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Cine ne va 
(a)duce 
în Europa?

Din știrile ultimelor zile aflu 
că premierul ucrainean vine 
să ne fie alături la sărbătoarea 
Independenței. E personajul 
potrivit pentru asta: Ucraina 
este, în realitate, cea care ne-a 
făcut independenți, rupându-se 
(și smulgându-ne și pe noi) 
de la țărmul imperiului, la 24 
august 1991. Bravii noștri parla-
mentari, care s-au cam bâlbâit 
în zilele puciului (și imediat 
după), au chemat și ei lumea, 
dar abia pe 27, să vină în Piață, 
„să ceară independența”, pentru 
că de data asta li se va da. 
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„«Reparația euro» 
la noi mulți o 
consideră restaurare”
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Primul pas, 
de Kozaciok

Pas de deux. Baletul rus

(77)

Dodon și Krasnoselski, 
atac asupra unicului 
liceu cu predare în limba 
română din Tiraspol
La 1 septembrie, curent, unicul liceu cu predare în limba 
română din Tiraspol va împlini 30 de ani de activitate. 
Conducerea și profesorii au muncit din greu și au fost 
supuși la numeroase persecuții și intimidări de-a lungul 
celor trei decenii pentru a putea asigura dreptul copiilor 
la un proces de studii de calitate și în limba maternă. 

Interviu cu Sergius Ciocanu, 
doctor în arhitectură
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O viziune strategică nu a existat, nu există 
și, deocamdată, nu am auzit să existe 
măcar intenția de a elabora așa ceva. 
Autoritatea locală s-a eschivat permanent 
să pună problema în acest mod, sabotând 
cu consecvență Hotărârea Parlamentului 
R. Moldova din 1993 de atribuire acestei 
părți a orașului a statutului de monument 
protejat, astfel încălcându-și atribuțiile 
stabilite în Legea privind administrația 
publică locală. 
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R a c u r s i

Un nou val de Covid-19 se apropie de Republica 
Moldova, afirmă ministra Sănătății, Ala Nemerenco, 
care și-a reiterat apelul către cetățeni să se vaccineze.

„Acum acesta va fi războiul celor nevaccinați. De 
ce? Fiindcă cifrele așa vorbesc – din cele 256 de ca-
zuri primare de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrate 
ieri, 232 nu sunt persoane vaccinate. Vă rugăm, nu 
încercați să ajungeți cu orice scop în aceste statistici. 
Este atât de simplu și ieftin să rămâi sănătos – fă 
vaccinul și urmează recomandările epidemiologilor 

– menține distanța, poartă mască, evită aglomerările 
și spală mâinile cât mai frecvent”, a menționat șefa 
de la Sănătate.

Precizăm că alte 256 de cazuri noi de infectare cu 
COVID-19 au fost confirmate miercuri, 11 august, în 
Republica Moldova. Totodată, au fost înregistrate 
patru decese.

Bilanțul cazurilor de COVID-19 în R. Moldova a 
ajuns la 261.256. 

jurnal.md 

Ala Nemerenco: Noul val de 
COVID-19 se apropie încet și de noi 

Spiritul epocii trecute. Foto: Autor necunoscut

Astfel, Alexandru Arseni, ex-
pert în drept constituțional, insis-
tă asupra faptului că Procuratura, 
ca autoritate autonomă în cadrul 
autorității judecătorești, adică a 
puterii a treia, trebuie să aibă in-
dependență și imparțialitate în 
exercitarea funcțiilor. Iar puterea 
legislativă – Parlamentul – are la 
dispoziție un alt mecanism, cel al 
controlului parlamentar, pe care 
trebuie să-l pună în funcțiune 
înainte de a modifica cadrul legal 

Reacții critice la intenția PAS 
de a modifica Legea Procuraturii

Proiectul de modificare a legislației care ar 
permite eliberarea din funcție a procurorului 
general, Alexandr Stoianoglo, acuzat de noua 
guvernare de inacțiune în dosare de mare 

corupție, a ajuns dur criticat de mai mulți experți în 
drept, care avertizează, la unison, că poate fi creat un 
precedent periculos, iar bunele intenții afișate de PAS 
nu justifică în niciun caz subminarea mecanismelor ce 
garantează funcționarea statului de drept. 

Valeriu CAȚER

din interese strict politice, spune 
Arseni, într-un comentariu pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

„Promisiunile trebuie să rezulte 
din reglementări constituționa-
le!”, spune expertul cu privire la 
angajamentele electorale care ser-
vesc acum PAS pentru a justifica 
presiunile asupra Procuraturii 
Generale. 

Totul depinde 
de pregătirea deputaților

Președinta Maia Sandu are 
prerogativa de a se adresa cu un 
mesaj Parlamentului, în care să 
arate că, în urma unor ședințe la 
Consiliul Suprem de Securitate, 
s-au constatat probleme de func-
ționare a organelor procuraturii, 
iar drept urmare, Parlamentul să-i 
solicite procurorului general in-
formații privind activitatea Pro-

curaturii și care sunt problemele 
cu care se confruntă instituția de 
nu-și exercită atribuțiile de luptă 
cu criminalitatea și asigurare a 
securității, inclusiv financiare, 
explică Alexandru Arseni. El cre-
de că dacă se vor găsi deputați 
suficient de pregătiți pentru a-i 
adresa lui Stoianoglo întrebările 
corespunzătoare, acesta va fi pus 
singur în situația de a decide dacă 
merită sau nu să mai rămână în 
funcție. 

Altfel, „după ce este audiat 
procurorul, este necesar să fie 
adoptată o hotărâre care să con-
state că procurorul general este 
incompetent, discreditează autori-
tatea judecătorească, iar pentru a 
întări acest sector este necesar să 
fie modificată legislația”, potrivit 
lui Arseni.

La rândul său, fostul președin-
te al Curții Constituționale, Ale-
xandru Tănase, se arată sceptic și 
spune că acest pas al actualei gu-
vernări ar fi o irosire de resurse și 
timp. „Dacă cineva crede că, dacă 
își va pune un procuror propriu, 
care mâine va băga la pușcărie pe 
baza listelor trimise de la partid… 
chestia asta la fel nu va merge. 
Nici Plahotniuc nu a reușit să o 
facă. Judecătorii vor fi foarte pru-
denți în sensul acesta și nu cred 
că se va reuși transformarea me-
canismului de urmărire penală 
într-o bâtă represivă politică”, 
spune Tănase la TV8.

Despre pericolul unui procuror 
general care ar ajunge la cheremul 
politicienilor vorbește și Vladislav 
Gribincea, președinte al Centrului 
de Resurse Juridice din Moldova 
(CRJM). „Oricât de bine inten-
ționați ar fi ultimii, un procuror 
dependent de politic este mai 
periculos decât unul cu perfor-

manțe modeste”, a scris expertul 
pe Facebook. 

El mai semnalează o inadver-
tență, arătând că eliberarea din 
funcție a procurorului general va 
rămâne în competența Consiliului 
Superior al Procurorilor, chiar și 
conform modificărilor propuse de 
PAS. „Poate imaginația mea este 
săracă, însă eu nu îmi pot închipui 
că actualul Consiliu Superior al 
Procurorilor va propune elibera-
rea dlui Stoianoglo din funcție”, 
insistă Gribincea.

Azi în Parlament 
va fi examinat proiectul 
lui Litvinenco

Menționăm că un proiect de 
modificare a Legii Procuraturii, 
înregistrat în Parlament de minis-
trul Justiției, Sergiu Litvinenco, în 

calitatea sa de încă deputat PAS, 
în paralel cu acuzațiile de inefi-
ciență aduse de președinta Maia 
Sandu după ședința de marți a 
Consiliului Suprem de Securitate 
la adresa lui Alexandr Stoianoglo, 
urmează să fie examinat în plenul 
Parlamentului vineri, 13 august. 

Proiectul prevede, printre alte-
le, evaluarea activității procuro-
rului general și un mecanism de 
tragere la răspundere disciplinară. 
Ambele mecanisme prevăd posi-
bilitatea eliberării din funcție a 
acestuia, în cazuri întemeiate, la 
propunerea Consiliului Superior 
al Procurorilor. De asemenea, 
Litvinenco propune și o formu-
lă de modificare a componenței 
Consiliului Superior al Procuro-
rilor, care ar trebui să asigure o 
mai mare independență a acestui 
organ de autoadministrare.
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Dodon și Krasnoselski, atac 
asupra unicului liceu cu predare 
în limba română din Tiraspol

La 1 septembrie, curent, unicul liceu cu predare 
în limba română din Tiraspol va împlini 30 de 
ani de activitate. Conducerea și profesorii au 
muncit din greu și au fost supuși la numeroase 

persecuții și intimidări de-a lungul celor trei decenii 
pentru a putea asigura dreptul copiilor la un proces 
de studii de calitate și în limba maternă. 

La 22 iunie, a fost demis în mod 
umilitor directorul liceului de la 
Tiraspol Ion Iovcev, deținător al 
Ordinului „Steaua României” în 
grad de Cavaler și al celei mai în-
alte distincții a RM, Ordinul Re-
publicii. La 6 august, autoritățile 
nerecunoscute de la Tiraspol au 
recurs la noi presiuni, au refuzat 
înregistrarea instituției de învă-
țământ și au dispus suspendarea 
activității acesteia pe un termen 
de cel puțin trei luni.

Vizita ex-ministrei, 
însoțită de presiuni 
din partea Tiraspolului

Vicedirectorul Liceului „Lucian 
Blaga”, Raisa Saculțan-Pădurean 
a declarat că cele două decizii, de-
misia scandaloasă a lui Ion Iov-
cev de către fosta ministră Lilia 
Pogolșa, pe motiv că ar fi depășit 
vârsta legală de aflare în câmpul 
muncii, și decizia autorităților de 
la Tiraspol de a suspenda activi-
tatea liceului, au legătură între 
ele și sunt orchestrate de fostul 
președinte Igor Dodon și liderul 
nerecunoscut de la Tiraspol, Va-
dim Krasnoselski. 

„Se vede că e un  proces pus la 
cale de Dodon și cei de la Tiraspol. 
Totodată, nu exclud că astfel ad-
ministrația de la Tiraspol încearcă 
să exercite noi presiuni asupra Mi-
nisterului Educației de la Chișinău 
ca să fie recunoscute diplomele de 
studii eliberate de universitatea 
de la Tiraspol. Administrația de la 
Tiraspol își dorește ca acestea să 
fie nu doar apostilate, ci și recu-
noscute prin aplicarea ștampilei 
de către Ministerul Educației de 
la Chișinău pe aceste diplome”, 
spune vicedirectorul.

Potrivit Raisei Saculțan-Pă-
durean, liceul nu acceptă licența 
eliberată de autoritățile nerecu-
noscute de la Tiraspol, „Lucian 
Blaga” fiind subordonat Minis-
terului Educației de la Chișinău. 
În aceste condiții, în fiecare an, 
înainte de 1 septembrie, adminis-
trația liceului solicită printr-un 
demers Tiraspolului prelungirea 

activității liceului pentru un nou 
an de studii. Administrația de la 
Tiraspol e la curent că alegerea 
unui nou director de liceu încă nu 
a avut loc și tinde să tragă foloase 
din această situație. 

Deși, conform regulamentu-
lui, după demisia directorului, 
în funcția de director interimar 
este numit un vicedirector, fosta 
ministră a Educației, Lilia Pogol-
șa, a ignorat procedura și a numit 
după bunul său plac o profesoară 
în funcția de director interimar. 
În cadrul Liceului „Lucian Blaga” 
activează însă doi vicedirectori, 
unul dintre care este Raisa Sacul-
țan Pădurean, care de altfel este și 
deținătoare a ordinului „Credință 
Patriei” și a ordinului „Serviciul 
Credincios” – în grad de Cava-
ler, oferit în 2014 de președintele 
României.

„În cadrul vizitei la liceu, Lilia 
Pogolșa a dorit să viziteze și ca-
binetul meu. A fost oripilată să 
vadă harta României Mari afișată 
pe perete. A făcut un pas înapoi 
și a ieșit. De formă, ne-a cerut, 
în calitate de vicedirectori, să de-
punem SV-urile la minister, dar 
ulterior a numit pe cine a con-
siderat ea de cuviință în funcția 
de director interimar. Acum este 
anunțat concursul pentru alegerea 
directorului liceului. Din câte cu-
nosc, nimeni nu a depus dosarul. 
Suntem indignați de modul în care 
și-a permis să-l demită pe Ion Io-
vcev, cât și de celelalte acțiuni la 
care s-a dedat Pogolșa și Dodon 
în cârdășie cu cei de la Tiraspol”, 
a mai spus vicedirectorul liceului.

Ex-deputat: E nevoie
de o nouă abordare
 în dialog cu Tiraspolul

Fostul deputat Alexandr Slu-
sari s-a arătat revoltat de această 
situație, amintind de multiplele 
cedări pe care le-a făcut Chișinăul 
de-a lungul timpului în raport cu 
autoritățile de la Tiraspol.

„Chișinăul permite importul 
și exportul din Transnistria fără 
impozitarea la vamă, în special 
importul carburanților fără accize 
și TVA. Sunt apostilate diplomele 
din regiunea separatistă. Locuito-
rilor din această regiune le sunt 
eliberate plăcuțe cu numerele de 
înmatriculare neutre, care le asi-
gură circulația liberă peste hotare. 
Sunt multiple cedări unilatera-
le efectuate de autoritățile de la 
Chișinău. Oare nu este cazul să 
începem să ne demonstrăm ver-
ticalitatea și să avem un limbaj 

economic dur cu administrația 
din Tiraspol? E timpul să punem 
capăt acestor presiuni măcar de 
dragul copiilor”, a menționat Ale-
xandr Slusari.

„Dodon a acționat în 
complicitate cu regimul 
nerecunoscut”

Și fosta deputată Stela Macari 
consideră că acțiunile lui Igor Do-
don și ale ex-ministrei Educației, 
Lilia Pogolșa, au avut drept scop 
întreruperea procesului educați-
onal la unica instituție cu predare 
în limba română de la Tiraspol.

„Astăzi, este clar că ținta fos-
tei guvernări a fost cu totul alta. 
Nimic de mirare, cunoscând ser-
vilitatea lui Dodon și a acoliților 
săi față de regimul nerecunoscut 
de la Tiraspol. Motivul pentru 
înlăturarea lui Ion Iovcev, invo-
cat atunci de ex-ministră, nu mai 
ține. Ion Iovcev era cel mai mare 
obstacol în realizarea scopului, 
pus la cale în complicitate cu cei 
de la Tiraspol, de a lipsi copiii din 
stânga Nistrului de dreptul la edu-
cație în limba lor maternă. Acum 
totul depinde de modul în care vor 
reacționa noii miniștri pentru a 
soluționa această problemă. Cert 
este că acest subiect trebuie să 
devină o prioritate, ținând cont de 
cele câteva săptămâni care au mai 
rămas până la începutul noului 
an școlar”, a relevat Stela Macari.

Ion Iovcev: „Ei vor 
noi cedări din partea 
Chișinăului”

Ex-directorul Liceului Teoretic 
„Lucian Blaga”, Ion Iovcev, con-
sideră că „au fost și vor fi mereu 
piedici din partea separatiștilor 
cât timp acest teritoriu va fi ocu-
pat de Rusia. Școlile românești din 
această regiune sunt ostaticele re-
gimului de la Tiraspol. Întotdeau-
na când se produce o schimbate 
la Chișinău (dar la 11 iulie a avut 

loc o schimbare), Tiraspolul amin-
tește că există această enclavă, 
așa-numita „republică moldove-
nească nistreană” și o face exer-
citând presiuni asupra școlilor cu 
predare în limba română și asupra 
Liceului „Lucian Blaga”. Ei vor noi 
cedări din partea Chișinăului”, 
punctează Iovcev. 

Ion Iovcev consideră că sepa-
ratiștii nu au de gând să închidă 
liceul. „Au avut atâtea probleme 
cu școlile românești și sunt mo-
nitorizați de către Uniunea Euro-
peană. Se tem de restricții si nu 
vor proceda așa cum au procedat 
pe timpuri”, crede Iovcev. 

„Pentru mine această instituție 
este totul. Nu o dată mi-am pus 
viață în pericol, am fost umilit, 
amenințat cu moartea, arestat, 
dar am apărat mereu valorile 
noaste naționale, valorile româ-
nești. Anul acesta am dorit mult 
să organizez aniversarea a 30-a, 
dar nu a fost să fie. Mai mult ca 
atât, nu mi s-a permis să înmâ-
nez absolvenților de la treptele 
gimnaziale și liceale actele de ab-
solvire. Această demisie a avut 
loc după un grav accident rutier 
în care am fost implicat... Mi s-a 
făcut o mare nedreptate, dar Li-
ceul „Lucian Blaga” va rămâne 
mereu în inima și sufletul meu”, 
spune Ion Iovcev.

Avocatul Poporului: 
Se cer măsuri urgente

Avocatul Poporului, Maia Bă-
nărescu, a solicitat autorităților de 
la Chișinău să întreprindă acțiuni 
urgente pentru asigurarea proce-
sului educațional în noul an școlar 
pentru copiii de la Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga” din Tiraspol.

Avocatul Poporului a stabilit 
că autoritățile de la Tiraspol au 
refuzat înregistrarea instituției 
de învățământ Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga” și au suspendat 
activitatea acesteia pe un termen 
de cel puțin trei luni.

„În asemenea circumstanțe, 
copiii care frecventează această 
instituție de învățământ nu vor 
putea fi încadrați în procesul edu-
cațional în noul an școlar 2021-
2022, fapt care îngrădește realiza-
rea efectivă a drepturilor copiilor 
la educație, contrar prevederilor 
art. 2, 3 și 28 din Convenția ONU 
pentru drepturile copilului”, se 
arată în demersul Avocatului Po-
porului.

Bazându-se pe interesul supe-
rior al copilului și în conformitate 
cu prevederile art. 23 alin. (1) al 
Legii nr. 52/2014 cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsma-
nul), Maia Bănărescu a expediat 
demersuri pe numele ministrului 
Educației, Culturii și Cercetării și 
viceprim-ministrului pentru Rein-
tegrare, în care a solicitat luarea 
în regim de urgență a măsurilor 
necesare pentru soluționarea 
situației respective, în vederea 
asigurării respectării drepturilor 
copiilor la educație.

Autoritățile de la Chișinău: 
Liceul își reia activitatea

Marți, 10 august, Biroul politici 
de reintegrare a emis o reacție în 
care se spune că imediat ce noile 
autorități au luat act de această 
problemă, Chișinăul a informat 
mediatorii și observatorii for-
matului de negocieri „5+2” și a 
sesizat Tiraspolul, în legătura cu 
eventuala tensionare premeditată 
a situației în jurul acestei instituții 
de învățământ. 

Responsabilii de la Biroul de 
reintegrare au solicitat respecta-
rea înțelegerilor la care s-a ajuns 
anterior și a solicitat administra-
ției de la Tiraspol să se abțină de 
la acțiuni unilaterale, să elimine 
barierele artificiale și să contri-
buie neîntârziat la soluționarea 
problemelor constatate.

„Biroul politici de reintegrare și 
Vicepremierul pentru reintegrare 
sunt într-un contact permanent 
cu oficiul reprezentantului politic 
de la Tiraspol, Misiunea OSCE în 
Moldova, partenerii internaționali 
relevanți și cu conducerea liceu-
lui, iar ca rezultat al mobilizării 
eforturilor și a interacțiunii con-
structive la 10 august s-a reușit 
depășirea dificultăților anterior 
remarcate și revenirea la o acti-
vitate funcțională a instituției, cu 
desfășurarea pregătirilor necesare 
pentru începutul noului an școlar 
și organizarea unui proces de stu-
dii calitativ”, se spune în reacția 
Biroului politici de reintegrare.

Responsabili din cadrul institu-
ției au mai adăugat că în comun cu 
Ministerul Educației și Cercetării 
vor monitoriza constant situația 
celor opt instituții de învățământ 
cu predare în limba română din 
regiunea transnistreană pentru a 
fi asigurată buna lor funcționare.

Autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au întreprins o nouă tentativă 
de a suspenda activitatea Liceului „Lucian Blaga” 

Svetlana COROBCEANU
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Vizita lui Kozak la Chișinău, de la A la Z

După această întrevedere, Ko-
zak n-a ezitat să răspundă la câteva 
dintre întrebările jurnaliștilor, care 
l-au așteptat la poarta Președinției, 
în timp ce șefa statului s-a limitat 
la o postare pe Facebook, dublată 
de un comunicat al serviciului său 
de presă. 

Așa sau altfel, rezultă că pe 
agenda discuțiilor s-au aflat relații-
le comerciale moldo-ruse, proble-
ma livrărilor de gaze, dar și dosarul 
transnistrean, cu tot cu subiectul 
trupelor și munițiilor rusești din 
regiunea separatistă. 

Anunțată cu doar o zi mai devre-
me, printr-o depeșă a Ministerului 
de Externe,  vizita lui Dmitri Kozak 
a provocat un interes deosebit la 
Chișinău, presa fiind însă extrem 
de limitată în informații cu privire 
la scopul și programul acesteia.

Surse avizate au comunicat pen-
tru „Gazeta de Chișinău” doar că, 
în prima jumătate a zilei de mier-
curi, Maia Sandu s-a aflat la Criu-
leni, unde s-a întâlnit cu locuitorii 
raionului. Dar jurnaliștii au pro-
fitat de datele oferite de serviciul 
FlightRadar24 și au remarcat că 
avionul lui Kozak, de tip Dassault 
Falcon 7X, a decolat de pe aeropor-
tul de la Geneva la 14:09, aterizând 
la Chișinău la 17.18.

Un briefing la gard

„După formarea guvernului și 
după ce a apărut un element de 
stabilitate, am fost de acord să vor-
bim despre probleme de pe agenda 

bilaterală. Discuția a fost foarte 
constructivă și prietenoasă”, a de-
clarat Dmitri Kozak presei, după 
întâlnirea cu Maia Sandu. 

Întrebat despre subiectele de pe 
agenda întrevederii și o eventuală 
întâlnire a Maiei Sandu cu Vladi-
mir Putin, el a spus că aceasta va 
deveni posibilă dacă R.Moldova 
și Rusia vor ajunge în prealabil la 
înțelegeri cu privire la problema 
gazelor, a restricțiilor din comerț, 
dar și la soluționarea conflictului 
din Transnistria. Totodată, Kozak a 
afirmat că Rusia nu ar avea un rol 
definitoriu într-un viitor aranja-
ment al relațiilor dintre Chișinău și 
Tiraspol. „Este problema internă a 
Republicii Moldova, părțile trebuie 
să se înțeleagă între ele. Rusia este 
gata să ajute părțile să ajungă la 
un compromis, dar noi nu suntem 
pregătiți să oferim soluții pentru 
normalizarea relațiilor”, a răspuns 
emisarul lui Putin. 

La rândul său, Maia Sandu a 
confirmat că a fost abordat și su-
biectul reglementării conflictului 
transnistrean. 

„Am reconfirmat poziția Re-
publicii Moldova în ceea ce ține 
de relansarea procesului de regle-
mentare exclusiv pe cale pașnică, 
folosind instrumente politice și 
diplomatice și cadrul de negocieri 
existent, cu respectarea suverani-
tății și a integrității teritoriale a 
țării noastre în cadrul hotarelor 
ei internațional recunoscute”, a 
scris șefa statului pe pagina sa de 
Facebook. 

Șeful adjunct al administrației 
prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak, 
s-a întâlnit în seara zilei de miercuri, 
11 august, cu președinta R.Moldova, 

Maia Sandu. Emisarul lui Putin, care a sosit la 
Chișinău cu un avion de la Geneva, din Elveția, 
a fost însoțit la Președinție de ambasadorul 
rus, Oleg Vasnețov, pe când Maia Sandu a fost 
secondată de ministrul de Externe, Nicu Popescu, 
vicepremierul pentru Reintegrare, Vladislav 
Kulminski, și alți membri ai Guvernului. 

Dodon și Voronin, primiți 
la Ambasada FR

Presa nu a aflat, din surse ofi-
ciale, nimic altceva despre scopul 
vizitei fulger a lui Dmitri Kozak 
la Chișinău. Totodată, surse di-
plomatice, citate de „Ziarul Na-
țional”, susțin că acesta ar fi avut 
o întâlnire și cu foștii președinți 
ai R.Moldova, Vladimir Voronin 
și Igor Dodon, lideri ai Blocului 
Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), 
care formează opoziția pro-rusă 
din noul Parlament al R.Moldova. 
Cei doi l-ar fi așteptat la Ambasada 
Federației Ruse din Chișinău, unde 
adjunctul Administrației preziden-
țiale a lui Putin ar fi ajuns după 
întrevederea cu Maia Sandu.

În același timp, în ajun, medi-
ile afiliate opoziției de stânga au 
încercat deja să exploateze vizita 
lui Kozak pentru a compromite 
noua guvernare, sugerând că vi-
zita emisarului rus ar prevesti o 
schimbare a vectorului geopolitic 
pro-european asumat de PAS. 

Menționăm că Dmitri Kozak, 
considerat ca una dintre persoane-
le cele mai influente din camarila 

lui Vladimir Putin, este al doilea 
înalt oficial străin care vizitează 
Chișinăul după recentele alegeri 
câștigate categoric de PAS. Primul 
a fost ministrul român de Externe, 
Bogdan Aurescu.

Un bun cunoscător al realități-
lor politice de la Chișinău, Kozak 
s-a făcut îndeosebi remarcat ca 
autor al planului rusesc de re-
glementare a conflictului trans-
nistrean, din 2003. Așa-numitul 
„Memorandum Kozak” prevedea 
federalizarea R.Moldova, crearea 
unui parlament bicameral care ar 
fi oferit, de fapt, reprezentanților 
Tiraspolului drept de veto asupra 
deciziilor adoptate de autoritățile 
centrale de la Chișinău, precum și 
semnarea unui acord care ar fi le-
galizat staționarea trupelor rusești 
pe teritoriul țării. Sub presiunea 
străzii, dar și a diplomațiilor oc-
cidentale, președintele de atunci, 
Vladimir Voronin, s-a văzut obli-
gat să renunțe în ultimul moment, 
chiar dacă liderul de la Kremlin, 
așa cum relata presa, urcase deja 
la bordul unui avion pentru a veni 
la Chișinău ca să semneze acest 
memorandum.

Presa rusă 
recapitulează

În ajunul vizitei lui Kozak la 
Chișinău, presa rusă amintea că 
Kozak este cunoscut și ca unul din-
tre artizanii coaliției parlamentare 
PSRM-ACUM. 

Atunci, în 2019, scrie „Mosko-
vski Komsomoleț”, Moscova și-a 
unit forțele cu Occidentul pentru 
a-l debarca de la putere pe oligar-
hul Vladimir Plahotniuc. Intenția 
ar fi fost de a consolida puterea 
președintelui pro-rus, Igor Dodon, 
folosind dreapta, care trebuia să fie 
ulterior eliminată din ecuație. „Am 
vrut cum e mai bine, dar a ieșit ca 
de obicei” («Хотели как лучше, а 
получилось как всегда», citat din 
declarațiile înaripate ale fostului 
premier rus, Viktor Cernomîrdin 
– n.red.), sugerează publicația ru-
sească, lăsând să se înțeleagă că 
tocmai Kozak e responsabil pentru 
înfrângerea geopolitică suferită 
de Rusia în R.Moldova, în fața 
Occidentului, „având aparent în 
mânecă toate atuurile”. 

Valeriu CAȚER

În ultimii ani, ia amploare 
un fenomen mai noi pentru 
R. Moldova, exportul de pro-
duse petroliere în Ucraina. 
Astfel, în 2020 exporturile 
au constituit 6,9 milioane de 
dolari sau 16,8 mii tone de 
produse petroliere, de 4 ori 
mai mult decât acum 5 ani, 
scrie economistul Veaceslav 
Ioniță.

Dacă sumăm exporturile 
pentru cinci ani obținem un 
volum de 60 mii tone de pro-
duse petroliere. Iar asta, de 
bine, de rău, sunt două mii 
de TIR-uri cu benzină. Ar fi 
un motiv de bucurie, doar 
că Ucraina nu a importat 
nimic de la noi. Cum adică: 
noi exportăm, iar Ucraina 
nu importă? Simplu.

E o nouă schemă de fra-
udare a bugetului de stat. 
Exporturi fictive în Ucraina. 
Benzina și motorina intră în 
R. Moldova și sunt declarate 
ca re-exporturi în Ucraina, 
doar că ele niciodată nu mai 
ajung în Ucraina. În ultimii 
cinci ani peste 2.000 de TIR-
uri cu cisterne au intrat în R. 
Moldova și au dispărut. Toate 
aceste TIR-uri au ajuns pe 
piața tenebră din R. Moldova, 
care a înflorit în ultimii ani. 

Doar anul trecut și doar 
prin această schemă, buge-
tul de stat a fost fraudat cu 
circa 100 de milioane de lei. 
Despre celelalte scheme și 
pierderile bugetului de stat 
vedeți alăturat.

Am descris deja trei sche-

me de fraudare a bugetului de 
stat pe piața tenebră a produ-
selor petroliere (precedentele 
două le găsiți aici): Vânzări 
fictive către agricultori și 
transportatori pentru con-
sum propriu; vânzări fictive 
în Transnistria; exporturi 
fictive. 

Toate problemele de pe 
piața produselor petroliere 
pot fi rezumate la trei pro-
bleme de bază: Monopolul 
instituit prin lege. Drept re-
zultat numai trei companii au 
dreptul de import și impun 
tuturor regulile lor. Econo-
mia tenebră, prin care anual 
bugetul de stat este fraudat 
cu sute de milioane de lei, și 
haosul în reglementare. 

În prezent prin culoare-

le Parlamentului circulă un 
proiect de lege, care evident 
nu rezolvă nici una din pro-
blemele enunțate mai sus. 
Din simplul motiv că acest 
proiect a fost scris de ANRE 
în interesul monopoliștilor. 
De ce ANRE promovează in-
teresul unui grup restrâns de 
monopoliști mai mult sau mai 
puțin mi-i clar. Sunt sigur 
că Președintele țării, dacă 
va solicita informații de la 
Serviciul de Informații și 
Securitate, va primi un ra-
port amplu la acest subiect. 
Ceea ce nu mi-i clar – de ce 
unii deputați tineri își pătea-
ză reputația cu acest proiect 
dubios, scrie Veaceslav Ioniță 
pe blogul său.

N.M.

Cum a devenit Moldova „mare exportator” 
de produse petroliere în Ucraina 

Cum a venit și despre ce a discutat cu Maia Sandu
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Concursuri cu bucluc 
la Criuleni

Două profesoare din raionul Criuleni, cu 
ani buni de experiență în pedagogie și în 
managementul școlar, luptă de mai bine 
de un an ca să fie repetate concursurile 

pentru funcțiile de director la liceele din 
localitățile lor. Profesoarele prezintă documente 
confirmative că au susținerea Ministerului 
Educației, care le-a admis contestațiile, însă 
Direcția Educație a Consiliului Raional Criuleni 
se preface că plouă.

„Au făcut tot posibilul ca să nu 
câștigăm concursul, ne-au creat 
bariere artificiale, am fost puse în 
condiții inegale, în cele din urmă, 
am fost hărțuite și umilite. La Criu-
leni concursurile sunt trucate, iar 
învingătorii sunt aleși pe criterii de 
interese înguste sau de partid, dar 
nu de performanță și capacități”, 
susțin cele două profesoare.

Pe de altă parte, Ala Ungureanu, 
șefa Direcției Educație Criuleni, 
susține că în ambele cazuri con-
cursurile au fost organizate și s-au 
desfășurat corect și că așteaptă 
deciziile instanțelor judecătorești 
pentru a repeta unele etape din 
concursuri.

Concurs cu semne 
de întrebare                                          

Lidia Tentiuc este profesoară 
de istorie și muncește pe tarâmul 
pedagogic de 36 de ani, dintre care 
mai bine de 30 de ani la școala, de-
venită ulterior liceu, din satul Măg-
dăcești. Din 2013 până în 2020, a 
fost directoare a liceului, căruia i-a 
consacrat aproape întreaga viață. 
În martie 2020, Lidia Tentiuc a 
fost demisă din funcția de director 
pe motiv că i-a expirat mandatul. 
Asigurarea interimatului i-a fost 
încredințată directorului adjunct 
al liceului din Măgdăcești, Elena 
Ţurcan, în pofida faptului că legis-
lația îi oferea Lidiei Tentiuc drep-
tul să asigure interimatul până la 
încheierea concursului și numirea 
unui nou director.

Concursul pentru ocuparea 
funcției de director al liceului din 
Măgdăcești a avut loc la data de 18 
august 2020 și, din cauza pande-
miei, s-a desfășurat online. Ten-
tiuc a pregătit o prezentare power 
point, însă, din motive tehnice, nu 
a putut să o prezinte. În final, con-
cursul a fost câștigat de profesoara 
Elena Efros care a devansat-o pe 
Tentiuc cu trei puncte. „Am fost 
contactată telefonic de către secre-
tarul comisiei de concurs, dl Jim-
bei Constantin, care mi-a explicat 
că decalajul dintre candidați s-a 

constituit din următoarele: minus 
1 punct de la neprezentarea PPT 
și minus 2 puncte fiind diferen-
ța dintre candidați la proba test. 
Ca urmare a acestor informații, 
am dedus că ambii participanți 
la acest concurs ar fi acumulat 
punctaj egal, diferența constând 
doar în cele 3 puncte. Însă nu s-a 
menționat deloc despre valoarea 
dosarului, despre Curriculum 
Vitae, gradul didactic, calitatea 
prezentării, acestea fiind criterii 
majore de evaluare, enumera-
te în Regulamentul cu privire la 
organizarea și desfășurarea con-
cursului pentru ocuparea funcției 
de director și director adjunct în 
instituțiile de învățământ general, 
aprobat prin Ordinul Ministerului 
Educației nr. 163/2015”, ne-a spus 
Lidia Tentiuc.

Concursul este anulat

Lidia Tentiuc a contestat la 
Ministerul Educației rezultate-
le concursului pentru ocuparea 
funcției de director al liceului din 
Măgdăcești. Comisia de soluționa-
re a contestațiilor a admis cererea 
Lidiei Tentiuc și a obligat Direcția 
Educație Criuleni să desfășoare 
repetat etapele a treia și a patra 
din concurs.

Decizia privind anularea re-
zultatelor concursului a fost lu-
ată de Ministerul Educației la 9 
septembrie 2020. Aceasta însă nu 
i-a împiedicat pe funcționarii din 
Criuleni s-o numească în funcția de 
director interimar pe Elena Efros, 
declarată câștigătoare a concursu-
lui. Cu această ocazie, la 15 septem-
brie 2020, la liceul din Măgdăcești 
au venit Ala Ungureanu și vicepre-
ședintele raionului Criuleni din 
perioada respectivă, Oleg Ogor, 
pentru a o prezenta colectivului 
pedagogic pe Elena Efros.

Proces de judecată fără 
de ședințe

Elena Efros a contestat în in-
stanță decizia Ministerului Educa-
ției privind anularea concursului. 
Prima ședință a fost programată 
pentru data de 16 decembrie 2020, 
însă nu a avut loc pentru că ma-
gistrata în gestiunea căreia a ajuns 
dosarul a plecat în concediu de ma-
ternitate. Dosarul a fost repartizat 
din nou și a ajuns în gestiunea lui 
Igor Barbacaru. Acesta a progra-
mat două ședințe de judecată, în 
aprilie și în iulie, dar nu au avut 
loc nici acestea. Într-un caz a fost 

invocat motivul pandemiei, iar în 
cel de al doilea, lipsa grefierei.

„Nu pot să fac nimic până nu 
vom avea o decizie definitivă de 
judecată”, ne-a declarat Ala Un-
gureanu.

„Procesul poate dura și câțiva 
ani. Au făcut tot posibilul să pună 
la conducerea liceului omul lor, 
chiar dacă concursul a fost anu-
lat. Problema nu constă că nu am 
câștigat concursul, problema e că 
aceste concursuri sunt trucate, 
că unii participanți sunt umiliți, 
după ce aproape o viață au depus 
suflet în toată munca lor, de cineva 
care a ajuns șef peste noapte și se 
conduce de interese înguste”, ne-a 
declarat Lidia Tentiuc.

Concursul de trei ani

Marina Novac predă de 20 de 
ani limba română la liceul din satul 
Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. 
Timp de aproape patru ani a asigu-
rat interimatul funcției de director 
al liceului, după ce fostul director 
a plecat la pensie, în 2017.

Deși autoritățile din Criuleni 
trebuia să organizeze un concurs 
pentru suplinirea funcției vacanțe 
în termen de șase luni, concursul 
a fost organizat la sfârșitul lui oc-
tombrie 2019.

Marina Novac a fost eliminată 
după etapa a doua a concursului 
pe motiv că a picat testul electro-
nic. „Testarea a avut loc la Direcția 
Educație a raionului Criuleni. Am 
luat 9 puncte, însă pentru a trece 
în etapa următoare era nevoie de 
11 puncte. Eu mai înainte susținu-
sem un test similar și obținusem 
17 puncte. Mi-a părut suspect și 
m-am uitat peste rezultate. Am 
observat că la unele întrebări au 
fost bifate alte răspunsuri decât 
cele pe care le bifasem eu”, ne-a 
declarat Marina Novac.

Candidata a depus contestație 
la Ministerul Educației și, în scurt 
timp, concursul pentru suplinirea 
funcției de director al liceului din 
Dubăsarii Vechi a fost stopat, iar 

Marina Novac invitată să susțină 
testul din etapa a doua la Chișinău.

Marina Novac însă a cerut ca 
testul să fie susținut repetat la Chi-
șinău și de ceilalți trei concurenți: 
„Aveam suspiciuni că un candidat 
fusese favorizat la Criuleni și voiam 
ca testul să fie susținut de toți în 
condiții egale”.

Pentru că solicitarea i-a fost res-
pinsă, Marina Novac s-a adresat în 
instanță și, după un an și jumătate 
de judecăți, a pierdut procesul.

Amăgită de un funcționar

În februarie 2021, Constantin 
Jimbei i-a telefonat lui Novac 
anunțând-o despre ziua când era 
înscrisă să susțină testul la Mi-
nisterul Educației. Însă cu o zi 
înainte, Jimbei a sunat-o ca să o 
anunțe că susținerea testului a fost 
amânată pentru o altă zi. „Mi-a 
zis că nu sunt locuri și că o să mă 
anunțe când va trebui să mă duc. 
Eu chiar mă bucurasem într-un 
fel, căci eram infectată cu Covid și 
mă simțeam foarte rău. Voiam să 
le sun a doua zi și să le spun care 
este situația. Jimbei mi-a zis să 
mă pregătesc și că o să mă anunțe 
când să mă duc la test. Dar nu m-a 
mai anunțat”, povestește Marina 
Novac.

În timp ce Novac aștepta să fie 
invitată la testare, la Direcția Edu-
cație din Criuleni se desfășurau 
următoarele etape ale concursului. 
În final, a fost desemnată câștigă-
toare o candidată care, din spusele 
Marinei Novac, ar face parte din 
același partid cu Oleg Ogor și este 
din anturajul Alei Ungureanu.

„Am fost la Ala Ungureanu, am 
plâns, am rugat să fiu programată 
să susțin testul, să nu fiu exclusă 
din concurs, să respecte decizia Mi-
nisterului Educației. Dar ea mi-a 
aruncat cinic în față că ea decide”, 
ne-a spus Novac.

Demiterea

Ordinul de demitere a Marinei 

Novac a fost semnat de Ala Ungu-
reanu la 5 mai 2021, în aceeași zi 
fiind semnat și ordinul de numire 
în funcția de directoare a liceului 
din Dubăsarii Vechi a Virginiei 
Bâzgu.

„Cel puțin nu m-au anunțat 
măcar cu 2-3 zile înainte. Am 
fost pusă în fața faptului împlinit 
chiar în ziua în care a fost semnat 
ordinul de demitere. Au procedat 
mârșav, au făcut concursul pe as-
cuns, m-au hărțuit, mi-au trimis 
controale ca să-mi intenteze dosar 
penal”, susține fosta directoare a 
liceului din Dubăsarii Vechi.

Marina Novac consideră că 
șefii de la Criuleni au vrut cu 
orice preț s-o elimine pentru 
că a refuzat să se alăture la o 
schemă de spălare de bani din 
bugetul raionului: „Ei au decis 
să construiască o anexă la clădi-
rea liceului, pentru care urmau 
să fie alocate 20 de milioane de 
lei. Eu am consultat proiectul cu 
specialiști în domeniu și mi-au 
spus că această construcție nu va 
costa mai mult de cinci milioane 
de lei. Eu m-am opus și din con-
siderentul că nu este nevoie de 
nicio construcție auxiliară pentru 
că natalitatea și numărul de elevi 
în Dubăsarii Vechi este în cădere 
liberă. Probabil că acesta a fost 
motivul pentru care au vrut să 
scape de mine cu orice preț”.

Ala Ungureanu susține că vi-
novată de cele întâmplate este 
Marina Novac: „Este un caz mai 
complicat. Dar dna Novac, după 
ce a umblat prin judecăți, nu s-a 
prezentat la testare atunci când a 
fost invitată. Nu cunosc motivul”.

Marina Novac a contestat în 
instanță ordinul de demitere a sa 
și numirea în funcție a Virginiei 
Bâzgu. „Vreau ca să mi se permi-
tă să susțin testul și să particip 
la concurs până la urmă. Sincer, 
nu mai vreau să fiu directoare la 
liceu. Dar vreau să se facă drep-
tate și să nu mai treacă tot felul 
de scheme la Direcția Educație 
Criuleni.”

Julieta SAVIȚCHI

Marina Novac şi Lidia Tentiuc
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Ion CHIȘLEA 

Recoltă record 
de grâu în acest an

Fermierii moldoveni vor strânge o 
recoltă record de grâu în acest an, având 
posibilitatea să exporte până la un milion 
de tone. Și prețurile de achiziție și de 

export din regiune sunt destul de avantajoase, 
din cauza intemperiilor din țările europene și a 
secetei din SUA, Canada și Rusia. 

E C O N O M I E

După recoltarea a 80% din cele 
circa 342 de mii de hectare semă-
nate cu grâu, fermierii moldoveni 
au obținut o recoltă de circa 1,2 
milioane de grâu alimentar. Po-
trivit lui Vasile Șarban, șeful Di-
recției politici de producție, pro-
cesare și reglementare a calității 
produselor de origine vegetală din 
cadrul Ministerului Agriculturii, 
dacă se va menține recolta medie 
la hectar, consemnată până acum, 
de circa 4,5-5 tone la hectar, la 
sfârșitul secerișului, volumul to-
tal de grâu din acest an va ajun-
ge la circa 1,4 milioane tone, un 
record absolut pentru Republica 
Moldova. 

Un an agricol foarte bun

În plus, grâul este de o calitate 
destul de bună, or condițiile cli-
materice au fost benefice pe tot 
parcursul de vegetație. „Ploile din 
mai și iunie, dar și arșița din iulie, 
au fost benefice pentru ca grâul 
moldovenesc din acest an să aibă 
o calitate destul de înaltă. Puțin 
au încurcat socotelile fermieri-
lor ploile de acum o săptămână, 
chiar în timpul recoltării, din cau-
za cărora calitatea semințelor s-a 
înrăutățit nițel, însă, în general, 
grâul e destul de bun”, mențio-
nează Șarban care a dat și niște 
estimări. Circa 60% din grâu va 
reprezenta grâul alimentar, iar 
alte 40% - grâu furajer. Dat fiind 
faptul că consumul intern de grâu 
alimentar este anual de circa 350-
380 mii de tone și al celui furajer, 
de câteva zeci de mii de tone, în 
acest an volumul grâului exportat 
din Republica Moldova s-ar putea 
apropia încă de o cifră record – de 
circa un milion de tone. 

În plus, și prețurile de achiziție 
sunt destul de bune. Potrivit lui 
Șarban, acestea variază de la 3,2 
lei pentru un kilogram la nordul 
republicii până la 3,7-3,8 lei pen-
tru kilogram la sud. Diferența de 
preț este condiționată de distanța 
de la porturile pe unde este ex-
portat grâul. Astfel, cel mai ieftin 
este în nord, iar cel mai scump, 
la sud, în apropierea porturilor 
Giurgiulești și Reni. 

Și conjunctura internaționa-

lă este destul de favorabilă unui 
preț bun pentru cerealele produse 
în regiunea Mării Negre. Astfel, 
după ce cei mai mari exportatori, 
Canada și Statele Unite, au fost 
lovite de valuri de arșiță, care 
au compromis parțial recoltele 
acestor țări, iar Europa de vest 

a fost lovită de intemperii, care 
au provocat pierderi, și în Rusia 
situația nu a fost chiar de bună. 

Recent, centrul analitic rusesc 
SovEcon a redus prognoza recoltei 
de grâu din Rusia cu 2,3 milioane 
de tone, până la 82,3 milioane de 
tone.

„Este un an agricol foarte bun”, 
ne spune ex-deputatul Platformei 
Demnitate și Adevăr, Alexandr 
Slusari. „Demult nu am avut un 
așa raport bun dintre recoltă și 
prețurile la cereale. Situația unică 
se explică prin seceta din SUA și 
Canada, precum și prin limitarea 
exportului din Rusia. Chiar dacă 
preturile la inputuri (chimicale, 
îngrășăminte etc.) au crescut 
dublu, situația pentru anul cu-
rent este relativ benefică pentru 
culturile de câmp. Mai greu e cu 
fructele și legumele”, menționează 
Alexandr Slusari.

România, cel mai mare 
exportator european 

După revizuirea negativă a es-
timărilor randamentului în Rusia, 
site-ul AgriPortal.ro anunța ieri, 
12 august, că în bazinul Mării 
Negre prețurile la grâu sunt în 

continuă creștere.
În România recolta este una 

din cele mai mari din ultimii ani. 
Din ce a fost recoltat până acum 
peste Prut, se poate prognoza că 
România va fi în acest an cel mai 
mare exportator de grâu din Uni-
unea Europeană.

Primele estimări arată că pro-
ducția de grâu românesc ar putea 
ajunge la un nivel record de 12 
milioane de tone, care ar valora 
circa 2,3 miliarde de euro, cu ran-
damente mari în vestul țării și cu 
producții bune în celelalte zone. 
Până acum s-a adunat grâul de pe 
jumătate din suprafața cultivată, 
de peste un milion de hectare.

„S-au recoltat circa 51% din 
suprafața cultivată cu grâu până 
la acest moment“, au spus repre-
zentanții Ministerului Agricul-
turii pentru „Ziarul Financiar”. 
Suprafața totală însămânțată cu 
grâu în toamna anului trecut a 
fost de aproape 2,2 milioane de 
hectare, România situându-se pe 
locul patru în UE, după Franța, 
Germania și Polonia.

„Antreprenorii din agrobusi-
ness spun că în zona de vest a țării 
am putea avea producții foarte 
bune, de 7 tone/hectar, în medie. 
Mai mult, susțin că grâul recoltat 
până acum este de o calitate foarte 
bună, 70% fiind grâu de panifica-
ție și 30% fiind grâu furajer.

În centrul țării, în Transilvania, 
primele producții de grâu sunt 
medii, de 4,5-5 tone/hectar. În 
partea sud-estică a României pro-
ducțiile sunt bune, dar nu au atins 
așteptările marilor cultivatori, si-
tuându-se la nivelul de 5-5,5 tone/
hectar”, scrie „ZF”. 

Intermediarii 
și exportatorii 
au și ei de câștigat

Deputatul Partidului Acțiune 

și Solidaritate, Vladimir Bolea, a 
scris și el într-o postare pe face-
book că anul 2021, pentru agricul-
torii din Moldova, a adus o roadă 
foarte bună la culturile din prima 
grupă (cereale), iar recolta și co-
mercializarea este în toi. 

„Am avut o vizită de lucru în 
portul de stat din Giurgiulești și 
portul din orașul Reni din Ucrai-
na prin care companiile moldo-
venești exportă cerealele în cel 
mai convenabil mod. Am vorbit 
cu exportatorii moldoveni despre 
problemele lor și impedimentele 
care urmează a fi eliminate”, men-
ționează Bolea specificând că toți 
exportatorii cu care a inspectat 

portul sunt și producători. 
Nu însă toți fermierii moldo-

veni își pot permite să exporte 
de sine stătător grâul și atunci 
ei recurg la companiile exporta-
toare. Cea mai mare din ele este 
Trans-Oil, corporația miliarda-
rului moldo-americano-georgian 
Vaja Jhashi, care deține o poziție 
dominantă pe piața exporturilor 
de cereale și chiar monopolul pe 
piața semințelor de floarea-soa-
relui și a uleiului vegetal. 

Potrivit informației de pe si-
te-ul corporației, TRANS-OIL 
GROUP este liderul în exportul 
de cereale și semințe oleaginoase 
din Moldova cu o capacitate de 
depozitare internă de 750 mii tone 
de cereale în 14 depozite speciali-
zate de stocare (elevatoare). 

Această infrastructură îi per-
mite companiei să cumpere cerea-
lele în timpul recoltării la prețuri 
mai mici și să le vândă ulterior la 
prețuri mult mai avantajoase, în 
perioada în care se atestă deficit 
pe piața internațională, de regulă, 
în lunile ianuarie-februarie. 

Chiar și așa, recolta de grâu din 
acest an este atât de generoasă în-
cât i-a satisfăcut și pe fermieri, și 
pe intermediari, și pe exportatori. 

Un nou contract 
„reciproc 
avantajos” 
de livrare a 
gazelor rusești 

Moscova și Chișinău urmează 
să găsească o soluție reciproc 
avantajoasă privind problema 
gazului. Subiectul a fost discu-
tat de către președinta Repu-
blicii Moldova, Maia Sandu, și 
șeful adjunct al Administra-
ției prezidențiale a Federației 
Ruse, Dmitri Kozak. „În ceea 
ce privește prețurile la gaz, este 
necesar un dialog, este necesară 
o decizie reciproc avantajoasă 
cu privire la această problemă. 
Nimeni nu ar trebui să ofere 
cadouri nimănui, dar nimeni nu 
ar trebui să prejudicieze pe al-
tul. Vom continua negocierile”, 
a explicat Dmitri Kozak.

Prețurile în iulie 
aproape că nu 
s-au schimbat 

Prețurile medii de consum 
în Republica Moldova nu s-au 
modificat. În luna iulie curent, 
inflația a fost de doar 0,08% 
față de 0,23% în iunie. Potrivit 
datelor Biroului Național de 
Statistică, rata cumulativă a 
inflației de la începutul anului a 
ajuns la 3,95%, iar rata anuală 
la 3,49%. Creșterea prețurilor 
medii de consum a fost deter-
minată în special de majorarea 
prețurilor la serviciile prestate 
populației cu 1,37%.

Catastrofele 
naturale au 
costat economia 
mondială 
74 miliarde 
de dolari 

Pierderile economice pro-
vocate de catastrofele naturale 
și dezastre precum incendii 
sau accidente industriale sunt 
estimate la 77 de miliarde de 
dolari în primul semestru din 
2021, sub media de 108 miliar-
de de dolari din ultimii zece ani, 
a anunțat joi grupul elvețian de 
reasigurări Swiss Re, transmite 
AFP. Din pierderile economice 
totale, 74 de miliarde de dolari 
au fost provocate de catastrofele 
naturale, în timp ce dezastrele 
provocate de om au determinat 
pierderi suplimentare în valoa-
re de trei miliarde de dolari. 
Aproximativ 4.500 de oameni 
și-au pierdut viața sau sunt dați 
dispăruți în urma dezastrelor 
din primul semestru. 
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Prețul prieteniei lui Kozak

 M a p a m o n d

În Polonia, noi 
amenințări la adresa 
libertății presei

Adoptând o lege despre audiovizual, guvernarea atacă 
principalul canal privat deținut de grupul american Dis-
covery, cu riscul de a-și prejudicia relațiile cu Uniunea 
Europeană și SUA. În opinia lemonde.fr, aceasta este o 
nouă lovitură pentru libertatea presei în Polonia. Legea 
prevede ca instituțiile media poloneze să nu poată să fie 
deținute în proporție de peste 49% de entități exterioare 
spațiului economic european. Dieta plasează astfel TVN, 
proprietare a grupului american Discovery, în fața unei 
alternative imposibile: să oprească emiterea sau să își 
schimbe proprietarul.

Belarus: Washingtonul 
crește presiunea asupra 
lui Lukașenko

SUA au anunțat luni o serie de sancțiuni contra perso-
nalităților, întreprinderilor și altor entități din Belarus, 
potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de lefigaro.
fr. Joe Biden a semnat un decret care sporește regimul 
de sancțiuni americane în vigoare din 2006, aplicându-le 
asupra mai multor sectoare-cheie ale economiei acestei 
țări vecină cu Rusia. În principal, este vorba de societăți 
și oameni de afaceri care funcționează ca apropiați ai 
regimului, a precizat un oficial american, Janet Yellen, 
într-un comunicat distinct.

Germania: Un cetățean 
britanic suspectat de 
spionaj pentru Rusia

Un angajat al Ambasadei Marii Britanii la Berlin a fost 
arestat în Germania suspectat de spionaj pentru Rusia, 
scrie theguardian.com. Este vorba de un cetățean de 57 
de ani, David Smith, arestat după o investigație realizată 
de autoritățile germane și britanice. El a fost angajat al 
ambasadei, responsabil de securitate, și nu are imunitate 
diplomatică. Procuratura Federală din Germania a men-
ționat că bărbatul este suspectat că a vândut documente 
obținute în timpul lucrului său unui reprezentant al ser-
viciilor secrete rusești.

Grupul Wagner 
a ucis prizonieri 
de război în Libia 

O nouă an-
chetă a BBC a 
dezvăluit mier-
curi amploarea 
o p e r a ț i u n i l o r 
grupului rusesc 
de mercenari 
Wagner în tim-
pul războiului 
civil din Libia, 
scrie agerpres.
ro. Acestea au inclus uciderea prizonierilor de război, 
crime de război și aprovizionarea cu echipamente de la 
armata rusă. BBC a intrat în posesia unei tablete care i-a 
aparținut unui combatant rus al grupului Wagner, precum 
și a unei „liste de cumpărături” care conține echipament 
militar modern provenit numai din dotările armatei ruse.

COVID-19: UE își 
consolidează 
sprijinul pentru 
Parteneriatul Estic

Comisia Europeană a majorat marți cu 35 de milioane 
de euro pachetul de asistență menit să sprijine vaccinarea 
în cele șase țări din cadrul Parteneriatului Estic: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și 
Ucraina, potrivit agerpres.ro. Această asistență se adaugă 
primului pachet de sprijin în cuantum de 40 de milioane 
de euro, lansat în februarie.

I.G.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și 
șeful adjunct al Administrației Președintelui 
Rusiei, Dmitri Kozak, au convenit să 
colaboreze la dezasamblarea munițiilor 

expirate în depozitele din Cobasna, dar pe banii 
partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Deși 
susține că diferendul transnistrean este „o problemă 
internă” a Republicii Moldova, oficialul rus a obținut 
asigurarea șefei statului Republicii Moldova că 
Transnistria nu va fi supusă niciunei „blocade”. Acest 
fapt pune în incertitudine acordul semnat cu Ucraina, 
care interzice vehiculele cu numere transnistrene în 
traficul internațional.

Șeful adjunct al Administrației Pre-
ședintelui Rusiei, Dmitri Kozak, s-a 
declarat „satisfăcut” după negocierile 
cu președintele Republicii Moldova, 
Maia Sandu, făcând un bilanț al vizitei 
de miercuri seară la Chișinău.

De partea cealaltă, Maia Sandu a 
scris doar pe pagina sa de Facebook.
com că a reiterat poziția Chișinăului 
pentru relansarea unui dialog „prag-
matic și constructiv”, „în interesul 
cetățenilor Republicii Moldova”.

Deși s-a discutat la general despre 
disponibilitatea ambelor părți de a se 
angaja într-un dialog „constructiv”, 
problema diferendului transnistrean 
a fost de departe subiectul căruia i-a 
fost acordat cea mai multă atenție.

Dezasamblarea munițiilor

Cele două părți au vorbit în special 
despre dezasamblarea munițiilor de-
pozitate la Cobasna.  

„Rusia este dispusă să ajute Moldo-
va, dar pe o bază reciproc avantajoasă 
și nu în detrimentul intereselor națio-
nale ale Federației. Există posibilități 
imense pentru atingerea acestor acor-
duri”, a spus din capul locului Kozak. 

Șeful adjunct al Administrației 
Președintelui Rusiei a recunoscut că 
președintele Republicii Moldova a 
solicitat sprijin în soluționarea pro-
blemei transnistrene și a munițiilor 
din depozitele din Cobasna. 

„Și noi suntem interesați de deza-
samblarea acestor muniții, care au 
termenul de valabilitate expirat. Ele nu 
mai pot fi transportate. Am convenit 
să colaborăm”, a spus Kozak. 

În depozitele din Cobasna se păs-
trează 20.000 de tone de muniții, de-
pozitate acolo după retragerea trupelor 
sovietice din statele europene.

Fostul ministru ucrainean respon-
sabil de teritoriile ocupate, Vadim Cer-
nîș, a declarat în 2018 că depozitele 
cu muniții din satul Cobasna, aflate 
sub controlul Transnistriei, sunt un 
pericol atât pentru R. Moldova, cât 
și pentru Ucraina.

„Această localitate se află practic la 
hotarul dintre Ucraina și Moldova, iar 
prezența militarilor ruși doar crește 
tensiunea și pericolul. Noi știm că la 

depozitele strategice din Cobasna sunt 
aproape 20.000 de tone de muniții cu 
diferită destinație: de la arme ușoare 
până la rachete cu sisteme de lansare 
multiple”, a spus fostul oficial ucrainean.

Potrivit estimărilor lui Cernîș, de-
pozitele din Cobasna se află în afara 
supravegherii observatorilor interna-
ționali începând cu anul 2000.

„Trebuie obținute răspunsuri la 
întrebările: se efectuează o moni-
torizare a securității, se efectuează 
o inventariere? Această informație 
este necesară tuturor părților obligate 
să sprijine procesul de negocieri și 
reglementarea pașnică a conflictului 
transnistrean din vestul Ucrainei”, a 
subliniat atunci ministrul.

Surse care au solicitat anonimatul 

ne-au comunicat că anume munițiile 
de la Cobasna au avut prioritate în 
cadrul discuțiilor de miercuri seară. 

„Noi vrem să evităm o catastrofă 
similară cu cea produsă în Liban. Par-
tea rusă este dispusă să dezasambleze 
munițiile doar că pentru acest lucru 
trebuie găsită asistență financiară la 
partenerii de dezvoltare ai Republicii 
Moldova”, a spus sursa citată.

Tiraspolul agreează subiectul  

Retragerea și dezasamblarea muni-
țiilor din Cobasna a început în 2003, 
potrivit TASS, însă procesul a fost 
blocat de administrația de la Tiraspol 
în 2004 după o pretinsă tensionare a 
relațiilor cu Chișinăul. 

Liderul de la Tiraspol, Vadim 
Krasnoselski, a declarat că se pronunță 
categoric împotriva retragerii Grupu-
lui Operativ de Trupe Ruse, dar spri-
jină ideea dezasamblării munițiilor. 

Reluarea procesului de dezasam-
blare a munițiilor din Cobasna a fost 
propusă de ministrul Apărării al Ru-
siei, Serghei Șoigu, în cadrul vizitei 

sale la Chișinău în august 2019. 
În discursurile sale la ONU și PACE, 

Dodon a salutat această inițiativă, 
care, după spusele sale, ar putea să 
deblocheze procesul de negocieri în 
problema transnistreană. 

Au manifestat interes pentru parti-
ciparea la acest proces SUA și OSCE. 
Acestea au propus Chișinăului asisten-
ță la nivel de experți pentru estimarea 
situației tehnice a depozitelor.

Despre pretinsa blocadă 
a Transnistriei

În ce privește diferendul transnis-
trean, Kozak a declarat că aceasta este 
„o problemă internă a Moldovei”.

„Rusia este dispusă să contribuie 
ca voi [Moldova și Transnistria] să vă 
înțelegeți, doar atât. Așa cum a fost și 
mai înainte. Noi nu avem interesul să 
înaintăm condițiile noastre, aceasta nu 
este problema noastră, este a voastră”, 
a subliniat el.

Cu toate acestea, oficialul rus s-a 
declarat îngrijorat de o eventuală „blo-
cadă” la care ar putea să fie supusă 
Transnistria. 

Potrivit TASS, Maia Sandu l-ar fi 
asigurat pe Kozak că Transnistria nu 
va fi supusă niciunei blocade, despre 
care a prevenit Tiraspolul.

„Ei vor face totul ca aceasta să nu se 
întâmple la 1 septembrie, când vor in-
tra în vigoare anumite limitări. Aceasta 

nu se va întâmpla deoarece în Trans-
nistria locuiesc cetățeni moldoveni”, 
a spus Kozak despre asigurările date 
de Maia Sandu.

Se știe că de la 1 septembrie 2021, 
vehiculele cu numere transnistrene 
nu mai au dreptul să circule în afa-
ra Republicii Moldova. Procesul de 
schimbare a plăcilor cu numere trans-
nistrene este unul anevoios. 

De exemplu, potrivit datelor Bi-
roului Politici de Reintegrate, în mo-
mentul încheierii mandatului Olgăi 
Cebotari, 5.384 de autovehicule au fost 
în total înregistrate până în prezent. 

Acesta este un număr neînsemnat 
și nu se știe cum vor circula celelalte 
mașini. Solicitați să ne spună dacă dis-
cuția cu Dmitri Kozak va avea reper-
cusiuni asupra acordurilor încheiate 
până în prezent cu Ucraina, reprezen-
tanții Biroului Politici de Reintegrare 
au spus că această întrebare trebuie 
pusă Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene. 

Până la această oră, nu am reușit 
să obținem un răspuns de la această 
instituție.   

După întâlnirea dintre Sandu și Kozak, ce se întâmplă cu acordurile 
încheiate cu Ucraina? 

Ilie GULCA
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Cine ne va (a)
duce în Europa?

A - p o l i t i c e

Din știrile ultimelor zile aflu că 
premierul ucrainean vine să ne fie 
alături la sărbătoarea Independenței. 
E personajul potrivit pentru asta: 

Ucraina este, în realitate, cea care ne-a făcut 
independenți, rupându-se (și smulgându-ne și pe 
noi) de la țărmul imperiului, la 24 august 1991.

Bravii noștri parlamentari, care 
s-au cam bâlbâit în zilele puciului 
(și imediat după), au chemat și ei 
lumea, dar abia pe 27, să vină în 
Piață, „să ceară independența”, 
pentru că de data asta li se va 
da. Până atunci toate cerințele 
de independență sau de unire cu 
România, inclusiv cele din vremea 
puciului, au fost ignorate.  

Pe 27 august 1991 era mult mai 
ușor, mai comod și mai puțin pe-
riculos să te declari independent. 
Nimic eroic. Era deja o constatare 
a faptului produs. Inclusiv prin 
subminarea regimului timp de ani 
de zile de către disidenți și oameni 
incomozi sistemului, persecutați 
și exterminați, dar fără să cedeze 
din principii. Inclusiv grație sa-
crificiului jertfelor de la Tbilisi și 
Vilnius (dar și de la Moscova). Dar 
nici atunci, pe 27 august 1991, cu 
toate șansele oferite, nu am aban-
donat definitiv țărmul sovietic. 
Am tăiat parâmele, dar am uitat 
să ridicăm ancora.

O altă noutate a zilelor astea: 
e preconizata ședință comună a 
guvernelor de la Chișinău și de 
la București, o întrunire emble-
matică. Cu firea noastră miori-
tică, demult ne-am fi pierdut în 
vâltoarea istoriei, dacă nu i-am fi 
avut pe frații de peste Prut, care 
ne-au păstrat tradițiile și memoria 
istorică, dar și ne-au demonstrat 
cum se produce modernizarea. 
Poetic spus, ne-au păstrat casa 
părintească – să avem unde să ne 
întoarcem. Acum putem s-o facem 
pe grozavii, pe independenții, pe 
luptătorii ce au înfruntat balaurul 
nord-oriental. Dar fără reperul 
la care ne-am raportat mereu în 
momentele de rătăcire, ne-am fi 
pierdut ușor, irosindu-ne efor-
turile.

Prezența la Chișinău a premie-
rilor român (împreună cu guver-
nul) și ucrainean va readuce pe 
tapet, sper, chestiunea conexi-
unilor energetice, a drumurilor 
și podurilor. Chișinăul, fără să 
fi gândit strategic acest lucru, se 
poate pomeni un nod important 
în conexiunile spațiului UE cu 
extensiunile estice. Construcția 
rutei Chișinău – Kiev via Soroca 
și a podului Iampol-Cosăuți, iar 
pe de altă parte, posibila extin-
dere a Autostrăzii Unirii până la 
Chișinău (a nu uita de centura din 
jurul Chișinăului, inevitabilă și 
stringentă) ar deveni un fapt sim-
bolic și pragmatic.

Merită atenție și efortul „Vîșe-
gradului 2” (Georgia-Ucrai-
na-Moldova) de a forța mâna 

La Chișinău este în plină des-
fășurare prima confruntare ma-
joră dintre noua guvernare și una 
din piesele de bază ale sistemului 
judiciar, Procuratura Generală.

Îndemnurile străvezii ce i s-au 
adresat până în prezent, de la cele 
mai înalte tribune, procurorului-șef 
de a demisiona, pentru a face loc 
unor transformări, n-au produs re-
acția cuvenită. Lui Alexandr Sto-
ianoglo i se impută o îngăduință 

excesivă în raport cu un șir de politicieni și afaceriști bănuiți de acte de 
corupție, pe care procurorii din subordinea sa fie i-au absolvit de vină, 
fie nu i-au împiedicat să fugă peste hotare. Una din cele mai răsunătoare 
dispoziții de neîncepere a urmăririi penale care-i aparține lui Stoianoglo 
îl privește pe cel care l-a numit în funcție în anul 2019, socialistul Igor 
Dodon. Fostul ocupant al fotoliului de președinte a fost filmat în timp 
ce primea o pungă, în care se crede că se aflau bani, de la oligarhul Vla-
dimir Plahotniuc. Picătura care a 
umplut paharul a fost ușurința cu 
care procurorii i-au permis lui Vea-
ceslav Platon, supranumit „raiderul 
CSI” pentru combinațiile financiare 
transnaționale pe care le-a orches-
trat, să părăsească recent teritoriul 
Republicii Moldova, în pofida unor 
evidențe privind implicarea sa în 
acte ilegale, printre care escrocherii 
de proporții.

Niciuna din aceste acuzații nu a 
avut, însă, darul să-l convingă pe 
procurorul general să-și prezinte 
demisia. Dimpotrivă, Alexandr 
Stoianoglo s-a arătat nedumerit de 
criticile care l-au vizat. El a încer-
cat să-și facă un titlu de glorie din 
faptul că, potrivit spuselor sale, în 
mandatul său nu a ordonat dosare 
politice, ca unii din predecesorii 
săi, creând o confuzie voită între 
această practică abuzivă și sarcina de bază a instituției pe care o con-
duce, aceea de a instrumenta dosare de corupție. Într-o altă tentativă 
de a devia discuția de la prestația sa deficitară, procurorul general a 
pretins că este persecutat pentru originea sa găgăuză.

De-a lungul anilor, magistrații moldoveni s-au remarcat printr-o 
creativitate ieșită din comun atunci când, în loc să caute dovezi de 
încălcare a legii, au invocat drepturile civile pe care le-ar avea unii 
infractori notorii. O altă situație „patentată” în Republica Moldova este 
aceea când instanțele de judecată îi obligă pe procurori să acționeze 
– să-și facă treaba pentru care s-au angajat – după ce inițial aceștia 
se abțin să investigheze cazurile de corupție semnalate de presă sau 
activiștii civici. Așa s-a întâmplat cu un dosar care vizează o schemă 
ilegală datând din anul 2008 privind importul de energie electrică 
din Ucraina, în care prejudiciul adus statului este estimat la aproape 
15 milioane de dolari.

În fața acestui refuz fățiș al Procuraturii de a rezona cu dorința 
fermă a societății de a se pune capăt fărădelegilor, la rampă a ieșit 
„artileria grea” din câmpul politic. Președinta Maia Sandu a convocat 
pe această temă o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, la care 
a vorbit în termeni ultimativi despre nevoia de a fi resetat sistemul de 
justiție. Prim-ministra Natalia Gavriliță a spus, la rândul ei, că este 
nemulțumită de activitatea procurorului general și că acesta trebuie 
înlocuit, iar ministrul Justiției a anunțat despre inițierea unui proiect 
de lege care ar permite evaluarea și demiterea conducerii Procuraturii.

Nici după acest avertisment instituția condusă de Stoianoglo nu a 
revenit la sentimente mai bune, respingând tentativa noii administrații 
de a-i cere socoteală: „Nivelul înțelegerii de către actuala guvernare 
a principiilor statului de drept este neașteptat de slab”.

Era de așteptat ca o parte a magistraților moldoveni, care se com-
portă ca o castă intangibilă, cu drepturi extinse și abilități unice de 
supraviețuire, probate în timp, să nu se încline la prima strigare a 
noilor decidenți politici de la Chișinău.

Fiind, totuși, mai curând o chestiune de timp până să adopte, cel 
puțin la nivel retoric, valorile promovate de noua guvernare, ei își 
vor negocia pozițiile ulterioare, încercând să se facă utili și, dacă se 
poate, indispensabili. Cunoscători, prin natura meseriei, ai firii – și ai 
slăbiciunilor – umane, procurorii speră să intervină, mai devreme sau 
mai târziu, momente prielnice pentru a-și relua privilegiile exclusive 
care li se contestă acum.

Sursa: podul.ro

Lupta pentru 
procuratură

europenilor să accepte tendințe-
le euro-integratoare ale acestor 
țări. Bănuiesc că noi ne vom putea 
integra cu adevărat în UE numai 
în acest fel: aduși de mână. Fie 
prin soluția simplă a Re-Unirii cu 
România (cu condiția că vom avea 
o masă critică de oameni capabili 
să realizeze șansa unică ori o clasă 
politică ce ar pune lumea în fața 
faptului împlinit), fie prin accep-
tarea, la această fază a istoriei, a 
unui loc pentru noi în perimetrul 
UE. Ambele soluții sunt posibile 
doar printr-o diplomație activă, 
cu o strategie consecventă, bine 
conturată și cu pași fermi. Nu re-
luând interminabilele polemici 
despre varianta optimă (Unire 
versus Integrare), ci atacând, 
concomitent, insistent, obraznic, 
ambele variante, deloc contradic-
torii. Experiența noastră istorică 
(inclusiv cele două uniri; inclusiv 
istoria obținerii independenței) 
demonstrează că orice pas înainte, 
orice dezlegare de noduri simpli-
fică următorii pași, următoarele 
dezlegări. Dar, cu toate ambițiile 
noastre, presupun că – dacă se va 
întâmpla minunea – fie Româ-
nia-mamă ne va aduce în Europa, 
fie ne va duce încolo, de dragul 
companiei, vecina Ucraina.

În timpul guvernării Chicu, 
ministrul Ciocoi ne prevenea că 
integrarea europeană e un vis ire-
alizabil în viitorul previzibil pen-
tru noi, cei cu rețeaua de „drumuri 
bune” spălate de prima ploaie și cu 
rețeaua de closete săpate în fundul 
grădinilor: „atâta timp cât n-o să 
avem drumuri bune și veceuri pu-
blice curate, atâta timp nu poate fi 
vorba despre depunerea cererii de 
aderare la Uniunea Europeană”. 
În timpul guvernului provizo-
riu însă (orice revoluție are faza 
guvernului provizoriu), mesajul 
s-a schimbat brusc. Ministrul (și 
prim-ministrul interimar/ în exer-
cițiu) semnează actul de consti-
tuire (și e comentatorul optimist 

– sic!) al axei euro-integratoare 
Tbilisi-Kiev-Chișinău: „sperăm că 
vom atinge acest obiectiv în de-
ceniul următor, nu în decenii”. 
Lucrurile se schimbă vertiginos 
și ne pomenim subit cuceritori 
ai Europei (peste noapte, vom fi 
și unioniști convinși!), mai ales, 
dacă suntem susținuți activ și dacă 
ne mână cineva din urmă, spre 
fapte mărețe!

P.S. Dar tocmai când ne visam 
în larg, cu toate pânzele sus, când 
năzuințele (cuvânt slavon? ma-
ghiar? dacic?) de  europenizare/ 
modernizare luau (a)vânt, pică 
vestea că primul demnitar străin 
care vine la Chișinău după instau-
rarea noului guvern e vicepremi-
erul rus Dmitri Kozak. 

Parâma ombilicală netăiată 
bine la timp. Ancora ruginită a 
nostalgiei. Cortina. De fier.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Chișinăul,

fără să fi gândit 
strategic acest lucru, 
se poate pomeni un 

nod important în 
conexiunile spațiului 

UE cu extensiunile 
estice. Construcția 

rutei Chișinău – Kiev 
via Soroca și a podului 

Iampol-Cosăuți, 
iar pe de altă parte, 
posibila extindere 

a Autostrăzii Unirii 
până la Chișinău (a 
nu uita de centura 

din jurul Chișinăului, 
inevitabilă și 

stringentă) ar deveni 
un fapt simbolic și 

pragmatic.

Vlad ȚURCANU

Cât timp se vor pune magistrații 
moldoveni de-a curmezișul reformelor?

De-a lungul 

anilor, magistrații 
moldoveni s-au 

remarcat printr-o 
creativitate ieșită din 
comun atunci când, 

în loc să caute dovezi 
de încălcare a legii, 

au invocat drepturile 
civile pe care le-ar 
avea unii infractori 

notorii. 
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Sergiu Litvinenco propune in-
troducerea în lege a posibilității 
demiterii Procurorului General 
pentru lipsă de performanțe sau 
pentru comiterea de abateri disci-
plinare. Nu vreau să iau apărarea 
Procurorului General. Performanța 
domnului Stoianoglo este sub aș-
teptări, iar ambiția acestuia mani-
festată la început de mandat pare 
să se fi epuizat. 

Totuși, nu cred că legea trebuie modificată de fiecare dată când 
guvernării nu îi place Procurorul General. Asemenea practici creează 
precedente periculoase și pun Procurorul General la cheremul politici-
enilor. Oricât de bine intenționați ar fi ultimii, un procuror dependent 
de politic este mai periculos decât unul cu performanțe modeste.

Stricto senso, proiectul mi se pare conform Constituției, însă nu 
înțeleg ce efect practic va avea. Conform acestuia, eliberarea din funcție 
a Procurorului General poate avea loc doar la propunerea Consiliului 
Superior al Procurorilor. Poate imaginația mea este săracă, însă eu nu 
îmi pot închipui că actualul Consiliu Superior al Procurorilor va pro-
pune eliberarea dlui Stoianoglo din funcție. Chiar nu îmi pot imagina.

P.S. Sergiu Litvinenco, înțeleg că, din punct de vedere politic, este 
greu de conceput PAS la guvernare cu Stoianoglo Procuror General. 
Politica este totuși o chestiune fascinantă – o artă a imposibilului, ar 
spune unii. Nu e niciun sens să detonezi o bombă atomică pentru a 
face pe cineva să plece!

Nu îmi pot imagina că 
actualul CSP va propune 
eliberarea dlui Stoianoglo

Astăzi în Parlament s-a 
venit cu modificări la legea din 
mai, privind plafonarea prețu-
rilor la carburanți.

Eu îi cred pe autori că sunt 
bine intenționați, doar că, din 
păcate, prin ce modifică ei azi, 
nu rezolvă adevăratele proble-
me de pe piața petrolieră. 

Știu că-i voi supăra pe mul-
ți, dar această schemă nu mai 
poate fi continuată. 

Așadar, principala modi-
ficare a autorilor astăzi e că 
impun plafonarea prețurilor 
doar la benzina standard 95 
și motorina standard. Efix, 
Ecto, Evox și, cum le spun 
benzinarii patriei, nu vor mai 
fi plafonate. Să vedem cum va 
funcționa asta, pentru că mă 
îndoiesc că o benzinărie va 
fi lăsată fără licență dacă va 
vinde standard 95 doar o oră 
pe zi, spre exemplu. 

Autorii spun în același timp 
că aceste tipuri de carburant 
cu denumiri personalizate nu 
au niciun sens, dar tot ei le 
liberalizează, ca să le poată 
vinde la ce preț vor ei. Înțelege 
cineva logica?

Dar nici pe departe nu e aici 
problema cea mai gravă. Totul 
pornește de la monopolul celor 
trei mari: Lukoil, Rompetrol 
și Petrom. De ani buni, toate 
companiile sunt obligate să 
cumpere carburanții de la ăș-
tia trei. Teoretic, toți au drept 
de import, dar dacă bunăoară 
Bemol se duce la Petromi-
dia (rafinăria din România a 
Rompetrol), nu i se va deschi-
de nici poarta, ci va fi trimis la 
Chișinău să se aprovizioneze 
din cisterna Rompetrolului. 
Fix așa și cu Lukoil și Petrom 
și rafinăriile lor de peste Prut. 

Am discutat în ultimele săp-

Un business prosper de cartel 
pe seama celor mai săraci 
cetățeni ai Europei 

tămâni cu mulți oameni din 
domeniu. Calculele arată clar 
că cei trei mari, fiind repre-
zentanții rafinăriilor aici, au 
cheltuieli mult mai mici. Spre 
exemplu astăzi Lukoil vinde 
în continuare în profit, chiar 
dacă mai mic decât până în iu-
lie, dar restul vând în pierdere 
de cam 1 l/litru. 

De ce tac cei mai mici? 
Pentru că totul a fost bine și 
frumos până în iulie și speră 
cumva să se revină la belșu-
gul de până recent. Ei aveau 
profituri la vânzare de carbu-
rant mult mai mici decât cei 
trei mari și până acum, doar 
că prin alte vânzări reușeau să 
aibă profituri bune oricum. 

În plus e frica, pentru că cei 
trei mari au o influență covâr-
șitoare în această țară. 

Sunt convins că mulți dintre 
voi străbat des străzile Uzi-
nelor și Vladimirescu, de la 
un capăt la altul. Ei bine, pe 
aceste străzi, în linie dreaptă, 
în 4,5 km sunt nu mai puțin de 
cinci stații Rompetrol. O ben-
zinărie la fiecare 900 de metri. 
Record Mondial!

Toate aceste stații sunt 
închiriate. La fel ca restul de 
peste 80 de stații Rompetrol. 
De ce e așa? Că e convenabil. 
Chiria este inclusă în prețul 
carburantului, iar asta e inclus 
în lege. La un simplu calcul, 
cam 30-40 de bani pentru 
fiecare litru de carburant noi îi 
plătim prin schema chiriei. 

Construcția și gestionarea 
unei stații proprii nu însă. 
Astăzi 60% din stațiile PECO 
sunt date în chirie. Cam 60-70 
dintre ele aparțineau până 
recent lui Plahotniuc, prin 
intermediari. Am înțeles că, de 
frica schimbărilor, ei caută să 
le vândă, pentru că un procu-
ror bun putea ajunge la ele și 
să le sechestreze. 

Acestea sunt doar proble-
mele de la suprafață, pentru că 
mai există o serie lungă care 
ne-a adus unde suntem. Și 
totul s-a făcut prin complicita-
tea Consiliului Concurenței și 
a ANRE. 

Spre exemplu, ANRE pe 

anul 2021 are buget de 85 de 
milioane de lei. Mai bine de 
jumătate din bani merg pentru 
salariile lui Untilă, Creangă & 
Co. Din această sumă, 22 de 
milioane vin de la petroliști, 
printr-o taxă la importuri. 

Eu sunt gata să plătesc pre-
țul corect pentru carburant. 
Dar să avem o piață cu ade-
vărat liberă și concurențială. 
Acest lucru nu va exista atâta 
timp cât cei trei mari vor dicta 
regulile, iar restul, în funcție 
de circumstanțe, se vor alinia 
la monopol. 

Pentru a mai reduce din 
monopol trebuie:

- să se găsească pârghii 
pentru a reduce din monopolul 
celor trei mari; 

- să fie scoasă din lege 
prevederea cu prețul la chirie 
inclus în costul carburantului;

- consiliul concurenței, 
într-o formulă necoruptă, să 
efectueze controale la toate 
companiile. Și să vadă de ce 
în ultimii 5-6 ani, cei  mari 
vindeau cu profit chiar și de 3 
lei la litru, iar alții se scoteau 
doar cu cafeaua;

- să se aplice acele amenzi 
de câteva sute de milioane de 
lei, care rezidă din raportul 
consiliului concurenței, pen-
tru instituirea cartelului din 
ultimii chiar 10 ani;

- să fie schimbați de urgență 
acești nababi de la ANRE, care 
iau sute de mii de lei salariu, o 
bună parte din banii proveniți 
indirect de la petroliști, și care 
au făcut jocul acestora de-a 
lungul timpului. 

Și acum îi întreb și pe depu-
tați, și pe cei de la ANRE, și pe 
cei de la Consiliul Concuren-
ței, și în general pe toți: Cum, 
frate, e posibil în 4,5 km drum 
drept să ai cinci stații PECO 
tu, Rompetrol? În condițiile 
în care alte cinci de la restul 
companiilor sunt pe același 
tronson de drum. 

Cât carburant vând pe zi 
aceste stații și cât plătesc 
chirie? Și atunci veți vedea cât 
de prosper e acest business 
de cartel pe seama celor mai 
săraci cetățeni ai Europei.

Vladislav GRIBINCEA

La prima vedere, în RM a dis-
părut tradiționalul centru politic, 
adică cei care nu sunt: „nici cu rușii, 
nici cu nemții”, de obicei ei erau 
de culoare albastră, la caracter 
niște ipocriți, lași și conformiști. 
Diacov a fost cel mai convingător 
exponat de acest fel. De fapt acest 
„centru” era o camuflare a promo-
vării intereselor străine. Iar ca bază 
ideologică a fost și este o „stângă” 

tot atât de roșie ca și cea a comuniștilor și a socialiștilor. Statalismul 
și moldovenismul primitiv le-au fost și le sunt principiile de bază ale 
programelor politice. Nu în zadar la nivel central, nu mai vorbesc de 
cel local, ei au găsit mereu limbă comună.  

Ziceam, la prima vedere, a dispărut centrul politic. Formal, re-
prezentativ, da, a dispărut, în realitate, conceptual, el și-a schimbat 
paradigma. Unde se află cei care nu sunt „nici cu rușii, nici cu nem-
ții”? Cine ne îndeamnă să „nu mai dezbinăm pe criterii etnice” și în 
general să lăsăm geopolitica la o parte și să construim o nouă națiune 
civică moldovenească? Cine se duce și la vlădica Vladimir al rușilor 
și la Mitropolia Basarabiei? Și tot așa... Cred că răspunsul e la supra-
față. În concluzie. În RM a dispărut centrul tradițional fățarnic și a 
apărut un centru mare diabolic cu mentalitate de stânga, chiar dacă 
nu este deschis antinațional, cel puțin va neglija tot ce este de spirit 
românesc, numai nu banii și ajutoarele din Ţară. Totul se va face în 
numele luptei cu corupția și un trai mai bun, dar pentru asta trebuie 
să uităm cine suntem.

În numele luptei cu corupția 
și un trai mai bun, trebuie 
să uităm cine suntem

Cald. Soare. 40 de grade. 
Sfârâie asfaltul. Mă opresc să 
fac o poză cu bougainvillea ce 
ține de umbră unui rând de oale 
de lut. Oftez de încântare. Trece 
un camion, o mașină, apoi… o 
notificare: mai trimite poze din 
Grecia.

Coada ochiului prinde o 
mișcare ciudată la picioare. O 
zbatere-două-multe. O luptă 

Agonia e cuvânt grecesc
strașnică. Simt cum fundița 
roz de pe pălăriuța mea de pai 
devine roșie. Fruntea mi-e udă. 
Creierul îmi trimite trei varian-
te. Tak ce, Lilia? Leșini? Verși 
laptele de capră din stomac? 
Faci o isterie?

Eu nu stau bine cu capul. 
Aleg să număr: șapte-opt-no-
uă… treisprezece secunde. Atât 
durează agonia unui motănaș 
călcat de camion.

HO-HO-HO, îl aud pe Dom-
nul Moarte din Pratchett, cu 
vocea lui Kliukvin. Ce, madame, 
te-am speriat? Da, îi răspunde 
mintea mea. Nu-i tare fru-
mos să vezi cum sfârâie sânge 
proaspăt pe asfaltul încins. Și… 
ochiul ăsta scos.

Nu mă nebuni cu frumosul și 
nefrumosul vostru. Ia spune: ai 

văzut cine și cum l-a călcat? Nu, 
căutai frumuseți. Făceai poze. 

Gata, am înțeles. Ce facem cu 
motănașul? 

Vezi omul cela de lângă 
garaj? Abia așteaptă să te cari 
de aici, cu tot cu pălăriuța ta 
prostească, cu fundiță roșie, ca 
să-l ia de coadă și să-l zvârle în 
bac. Hai, gata, du-te. Nu-mi sta 
în cale. Că mai am azi 347 de 
motănași, peste care nimeni nu 
se va opri o secundă.

Copilăria mea a fost plină 
de motănași. De la cei călcați 
de tractoare până „la popa la 
poartă, stă o mâță moartă”… 
Dar abia când vezi o moarte sub 
o bougainvillea înflorită înțelegi 
ce înseamnă cu adevărat frumu-
sețea. Frumusețea cinică.

Poză nu pun.

Valentin CHILAT CORNACI

Alexandru COZER

Lilia CALANCEA

Mă bucur că nu sunt unicul care 
vede o problemă mare în ceea ce 
propun exponenții PAS. Așadar, 
Vladislav Gribincea și cu mine sun-
tem deocamdată unicii care au ve-
nit cu poziții critice și constructive.

Eu am propus ieri seară două 
soluții logice, pe care le voi reitera:

- Să fie evaluat proiectul de lege 
pentru reformarea procuraturii. 
Evaluarea trebuie să fie realizată 

de către Comisia de la Veneția. Nu post-factum, ci acum. Modifică-
rile trebuie făcute în conformitate cu ceea ce va sugera Comisia de la 
Veneția, la care face atât de mult referire președintele Sandu. 

- Să fie evaluată activitatea procurorului, dar nu cu aprecieri po-
litice și superficiale, ci anume ce prevederi din lege au fost încălcate 
(dacă așa ceva în general s-a întâmplat). Dacă totul a fost conform 
procedurilor, atunci problema nu e în procuror, ci în proceduri. 
Deci, trebuie schimbate procedurile, fără a întrerupe mandatul lui 
Stoianoglo.

Printre altele

Dionis CENUȘĂ
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Lipsa discernământului 
și pericolul de lângă noi

Zeci de persoane cu boli psihice își duc traiul 
alături de noi, zi de zi. Statisticile medicale 
arată că cel puțin 150 de mii de moldoveni 
suferă de afecțiuni psihice, iar numărul 

maladiilor psihiatrice este în creștere. O parte 
din acești oameni trăiesc de ani buni în internate 
speciale, alții sunt internați în spitale de psihiatrie, 
iar o bună parte se află sub supravegherea rudelor 
care au grijă și de tratament. 

O altă parte din acești 
pacienți nu au pe nimeni, sunt 
lăsați de capul lor și nici nu 
sunt supravegheați, nemai-
vorbind despre tratament. Pe 
lângă faptul că prezintă un 
pericol pentru ei înșiși, unii 
din acești bolnavi mai sunt și 
agresivi, prezentând un pericol 
real pentru cei din jur. 

Cetățenii se adresează de 
obicei la poliție în cazul când 
sunt agresați de persoane care 
suferă de boli mintale, însă 
deseori oamenii legii dau a 
lehamite din mână motivând 
că nu au ce să le facă pentru că 
sunt bolnavi. Persoanele cu de-
reglări psihice sunt considerate 
fără discernământ și nu pot 
fi trase la răspundere pentru 
faptele comise. 

Totodată, legea nu permi-
te internarea în spitalele de 
psihiatrie fără consimțământul 
pacientului. Legislația moldo-
venească permite internarea 
forțată la psihiatrie doar prin 
hotărâre judecătorească, în 
condițiile în care pacientul 
prezintă pericol iminent pentru 
societate. 

Acest lucru se poate întâm-
pla în cazul dacă persoana a 
comis o crimă gravă. Cum a 
fost în cazul tinerei din Comrat 
care la finele anului trecut și-a 
înjunghiat mama și i-a scos 
inima. Însă până să ajungă în 
spital, persoanele cu afecțiuni 
psihice care au comis crime 
sunt mai întâi reținute o peri-
oadă în izolatoarele de detenție 
ale poliției și în penitenciare, 
unde de cele mai multe ori 
sunt supuse unui tratament 
inuman și degradant. Cum s-a 
întâmplat în cazul regretatului 
Andrei Braguța.

Aceste cazuri ar putea fi 
evitate, iar securitatea celor-
lalți asigurată, dacă am avea 
un sistem de intervenție care 
să cuprindă atât intervenția 
psihologică, cât și cea medica-
lă. Un sistem de suport pentru 
familie care să antreneze rude-
le și prietenii apropiați în jurul 
persoanei care are o problemă 
de sănătate mintală și aceasta 
să primească sprijinul nece-
sar la momentul potrivit. Un 
sistem care să nu-i lase în voia 
sorții pe cei bolnavi rămași 
singuri și să-i supravegheze 
și pe cei care manifestă forme 
de agresivitate. Dar avem ce 
avem, un sistem destul de slab 
pentru a-i sprijini pe oamenii 

care au o problemă de sănătate 
mintală și o atitudine, de cele 
mai multe ori, discriminatorie 
față de aceștia. Iar consecințele 
sunt pe măsură.

Rămas surd după ce a fost 
lovit în cap

Un bărbat tânăr, locuitor al 
unui sat din raionul Sângerei, a 
rămas surd, după ce a fost lovit 
cu un ciomag în cap de către 
un consătean de al său, aflat în 
evidență psihiatrică. Victima 
mergea pur și simplu pe drum, 
când a fost lovită. Nu se știe ce 
i s-o fi năzărit atacatorului de a 
procedat așa.

Victima și-a pierdut cunoș-
tința și a fost transportată la 
spital, unde a fost internată 
mai mult timp. Apoi a urmat 
o perioadă îndelungată de 
recuperare. Trauma nu a rămas 
însă fără consecințe pentru tot 
restul vieții. Tânărul nu aude 
cu o ureche.

Agreso-
rul a scăpat 
nepedepsit și 
continuă să-și 
atace con-
sătenii, iar 
aceștia prefe-
ră să-l evite 
și-l înconjoa-
ră de departe. 
Polițistul de 
sector strânge 
neputincios 
din umeri că 
nu are ce să-i 
facă pentru că 
este bolnav.

Familia 
tânărului rămas surd însă 
insistă ca agresorul să fie tras 
la răspundere penală și să-i 
plătească despăgubiri morale 
și materiale. Au fost în audi-
ență și la procurorul raionului. 
Omul legii i-a sfătuit să se 
împace cu situația căci nu vor 
putea „să-și facă dreptate”.

Tânărul rămas surd și mem-
brii familiei sale cred că băr-
batul bolnav este protejat de 
organele de drept și este scos 
de fiecare dată basma curată 
pentru bani sau alte favoruri.

În realitate, situația este 
alta. Este vorba de indiferența 
autorităților față de acest bol-
nav rămas fără supraveghere și 
tratament, dar și față de ceilalți 
care sunt supuși pericolului. 
Autoritățile preferă să nu se 
complice cu tot felul de proce-

duri pentru a-l proteja pe acest 
bolnav de el însuși și pe cei din 
anturajul său.

Trofimaș, 
spaima cartierului

Trofim (numele schimbat – 
n.a.) are 33 de ani și locuiește 
cu mama sa într-un cămin din 
cartierul Telecentru al Capita-

lei. În cartier 
este cunoscut 
drept Tro-
fimaș, așa 
cum îl alinta 
maică-sa în 
copilărie, care 
l-a crescut 
singură.  

Trofimaș 
dispare de 
acasă anumi-
te perioade. 
Nimeni nu 
știe unde se 
duce. Atunci 
atât maică-sa, 
cât și vecinii 

săi, se bucură de parcă a trecut 
un uragan. Dar când revine, 
începe un adevărat calvar pen-
tru întreg cartierul. Mai întâi, 
Trofimaș sărbătorește la masa 
din curte, împreună cu câți-
va cheflii, revenirea sa. Apoi 
începe concertul, cu urlete și 
înjurături. Apoi încep atacurile 
fizice. Poate s-o încaseze ori-
cine se află pe alături. Mamele 
grijulii nu le permit copiilor 
să se joace afară atunci când 
Trofimaș este în curte.

Mama tânărului pleacă de 
obicei de acasă când acesta 
revine. Odată, Trofimaș a 
încercat să o arunce de la etaj. 
A avut noroc de un vecin care 
a intervenit. Deseori, Trofimaș 
se închide în odaia de la nivelul 
patru al căminului în care lo-
cuiește. Pe fereastră zboară tot 

felul de obiecte, inclusiv veselă. 
În aceste momente, oamenii 
evită să intre sau să iasă din 
bloc.

Simțindu-se în pericol, 
vecinii lui Trofimaș au chemat 
deseori poliția. Oamenii legii 
l-au reținut de fiecare dată pe 
tânărul agresiv, însă mereu 
l-au eliberat în mai puțin de 
o oră. După fiecare reținere, 
Trofimaș revine triumfător că a 
scăpat și se laudă că lui nimeni 
nu poate să-i facă nimic pentru 
că are „spravkă”.

Odată, l-a înjunghiat pe 
un locuitor din cartier, care a 
îndrăznit să-i facă observație. 
Bărbatul a rămas în viață, însă 
a avut nevoie de o perioadă 
îndelungată pentru a se re-
cupera. Deși a fost pornit un 
proces penal, acesta nu a avut 
finalitate.

Polițiștii strâng din umeri 
și spun că nu pot face nimic: 
Trofimaș este bolnav psihic și 
nu are discernământ pentru a 
fi tras la răspundere penală sau 
contravențională, iar pentru 
internare forțată în spitalul de 
psihiatrie încă nu întrunește 
condițiile.  

Blocul cu incendii 
la ultimul etaj

Locuitorii unui bloc de pe 
strada Albișoara din Chișinău 
trăiesc coșmarul vieții lor, fiind 
supuși pericolului. Regulat, un 
apartament de la ultimul etaj 
este cuprins de flăcări. Locu-
ința nu are geamuri și nici uși, 
iar serviciile comunale au fost 
demult deconectate din cauza 
neachitărilor.

În apartament se adăpos-
tește un bărbat în vârstă de 
vreo 40 de ani, diagnosticat 
cu schizofrenie paranoidală. 
Bărbatul are studii superioa-

re inginerești, iar o perioadă 
chiar a muncit în Italia. El are 
și o soră, împreună cu care au 
moștenit apartamentul de la 
părinți.

Bărbatul locuiește de unul 
singur, iar rudele nu vor să 
audă de el. Deseori acesta 
aprinde focuri direct pe po-
dea, în apartament, ca să-și 
facă un ceai sau să-și gătească 
ceva. Iarna, ca să se încălzeas-
că, aprinde focuri mai mari, 
aducând lemne de afară. Însă, 
deseori, focul scapă de sub 
control și apartamentul e cu-
prins de flăcări.

Vecinii susțin că omul nu 
pare să fie agresiv, însă spun 
că le este frică de el. Dar și 
mai tare se tem că într-o bună 
zi și locuințele lor ar putea fi 
cuprinse de flăcări.

Bărbatul a fost internat de 
mai multe ori la psihiatrie, însă 
în cele din urmă este externat. 
Pentru ca să se mențină, bărba-
tul trebuie să ia zilnic medica-
mente, însă, rămas fără supra-
veghere, de cele mai multe ori 
uită de tratament.

Și în acest caz, oamenii legii 
se declară neputincioși. Deși 
există pârghii pentru a-l ajuta 
pe acest om și pe vecinii săi.

Cazurile descrise mai sus, 
din păcate, nu sunt singurele și, 
din fericire, nu s-au soldat cu 
decese. Dar oricând pot să aibă 
consecințe mult mai grave, cu 
pierderi de vieți omenești. Și 
nu putem vorbi despre acești 
oameni doar când ne șochează 
o crimă. Ei sunt lungă noi și nu 
conștientizează ce fac. Iar dacă 
vrem să fim în siguranță, trebuie 
să avem grijă de ei și să punem 
presiune pe autorități ca să ia 
la timp atitudine și să abordeze 
mai serios problema persoanelor 
afectate de boli psihice.

Julieta SAVIȚCHI

Mama

tânărului pleacă 
de obicei de 
acasă când 

acesta revine. 
Odată, Trofimaș 
a încercat să o 

arunce de la etaj. 



11

Vineri / 13 august / 2021social-politic      de atitudine
P R I V I R E A

Invidia la moldoveni

Dediu Productions este un ONG (Organizație Non-Guvernamentală). Scopul nostru este să informăm oamenii de rând despre beneficiile integrării 
europene. Valorile europene includ: democrația, presa liberă, justiția, nivelul de trai.
Noi activăm în spațiul românesc, lucrând în R. Moldova de trei ani. Chiar dacă suntem români, vrem să informăm toate etniile. Pentru asta traducem 
informația în limbile vorbite în regiune.
În următoarele săptămâni vom publica informații despre UE, NATO și România ca membru deplin.

Dacă nu poate să se manifes-
te, din lene, nepăsare sau nești-
ință, personajul în cauză începe 

să toarne zoi în capul celor ce 
nu-și cruță intelectul, forțele și 
sănătatea, încercând chiar să le 
împiedice activitatea, când se 
ivește ocazia.

Fără a avea vreun merit de-
osebit, invidiosul este uneori în 
stare „să se descurce” mai bine 
decât omul inteligent și înzestrat 
cu har, care, fiind ocupat, nu 
are timp să tragă sfori și să facă 
temenele în fața potentaților 
vremii. Potentații, și ei în majo-
ritatea cazurilor parveniți fără 
scrupule, sprijină mai degrabă 

S a l t i m - b a n c 

Invidia născătoare de ură și prostie este unul 
din marile neajunsuri ale omului fleț, căruia 
i se năzare că cel ce muncește în sudoarea 
frunții i-a smuls coroana de pe cap și l-a lipsit 

de recunoștința semenilor, de ovațiile publicului 
și, la urma urmei, de rămânerea în amintirea 
celor care știu să aprecieze adevărata contribuție 
și valoare, excluzând falsul, orgoliul deșănțat, 
aroganța și minciuna ce se vor tot timpul în capul 
mesei.

Gheorghe BÂLICI

paiața, impostorul și fățarnicul 
decât pe cel cu merite depline, 
modest și sigur că aportul său va 
fi observat și apreciat.

Se întâmplă însă, deseori, ca 
meritele celui care trage la carul 
științei și economiei, al oricărei 
activități necesare „propășirii 
neamului” să fie însușite de 
către această lăcustă nesătura-
tă, gata chiar să exploateze cu 
nerușinare efortul de zi cu zi al 
furnicuțelor ce rabdă și trudesc.

Ați văzut, nu o singură dată, 
demnitari care își citesc cuvân-
tările de pe foaie bâlbâindu-se, 
conducători de instituții de stat 
pretinzând la titlul de doctor în 
științe, uneori chiar de doctor 
habilitat, la ultima lor susține-
re, fără a avea habar de ce scrie 
în acea teză, scriitori numai cu 
numele. Pentru ei muncesc cei 
care sunt bucuroși să fie lăsați 
în pace ca să-și câștige pâinea, 
fiind ori salarizați, ori plătiți câi-
ne-câinește, salahori ai muncii și 

suferinței fără de sfârșit.
Cei care nu rabdă această înjo-

sire fie că pleacă peste hotare, fie 
că se ascund în umbra nepăsării, 
sătui de efort și zbatere în van. 

Politicienii noștri, mai noi 
sau mai vechi, și ei niște oameni 
care nu prea au ros fundul pan-
talonilor prin biblioteci, știu că 
va mai curge încă multă apă pe 

Bâc până se vor așeza lucrurile 
la locul lor. Dacă nu cumva și 
lor, celor proaspăt înscăunați, 
le convine această stare de fapt, 
ocupând posturi înalte, conform 
contribuției aduse în alegeri, nu-
mind în funcții importante alți 
agramați, verișori și cumnați.

Unicul lucru bun în toată 
această daraveră, încurcătură, 
cerc vicios cu roadere de os, ar 
fi că celor ce se urcă în vârful 
piramidei, nemeritat, le mai 
dispare invidia. Când ai de 
toate, când te bucuri din plin de 
roadele muncii altora, de sfânta 
naivitate a alegătorului care mai 
așteaptă schimbarea, nu mai ai 
timp pentru invidie.

Probabil că ne putem convin-
ge încă o dată că tot răul e spre 
bine. În acest caz, spre binele 
celor care fac parte din sistem 
și ne dau țepe în continuare 
trăgând foloasele, omul harnic 
și muncitor rămânând numai cu 
ponoasele.

Politicienii

noștri, mai noi sau 
mai vechi, și ei niște 

oameni care nu 
prea au ros fundul 
pantalonilor prin 

biblioteci, știu că va 
mai curge încă multă 

apă pe Bâc până se 
vor așeza lucrurile.
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- Dragă Mihai Țăruș, ești 
unul dintre foarte puținii 
artiști moderni care locu-
iesc în casa părintească. 
Când a fost construită? 
Cât de greu e să îngrijești 
o casă?  
Casa a fost construită în anii 

șaizeci, după un proiect pe care 
se insista la cedarea lotului. Nu 
are prispă, pridvor, în schimb, are 
verandă, scări și câteva camere. 
Camera mea e dinspre drum, dar 
acum le ocup pe toate, e un lux. 
Simt lipsa mamei, a tatei, a fra-
telui.

În camera părinților am pus pe 
pereți o cusătură de-a mamei și 
portretele bunelului, tatei, mamei, 
făcute de mine. În camera fratelui 
Arcadie am pus picturi de-ale lui, 
de-ale mele și de-ale soției Lari-
sa. În camera mea, pe pereți sunt 
picturile mele mai timpurii. Pe 
verandă e o masa de trei metri, tot 
aici este o fereastră cât peretele. 
Privesc în drum de parcă ar fi o 
scenă de teatru.

Înainte, mama sădea multe flo-
ri, acum sunt puține. Avem bujori, 
brumărele, crini, trandafiri. Îmi 
place să pun câte un buchet de 
flori în fiecare cameră.

Urmăresc răsăriturile și apu-
surile de soare. E o viață liniștită 
în casa părintească. Mai este și un 
beci cu un vin bun.

– Cultivi legume, fructe în 
grădină?
Avem în grădină caiși, cireși. 

Roșiile cresc singure, castrave-
ții la fel – nu e nevoie de multă 
îngrijire. Trebuie să reușești să 
mănânci roada! 

Vara aceasta, totuși, sunt multe 
buruieni, din cauza ploilor. Trebu-
ie să reușesc să le smulg, umplu 
un sac în fiecare săptămână.

– Reușești să pictezi acasă?
Soția (pictorița Larisa Astre-

in – n.n.) a eliberat o încăpere 
într-o construcție din curte, acolo 
am pictat mai multe lucrări după 
niște schițe și o lucrare de dimen-
siuni mari, inspirată din vasele 

din ceramică neagră văzute la un 
colecționar. Desigur, am pictat și 
florile din grădină. Dar zi de zi 
merg la atelier, e locul unde lucrez 
cel mai mult.

– Ce înseamnă pentru 
tine inspirația? Unde o 
găsești?
Inspirația vine cu nu știu ce 

vânt. Iar atunci când apare, e ca 
un salt de pe trambulină. Totul 
merge bine un timp, apoi vin în-
doielile și nu te mai gândești la 
inspirație, ci lucrezi, cu insistență, 
căutând să duci la bun sfârșit ceea 
ce ai pornit. Trebuie să ai curajul 
să dai „ultima lovitură”, stabilind 
relațiile dintre forme, culori pe 
suprafața pânzei.

– Ce lucrări ai realizat în 
ultimul timp?
Am făcut o serie de autoportre-

te în metal, ipsos, carton, le voi 
expune la lansarea unei cărți-al-
bum care e în curs de apariție. Se 
numește „AUTOportret-JURnal”. 
De asemenea, am realizat patru 
reliefuri-obiect după niște schițe 
de prin anii șaptezeci. Am mai re-
alizat cinci picturi de dimensiuni 
mari – 150x200 cm. 

– Precizăm, pentru cititori, 
că „AUTOportret-JURnal” 
e o carte-album despre au-
toportretele pe care le-ai 
făcut de-a lungul carierei 
tale artistice. De ce ai sim-
țit nevoia de a-ți face auto-
portrete?
Autoportretul e un mod de a te 

concentra asupra propriei ființe. 
Te uiți în oglindă, te gândești cum 
arăți și încerci să redai asemăna-
rea. Dar nu reproduci întocmai 
trăsăturile chipului, ci folosești 
mai degrabă sugestia, incifrarea, 
jocul liniilor. Într-un autoportret 
timpuriu, îmi acopeream cu mâna 
partea de jos a feței – acel au-
toportret se numește „Oare e cu 
barbă?”.

– În carte vom citi și texte 
de-ale tale, fragmente de 

jurnal. De ce e important 
pentru tine să scrii?
Scrisul vine dintr-un impuls 

de a-mi fixa gândurile care de 
regulă fug, sunt uitate. Recitind 
unele texte, se întâmplă să nu fii 
mulțumit, să nu mai fii de acord 
cu ele. Le mai refaci, dar păstrezi 
esențialul. Recitite după un timp, 
vezi la ce nivel era gândirea ta. 
Îți dai seama că rândurile scrise 
cândva conțin puține idei impor-
tante, dar ele te reflectă pe tine 
așa cum erai în timp. Atunci le lași 
neschimbate, chiar cu riscul de a 
apărea în fața altora mai dezbrăcat 
decât credeai.

– Când și unde o să apară 
cartea?
În acest an, sper. Cartea-album 

va fi editată la Editura Arc.

– Vei inaugura în curând 
o expoziție personală la 
Președinția Republicii 

Moldova. Spune-mi, te rog, 
ai emoții?
Întotdeauna înaintea unei ex-

poziții am emoții. Mă gândesc cum 
vor arăta lucrările mele recente 
într-un spațiu nou, mai deosebit.

– Câte lucrări va conține 
expoziția ta de la Președin-
ție? În ce perioade au fost 
create aceste picturi?
Vor fi vreo 35-40 de lucrări. 

Majoritatea sunt create în ulti-
mul timp. Am ales pentru această 
expoziție lucrări de dimensiuni 
mari. Voi expune pânzele intitu-
late „Autumnalis”, „Semn total”, 
„Semn torsionat”, „Mașinăria Vi-
valdi”, „Solare” ș.a.

– Îți vor fi procurate unele 
lucrări?
Nu știu.

– Din ce trăiești?
Din pensie și din rarele vânzări. 

În R. Moldova nu există piață de 
artă.

– Ce părere ai despre pe-
isajul cultural de la noi? 
Nu e catastrofal, dar mă îngri-

jorează faptul că se lucrează pe 
baza unor acumulări anterioare 
de valori. Mulți oameni talentați 
pleacă de acasă în speranța că vor 
găsi un loc mai bun pentru dez-
voltarea talentului lor. Dar, ade-
sea, se întâmplă invers. Eu cred 
că doar acasă ești mai în vârful 
piramidei și ai o stare psihologică 
mai confortabilă.

– Ce așteptări ai după ale-
gerile din 11 iulie?
Așteptăm schimbări categorice, 

ne-am săturat de minciunile care 
vin de la cel mai înalt nivel.

– Îți mulțumesc pentru 
interviu!

Interviu de Irina NECHIT

„Inspirația e ca un salt 
de pe trambulină”

Interviu cu pictorul Mihai Țăruș

Dosarul „Arta cămășii cu 
altiță – element de identita-
te culturală în România și 
Republica Moldova” a fost 
depus la UNESCO, pentru 
înscrierea în Lista reprezen-
tativă a elementelor de patri-
moniu cultural imaterial al 
umanității, a anunțat Minis-
terul Culturii din România.

Dosarul de nominalizare 
va fi evaluat în cadrul celei 
de-a 17-a sesiuni a Comite-
tului Interguvernamental 
pentru Salvgardarea Patri-
moniului Cultural Imateri-

al din noiembrie-decembrie 
2022.

Dosarul a fost realizat 
cu participarea grupurilor 
naționale de experți din Ro-
mânia și Republica Moldova, 
elaborarea sa fiind coordo-
nată de către Ministerul Cul-
turii din România. 

În perioada 2020-2021, 
experții din cele două țări 
au desfășurat o activitate 
susținută de documentare, 
cercetare, filmare și reper-
toriere a purtătoarelor de 
competențe din mai multe 

zone, fiind urmărite evoluția 
și viabilitatea tehnicilor de 
realizare a cămășii cu altiță 
în actualele comunități ru-
rale și urbane din România 
și Republica Moldova.

„Cercetările zonelor et-
nografice de manifestare a 
cămășii cu altiță au atestat 
răspândirea acesteia, în pre-
zent, în Moldova, Bucovina, 
Oltenia, Muntenia și sudul 
Transilvaniei și au oferit de-
talii semnificative cu privire 
la existența vie a elementu-
lui. Documentul semnalează 

continuitatea artei cămășii 
cu altiță pe teritoriul Româ-
niei și în Moldova de peste 
Prut, semnificativă pentru 
definirea sa ca marcă iden-
titară menită să asigure co-
eziune și apartenență”, se 
precizează într-un comuni-
cat al Ministerului Culturii 
din România.

În dosar sunt menționa-
te și strategii de conservare, 
protejare și salvgardare a că-
mășii cu altiță.

I.N.

Cămașa cu altiță – element de identitate culturală
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„«Reparația euro» la noi 
mulți o consideră restaurare”

- Stimate dle Sergius Cio-
canu, spuneți-ne cine 
poartă răspundere pen-
tru ceea ce se întâmplă în 
Centrul Istoric al orașului 
Chișinău? 
În primul rând, cei care gesti-

onează orașul ca entitate spația-
lă. Asta este autoritatea publică 
locală. Ea este cea care „taie” și 
„împarte” aici. Însă este normal 
ca aceasta să se întâmple în baza 
unei viziuni strategice asupra mo-
dului de dezvoltare a Centrului 
Istoric. Iar o viziune strategică nu 
a existat, nu există și, deocamda-
tă, nu am auzit să existe măcar 
intenția de a elabora așa ceva. 
Autoritatea locală s-a eschivat 
permanent să pună problema în 
acest mod, sabotând cu consec-
vență Hotărârea Parlamentului 
R. Moldova din 1993 de atribuire 
acestei părți a orașului a statutu-
lui de monument protejat, astfel 
încălcându-și atribuțiile stabilite 
în Legea privind administrația 
publică locală. Astăzi la Primărie 
nu există documente (nu decla-
rații verbale) referitoare la pro-
tejarea și dezvoltarea durabilă 
a Centrului Istoric. Un element 
important în această „ecuație” a 
fost și rămâne „tăcerea” și nelu-
area unei decizii ferme față de 
protejarea patrimoniului cultural 
al orașului de către autoritățile 
centrale ale R. Moldova, care ar 
trebui să urmărească modul de 
implementare la nivel local a 
politicilor statului în domeniul 
patrimoniului cultural construit 
și să nu admită degenerarea situ-
ației în halul în care se întâmplă 
în capitala țării. 

- Care e perimetrul pro-
tejat al Centrului Istoric 
în Chișinău și cum poate 
fi protejat?
Hotarele Centrului Istoric au 

fost stabilite prin Hotărârea de 
Parlament din 1993. În linii ge-
nerale, ele se întind de la strada 
Alexei Mateevici până la strada 
Albișoara și de la strada Ciuflea/
strada Ismail până la Calea Or-
heiului. În acest perimetru tre-
buie instituit un regim special 
de gospodărire, de intervenție 
prin reconstrucție, restaurări etc. 
Acest lucru, însă, nu este posi-
bil în cadrul actualului model de 
dezvoltare a orașului, care este 
unul eminamente monocentric. 
Faptul implică concentrarea aici 
a tuturor instituțiilor financiare, 
comerciale, de business, adminis-
trative de categorie general-ur-
bană și general-națională, con-
struirea aici a megastructurilor 
care urmează să le conțină și a 
blocurilor locative și hoteliere 
de elită, totul ducând, pas cu pas, 
la dispariția Centrului Istoric, la 
supraaglomerarea lui cu trans-
port etc.

Bunele practici internațio-
nale arată că unica posibilitate 
de a păstra și dezvolta durabil 
Centrele Istorice ale localităților 

urbane este adoptarea de către 
orașe a modelului policentric de 
dezvoltare și transferul în unul 
din aceste noi centre a tuturor 
funcțiunilor general-urbane și 
naționale care generează distru-
gerea ariilor urbane istorice. Doar 
atunci Centrul istoric al orașului 
nostru va scăpa de imensa presi-
une a dezvoltatorilor imobiliari 
și va fi posibilă implementarea 
unei politici eficiente de prote-
jare a acestuia și de dezvoltare 
durabilă, bazată pe păstrarea și 
restaurarea clădirilor istorice, pe 
integrarea organică în structura 
istorică urbană a unor edificii noi, 
pe descoperirea și punerea în va-
loare a caracteristicilor mediului 
istorico-arhitectural a orașului.

Pentru păstrarea identității 
culturale și istorice a Chișinău-
lui unica șansă este adoptarea 
modelului policentric de dezvol-
tare. Responsabilă pentru formu-
larea acestei direcții strategice de 
dezvoltare este desigur Primăria 
Chișinău, care urmează să își ia 
în serios atribuțiile și să purceadă 
în sfârșit la implementarea Hotă-
rârii din 1993 a Parlamentului de 
atribuire Centrului Istoric al ora-
șului a statutului de monument și 
a Hotărârii din 2013 a Parlamen-
tului care obligă Primăria să aducă 
prevederile Planului Urbanistic al 
Chișinăului referitoare la Centrul 
Istoric în conformitate cu statutul 
lui de protecție.

- Avem edificii restaurate 
în Chișinău?
Restaurate în sensul atribuit 

acestui cuvânt la nivel internați-
onal nu cunosc să avem. Aș evi-
denția două edificii: Casa-Muzeu 

„Alexei Șciusev” și Sala cu Orgă. 
La fiecare dintre aceste clădiri 
avem ce reproșa, însă, dacă fa-
cem abstracție de erorile comise 
pe anumite segmente (cum ar fi 
cromatica Sălii cu Orgă, de exem-
plu), putem vorbi de intervenții 
care se apropie de conceptul de 
restaurare. Și aici putem puncta 
una dintre problemele de bază 
care aduc prejudicii grave do-
meniului restaurării – faptul că 
aproape nimeni nu cunoaște ce 
presupune acest termen atât la 
nivel de percepere a oamenilor 
simpli, cât și, ceea ce este grav, 
la nivelul celor care proiectează 
și apoi operează intervențiile la 
bunurile cu statut de monument, 
majoritatea cărora nu cunosc do-
meniul nici la nivel teoretic, nici 
la cel practic. 

Restaurarea este o activitate 
care se bazează pe cercetare știin-
țifică pluridisciplinară a obiectu-
lui la care se intervine, materiale-
le de construcție de bază cu care 
se lucrează fiind cele tradiționale 
(var, nisip, lemn etc.). Materiale 
de construcție noi sunt utilizate 
doar în cazuri de excepție, doar 
în locuri specifice, prin metode 
specifice. Nu poți interveni la 
un bun de patrimoniu construit 
fără ca acesta să fie în prealabil 
cercetat științific și să consideri 
că ai făcut conservare sau resta-
urare. La fel cum nu poți acoperi 
cu betoane edificiul cu statut de 
monument și să pretinzi același 
lucru. Însă, precum arată rea-
litatea, în R. Moldova se poate. 

Este grav că majoritatea lu-
crărilor proiectate și operate la 
clădirile cu statut de monument 
din țara noastră nu se înscriu în 

conceptul de conservare/restau-
rare a patrimoniului cultural. Este 
vorba de o problemă sistemică, ce 
a fost creată și promovată tacit în 
ultimele câteva zeci de ani prin 
concursul autorităților statului.

Chiar și granturile din exterior 
oferite Republicii Moldova sunt 
utilizate într-o manieră similară. 
De exemplu, lucrările efectuate la 
Palatul Manuc Bei din Hâncești, 
plătite din bani europeni – se în-
scriu perfect doar în ceea ce pe la 
noi se numește „reparație euro”, 
nefiind nici un centimetru pătrat 
de restaurare.

- Și cum este posibil să se 
admită efectuarea lucrări-
lor la monumentele istori-
ce în lipsa cunoștințelor?!
Statul nostru a construit astfel 

sistemul „protejării”. Majorita-
tea arhitecților care proiectează 
intervențiile respective nu dețin 
cunoștințe în domeniu, dar statul 
le oferă dreptul să o facă. Aceeași 
este situația când ne referim la 
ingineri. La fel, nu avem în RM 
companii de construcții speciali-
zate în efectuarea acestui gen de 
lucrări. În licență este scris că au 
dreptul să facă și restaurări, dar 
de facto ele nu dețin nici un fel de 
practică în domeniul conservării/
restaurării, ci doar în „repara-
ție euro” pe care la noi mulți o 
consideră restaurare. O astfel de 
atitudine descurajează acumu-
larea/dezvoltarea cunoștințelor 
în domeniu, dar și formarea în 
R. Moldova a pieței serviciilor 
de restaurare. Care este sensul 
specializării pe domeniu, dacă 
statul oricum oferă dreptul de a 
activa în lipsa acestor cunoștințe?

- Avem cazuri de aplicare 
a Codului penal pentru de-
molarea monumentelor?
Din 1991 încoace, în Republica 

Moldova nu a fost creat niciun 
precedent de aplicare a legislației 
în acest sens. Nimeni nu a fost 
amendat, nici măcar simbolic, 
cu niciun ban pentru distruge-
rea sau deteriorarea bunurilor 
de patrimoniu cultural construit. 
Ce ar fi să însemne acest lucru 
decât încurajarea directă de către 
stat a cetățenilor săi pentru ca 
aceștia să continue distrugerile? 
Statul, prin intermediul autorită-
ților judecătorești, ar trebui să-și 
remodeleze optica pe domeniu și 
să treacă de la susținerea tacită a 
ilegalităților de acest fel la con-
tracararea lor.

- Cum ar trebui să aibă gri-
jă statul de monumentele 
istorice? Vedeți posibili-
tatea îmbunătățirii situ-
ației create în domeniul 
patrimoniului cultural 
construit?
Sigur. Imediat ce Parlamentul, 

Guvernul și autoritățile publice 
locale (primăriile) își vor lua în 
serios atribuțiile și obligațiile 
pe domeniul protejării patrimo-
niului cultural, clar că această 
situație penibilă va începe să se 
schimbe în bine.

Pentru a înțelege ce și cum 
trebuie făcut este de ajuns să 
studiem experiența țărilor unde 
cuvintele „dezvoltare durabilă a 
patrimoniului cultural” nu sunt 
golite de sens.

Conform bunelor practici in-
ternaționale, urmează:

finalizarea creării sistemului 
legislativ național pe domeniu 
(legile, regulamentele și meto-
dologiile lipsă);

crearea sistemul instituțional 
național pe domeniu (Institutul 
Monumentelor Istorice și Inspec-
toratul Monumentelor);

formarea specialiștilor în do-
meniu (proiectanți și muncitori 
specializați) și interzicerea ac-
cesului la monumente a persoa-
nelor fără calificare în domeniu;

Crearea Fondului Național al 
Monumentelor Istorice, pentru a 
permite finanțarea din partea sta-
tului a șantierelor de restaurare 
și pentru susținerea financiară a 
proprietarilor de monumente de 
bună credință;

Modificarea activității autori-
tăților judecătorești pentru pre-
venirea distrugerii și deteriorării 
monumentelor istorice și pentru 
sancționarea tuturor cazurilor de 
acest fel și altele.

Orice drum, oricât de lung, 
începe cu primul pas. Deci, tre-
buie, în sfârșit, să facem acești 
pași și să creăm condiții favora-
bile pentru păstrarea identității 
istorice și culturale a Chișinăului 
și a Republicii Moldova.

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU

Interviu cu Sergius Ciocanu, doctor în arhitectură
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În căutarea echilibrului 

Fac parte din administra-
ția Asociației Obștești 
,,Uniunea Scriitorilor 
din Moldova” (în conti-

nuare: USM) timp de zece ani. În 
această perioadă m-am străduit, 
împreună cu echipa executivă, să 
reformăm instituția noastră ți-
nând cont de legislația în vigoare 
și de realitățile social-politice din 
societate, realități din ce în ce 
mai tulburi și mai turbulente. În 
aceste condiții, sarcina noastră 
a fost nu doar de a menține pe 
linia de plutire ,,ambarcațiunea” 
USM, ci și de a face tot posibilul 
pentru ca ea să (re)devină o navă 
de linie, o navă-far. 

Pentru început, am dispus o 
analiză competentă a situației 
economice și financiare a USM. 
A trebuit să angajăm un audit 
extern și, concomitent, să creăm 
o comisie de redactare a Statu-
tului USM, pentru aducerea ac-
tului fondator în conformitate 
cu legislația și cu situația reală 
privind patrimoniul material și 
imaterial al instituției. Însă lu-
crul cel mai dificil, pentru noua 
echipă, a fost să-i reunificăm pe 
membrii breslei într-o singură 
Uniune. După alegerile din 2010 
apăruseră câteva asociații scrii-
toricești noi, în care au fost atrași 
în funcții de conducere mai mul-
ți scriitori importanți. Cineva, 
știm bine cine, dorea (cred că 
mai dorește și acum) să-i dezbine 
pe scriitori și, în cele din urmă, 
să desființeze, prin fărâmițare, 
USM. Se declanșase ,,un război al 
rușinii”, cum l-am numit eu, ,,un 
război al învinșilor”. Recunosc, 
a trebuit să depun mari eforturi 
pentru a stopa lupta fratricidă, 
care aducea instituției mari pre-
judicii de ordin moral, cultural 
și financiar. Am avut noroc de 

bunele mele relații cu mai mulți 
colegi din cele două părți beli-
gerante, relații bazate pe respect 
reciproc și verificate în timp.

Polarizată etnic, geopolitic 
și cultural, întreaga societate a 
Republicii Moldova a fost/este 
atrasă într-un război total. Sco-
pul acestuia fiind instalarea unei 
atmosfere de haos și suspiciu-
ne generalizată. Au fost supuse 
erodării funcții și instituții de 
stat, au fost mobilizate cohorte 
de personaje ,,negative” pentru 
a discredita personajele ,,poziti-
ve”, au fost destabilizate instituții 
economice, sociale și de cultură, 
între care și USM. Iar clasa po-
litică, atât cea veche, cât și cea 
nouă, preparată în mare grabă, 
nu a reușit altceva în această 
perioadă decât să acumuleze 
mari restanțe la toate materiile. 
Între timp, reprezentanții elitei 
intelectuale, făuritorii de valori 
culturale, oamenii de creație, și în 
special scriitorii, au fost eliminați 
treptat din viața social-politică, 
fiind obligați să aștepte pe mar-
ginea societății cu mâna întinsă. 

Iar consecințele războiului 
total, ne-am convins deja, sunt 
devastatoare: astăzi avem un stat 
lipsit de credibilitate, atât în in-
terior, cât și în exterior, un stat 
fărâmițat de o clasă politică anti-
națională, incompetentă, avară, 
un stat măcinat de probleme eco-
nomice și sociale insurmontabile. 
Cum poți interesa la cultură un 
asemenea stat, o asemenea clasă 
politică?

Timp de 30 de ani, adică chiar 
din ziua înființării sale, Republi-
ca Moldova se află într-o cam-
panie electorală continuă. Prin 
fața noastră s-au perindat trei 
sau patru generații de politicieni 
care au promis, de fiecare dată, 

marea cu sarea; venind însă la 
guvernare, votanții lor s-au ales, 
de fiecare dată, doar cu sarea. 
Au fost compromise idei și pro-
grame naționale, au fost ucise 
idealuri, îngropate speranțe. Au 
fost trunchiate definiții, devalori-
zate cuvinte, deformate sensuri.

E adevărat că alegerile anti-
cipate din 11 iulie curent ne-au 
demonstrat faptul că încă nu e to-
tul pierdut. E prima dată când un 
partid de orientare proeuropeană 
obține o majoritate confortabilă 
în Parlament și are posibilita-
tea de a forma singur un Cabi-
net de miniștri și de a conduce 
republica timp de patru ani de 
zile. De fapt, este ceea ce ne-am 
dorit noi, scriitorii, publicând 
Apelul Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova din 14 iunie 
2021. Apel în care îi îndemnam 
pe compatrioții noștri din țară 
și de peste hotare să participe 
activ și într-un număr cât mai 
mare la alegerile parlamentare 
din 11 iulie și să voteze pentru o 
direcție proromânească și pro-
europeană, care să dezvolte în 
continuare bunele relații cu toate 
țările vecine și care să lucreze 
pentru dezvoltarea parteneriatu-
lui cu patria noastră dintotdea-
una, România, cel mai apropiat 
și implicat susținător al Repu-
blicii Moldova. Totodată, noua 
guvernare să fie un centru real 
de putere, care să contribuie la 
repunerea Republicii Moldova pe 
făgașul integrării europene. În 
apel se menționa, de asemenea, 
că ,,Președintele Maia Sandu e 
un lider pe care noi, alegătorii 
din Republica Moldova, l-am ales 
pentru a coordona lupta împo-
triva corupției, pentru a reforma 
justiția, pentru păstrarea bunelor 
relații cu România și Uniunea 
Europeană. Dar pentru ca efici-
ența funcției Domniei sale să fie 
deplină, Republica Moldova are 
nevoie de un guvern care să lu-
creze împreună cu președintele, 
nu împotriva lui.” 

Dar, chiar având în vedere 
noua situație din societate, una 
plină de promisiuni și speran-
țe, n-aș vrea să compar perioada 
de până la Adunarea Generală a 
USM cu o campanie electorală 
moldovenească, iar programul 
meu de candidatură – cu progra-
mul electoral al unui politician 
oarecare de pe malurile Bâcului. 
Slavă Domnului, nu sunt politici-
an și nici aspirant la vreo funcție 
de stat, una lucrativă, bineînțe-
les. Eu cunosc bine problemele 
curente ale breslei scriitoricești. 
Tocmai de aceea, nu vreau să fac 
promisiuni hazardate, ci voi în-
cerca să găsesc soluții.

Programul meu de candida-
tură conține mai multe angaja-
mente, pe care mă voi strădui să 
le duc la îndeplinire cu viitoarea 

(Program de candidatură) 

echipă de conducere a USM. 
Înainte de toate, vom face tot 

ce ne va sta în puteri pentru a 
promova activ idealurile noas-
tre naționale, pentru a continua 
tradițiile și valorile literare româ-
nești, acțiuni prevăzute nu doar 
de Statutul USM, ci și de con-
știința morală a fiecăruia dintre 
noi. Vom continua și multiplica 
proiectele și programele puse 
în practică de fosta conducere a 
USM în parteneriat cu Ministerul 
Culturii și Ministerul Educației 
și Cercetării ale R. Moldova, cu 
Institutul Cultural Român și De-
partamentul pentru Relația cu 
Republica Moldova din România. 
De asemenea, vom continua co-
laborarea cu Direcția Cultură a 
Primăriei Municipiului Chișinău 
și cu preturile Capitalei.        

În aceste vremuri pandemi-
ce, confuze, anti-literare, când 
asistăm la degradarea continuă 
a limbii române, ca și a nivelului 
cultural general, programul nostru 
constă în a spori prezența scriito-
rilor și a limbii române în viața 
societății. Pentru aceasta vom 
promova noi programe de lecturi 
publice, desfășurate în baza unor 
parteneriate semnate cu institu-
ții de cultură, precum Biblioteca 
Națională, Biblioteca pentru Copii 
,,Ion Creangă”, Biblioteca Muni-
cipală ,,B.P. Hasdeu” etc. 

Evident, în funcție de situa-
ția sanitară din republică și din 
străinătate, vom relua proiectele 
de anvergură, între care și Fes-
tivalul ,,Primăvara Europeană a 

Poeților”, suspendat din cauza 
pandemiei în 2020 la cea de-a 
X-a ediție. De asemenea, vom ac-
cesa, pe bază de proiect, fonduri 
europene (de exemplu, Proiectul 
,,Europa creativă”), prin care vom 
asigura o mai largă prezență a 
membrilor USM la viața culturală 
europeană.

Unul dintre proiectele priori-
tare este publicarea Revistei lite-
rare, organul de presă al USM. 
Fondată în 2015, scopul publica-
ției a fost și rămâne același: să 
capteze în mod constant atenția 
cititorilor, să le cultive gustul 
pentru literatura de calitate, să 
garanteze o comunicare mai bună 
a scriitorilor cu cititorii. Toto-
dată, publicația este în măsură 
să impulsioneze efectiv elanul 
creator al scriitorilor, în special 
al tinerelor talente, să-i facă pe 
scriitori mai responsabili pentru 
destinele literaturii naționale.

Revista literară apare pentru 
al șaptelea an consecutiv. Asta în 
ciuda faptului că nu a beneficiat 
decât de o finanțare parțială din 
bugetul de stat. Acest lucru e o 
dovadă a determinării noastre 
de a continua proiectul, de a-l 
lărgi, de a-l face mai cunoscut 
publicului vorbitor de limba ro-
mână. Pentru a realiza această 
intenție, USM își va asuma și în 
continuare responsabilitatea de 
a acoperi o parte din fondurile 
necesare finanțării publicației, de 
a o sprijini instituțional, juridic 
și cultural. 

An de an, am făcut pași con-

Teo Chiriac
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

A U G U S T  1 9 9 1

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Suntem mai 
(in)dependenți 
ca niciodată! (I)

De la proclamarea independenței 
Republicii Moldova s-au scurs treizeci 
de ani. Felul în care se practică politica, 
similar businessului murdar, seamănă 

cu jocul Răului cu Focul. Totul se face prin 
trișare, minciună, ură și multă perfidie. Desigur, 
nu spun nici o noutate. Lucrurile sunt pecetluite 
de marii analiști și filozofi ai politicii mondiale. 
Numai că la noi, la locuitorii mioritici, totul 
continuă să fie pe dos.

(Reflecții și observații personale)

Cine face politică? Agramații, 
bandiții, corupții, sforarii, min-
cinoșii. Printre ei, câțiva oameni 
serioși, verticali, ciuruiți de vul-
garitatea și nimicnicia celor care, 
cică, practică această meserie. 

Atunci când sunt depistate tot 
felul de afaceri necurate, materi-
ale compromițătoare vizând „oa-
meni politici respectabili”, tot de 
la acești „politicieni respectabili” 
poți auzi una și aceeași frază: „Po-
litica este o afacere murdară!”. 
Expresia a devenit de referință. 
Astfel de gândire este greșită și 
extrem de periculoasă nu numai 
pentru cei care au luat-o drept 
atitudine față de politică și po-
liticieni, dar și pentru cei care 
ascultă la nesfârșit această frază 
aberantă.

Adevărul e că nu politica este 
murdară, ci persoanele (în majo-
ritatea cazurilor diletante, agra-
mate, sau oameni de afaceri, care 
au investit într-un partid sau altul 
în campania electorală și acum, 
ajunși deputați, așteaptă să-și res-
tituie banii și, desigur, să scoată 
și dividende financiare, morale 
și administrative) pentru care 
interesul național este o noțiune 
necunoscută și lupta pentru pute-
re în campania electorală nu este 
altceva decât ocuparea rândului la 
„treuca” parlamentului, unde este 
turnat bugetul statului. Iertată să-
mi fie comparația, dar ceva mai 
potrivit nu am găsit. 

Parcă nu suntem cu totul proști 
sau nebuni, cu toate acestea nu-
mai pe cine n-am avut sau n-avem 
în rândul politicienilor! Doar câ-
teva exemple: Dumitru Moțpan, 
Maricica Livițchi, Andrei San-
gheli, Eugenia Ostapciuc, Vasile 
Iov, Victor Stepaniuc, Vadim Mi-
șin, Vasile Stati, Dumitru Diacov, 
Vladimir Reus, Ion Morei, Alexei 
Tulbure, Piotr Șornicov, Alexandr 
Jdanov, Andrei Versteac, Anatoli 

Popușoi, Vladimir Solonari, Ni-
colae Andronic, Valentin Crîlov, 
Vasile Tarlev, Serafim Urechian, 
Vladimir Molojen, Sergiu Fan-
dofan, Iuri Calev, Mihai Alexei,  
Visarion Ceșuev, Eduard Mușuc, 
Ion Godonoga, Veronica Abram-
ciuc, Gheorghe Mazilu, Ludmila 
Scalnaia, Boris Birștein, Valen-
tin Cunev, Vasile Șova, Ilan Șor, 
Igor Dodon, Zinaida Grecianîi etc. 
Poate cineva să ne spună, care a 
fost randamentul acestor oficiali 
pentru țară? Care este suma de 
bani publici utilizată în interese 
personale în așa-numitele „vizite 
de lucru”, mai ales ale lui Pintilie 
Călătorul? 

Nu mai vorbesc de faptul că 
în Parlament, Președinție și Gu-
vern s-au stre-
curat și oameni 
care nu cunosc 
limba română, 
care sunt cer-
tați cu legea, 
cu zeci de do-
sare la fund și 
locul lor este în 
pușcărie, nu în 
fotoliul de par-
lamentar.

Cu siguran-
ță că politica 
necurată o fac 
oamenii cu 
mâinile „mur-
dare”! Este de 
ajuns să facem 
o comparație 
cu anul 1991 
– câți locuitori 
avea RM și câți 
au rămas în 
2021; câți bani 
s-au cheltuit în 
perioada 1991-
2021 inclusiv 
pentru activitatea unui minister 
specializat pentru rezolvarea „pro-
blemei Transnistriei” și care este 
randamentul acestor cheltuieli 
fabuloase; care erau prețurile la 
alimentele de primă necesitate 
– pâine, lapte, ulei, unt, carne 
în 1991 și de câte ori au crescut? 
Câte librării, cinematografe, bi-
blioteci activau în 1991 și câte au 
rămas? 

Cine are nevoie de asemenea 
politicieni-căpușe care au băgat 
țara în datorii externe din care nu 
vor mai putea ieși copiii noștri?

Partea leului din vina pentru 

această situație o are sistemul 
politic, ca să nu spun mafiotic. 
Poporul este manipulat prin toate 
mijloacele moderne de influență 
asupra psihicului – televiziune, 
internet, alimentație publică 
etc. El va suporta consecințele 
unei schimbări, iar beneficiari 
în toate situațiile este o mană de 
oameni mediocri controlați în 
totalitate de serviciile speciale 
care, la rândul lor, sunt dirijate 
de instanțe și mai înalte.

Dacă ar fi să facem o retros-
pectivă a celor întâmplate în viața 
politică din Republica Moldova 
pe parcursul acestor 30 de ani, 
am constata că nu prea au avut 
loc schimbări esențiale politi-
ce. Mai concret, Semion Grosu 
(prim-secretar al CC al PCM) a 
fost înlocuit cu Mircea Snegur 
(secretarul trei al CC al PCM), 
apoi Snegur Mircea este înlocuit 
cu Petru Lucinschi (secretar CC 
al PCUS), apoi Lucinschi Petru a 
fost înlocuit cu Vladimir Voronin 
(prim-secretar al CC al PCRM). 

În consecință, partidul comu-
nist n-a pierdut puterea în acest 
stat pe tot parcursul a cel puțin 
20 de ani, pur și simplu pentru 

prostime a fost 
înlocuit unul 
cu altul, dar 
mama a rămas 
aceeași! Exact 
ca-n cântecul 
„vin ai noș-
tri, pleacă-ai 
noștri, noi ră-
mânem tot ca 
proștii…”.

A p r o p o , 
cu câțiva ani 
înainte de 
proclamarea 
independen-
ței Republicii 
Moldova, în 
perioada ro-
mantică gor-
baciovistă, Co-
mitetul Central 
al Partidului 
Comunist din 
URSS (care 
în majorita-
tea cazurilor 
prevedea din 
timp și alcătu-

ia scenarii pentru desfășurarea 
evenimentelor politice) a trimis 
un document strict secret Comi-
tetului Central al Partidului Co-
munist din Moldova cu o listă de 
personalități, în care se putea avea 
încredere deplină și care trebuia 
antrenate în activitatea politică 
din Moldova. 

Scrisoarea secretă nominaliza-
tă are genericul „Listele activului 
Mișcării democratice pentru sus-
ținerea Rectructurării” și conține 
șase file. 

(va urma)

creți, elaborând proiecte și cereri 
de finanțare pentru diverși actori 
instituționali, ce ar putea aco-
peri, fie și în parte, necesitățile 
financiare și tehnice ale revistei. 
Este de remarcat, în acest sens, 
sprijinul substanțial acordat 
revistei de Institutul Cultural 
Român ,,Mihai Eminescu” din 
Chișinău, de fostul Minister al 
Românilor de Pretutindeni (ac-
tualul Departament pentru Re-
lația cu Republica Moldova) de 
la București, dar și de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării 
(actualul Minister al Culturii) 
de la Chișinău, fapt pentru care 
le mulțumim și pe această cale.

În acest context, este extrem 
de importantă consolidarea oa-
menilor de creație din republică 
în vederea promovării în Parla-
ment a unei legi de finanțare de 
la buget a revistelor de cultură.

La fel de importantă este con-
solidarea în continuare a scrii-
torilor de pe ambele maluri ale 
Prutului, reluarea și eficienti-
zarea colaborării între Uniunea 
Scriitorilor din Moldova și Uni-
unea Scriitorilor din România, 
conform principiului ,,Două state 
– o literatură”, pentru a realiza 
în comun proiecte de anvergură, 
cu prezența colegilor noștri la 
evenimentele culturale naționale 
și internaționale. Astăzi, din pă-
cate, aceste relații de colaborare 
nu mai funcționează ca în primii 
ani de după 1990.

Un lucru extrem de important 
de pe agenda USM e stoparea stă-
rii de degradare a sediului insti-
tuției sub acțiunea timpului și 
a factorilor de uzură, sediu cu 
valoare de patrimoniu istoric și 
cultural. Dorim să le amintim au-
torităților statului că în casă din 
str. 31 August 1989, nr. 98 au avut 
loc primele manifestări pentru a 
oficializa Limba română și reve-
nirea la alfabetul latin, care au 
marcat începuturile renașterii na-
ționale basarabene din deceniul 
9 al secolului XX. Vom depune 
efortul necesar pentru a elabora 
un proiect național de investiții 
financiare din bugetul de stat pri-
vind reparația și utilizarea acestei 
clădiri la capacitățile ei optime, 
în care să organizăm evenimente 
culturale cu participarea tuturor 
uniunilor de creație: spectacole, 
simpozioane, expoziții, proiecții 
de filme, festivaluri, lecturi pu-
blice, lansări de carte și reviste.

Totodată, suntem conștienți 
de faptul că acest proiect este 
costisitor și nu are sorți de iz-
bândă fără sprijinul direct al 
instituțiilor superioare ale sta-
tului: Președinția, Parlamentul 
și Guvernul.

O altă prioritate a noastră este 
extinderea listei scriitorilor care 
beneficiază de indemnizația de 
merit. De asemenea, obținerea 
unui supliment la pensie pentru 
membrii USM, acțiune inițiată 
deja împreună cu reprezentanții 
altor uniuni de creație. În func-
ție de posibilitățile financiare, 
vom relua programul de burse de 
creație, precum și acordarea de 
ajutoare sociale colegilor aflați 
în dificultate. Apărarea de uita-
re a scriitorilor dispăruți dintre 
noi, dar și a scriitorilor în viață 
care se confruntă cu probleme de 
sănătate, cu bătrânețea și singu-
rătatea – iată încă o prioritate, 
una perpetuă, de fapt, pentru 
conducerea USM și a membri-
lor ei...

Trăim un timp al dezechili-

brelor (economice, sociale, sufle-
tești), un timp extrem de dificil 
pentru cultură și literatură. În 
asemenea condiții, administrarea 
unei instituții precum e USM nu 
îți acordă avantaje personale, ci, 
dimpotrivă, îți impune respon-
sabilități și obligații sporite. În 
același timp, funcția de preșe-
dinte al breslei scriitoricești este 
una de prestigiu: orice discuție, 
discurs, dialog, inclusiv cu auto-
ritățile de stat, oricât de înalte 
ar fi acestea, trebuie purtate cu 
cinste și demnitate. Or, atunci 
când președintele tratează o pro-
blemă sau alta cu autoritățile, 
el tratează nu doar în numele 
actualilor membri ai USM, ci al 
tuturor personalităților istori-
ce și literare, care au făcut parte 
din breaslă de-a lungul existenței 
sale timp de un secol.

Desigur, astăzi un adminis-
trator trebuie să întrunească mai 
multe calități, între care: credibi-
litate, corectitudine, perseveren-
ță, echilibru, atitudine demnă. În 
plus, el are nevoie de o echipă 
responsabilă, una de sacrificiu, 
formată din profesioniști animați 
de spiritul de echipă și capabili 
de a pune interesele breslei mai 
presus de interesele personale. 
Cu majoritatea membrilor USM 
am fost și continui să fiu în cele 
mai bune relații. Am reacționat 
ori de câte ori mi-au solicitat 
sprijinul. Pe unii i-am susținut 
cu un cuvânt spus din suflet sau 
cu o strângere prietenească de 
mână, pe alții i-am ajutat finan-
ciar, și nu neapărat în calitatea 
mea de vicepreședinte al USM. 

La un om de creație, trebuie să 
recunosc, am prețuit, înainte de 
toate, calitățile lui umane, apoi 
valoarea artistică a operei sale. 
Asta deoarece întotdeauna au 
existat confuzii între cantitate și 
calitate, între succes și valoare. 
Iar în condițiile libertății de expri-
mare de azi, oferită de rețelele de 
comunicare, aceste confuzii sunt 
mai evidente ca oricând. Desigur, 
orice om de creație trebuie să se 
afirme plenar și să fie apreciat ca 
artist, dar aceasta concomitent 
cu afirmarea sa ca om de cultură, 
ca om al cetății, ca membru ac-
tiv al breslei din care face parte. 
Iată de ce în relațiile cu colegii de 
breaslă voi miza și în continuare 
pe calitățile lor umane, dublate, 
bineînțeles, de inteligență, talent 
și valoare literară.

Admit faptul că nu toți cole-
gii de breaslă sunt satisfăcuți de 
prestația mea de până acum, co-
legi cărora încă n-am reușit să le 
exprim admirația și să-i conving 
cât de mult le apreciez munca 
de creație. Voi întreprinde tot 
ce îmi va sta în puteri să-i fac 
pe aceștia să-și schimbe opiniile 
eronate. Și nu doar în privința 
mea, ca scriitor și administrator, 
ci, înainte de toate, în privința 
instituției noastre. Acest lucru va 
fi posibil, bineînțeles, doar dacă 
îmi veți oferi atât votul, cât și 
sprijinul dumneavoastră în noua 
mea funcție. 

Respectul profund față de Li-
teratură (scrisă și înțeleasă cu 
majusculă) și față de creatorii 
ei dintotdeauna, experiența ma-
nagerială, cunoașterea modului 
de funcționare și administrare a 
USM, precum și unele însușiri 
personale, despre care nu e toc-
mai locul potrivit să vorbesc, toa-
te acestea pot constitui o șansă – 
șansa de reușită a întregii bresle 
scriitoricești. Vă mulțumesc!

Mai concret,

Semion Grosu 
(prim-secretar 
al CC al PCM) a 
fost înlocuit cu 
Mircea Snegur 

(secretarul trei al 
CC al PCM), apoi 

Snegur Mircea este 
înlocuit cu Petru 

Lucinschi (secretar 
CC al PCUS), apoi 

Lucinschi Petru 
a fost înlocuit cu 

Vladimir Voronin 
(prim-secretar al CC 

al PCRM). 
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Vreau tatuaj 

Ce se întâmplă 
în timpul unei sesiuni 
de tatuare?

La început va avea loc o consul-
tație cu privire la modelul tatua-
jului, stilul, mărimea, culoarea și 
amplasamentul său. De asemenea, 
trebuie avută în vedere toleran-
ța individuală la durere, întrucât 
unele locuri sunt mai dureroase 
decât altele. Printre cele mai du-
reroase zone se numără fruntea, 
gâtul, coloana, coastele, degete-
le, gleznele și dosul piciorului (în 
general, zonele osoase sau cele 
aflate în vecinătatea structurilor 
osoase).

În timpul acestei consultații, 
trebuie acordată atenție atât cu-
rățeniei din studio, cât și igienei 
personale a tatuatorului. Artistul 
tatuator are obligația ca obiecte-
le care intră în contact cu pielea 
clientului să fie noi, neatinse de 
alte persoane. În această categorie 
intră acele de tatuare, mănușile 
purtate de tatuator, lama de ras cu 
care va fi epilată pielea înainte de 
aplicarea șablonului și materialele 
folosite pentru curățare.

La rândul său, clientul nu are 
voie să consume medicamente 
precum aspirină sau ibuprofen, 
întrucât acestea au ca efect subție-
rea sângelui (cresc riscul de hemo-
ragie) și nici alcool cu minimum 
24 de ore înaintea tatuării.

După terminarea consultați-
ei, tatuatorul va conduce clientul 
către zona de tatuare și acesta va 

fi așezat pe o masă sau un scaun. 
Următorul pas este aplicarea unei 
soluții antiseptice pe tegumentul 
ce urmează a fi tatuat, urmat de 
epilarea zonei cu o lamă de uni-
că folosință. Apoi va fi poziționat 
șablonul și artistul va începe pro-
cesul de tatuare. După termina-
rea tatuajului, zona va fi învelită 
cu o folie de plastic ce are rol de 
protecție. 

Îngrijirea tatuajului

Procesul de îngrijire începe 
imediat după finalizarea tatu-
ajului, prin acoperirea cu folia 
de protecție. Urmează o serie 
de reguli pe care clientul are 
obligația să le respecte, întrucât 
pielea proaspăt tatuată este sus-
ceptibilă la infecții și la dezvol-
tarea cicatricilor. Zona tatuată 
trebuie spălată cu apă călduță și 
săpun antibacterian, urmând a fi 
aplicată o cremă hidratantă care 
nu trebuie să conțină alcool sau 
parfum. În timpul procesului de 
vindecare trebuie evitată purta-
rea hainelor strâmte, expunerea 
la soare, înotul în mare sau în 
piscină. 

Ce implică procesul 
de vindecare?

Vindecarea unui tatuaj poate 
dura între patru și șase săptămâni 
și implică trei stadii:

1. În prima săptămână, zona ta-
tuată va fi inflamată și dureroasă 

Tatuajele reprezintă o modalitate de 
exprimare a propriei individualități, 
o formă de artă care va fi purtată 
permanent la suprafața pielii. Totuși, 

procesul de tatuare nu este lipsit de riscuri și 
există o serie de aspecte care trebuie avute în 
vedere înaintea luării deciziei de a vă tatua.

Cum reducem dependența de zahăr 
și care sunt pericolele acesteia?

la atingere, iar către finalul celor 
șapte zile poate apărea o crustă 
(dezvoltarea acesteia poate fi pre-
venită prin aplicarea unei creme 
hidratante).

2. A doua etapă (durează până 
la două săptămâni) este marcată 
de apariția unei senzații de mân-
cărime, iar eventualele cruste for-
mate vor cădea.

3. Etapa finală, în care tatuajul 
apare vindecat și urmează să se 
clarifice. 

Riscuri și complicații 
frecvente

Câteva dintre simptomele care 
pot apărea după efectuarea unui 
tatuaj includ:

mâncărime;
durere sau senzație de înțe-

pătură;
mici umflături;
reacții alergice;
granuloame de corp străin. 
Complicațiile procesului de 

tatuare se împart în funcție de 
etiologie în infecțioase și nein-
fecțioase.

1. Complicațiile infecțioase
Pot apărea în urma pătrunderii 

în piele a unor microorganisme 
prin intermediul acului de tatuare. 
Acestea pot fi evitate în totalitate 
prin utilizarea acelor sterile. De 
asemenea, bacteriile își pot avea 
sediul pe pielea clientului (de ace-
ea se dezinfectează tegumentul 
înainte de aplicarea șablonului), 
precum și în cerneala de tatuare.

Infecțiile sunt fie locale, ma-
nifestate prin apariția puroiului 
sau a unor bule care poartă denu-
mirea de impetigo, fie sistemice, 
când bacteriile intră în sânge și 
pot conduce către sepsis.

Microorganismele transmise 
cel mai frecvent în timpul tatu-
ării sunt:

stafilococi și streptococi (bac-
terii formatoare de puroi);

E. coli;
virusurile hepatice B și C.

2. Complicațiile 
neinfecțioase

Acestea se pot manifesta prin 
apariția unor reacții locale sau a 
unor boli sistemice.

Local, clientul poate observa 
următoarele tipuri de reacții:

îngroșarea sau aspectul reliefat 
în anumite zone ale tatuajului;

inflamație și creșterea cantită-
ții de cheratină (hipercheratoză);

zone necrotice sau ulcerate;
umflarea zonei (cel mai frec-

vent, a unui membru) din cauza 
obstrucției drenajului limfatic;

furnicături în cazul lezării unui 
nerv;

cicatrici.
Bolile sistemice care pot apă-

rea după tatuare sunt: dermatită, 
urticarie alergică, psoriazis sau 
eczeme. 

Cum se îndepărtează un 
tatuaj nedorit?

Procedura constă în utilizarea 
unui laser care fragmentează gra-
dat cerneala din piele, ducând în 
final la dispariția culorii. Pentru 
îndepărtarea în întregime este ne-
voie de aproximativ zece ședințe, 
însă există riscul ca unele tatuaje 
să nu poată fi șterse în totalitate. 

romedic.ro

Consumat în cantități ridicate, zahă-
rul devine dintr-o substanță care ne oferă 
plăcere şi energie un adevărat „ucigaș” din 
umbră, responsabil nu doar pentru boli 
precum diabetul, ci şi pentru afecțiuni 
precum demența, bolile cardiovasculare 
sau ale ficatului. Ce înseamnă un consum 
ridicat? Din nefericire, potrivit statisticilor, 
consumul mediu de zahăr se învârte în jurul 
valorii de 35 kg pe an, adică mai mult de 
20 de cubulețe de zahăr pe zi.

Un studiu recent publicat în American 
Journal of Cardiac Science atrage aten-
ția asupra unei descoperiri îngrijorătoare 
– zahărul ar putea fi mult mai periculos 
decât sarea pentru sistemul cardiovascu-
lar. Acesta cauzează creșterea tensiunii 
arteriale, iar o dietă ce reduce consumul 
de zahăr ar putea avea beneficii importante 
pentru pacienții care suferă de acest tip 
de afecțiuni.

Reducerea consumului de zahăr nu este 
însă o ţintă foarte ușor de atins. Este cu-
noscut faptul că acesta creează dependență, 
atât psihică, cât şi fizică. La fel ca şi în cazul 
altor tipuri de dependență, stoparea con-

sumului poate cauza simptome de sevraj.
Ce putem face pentru a normaliza canti-

tatea de zahăr pe care o consumăm şi pentru 
a ne echilibra sănătatea?

3 sfaturi utile pe care le putem aplica pe 
o perioadă de câteva săptămâni sau luni.

1. Scoateți din alimentație băuturile 
răcoritoare dulci. Multe dintre cele mai 
populare băuturi carbogazoase au un con-
ținut extrem de ridicat de zahăr, de pes-

te 100 de grame 
per litru, ceea ce 
se transformă în 
cantități impresi-
onante pe termen 
lung. Înlocuiţi 
aceste băuturi cu 
ceaiuri neîndulci-
te, apă sau sucuri 
naturale. Pe lângă 
un plus de vitami-
ne veți elimina şi 
o sursă majoră de 
zahăr din dietă.

2. Scăpați de 
batonul de cio-
colată şi caramel, 

brioșe sau de checul pudrat cu zahăr. Ape-
lați la fructe şi, la nevoie, la ciocolata nea-
gră pentru o tranziție mai ușoară. Păstrați 
mereu la îndemână fructe ușor de consu-
mat, cum ar fi bananele sau merele pentru 
momentele în care simțiți că tentația e prea 
mare. De multe ori, alimente aparent sănă-
toase pot avea un nivel neașteptat de zahăr, 
de aceea este recomandat să consulți atent 

eticheta înainte de a achiziționa mâncarea. 
Reduceți cantitatea de carbohidrați simpli, 
care au la rândul lor un efect similar cu 
cel al zahărului pentru organism. La ce ne 
referim prin carbohidrați simpli – alimente 
de tipul pâinii albe şi a pastelor făinoase.

3. Schimbați permanent stilul de viață. 
Ați reușit să eliminați o mare parte din 
zahăr din alimentație, aveți mai multă ener-
gie, vă bucurați de noua aromă a fructelor 
sau a ceaiului care până acum părea extrem 
de fad. Este extrem de important însă ca 
noile obiceiuri să fie unele de lungă durată, 
ci nu doar o cură de o lună sau două. Este 
normal să mai aveți momente în care să vă 
faceți o bucurie cu o felie de tort de cioco-
lată, însă trebuie să rețineți că ţinta finală 
este o viață sănătoasă, departe de efectele 
nocive ale consumului excesiv de zahăr.

Ziua Mondială a Diabetului este mar-
cată anual la nivel global în data de 14 
noiembrie, fiind o inițiativă cu ocazia 
căreia publicul este informat despre mă-
surile de prevenire şi gestionare a acestei 
afecțiuni.

saptamanamedicala.ro

Ce trebuie să știi înainte de a-ți face un tatuaj
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Judocanul 
Dorin 
Goțonoagă, 
pe podiumul 
european

Compatriotul nostru Dorin 
Goțonoagă (cat.81 kg) a cuce-
rit medalia de bronz la Cupa 
Europei de judo, desfășurată 
în zilele de 7 și 8 august curent 
la Orenburg, Rusia. În prima 
sa luptă la acest turneu, el l-a 
învins pe atletul din Federația 
Rusă, Islam Nafedzov, ca apoi 
să treacă de un alt reprezentant 
al gazdelor, Gheorghi Elbakiev. 
În semifinale, Goțonoagă a 
cedat în fața olandezului Jim 
Heijman, viitorul câștigător 
al competiției. În finala mică, 
atletul nostru l-a surclasat prin 
ippon pe Ashab Hadjimuradov, 
judoka din Rusia. 

Natalia 
Munteanu, 
deținătoare 
a Cupei 
Belarus

Portarul echipei Dinamo-B-
GUFK Minsk, Natalia Mun-
teanu, a intrat în posesia Cupei 
Belarusului la fotbal feminin. 
Clubul său a învins în finala dis-
putată pe 6 august a.c. formația 
FC Minsk, scor 5-0. Conațio-
nala noastră a fost integralistă 
pe întreaga durată a meciului. 
Reamintim că în acest an Na-
talia a fost desemnată drept cel 
mai bun goalkeeper în cadrul 
campionatului, ea mai având în 
palmares trofeul de campioană 
a acestei țări, fiind și deținătoa-
rea Cupei și Supercupei Belaru-
sului.

Tenismana 
M-I. Cheibas 
a câștigat Cupa 
My Wishes

Tenismana moldoveancă 
Maria-Iustina Cheibas s-a clasat 
pe locul I la Cupa My Wishes, 
categoria Green (Under-10), 
turneul având loc în perioada 
7-8 august curent la București, 
România. Tânăra sportivă se 
află la prima participare la o 
competiție desfășurată în afara 
republicii, învingând absolut 
în toate meciurile. Anterior, 
o altă sportivă în formare din 
R. Moldova, Lia Belibova, a 
câștigat Turneul internațional 
B&B Cup 2021, din seria Ten-
nis Europe, care s-a derulat în 
perioada 26 iulie - 1 august la 
Zlin, Cehia. În finalul categoriei 
U-12, ea învins-o cu 6-1, 6-1 pe 
reprezentanta gazdelor, Rozalie 
Vrajikova.

De fapt, „bronzul” cucerit de 
Serghei Tarnovschi este o reali-
zare de excepție, dată fiind „ma-
rea” grijă pe care o poartă statul 
mioritic sportivilor noștri de la 
Independență încoace. Ce-i drept, 
aceeași grijă o poartă și cetățenilor 
proprii în general, așa că aici nu 
miroase a vreo discriminare.

Regată de vis

Distincția de bronz a Moldovei 
a venit în penultima zi a compe-
tițiilor, pe 7 august a.c., din par-
tea unui sportiv naturalizat, în 
proba de canoe pe distanța de 1 
000 de metri (în 4:06.069 min.), 
fiind dobândită după o pregătire 
asiduă ce a durat pe parcursul a 
două cicluri olimpice.

„Această medalie demonstrea-
ză faptul că cinci ani în urmă nu 
din întâmplare am urcat pe po-
diumul de la Rio de Janeiro. Am 
arătat că merit distincția respec-

Final de Jocuri

tivă și sunt fericit că am reușit 
acum să obțin o asemenea rea-
lizare pentru Moldova. A fost o 
finală extrem de dificilă, care veni 
după o semifinală de-a dreptul 
extenuantă, cu participarea celor 
mai buni canotori ai momentului: 
campioni olimpici, mondiali și 
europeni. Ca să fiu sincer, inițial 
mi-am propus doar să trec de se-
mifinale, după care m-am gândit: 
fie ce-o fi, voi face tot ce-mi stă 
în puteri. În etapa decisivă a fost 
foarte cald și în același timp era 
un vânt puternic, ceea ce a îngreu-
nat mult regata, făcând-o în mare 
parte imprevizibilă”, a remarcat 
Serghei Tarnovschi.  

Reamintim că în semifinale 
el a evoluat cu multă încredere, 
clasându-se pe poziția a doua, în 
urma brazilianului Isaquias Quei-
roz dos Santos, care ulterior a și 
devenit campion olimpic cu rezul-
tatul de 4:04.408 min., în posesia 
medaliei de argint intrând chine-
zul Hao Liu (4:05.724). Iar lupta 
pentru locul 3 premiant s-a do-
vedit deosebit de strânsă. Astfel, 
în stilu-i caracteristic, sportivul 
nostru începu destul de prudent 
cursa, parcă adormind vigilența 
concurenților. După primii 250 de 
metri, el se afla pe poziția a șasea, 
iar către jumătatea distanței urcă 
pe locul cinci. Încă după 250 m, 
Serghei Tarnovschi era al patru-
lea, pentru ca pe ultimul segment 

de regată să accelereze într-o ma-
nieră pe cât de impresionantă pe 
atât de incredibilă, întrecându-l la 
mustață pe francezul Adrien Bart 
cu 102 miimi de secundă. 

Și echipajul feminin 
e pe val

În aceeași zi, a evoluat în faza 
finală și echipajul nostru femi-
nin la canoe (500 m), alcătuit din 
Daniela Cociu și Maria Olărașu, 
aflate la prima lor participare 
olimpică. În prima cursă, din 
sferturi de finală, ele s-au clasat 
pe locul 4, iar în cea de-a doua – 
pe poziția secundă, calificându-se 
astfel în semifinale. În această 
fază, conaționalele noastre au 
reușit să se situeze pe locul 4 și 
să acceadă în marea finală, o re-

alizare cu adevărat mare pentru 
două sportive debutante la cel mai 
grandios eveniment sportiv de pe 
mapamond! În etapa decisivă a 
regatei, Daniela Cociu și Maria 
Olărașu au obținut al șaptelea re-
zultat (2:01.750 min.), devansând 
echipajul Comitetului Olimpic din 
Rusia.

În clasamentul general pe me-
dalii s-a impus delegația SUA (39 
distincții de aur, 41 de argint și 
33 de bronz), ea fiind urmată de 
China (38, 32, 18) și Japonia (27, 
14, 17). Moldova s-a situat pe locul 
86, împreună cu încă șapte țări 
(Botswana, Burkina Faso, Coasta 
de Fildeș, Ghana, Grenada, Kuweit 
și Siria). Din fostele republici so-
vietice, doar Tadjikistan nu a luat 
nicio medalie și se află în spatele 
nostru.

Republica Moldova are o medalie la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, ceea ce 
reprezintă pentru sportul autohton o 
întrerupere a perioadei de secetă pe 

acest tărâm, perioadă ce a început încă la JO de 
la Londra 2012, de unde atleții noștri au revenit 
fără mare glorie.

Iulian BOGATU

Sheriff Tiraspol a obținut pe 
10 august curent o victorie isto-
rică în fața titratei echipe Steaua 
Roșie Belgrad (Serbia), deținătoa-
rea Cupei Campionilor Europeni 
în sezonul 1990/1991. Pentru a 
se califica în etapa următoare, 
campioana Moldovei avea nevoie 
doar de victorie, după remiza de 
săptămâna trecută de la Belgrad 
(1-1 în tur).

De remarcat că și oaspeții, con-
duși de pe banca tehnică de antre-
norul Dejan Stanković, legendarul 
jucător care în 2010 a câștigat cu In-
ter Milano Liga Campionilor UEFA, 
aveau nevoie să înscrie pentru a 
spera să învingă în dubla manșă 
cu „viespile”. După un început de 
meci prudent și echilibrat, pe la mij-
locul reprizei, presiunea formației 
Ţrvena Zvezda a devenit tot mai 
sufocantă, fazele periculoase perin-
dându-se cu repeziciune la poarta 
apărată de Georgios Athanasiadis. 

În scurt timp însă discipolii 
antrenorului Yury Vernydub au 
reușit nu doar să stabilizeze jocul, 
ci să-și creeze câteva momente de 

toată frumusețea, punând adver-
sarul în mare dificultate. Astfel, în 
minutul 30, Frank Castañeda reuși 
o interceptare la mijloc de teren, 
oferi o pasă inteligentă lui Adama 
Traoré, care la rândul său schimbă 
flancul acțiunii, servindu-l magis-

tral pe Henrique Luvannor, doar 
norocul salvându-i pe oaspeți de 
un gol ca și făcut. Apoi, în timpul 
adăugat, echipa de pe malul Nis-
trului a obținut dreptul la lovitură 
liberă. Castañeda centră înspre 
careul mic, iar Danilo Arboleda a 

trimis cu capul mingea în plasă, pe 
o traiectorie de o boltă neverosimi-
lă: 1-0 pentru Sheriff, iar cei peste 
cinci mii de spectatori prezenți în 
tribune erau în delir. 

În mitanul secund, echipa oas-
pete a întreprins acțiuni repetate 
de întoarcere a rezultatului, toate 
fiind dezamorsate de defensiva 
gazdelor. Mai mult decât atât, 
formația din Tiraspol și-a creat 
mai multe situații de gol, de câ-
teva ori contraatacând extrem de 
periculos, nepermițând astfel ad-
versarilor să-și concentreze masiv 
forțele în atac. 

Este de menționat că formația 
tiraspoleană a trecut pentru prima 
dată de trei runde preliminare în 
Liga Campionilor, în faza play-off 
urmând să se confrunte cu clubul 
Dinamo Zagreb (Croația). Meciul 
tur se va desfășura pe 17 august 
a.c. la Tiraspol. Învingătoarea 
dublei manșe își va asigura un 
loc în grupele UEFA Champions 
League, iar învinșii vor juca în 
Liga Europei. 

Iulian BOGATU

Sheriff a acces în faza play-off 
a Ligii Campionilor 
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua 
publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica 
„Te caut”, care conține mesajele 
celor care se află în aceeași situ-
ație 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 scri-
soare pe adresa redacției GAZETA 
de Chișinău, mun. Chișinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. 

De aceea aș vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să 
cunosc o femeie potrivită vârstei mele, născută în 
anii 1945-1948, gospodină, educată, care să iubească 
plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva 

la țară, anul nașterii 1962-1963, cu înălțimea de la 
164 cm până la 176 cm, care poate avea și copii. Sunt 
născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

„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 susținător 
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 cu-

prinsă 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)

Tânăr de 24 de ani își caută jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi eli-

berat. Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care și-ar 
dori o familie. Sunt un băiat liniștit. (07)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgo-

lioasă, 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 la sol în 
raionul Telenești. Una dintre condiții este ca femeia 
să treacă cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta 

până la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de mu-
nicipiul Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon 
lăsat la redacție. (11)

Soția pleacă în interes de serviciu, lăsându-și soțul să se ocupe 
de casă. Soțul îl scoală pe copilaș de dimineață, îi face micul dejun 
și îl ia de mână să îl ducă la grădiniță.

La grădiniță, educatoarea îi spune că acest copil îi este necu-
noscut. Îl duce la o altă grădiniță și apoi la a treia. Când ies de la 
a patra grădiniță, copilul îi spune:

– Tăticule, încă o grădiniță și eu astăzi chiar că întârzii la școală.

– Trebuie să vă iau tensiunea.
– Dom’ doctor, și ieri mi-ați luat-o.
– Și cât a fost?
– Zece lei!

Tulburare de personalitate…
Sufletul merge la mare… și corpul merge la muncă!

- Am amigdalită emoțională!  
- Ha-ha... ce-i aia?  
- Nu te pot înghiți...

– Vă temeți de criza financiară?
– După 30 de ani de căsnicie, nu mă mai tem de nimic!

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 – gazetadechisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Prin prezenta, în temeiul art. 100, 108 și art. 276/2 alin. (3) din 
Codul de procedură civilă, Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, dis-
pune comunicarea publică pârâtului Nicolae Rusu, domiciliat în satul 
Săseni, raionul Călărași, despre examinarea cauzei civile intentată 
la acțiunea reclamantului Ana Cuculescu împotriva lui Nicolae Rusu 
cu privire la încasarea datoriei în mărime de 10743,85 lei.

Se comunică pârâtului că cauza se va examina în procedura cererilor 
cu valoare redusă, în procedura scrisă, fără citarea participanților 
la proces. 

Pârâta se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data 
comunicării publice, pe adresa Judecătoriei Strășeni, cu sediul în or. 
Călărași, str. Alexandru cel Bun 153, biroul 01, și a reclamantului, 
o referință, precum și toate probele necesare, în două exemplare 
de copii de pe ea și de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii 
referinței în termenul stabilit de instanță, pârâtul este decăzut din 
dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar 
cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecătorul Judecătoriei Strășeni – Valeriu Arhip 

C o m u n i c a r e  p u b l i c ă

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
14.08 „Prințesa Broască” de N. Ghernet, ora 11.00.
21.08 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00.

A f i ş
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Vorbești deschis despre 
modul în care urmează să 
acționezi și faci cercetări 
amănunțite în acest sens. 
Este evident pentru tine 
faptul că romantismul și 
confortul psihic din rela-
ția personală te ajută să faci 
față provocărilor. Intriga 
din anumite relații de prie-
tenie te face să fii mult mai 
atent la propriile emoții.

Venus va fi destul de 
activ în casa familiei. Vei 
fi nevoit să iei decizii im-
portante în acest sector al 
vieții. În fața ta se așterne 
o lume întreagă ce se lasă 
explorată. Te afli sub influ-
ența dorinței de a călători. 
Visezi cu ochii deschiși la 
mii de destinații, deși știi 
că în acest moment al vieții 
nu este loc de o asemenea 
pauză.

Modul în care se alini-
ază planetele în perioada 
următoare te va face să 
pierzi controlul asupra pro-
priului echilibru. Ești mult 
prea categoric cu anumite 
persoane, deși știi că acest 
comportament atrage după 
sine doar reacții negative. 
Abordarea cea mai evidentă 
în raport cu anumite situații 
nu este întotdeauna și cea 
care se recomandă.

Pentru zodia ta, nu exis-
tă o perioadă mai bună a 
anului în care să îți îndrepți 
atenția către familie și 
propriile nevoi emoționa-
le. Deși este posibil ca în 
anumite contexte în care 
te vei afla să nu reușești să 
îți expui ideile, în această 
săptămână te mulțumești 
cu șansa de a cunoaște oa-
meni deosebiți din punct de 
vedere profesional.

Pe parcursul zilelor ur-
mătoare, nu este indicată o 
confruntare directă. Riști 
mult prea mult doar pentru 
a da curs sentimentului de 
revoltă pe care îl resimți pe 
moment. Această săptămâ-
nă este una „luminoasă” 
pentru tine. Indiferent de 
ceea ce vei trăi, armonia se 
va întoarce în viața ta. Nu 
poți face nimic pentru a-i 
schimba pe cei din jur. 

Convingerea în raport cu 
ceea ce îți dorești te ajută să 
faci întotdeauna ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea 
ta. Tot ceea ce trăiești în 
această perioadă te ajută 
să descoperi lucruri noi 
despre tine. Acest proces de 
auto-descoperire în care te 
afli este generator de stări 
confuze și de multe între-
bări la care nu ai răspuns. 
Ai răbdare cu tine!

Când credeai că ai ajuns 
la un echilibru, îți dai sea-
ma că acest sentiment nu 
este de fapt unul autentic. 
În familie au loc în fiecare 
zi conflicte pe care nu reu-
șești să le înțelegi. Mai mult 
decât atât, agitația în care 
te transpun te fac să te re-
tragi și să te concentrezi pe 
propria stare de bine.

Încă de la începutul săp-
tămânii la birou ai de luat 
decizii importante. Acestea 
este posibil să îți afecteze 
viitorul profesional. În-
cearcă să privești lucrurile 
în perspectivă și nu te lăsa 
„cucerit” de promisiunile 
exagerate pe care le pot pre-
supune anumite direcții de 
acțiune.

Ești blocat în esența 
anumitor întâmplări și încă 
acționezi prin prisma lor. 
Ai nevoie de apreciere con-
stantă din partea celor din 
jur pentru a fi în armonie cu 
propria persoană. Această 
condiționare este pericu-
loasă pe termen lung. În 
weekend este de preferat 
să te odihnești, renunțând 
la planurile stabilite.

Chiar dacă te simți con-
strâns de anumite reguli, 
încearcă să îți dai seama 
de importanța lor. În peri-
oada următoare vor exista 
conflicte definitorii pentru 
relația ta actuală. Trebuie să 
încerci să îți dai seama ce 
anume îți dorești de la cel 
de lângă tine. Așteptările 
tale ating un apogeu greu 
de atins. 

Frica de eșec te ține în 
spate pe plan profesio-
nal. Ajungi să simți prea 
multă presiune pe umerii 
tăi. Încearcă să găsești un 
echilibru atunci când vine 
vorba de viața ta personală 
și carieră. Lucrurile se pot 
înrăutăți dacă pierzi contro-
lul asupra unor aspecte pe 
care tu le consideri totuși 
ca fiind banale.

Starea emoțională din 
această săptămână poate fi 
de fapt acea nevoie de repaus 
pe care o trăim cu toții oda-
tă cu încheierea unui capitol 
important. Schimbările în 
mare viteză vor fi parte ac-
tivă din activitatea ta zilnică. 
Ești mult prea sensibil pen-
tru societatea în care trăim. 
Duci bătălii dure cu propriile 
sentimente și emoții.

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

Elena era al patrulea copil și 
unica fiică în familia Ursu de prin 
părțile Unghenilor. Frații mai 
mari aveau prietenii lor, jocurile 
lor, când a venit pe lume micuța. 
La început se uitau la ea ca la o 
păpușă, iar când a crescut și voia 
să li se alăture la joacă, nu o ac-
ceptau. Așa că Elena și-a petrecut 
copilăria aproape în singurăta-
te, părinții fiind mereu ocupați 
la serviciu. Și această copilărie, 
mai mult fără supraveghere, a 
făcut-o mai băiețoasă. 

Catinca și Vlad

Catinca și Vlad au crescut în 
aceeași mahala, într-un sat de la 
nordul republicii. Ambii prove-
neau din familii de plugari și au 
avut reușită bună la școală. Vlad, 

la fel ca Elena, a crescut mai mult 
de unul singur, pentru că nu avea 
nici frați și nici surori. Părinții 
săi, vara, erau ocupați mereu cu 
muncile câmpului, iar iarna – cu 
treburile gospodărești. 

Însă copilăria lui Vlad a fost 
total diferită de cea a Elenei. Dacă 
primii ani de viață ai Elenei s-au 
derulat în concordanță cu niște 
precepte pedagogice, încurajată 
încă de la grădiniță să citească, să 
meargă la școala de muzică, Vlad 
era lăsat să pască bobocii, uitând 
de ei și hoinărind pe drumurile 
satului cu alți copii de vârsta lui. 
Părinții nu l-au îndemnat la lec-
tură ori să ia lecții de pian.

Spre deosebire de cei doi, Ca-
tinca a fost înconjurată de două 
surori mai mari și două mai mici. 
Atunci când era îndărătnică, 
mama o pedepsea și tot mama 
era în preajmă în momentele mai 
dificile pentru a-i oferi dragos-
te și mângâiere. Poate de aceea 
Catinca avea întotdeauna liniște 
sufletească și era mult mai calmă 
decât prietena ei, Elena.

La facultate

Dumnezeu a rânduit ca între 

Prietenul din copilărie, 
cea mai mare avuție

aceste trei suflete să se lege o 
frumoasă prietenie la facultate. 
Pe timpuri, în lunile de toamnă, 
studenții plecau să dea o mână de 
ajutor gospodăriilor agricole la 
strânsul roadei. Anume în această 
perioadă, în anul întâi, Elena s-a 
apropiat de Catinca și de Vlad, 
care erau mereu împreună. Au 
fost primii colegi cu care a făcut 
cunoștință. 

Fată vioaie, frumoasă, inte-
ligentă, cu un remarcabil simț 
al umorului, îl făcea pe Vlad să 
roșească de fiecare dată când se 
întâlneau. Băiatul, la acea vreme, 
era serios, retras și foarte timid 
în prezența fetelor. Excepție făcea 
doar Catinca, cu care se cunoșteau 
de mici. 

Anii treceau și prietenia celor 

trei se consolida. În anul V, Vlad a 
devenit foarte atașat de Elena, iar 
peste câteva luni s-a îndrăgostit. 
În pofida contrastului dintre felul 
cum înțelegeau să-și trăiască via-
ța, către sfârșitul studiilor Vlad a 
cerut-o pe Elena în căsătorie. Vă-
zând mai bine cum stau lucrurile, 
Catinca i-a zis atunci: „Vlad, nu 
te supăra, dar vreau să-ți spun că 
faci o greșeală. Elena e o prietenă 
bună, dar nu este perechea ta. Veți 
fi, poate, un cuplu, dar niciodată 
suflete-pereche”. 

Vlad n-a ținut cont de sfatul 
prietenei și, după examenele de li-
cență, și-a invitat colegii la nuntă. 
Aceștia au căscat gurile a mirare, 
deoarece așteptau ca Vlad să se 
căsătorească cu Catinca, care a 
manifestat întotdeauna mai multă 

Nina NECULCE
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înțelegere față de el decât Elena. 
Peste o lună, și Catinca s-a măritat 
cu Andrei, un băiat din același an.

O căsnicie destrămată

După absolvirea facultății, cele 
două cupluri au rămas în capi-
tală. Toți trei lucrau la același 
spital. Duminicile și sărbătorile 
le petreceau împreună, fiecare 
arătându-se încântat de această 
prietenie. Și dacă în familia Catin-
căi lucrurile mergeau ca la carte, 
căminul lui Vlad, după cinci ani, 
a început să scârțâie. 

În compania prietenilor se pre-
făceau că trăiesc cele mai fericite 
momente, în realitate însă deza-
cordurile dintre cei doi luau am-
ploare. Dragostea care i-a animat 
la începutul căsătoriei s-a spulbe-
rat repede. Nici venirea pe lume a 
celor doi copii nu a putut cimenta 
căsnicia, devenită în scurt timp 
pur formală. 

Frumoasă și elegantă și după ce 
a născut, Elena s-a implicat în mai 
multe proiecte sociale. Aceasta a 
ajutat-o să capete și mai multă 
încredere în sine și să devină, în 
scurt timp, o persoană importan-
tă, solicitată mereu în diverse ac-
tivități. În jurul ei roiau bărbați 
cu funcții înalte. Firește, Vlad nu 
putea privi cu indiferență la toate 
acestea. A devenit gelos. Îi contro-
la pe ascuns telefonul. Descoperi 
câteva numere inexplicabile, care 
l-au pus pe gânduri...  

(va urma)

Au învățat în aceeași grupă toți trei. Erau 
nedespărțiți la ore și la petrecerile 
studențești care se organizau la cămin și 
în cadrul facultății. Toți colegii credeau 

că Vlad se va căsători cu Catinca deoarece se 
potriveau de minune, dar el a ales-o pe Elena.
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Misterul anulat

Uscarea, căderea fructelor abia 
formate la castraveți: cauze

Fructele de castravete se pot îngălbeni 
și pot cădea din diverse motive. Unele 
dintre ele nici nu depind de eforturile 
legumicultorului.

telor de castraveți pot fi semin-
țele de proastă calitate.

În special, surprize neplăcute 
pot veni din partea hibrizilor par-
tenocarpici „multifuncționali”, la 
care, indiferent de modul în care 
lucrați, este foarte greu să obțineți 
un rezultat bun.

De exemplu, pe ambalaj pot fi 
indicate recolte bogate, însă, în 
loc de florile feminine promise, 
„partenocarpicul” aruncă florile 
masculine în ciorchini (deși, în 
principiu, un astfel de hibrid nu 
ar trebui să le aibă), atunci pur și 
simplu ați achiziționat un produs 
de calitate proastă.

În acest caz, cel mai bine e să 
înlăturați plantele pentru că ob-
ținerea recoltei bune va fi extrem 
de anevoioasă.

Lăstarii formați 
sunt prea lungi

Acest lucru este valabil în prin-
cipal pentru plantele sădite puțin 
înainte de termen. Al doilea factor 
ține de fluctuațiile accentuate ale 
temperaturii.

Ambele circumstanțe afectea-
ză negativ capacitatea culturii de 
a absorbi substanțele nutritive, 
drept urmare, ovarele primesc mai 
puțină nutriție și umiditate.

Situația este ușor de îmbunătă-
țit. Îndepărtați toate frunzele, sub 

care au căzut deja ovarele, precum 
și copileții. Presărați ușor partea 
aceasta a lăstarului cu sol, dar ast-
fel încât în   timpul udării apa să nu 
înlăture solul.

Acest lucru este necesar pentru 
ca planta să formeze noi rădăcini 
situate mai aproape de părțile ce 
formează fructe.

Deci, veți oferi ovarelor existen-
te șansa de a crește mai puternic și 
de a spori probabilitatea de fruc-
tificare completă pentru cele care 
se află în proces.

Dacă creșteți castraveți pe spa-
lier vertical, îndepărtați lăstarul de 
pe spalier, eliberați segmentul de 
lăstar ce are castraveți de frunze și 
copileți, îndepărtați cu grijă stratul 
superior de pământ de la rădăcina 
lăstarului și puneți lăstarul sub 
forma unui cerc în groapa formată.

Apoi, umpleți-o cu sol.

Udarea incorectă 
a plantelor de castraveți

Castraveții adoră umiditatea 
și se dezvoltă slab fără cantitatea 
de apă de care au nevoie. Prin ur-
mare, dacă nu-i udați cu cantități 
suficiente de apă, este posibil să nu 
se dezvolte până la capăt fructele.

Cu toate acestea, același lucru se 
întâmplă în timpul udării excesive. 
Există reguli exacte de udare, în 
special, după apariția ovarelor și 

până la sfârșitul fructificării active, 
trebuie să udați castraveții de trei 
ori pe săptămână, cheltuind până 
la 8-12 litri de apă pe 1 mp.

Temperatura apei pentru uda-
rea castraveților trebuie să fie nu 
mai mică de 25-28°C, astfel încât 
plantele să utilizeze volumul de 
care au nevoie, iar excesul de umi-
ditate să se evapore.

Unul dintre motivele pierderii 
ovarelor este udarea cu apă rece. 
Există o mulțime de controverse 
cu privire la momentul în care se 
face udarea suplimentară peste 
frunze – dimineața sau seara.

Pentru a ajuta plantele să fruc-
tifice bine, este mai bine să le udați 
la rădăcină dimineața și pe frunze 
– dimineața devreme sau seara târ-
ziu, concentrându-vă pe prezența 
sau absența precipitațiilor.

Temperatura prea mare 
a aerului

În cazul castraveților, în peri-
oada de rodire pe vreme senină, 
temperatura optimă ar trebui să 
fie în intervalul 23-26°C, în zilele 

înnorate – 21-23°C, noaptea – 18-
20°C.

La valori mai mari, polenul 
din soiurile polenizate de albine 
se lipește, cade și riscați să nu ob-
țineți recolta. Cu toate acestea, nici 
„partenocarpilor” nu le place prea 
mult căldura.

Este necesar să protejați plan-
tele de soarele arzător cu ajutorul 
plasei de umbrire și, atunci când 
sunt cultivați în sere, este, de 
asemenea, necesară organizarea 
suplimentară a ventilației.

Dacă noaptea temperatura este 
peste valorile indicate, ușa și ori-
ficiile de seră nu se închid.

Hrănirea neregulată 
a castraveților

Nu vorbim despre o deficiență 
evidentă a unui anumit element 
(acest lucru poate fi observat de 
obicei examinând frunzele).

Uneori plantele nu au suficientă 
nutriție în general sau proporțiile 
de macro și microelemente din sol 
nu permit ca unele dintre ele să fie 
pe deplin asimilate.

Pentru a ajuta castraveții, la în-
ceputul fructificării, se utilizează 
o soluție de 1 lingură nitrofosfat 
la 10 litri de apă.

După câteva săptămâni, 0,5 litri 
de zeamă de bălegar și 1 lingură de 
sulfat de potasiu sunt diluate în 
același volum de apă. În august, 
hrănirea foliară se efectuează cu 
o 1 lingură superfosfat și 1 lingură 
sulfat de potasiu la 10 litri de apă.

Puteți alege pentru hrănire și 
îngrășăminte complexe marcate 
„Pentru castraveți, dovlecei, do-
vleci”, urmând instrucțiunile de 
pe ambalaj.

Polenizarea slabă

Uneori, insectele nu pot poleni-
za complet castraveții (de exemplu, 
în timpul zilei acoperiți plantele 
pentru a le proteja de căldură, iar 
noaptea albinele și alți poleniza-
tori naturali dorm). În acest caz, 
va trebui să ajutați insectele și să 
faceți singuri această procedură.

Pentru a poleniza manual plan-
tele, luați o floare masculină fără 
ovar, tăiați toate petalele și pu-
neți-o la fiecare floare feminină.

Care sunt alte motive ale căderii 
fructelor abia legate? Există mai 
multe: atacul bolilor și al dăună-
torilor, lipsa luminii, precum și 
temperaturile scăzute ale aerului 
și ale solului.

În acest caz, culturile trebuie să 
fie asigurate cu iluminare supli-
mentară și protecție sau încălzire 
a serei, precum și mulcirea solului.

agrobiznes.md

A G R I C O L A

Coropișnițele sau chifterițele – Gryllo-
talpa gryllotalpa, sunt insecte ce aparțin 
familiei Gryllotalpidae, având corpul solid 
și o lungime de 3–5 cm.

Acestea pot fi ușor recunoscute și de-
osebite de alte insecte: au corpul alungit, 
brun-castaniu, mai închis pe fața dorsală.

Larvele coropișniței sunt asemănătoare 
cu adultul, doar că au dimensiunile corpului 
mai mici, iar aripile nu sunt dezvoltate.

Ouăle de coropișniță sunt sferice, al-
be-gălbui.

Coropișnița s-a răspândit mult în ulti-
mele decenii, astfel că a devenit cel mai 
periculos dăunător în culturile de legume, 
răsadnițe, sere, solarii, în special în câm-
purile bogate în materie organică.

Este important să cunoaștem că dăună-
torul dezvoltă o generație în doi ani, astfel 
atacul se intensifică din doi în doi ani.

Coropișnița dăunează direct rozând ră-
dăcinile plantelor când acestea răsar sau 
sunt repicate. În plus, coropișnițele atacă 
indirect atunci când scot semințele la su-
prafața solului săpând galerii.

Semne de atac ale coropișniței

Dacă observați că plantele se ofilesc ra-
pid, iar la tragerea acestora se smulg ușor 
din sol, acesta ar putea fi atacul produs 

de coropișniță. Pe rădăcini, colet, tuber-
culi, bulbi, rizomi sunt prezente găuri sau 
rosături.

La răsaduri rădăcinile sunt retezate. De 
obicei, cele mai mari pagube sunt produse 
de larve. Coropișnițele pot distruge plantele 
în doar câteva zile la un atac puternic.

Primul atac al coropișniței, în funcție de 
condiții, poate apărea chiar în luna martie 
– acestea ies din hibernare și sunt în cău-
tarea hranei pătrunzând în sere sau solarii.

În câmp, tradițional, acestea apar în 
luna mai.

Atacul începe să scadă începând cu luna 
iunie, însă coropișnițele își continuă activi-
tatea subterană deranjând plantele.

Cum să reducem rezerva 
de coropișnițe

Coropișnița iernează ca adult sau ca 
larvă (vârsta a III-a) în sol la o adâncime 
de 30-40 cm.

Astfel, sunt necesare arăturile adânci, 
iar primăvara lucrarea solului cu cultiva-
torul, grapa cu discuri, pentru a distruge 
rezerva din sol.

Capcane bio pentru coropișnițe

Precum am menționat anterior, coropiș-

nițele sunt un indicator al prezenței mate-
riei organice din sol, fiind mari amatoare 
a acesteia. Astfel, puteți să le distrugeți 
creând așa-numitele capcane.

Săpați gropi în sol la adâncimea de 50 
cm, cu diametrul de aproximativ 50 cm. În 
aceste gropi plasați gunoi de grajd. Coro-
pișnițele le vor popula activ. Iarna, atunci 
când temperaturile sunt reduse, desfaceți 
gropile, iar coropișnițele vor îngheța.

Capcanele se desfac până la începutul 
lunii februarie. Mai puteți da foc gropilor, 
însă metoda este poluantă.

Pe parcursul sezonului puteți plasa cap-
cane cu legume (morcovi, cartofi feliați 
puși în vase adânci din care nu vor putea 
evada coropișnițele). Vasele se îngroapă la 
nivelul pământului, iar coropișnițele atrase 
de miros vor cădea în acestea.

Ulterior, le distrugeți.

Turnați apă clocotită peste 
cuiburile cu ouă de coropișniță

În luna iunie, coropișnițele se împere-
chează, pregătesc cuibul pentru ouă (sapă 
galerii în sol la adâncimea de 10-15 cm care 
se finalizează cu un cuib). Incubația ouălor 
durează circa 15-20 de zile, în funcție de 
condiții.

Astfel, în lunile iunie-iulie, trebuie să 
realizați controlul, iar la depistarea cui-
burilor să turnați apă clocotită peste ouă 
pentru a le distruge.

Cârtițele și păsările sunt 
consumatoare de coropișnițe

Insecticide de sinteză chimică utiliza-
te: Există o varietate de produse utilizate 
pentru combaterea coropișnițelor. Spre 
exemplu, produsele ce conțin imidacloprid 
(majoritatea se încorporează în sol la 5-10 
cm adâncime, în perioada de vegetație, cu 
afânarea ulterioară a solului). În plus se 
utilizează produse ce conțin lambda-ci-
halotrin.

Fermierii mai utilizează produse cum ar 
fi: Corocid, Mesurol 2 RB, Sintogrill Super.

agrobiznes.ro

Coropișnița – cum prevenim 
răspândirea. Combaterea
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Luni, 16 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Dosar România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Dosar România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României

08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 15
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 16
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Legende şi mistere, 26 eps
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Serial: Jocurile timpului
03.30 Tema zilei
04.20 Telejurnal
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
13.56 Serial: Putere şi inocenţă
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: În apărarea fiului
01.45 Film: Ciocolată cu alune
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 România… în bucate
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Medalion muzical
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 F/d
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Artelier
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film: Mariaj de Vegas

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
15.00 Barbie Dreamhouse Adventures
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 Lego Friends Girls On A Mission
17.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în basmul modei pariziene
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshoping
15.15 Film Desenat cu dragoste
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film O lupta personala 5
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Desenat cu dragoste
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Micii Bucătari
08.30 Descoperă
08.45 Chef de gătit
09.00 Dora Show
10.45 Teleshopping
11.00 M-Adam
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
16.00 Ora Expertizei
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 McMafia
21.00 The Salvation
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
04.00 McMafia
05.00 Dora Show

TV8

05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Iubeşte viaţa
09.00 Cutia neagră. Plus
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Х/ф Любовь случается
14.15 Путешествие по Малайзии
14.40 Teleshopping
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştirile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băţ prezintă
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.45 Х/ф Скорость убивает
02.30 Х/ф Любовь случается
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
07.30 Film: DRAGOSTEA VINE CU 
TRENUL
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 71
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 46
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 702
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 47
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 705
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 72
21.00 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
23.00 Film: SCURTCIRCUIT
01.15 Spune-mi adevărul
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 17 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ora Regelui
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Generatia urmatoare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 16
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 17
19.30 Vorbeşte corect!

19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca McLintock!
00.20 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
01.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.25 Telecinemateca McLintock!
04.35 Meteo
04.45 Sport
05.05 România 9
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Serial: Putere şi inocenţă
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: În apărarea fiului
01.45 Film: Dragoste la persoana a 
treia 136’
04.10 Sport
04.50 E vremea ta!
05.05 Mic dejun cu un campion
06.00 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Chişinău: ieri şi azi
11.00 Evantai folcloric
11.45 Portretul savantului
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Fata din vecini

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.15 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei

10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în basmul modei pariziene
15.00 Barbie Dreamhouse Adventures
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie - Tărâmul Zânelor
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 Film Dragoste pe Insula Harbor
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Mai furios, mai iute
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Dragoste pe Insula Harbor
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Micii Bucătari
08.30 Descoperă
08.45 Chef de gătit
09.00 Dora Show
10.45 Teleshopping
11.00 M-Adam
12.00 Ora Expertizei
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
16.00 Dialoguri - cu Vlad Kulminschi
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 McMafia
21.00 Jackie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
04.00 McMafia
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Мистер Пип
14.15 Путешествие по Малайзии
14.40 Teleshopping
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băţ prezintă
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politica nataliei morari
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Ştirile TV8
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 Х/ф Мистер Пип
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 72
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 47
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 703
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 48
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 706
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 73
21.00 Film: INSULA COMORII
23.00 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 18 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
11.50 Discover România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Omul şi timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 17
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 18
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 1992 - Operaţiunea Mani Pullite
23.00 Serial: Godunov, ep. 3
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 1992 - Operaţiunea Mani Pullite, 
ep. 2
03.04 Legende şi mistere
03.30 Tema zilei
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

P R O G R A M E  T V
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TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Serial: Putere şi inocenţă
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Din nou la pândă
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler calatorie
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Portretul savantului
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 La noi în sat

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Pettson şi Findus
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 Film Dragoste pe note
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Demon pe doua roti
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Dragoste pe note
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Micii Bucătari
08.30 Descoperă
08.45 Chef de gătit
09.00 Dora Show
11.00 M-Adam
12.00 Dialoguri - cu Vlad Kulminschi
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri

15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
17.00 Secretele Puterii
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 McMafia
21.00 Jackie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
04.00 McMafia
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica nataliei morari
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Х/ф Дорогой Джон
14.15 Путешествие по Малайзии
14.40 Teleshopping
15.00 Politica nataliei morari
17.00 Ştirile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băţ prezintă
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Ştirile TV8
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 Х/ф Дорогой Джон
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 73
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 48
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 704
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 49
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 707
20.00 Film: KICKBOXER 4: MECIUL 
VIEŢII
22.00 Film: BĂRBAŢII RĂZBOIULUI
00.15 Film: INSULA COMORII
02.15 Albumul Național
04.00 Vouă
04.30 Baronii

Joi, 19 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii

07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Garantat 100%
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
22.35 Direcţia: sud-vest! 3 eps
23.00 Garantat 100%
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Chipurile României
08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse Iancu de Hune-
doara
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 18
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 19
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Godunov, ep. 4
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Dispăruţi fără urmă
03.00 Vreau să fiu sănătos!
03.50 Meteo
04.00 Sport
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Serial: Putere şi inocenţă
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 D’ale lu’ Mitică
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Legătură  periculoasă
21.45 Veniţi de gustaţi!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
02.00 Film: Legătură   
periculoasă
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Reteaua de idoli
05.50 Filler calatorie
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa

07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.05 Respiro
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Portretul savantului
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
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
15.45 Respiro
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Revizie tehnică
21.20 F/d

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Thomas şi prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 Film Pe limba dragostei

17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Straja
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Pe limba dragostei
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7

08.00 Micii Bucătari
08.30 Descoperă
08.45 Chef de gătit
09.00 Dora Show
10.45 Teleshopping
11.00 M-Adam
12.00 Secretele Puterii
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
16.00 Cabinetul din umbră
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 McMafia
22.00 Tragedy girls
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
04.00 McMafia
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Х/ф Имущество с хвостом
14.15 Путешествие по Малайзии
14.40 Teleshopping
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băţ prezintă
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politica nataliei morari
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Ştirile TV8
00.40 Вечер. Настоящее время
01.45 Х/ф Имущество с хвостом
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 49
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 705
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 50
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 708
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 72
21.00 Film: REGLARE DE CONTURI
23.00 Film: KICKBOXER 4: MECIUL 
VIEŢII
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 20 august

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Vacante… de 10!
16.50 Discover România
17.00 Intalnirile TVR Moldova
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Direcţia: sud-vest! 3 eps
23.00 Vacante… de 10!
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Intalnirile TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.10 Wild Carpathia, ep. 5

09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Izolaţi în România
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 19
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma

16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 Moment Art
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 20
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Regii blestemaţi
23.10 Film: Ermessenda. Partea a doua
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Film: Regii blestemaţi
03.50 Meteo
04.00 Sport
04.20 Film: Ermessenda. Partea a doua
05.50 Sănătate, România!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme Ediţie de 
colecţie
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
13.56 Serial: Putere şi inocenţă
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 #generaţii
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #generaţii
04.50 Filler călătorie vara
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas şi prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix

P R O G R A M E  T V
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16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Ozzy - Marea Evadare
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV cu Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 Film Iubire cu indiciu
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Mostenirea lui Bourne
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Tipul din vecini
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Acasă la Români
16.30 Ce se întâmplă, doctore?
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc

23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Acasă la Români
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Mostenirea
04.30 ApropoTv
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Chef de gatit
08.20 Micii Bucătari
09.00 Dora Show
11.00 M-Adam
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
16.00 Lupta-n Bucate
17.00 Zerodoi pe TV
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Viaţa secretă a lui Marilyn Monroe
21.30 One Way Ticket
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Военное дело: топ 10
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica nataliei morari
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Лучший друг
14.15 Путешествие по Малайзии
14.40 Teleshopping
15.00 Politica nataliei morari
17.00 Ştirile TV8
17.30 Д/ф Азбука тюрьмы
18.00 Вечер. Настоящее время
18.50 Vania băţ prezintă
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.45 Муз/ф Однажды в Стокгольме
02.30 Х/ф Лучший друг
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 72
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 50
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 706
17.15 Serial: NOU!!!
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 709
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 73
21.00 Film: ŞAPTE ASASINI
23.15 Film: BĂRBAŢII RĂZBOIULUI
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 21 august

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Descriptio Moldaviae
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 România veritabilă
11.30 Izolaţi în România
12.00 #Generaţii TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generaţii TVR 65
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Istorii ascunse
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima 
parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea 
a doua
23.00 Film: Săptămâna nebunilor
00.30 Istorii ascunse
01.00 #Generaţii TVR 65
02.00 Film: Săptămâna nebunilor
03.30 Cap Compas
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.10 Tezaur folcloric
08.10 Serial: Cireşarii
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Levintza
12.00 Exclusiv în România
12.45 Discover România
13.00 Viaţa unei străzi
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Jocul destinului
17.00 Muzici şi tradiţii în Bucuresti 
Best of
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Ion: blestemul iubirii. Partea 
a II-a
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Ion: blestemul iubirii. Partea 
a II-a
03.35 Viaţa unei străzi
04.25 Film: Jocul destinului
05.50 Sanătate, România!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit sez. Nou
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Vacante… de 10!
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
22.10 Serial: Viaţa visată
23.15 Distracţiile lui Cazacu
23.45 Vacante… de 10!
01.45 Film: Săgeata neagră
03.20 Serial: Viaţa visată
04.25 Telejurnal
04.55 E vremea ta!
05.10 D’ale lu’ Mitică

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni

06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Ştiinţa uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.50 Respiro
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film Nu - ţi dau fata şi basta
23.20 Ştiri externe
23.35 Ştirile (rus.)
23.45 Concert în Europa

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie: Prinţesa perlelor
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Ozzy - Marea Evadare
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 O seară perfectă
10.00 Teleshopping
10.15 Film Magie în bucatarie
12.15 isănătate
13.15 Teleshopping
13.30 Film Home Run: A doua sansa
15.45 Film Stai ca trage mama
17.15 Teleshopping
17.30 Film Chihuahua de Beverly Hills 2
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.15 Film Gladiatorul
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
00.40 Film Jack şi Jill
02.40 Film Magie în bucatarie
04.40 Film Home Run: A doua sansa

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Пустите строителей в дом
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Şase
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 Hidden Coastal Villages

15.00 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Travel USA
17.45 Teleshoop
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 The Salvation
03.00 Jackie
03.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Oaspetele neaşteptat
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Х/ф Генри Пул уже здесь
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Х/ф Бывшая с того света

17.00 Х/ф Лучшая жизнь
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф Падение Олимпа
23.00 Х/ф Безжалостный
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф Генри Пул уже здесь
04.10 Д/ф Азбука тюрьмы

Național

06.00 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 707
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: LEGENDA LUI HOLLY BOY
16.45 Film: JOC PERICULOS
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 710
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: REGLARE DE CONTURI
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 22 august

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Profesioniştii…
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Festivalul Cantecele muntilor
23.00 Teatru TV
00.30 România veritabilă
01.00 #Generaţii TVR 65
02.00 Teatru TV
03.30 Izolaţi în România
04.00 Reţeaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Intalnirile TVR Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 6
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!

21.10 Muzici şi tradiţii în Bucuresti
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru TV
01.10 Legende şi mistere
01.40 Wild Carpathia, ep. 5
02.40 Cooltura
03.20 Sport
03.36 Telejurnal Ştiri
04.21 Universul credintei
06.05 Ai luat plasă! sez. 3, ep. 6

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Un oaspete la cină
14.45 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Tată de duminică
21.45 Vara amintirilor
22.10 Film: Valmont 132’
00.40 #generaţii
02.30 Film: Un oaspete la cină
04.00 Telejurnal
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Moldovan Național Youth Or-
chestra. Concert aniversar

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie şi uşa secretă
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Manou aventuri în zbor (12)
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.45 Transformers: Academia Salva-
torilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshopping
10.15 Film Fluck, o minune de catel
12.00 Gusturile se discuţă
13.00 Teleshopping
13.15 Serial ProvoCARE PE CARE
15.15 Film Chihuahua de Beverly Hills 2
16.45 Teleshopping
17.00 Film Eu şi monstrul meu
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Omul Furnica şi Viespea
23.00 Film Mare şi tare
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Fluck, o minune de catel
02.40 Film Eu şi monstrul meu
04.40 Film Omul Furnica şi Viespea

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Пустите строителей в дом
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Şase
11.45 Teleshopping
12.00 Dora Show
14.00 Hidden Coastal Villages
15.00 Secretele Puterii
17.00 Travel USA
17.45 Teleshopping
18.00 Agricool
19.00 Patrula
20.00 Spectacol Ora de Ras
21.00 Ora de Ras
22.00 Strange Empire
00.30 Patrula
01.15 Rock and Roll
02.00 Tragedy girls
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Х/ф Особо опасна
12.45 Teleshopping
13.00 Politica nataliei morari
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.15 Reporter de Gardă
16.35 Х/ф Выход
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu Rodica Ciorănică
22.00 Х/ф Разомкнутые объятия
00.30 Ştiri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus

02.15 Х/ф Выход
04.20 Iubeşte viaţa

Pro 2

05.45 Serial Pecetea iubirii
06.45 Serial Ramai langa mine
07.45 Serial Nu te-am uitat
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Dragoste în alb şi negru
10.15 Serial Pecetea iubirii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Muzica trădării
12.45 Teleshopping
13.00 Serial Prinde-l, dacă poţi
15.00 Serial Ramai langa mine
16.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
17.00 Serial Pecetea iubirii
18.00 Serial Nu te-am uitat
19.00 Serial Prinde-l, dacă poţi
21.00 Serial Rămâi lângă mine
22.00 Serial Dragoste în alb şi negru
23.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
00.00 Serial Prinde-l, dacă poţi
02.00 Serial Ramai langa mine
03.00 Serial Nu te-am uitat
04.00 Serial Dragoste în alb şi negru
05.00 Serial Fiicele doamnei  
Fazilet

Național

06.00 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 708
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
10.45 Film: LEGENDA LUI  
HOLLY BOY
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 711
20.00 Film: VIEŢI FURATE
23.15 Film: ŞAPTE ASASINI
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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PM 21125 (PERS. FIZICE)    35,20  105,60  211,20      422,40

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)   32,20  96,60  193,20            386,40 

PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)      40,0      120,0     240,0              480,0   

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Soția, în tinerețea noastră și acum 

În vraja dulcelui amor,
Mă dezmierda cu „puișor”,
Iar azi, la fel când mă numește,
Sunt sigur că mă și penește... Gheorghe BÂLICI

Cleopatra Stratan, în 
rochie de mireasă la 18 ani

loc pe 14 august! ? Mulțumim tu-
turor celor care au contribuit la 
acest proiect! Vă iubim!”, a notat 
pe Instagram Cleopatra Stratan.

Și Edward Sanda a făcut câ-
teva precizări în mediul online. 
„Am lansat piesa vieții noastre! ? 
La început am fost prieteni… dar 
prieteni care simțeau ceva foarte 
special și puternic. O conexiune 
extrem de frumoasă și ieșită din 
comun care ne-a apropiat și ne-a 
făcut să ne dăm seama că în lumea 
asta suntem făcuți unul pentru 
celălalt. Pe 14 august vom deveni 
oficial SOŢ și SOŢIE! Îți mulțu-
mesc pentru tot ce trăiesc cu tine”, 
a transmis și artistul.

Așadar, sâmbătă, 14 august, 
Cleopatra și Edward Sanda vor 
deveni soț și soție. Recent, Cleo-
patra Stratan și Edward Sanda au 
anunțat că nu vor avea nași la nun-
tă. „Nu avem nași, avem prieteni 
foarte buni care ne susțin și sunt 
alături de noi. Am zis că dragostea 
și căsătoria e despre noi. Nu vrem 
noi să respectăm ceea ce au făcut 
alții în trecut, dacă așa face toată 
lumea, noi nu trebuie să facem. 
Așa simțim noi, că nu avem ne-
voie”, a declarat cântărețul într-o 
emisiune televizată.

libertatea.ro

Cel mai mic bebeluș din 
lume, externat după 13 luni 
petrecute în spital

Un bebeluș considerat cel 
mai mic din lume la naștere a 
fost externat după ce a petre-
cut 13 luni în spital. Kwek Yu 
Xuan cântărea doar 212 grame 
– aproximativ cât un măr – 
când s-a născut pe 9 iunie anul 
trecut la Spitalul Universitar 
Național din Singapore (NUH), 
potrivit BBC News.

Kwek Yu Xuan a venit pe lume la doar 25 de săptămâni, ceea ce 
înseamnă că a fost prematură cu patru luni. La momentul nașterii, 
măsura doar 24 cm lungime. Kwek Yu Xuan a primit 13 luni de trata-
ment intensiv la spital, petrecând săptămâni întregi pe un ventilator.

Fetița a devenit astfel cel mai mic bebeluș la naștere, recordul 
anterior fiind stabilit în 2018 în cazul unei alte fetițe, din SUA, care 
cântărea 245 de grame. După ce a stat 13 luni în spital, Yu Xuan 
cântărește acum 6,3 kg.

Deși Yu Xuan are încă afecțiuni pulmonare cronice și nece-
sită ventilator pentru asistență cu oxigen, ea poate să se întoar-
că singură de pe o parte pe alta și este hrănită cu biberonul. 
Bebelușii ca Yu Xuan, care se nasc cu aproximativ patru luni mai 
devreme, au o rată de supraviețuire de aproximativ 70%, potrivit 
Spitalului Universitar din Singapore, iar cei mai mulți ar fi externați 
după patru până la șase luni.

rfi.ro

Ucis de o pisică, după ce a zburat 
peste 2.000 km, de la Londra în Rusia 

Cleopatra Stratan și Edward 
Sanda au lansat o melodie împre-
ună, „Cel puțin o veșnicie”, prin 
intermediul căreia au anunțat că 
se căsătoresc pe data de 14 au-
gust. În videoclip, cântăreața în 
vârstă de 18 ani apare în rochie 
de mireasă, iar artistul, în costum 
elegant, cu papion.

„O viață-ntreagă noi ne-am 
căutat și am simțit că suntem su-
flete-pereche încă de la început. 
Piesa asta este despre noi, iar cli-
pul ne descrie povestea de la cum 
ne-am cunoscut până în momen-
tul prezent. Am decis să lansăm 
această piesă acum, în contextul 
căsătoriei noastre, care va avea 

Un liliac din specia „Pipistre-
llus nathusii” care a zburat 2.018 
km, de la Londra în Rusia, a murit 
după ce a fost atacat de o pisică, 
relatează BBC. Femela a fost des-
coperită în regiunea rusă Pskov.

Liliacul, a cărui aripă avea 
marcajul „Grădina Zoologică 
din Londra”, a fost salvat de un 
grup de reabilitare a liliecilor, iar ulterior a murit. 
Aceasta este cea mai mare distanță înregistrată, 
parcursă de un liliac din Marea Britanie în Europa, 
depășind recordurile cunoscute.

Liliacul, care cântărea 8 g, a fost găsit de o locu-
itoare, Svetlana Lapina, din micul sat Molgino, iar 
descoperirea a fost raportată la Bat Conservation 
Trust din Marea Britanie.

Lisa Worledge, șefa serviciilor de conservare la 

Bat Conservation Trust, a decla-
rat: „Aceasta este o călătorie re-
marcabilă, cea mai lungă pe care 
o cunoaștem a unui liliac din Ma-
rea Britanie în Europa. Un record 
olimpic. Călătoria este o descoperire 
științifică interesantă și o altă pie-
să în puzzle-ul migrației liliecilor”, 
scrie Mediafax.

Aripa femelei a fost marcată în 2016, la Londra, 
de observatorul Brian Briggs.

Recordul este depășit doar de o altă călătorie a 
unui liliac care a migrat din Letonia în Spania în 
2019, un record de 2.224 km.

Migrația liliecilor este legată de schimbările cli-
matice, care vor avea un impact suplimentar asupra 
speciei.

digi24.ro
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