenaghan a ținut să demonstreze că informația 
privind fragilitatea presupusă a paturilor, difuzată 
de tabloidul american New York Post, nu este exactă. 

„Paturile sunt presupuse a fi ‚anti sex’, da sunt 
făcute din carton și părea că s-ar rupe la cea mai mică 
mișcare brutală. Dar este fals, este un ‚fake news’”, 

a scris el pe Twitter.
Înaintea lui, america-

nul Paul Chelimo glumise 
pe marginea faptului că 
paturile sunt destinate, 
în opinia sa, „să împiedi-
ce orice intimitate între 
sportivi”. 

Chiar și contul de Twit-
ter al serviciului de presă 
al Comitetului Internațio-
nal Olimpic (CIO) a pre-
luat „cazul paturilor an-
ti-sex” postând pe Twitter 

clipul video al lui Rhys McClenaghan și explicând 
că a primit „multe întrebări despre aceste paturi 
ecologice din Satul Olimpic”.

Nu este prima oară când aceste paturi fac senza-
ție: fabricantul lor, societatea Airweave, a trebuit să 
explice în ianuarie 2020 că paturile sunt studiate 
pentru a suporta până la 200 kg.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


