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Harta lumii

Roata talibană
a istoriei
Adrian CIUBOTARU
Toată lumea e șocată de imaginile care parvin din Afganistan.
Oameni care se agață, disperați,
de șasiul avioanelor, îmbulzeala
din aeroporturi, fețe schimonosite
de teroarea pe care o insuflă intrarea talibanilor în Kabul.
Se vede că localnicii nu au uitat
cum a fost pe timpul guvernării
talibanilor (1996-2001), iar cei
douăzeci de ani scurși de atunci
nu au creat nicio iluzie cu privire
la firea adevărată a acestora. Iluzii
și-au făcut exclusiv noua administrație Biden și cineva din serviciile
de inteligență americane, care au
prognozat o retragere liniștită a
trupelor și rezistența organizată
a armatei guvernamentale afgane.
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La noi acasă

În timp ce majoritatea tinerilor din
Republica Moldova visează să ajungă mai
repede la un loc de muncă mai bine plătit
peste hotare ori să obțină o bursă care le-ar
deschide mai multe perspective de viitor,
Natalia Bzovâi, artist plastic din Ungheni, a
decis, la cei 20 de ani ai săi, să transforme
în muzeu casa în care au locuit străbunicii
săi, Anastasia și Pantelimon, și bunicii,
Maria și Vasile.

O tânără din Ungheni
a transformat casa
bunicilor în muzeu
Ideea i-a venit la vârsta de 16 ani, după ce
a auzit-o pe bunica sa, Maria, tânguinduse că a rămas tristă și pustie casa în care a
copilărit.
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Anunț

pentru abonații
GAZETEI de Chișinău
Dragi cititori, vă anunțăm că
următoarea ediție a publicației va
apărea la 3 septembrie 2021.
Redacția
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Săptămânal independent

R. Moldova, sub
„cod portocaliu” de COVID-19
Ce măsuri și restricții sunt impuse de CNESP

R

. Moldova a intrat începând de luni, 16
august, în stare de alertă epidemiologică
marcată cu „cod portocaliu”, în legătură
cu pericolul unei creșteri semnificative a
numărului de infectări cu COVID-19. Decizia a fost
luată la sfârșitul săptămânii trecute de Comisia
Națională Extraordinară de Sănătate Publică
(CNESP), care a dispus aplicarea unui șir de măsuri
necesare pentru a preveni răspândirea noului
coronavirus.
Astfel, sunt reintroduse anumite restricții privind accesul în instituțiile de alimentație publică în
spații închise, teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, zone de agrement, la festivități și evenimente
în masă, precum și în centrele
sportive și bazine. De asemenea,
conform Hotărârii CNESP, vor fi
intensificate măsurile de prevenire
și control al infecției cu COVID-19
în punctele de trecere a frontierei,
prin optimizarea fluidizării traficului de călători.
Pe lângă aceasta, CNESP a
formulat un set de recomandări
cu privire la reorganizarea programului de muncă al angajaților
din sectorul public și privat, cu
scopul de a evita aglomerarea în
transportul public.
„Scopul nostru e de a optimiza
măsurile epidemiologice, astfel
încât să fim pregătiți pentru creșterea numărului de cazuri, dar în
același timp să nu creăm bariere
pentru cetățeni. Ne propunem ca,

împreună cu Agenția pentru Guvernare Electronică și Ministerul
de Interne, să implementăm o serie
de soluții digitale pentru eficientizarea controlului de prevenire a
infecției COVID-19, cum ar fi certificatul digital interoperabil de
vaccinare, testare și vindecare de
COVID-19, un sistem electronic de
completare online a fișei epidemiologice pentru pasagerii și călătorii
care traversează frontiera de stat
a Republicii Moldova pe sensul
de intrare și o aplicație mobilă
pentru monitorizarea persoanelor
care trebuie să respecte regimul
de autoizolare sau care se tratează la domiciliu de COVID-19”, a
declarat ministrul Sănătății, Ala
Nemerenco, după ședința CNESP.
În acest context, pentru evitarea aglomerațiilor, în incinta Aeroportului Internațional Chișinău
vor avea acces doar călătorii care
prezintă tichetul de călătorie.
De asemenea, traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare

în R.Moldova se va permite fără
restricții la prezentarea certificatului de vaccinare anti-COVID cu
schema completă de imunizare, la
prezentarea rezultatului negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48
de ore înaintea îmbarcării sau la
prezentarea concluziei medicale
confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19,
în perioada cuprinsă între a 15-a
zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act
confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, valabil
pe o perioadă de 90 zile din data
efectuării investigației.
Persoanele care la intrarea în
țară nu vor prezenta documentele

Racursi

Orice ar fi, viața e frumoasă! Vive la France!

sus-menționate vor fi plasate în
regim de autoizolare pe o perioadă
de 14 zile, vor completa obligatoriu fișa epidemiologică și vor
semna o declarație pe propria
răspundere de respectare a regimului de autoizolare, în locurile
declarate.
Hotărârea CNESP prevede și
anumite restricții privind accesul
în instituțiile de alimentație publică în spații închise, teatre, muzee,
cinematografe, biblioteci, zone
de agrement, festivități (nunți,
cumetrii, zile de naștere etc.),
evenimente în masă (festivaluri,

târguri etc.), centre sportive și bazinele sportive, care se vor efectua cu participarea vizitatorilor/
spectatorilor în limita a 50% din
capacitatea maximă a spațiului,
dar nu mai mult de 250 de persoane într-un spațiu închis, cu
respectarea strictă a normelor
de protecție sanitară.
Se mai recomandă ca în instituții, indiferent de modul de
finanțare și subordonare, cu un
număr mai mare de 50 de salariați, programul să fie organizat
astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă,
respectiv să termine activitatea
la o diferență de cel puțin o oră.
Menționăm că, până în prezent,
în R.Moldova au fost administrate 1.145.800 doze de vaccin, iar
572.799 de persoane au fost complet imunizate. Cea mai redusă
rată de imunizare se înregistrează
în sudul țării, unde au fost vaccinate doar 10% dintre locuitori, iar
la polul opus se află municipiul
Chișinău, unde 23% din populația adultă era vaccinată, conform
datelor oficiale prezentate la sfârșitul săptămânii trecute.
Valeriu CAȚER

Șefa statului dezminte
declarațiile lui Stoianoglo
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la acuzațiile procurorului general, Alexandr Stoianoglo, răspunzându-i pe
pagina sa de facebook:
„La ședința CSS din 10 august s-a discutat despre faptul că membrii
a două grupări criminale, implicați în cazuri mari de corupție, părăsesc
nestingherit țara, iar Procuratura nu face nimic pentru a-i opri sau
pentru a-i readuce în R. Moldova, ca să fie trași la răspundere. Nu s-a
discutat despre dosare împotriva opoziției, așa cum dezinformează
procurorul general. Înainte să facă declarații, Stoianoglo ar fi trebuit
să consulte procesul-verbal al acelei ședințe la care el, apropo, nu
a găsit de cuviință să se prezinte. Să aplice legea și să investigheze,
înainte de toate, cazurile de mare corupție – asta am cerut mereu
procurorului general și asta am cerut la ședința CSS din 10 august”.
Potrivit Maiei Sandu, de fiecare dată, Alexandr Stoianoglo a venit cu
justificări pentru lipsa de rezultate. „Prin declarațiile de joi, actualul
procuror general face front comun cu penalii, devenind instrument
și complice în același timp, și își trădează frica față de acțiunile noii
guvernări de curățare a sistemului. Nici dl Stoianoglo, nici corupții
pe care încearcă să îi protejeze acesta nu vor putea opri cea mai
importantă reformă de care are nevoie țara – curățarea sistemului
judecătoresc și cel al procuraturii de influența grupărilor corupte”,
a scris președinta R. Moldova.
N.M.
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„Soldații americani nu ar trebui să lupte și să moară
într-un război pe care afganii au refuzat să îl poarte. ...Nu
am vrut să repet greșelile trecutului de a rămâne și lupta într-un conflict care nu este în interesul Statelor Unite.
...Nu îmi regret decizia de a pune capăt luptelor americane
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în Afganistan, nu voi cere soldaților noștri să lupte la nesfârșit în războiul civil al unei alte țări. Știu că decizia mea
va fi criticată, dar nu voi lăsa această decizie pentru un alt
președinte.”
Președintele SUA, Joseph Biden

Stoianoglo contraatacă și lansează
amenințări la adresa Maiei Sandu

D

upă ce a fost acuzat de inacțiune în
dosarele corupției la nivel înalt și somat
să demisioneze înainte de a fi supusă unei
evaluări activitatea sa, procurorul general,
Alexandr Stoianoglo, s-a declanșat într-un atac fără
perdea la adresa noii guvernări și a președintei Maia
Sandu, în particular.

a acordului pentru investigarea sa
sub aspect penal, a scris Deschide.
md. Surse ale portalului au comunicat că Stoianoglo a pus pentru
aceasta Procuratura „în stare de
alertă”. Drept urmare, el a obținut
marți, 17 august, o decizie a CSP
care a dispus organizarea acestei
Adunări pe 19 noiembrie.

tru acordarea garanțiilor pentru
cele trei bănci jefuite atunci de un
miliard de dolari.

Sergiu Litvinenco:
„Toate amendamentele
vor fi analizate”

Stoianoglo spune că nu se
va prezenta în Parlament

Valeriu CAȚER
El a învinuit joi, 19 august, într-o
conferință de presă, Președinția de
presiuni politice asupra Procuraturii, a afirmat că Maia Sandu i-ar fi
cerut direct inițierea unor dosare
penale pe numele unor fruntași ai
actualei opoziții – Igor Dodon și
Zinaida Greceanîi –, a declarat că
nu intenționează să demisioneze
și că nu se va prezenta vineri în
Parlament, unde a fost chemat să
prezinte un raport cu privire la ancheta în dosarul fraudei bancare.
Mai mult, fără să pronunțe numele Maiei Sandu, Stoianoglo a
sugerat că ar putea iniția un dosar
penal pentru a-i trage la răspundere pe toți membrii guvernului,
deci, implicit și pe actuala șefă a
statului, care în 2014 au votat pen-

„Investigațiile continuă pe o
multitudine de episoade produse
în intervalul anilor 2010 – 2015
care, la fel, fac obiectul dosarului
„furtul miliardului” și vom avansa
până la etapa la care vor fi responsabilizați nu doar organizatorii
și beneficiarii, dar și cei care au
votat hotărârile de Guvern care
au permis devalizarea sistemului
național bancar”, a declarat procurorul general.
Stoianoglo susține că nu doar
dosarul fraudei bancare, dar și altele despre care, așa cum spune el,
„se speculează” – „Kuliok”, „Bahamas”, „Platon”, „Laundromat”,
„Aeroportul Chișinău” – se află în
procedură de anchetă. Totodată,
procurorul a reafirmat că nu ar fi
avut cum să prevină plecarea din
țară a unor personaje aflate sub
urmărire penală, cum ar fi afaceristul Veaceslav Platon sau fostul
șef adjunct al IGP, Gheorghe Cav-

caliuc, repetând că nu vede motivul
pentru care aceștia ar refuza să se
prezinte în instanțele de judecată.
Procuratura solicită
punctul de vedere al celor
mai înalte instanțe
europene de drept
Pe lângă toate acestea, Alexandr Stoianoglo a acuzat guvernarea
că urmărește demiterea sa cu orice
preț, adoptând modificări la legislația în vigoare care nu au fost în
prealabil consultate cu specialiștii
și avizate de Guvern și Procuratură, precum și de instituțiile internaționale competente. „Prin
urmare, Procuratura se adresează
Comisiei de la Veneția, Consiliului
Consultativ al Procurorilor Europeni al Consiliului Europei, Asociației Internaționale a Procurorilor
și corpului diplomatic acreditat în

Republica Moldova solicitându-le
punctul de vedere în contextul modificărilor adoptate în regim alert
de majoritatea parlamentară, care
vin să submineze independența
procurorilor în avantajul factorului politic”, a mai declarat el.
Totodată, Stoianoglo a anunțat
că va contesta la Curtea Constituțională modificările ce l-ar putea
supune procedurii de evaluare și
ar permite, eventual demiterea sa.
Despre această intenție a scris,
de altfel, din timp, presa de la Chișinău după ce a aflat că Stoianoglo
a revenit din concediu înainte de
termen. Procurorul general ar fi
fost preocupat și de convocarea
cât mai grabnică a unei Adunări
Generale a Procurorilor, prin care
să modifice componența Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)
în așa fel încât să obstrucționeze o
eventuală demitere sau eliberare

Între timp, noul ministru al
Justiției, Sergiu Litvinenco, autor
al proiectului de modificare a Legii
cu privire la Procuratură, a dat
asigurări că acesta nu va fi amânat
și va fi votat marți, 24 august, în
lectură finală.
Litvinenco susține că proiectul
său nu ar avea nevoie de avizul Comisiei de la Veneția, dar a promis
că „toate amendamentele – propunerile obiective înaintate la proiect
(în cadrul consultărilor publice
organizate miercuri – n.red.) vor
fi analizate” de autorii documentului până la ședința de marți a
Parlamentului.
Până atunci, vineri, 20 august,
Legislativul urmează să examineze un raport de progres al Procuraturii în investigația cu privire
la „furtul miliardului”, invitat la
tribună fiind Alexandr Stoianoglo,
care însă, după cum am menționat
mai sus, a refuzat deja să se prezinte în fața deputaților.

Guvernul a avizat pozitiv modificările la Legea
Procuraturii și la Legea privind piața petrolieră
Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv, în
cadrul ședinței din 19 august, mai multe proiecte de lege. Este vorba despre proiectele cu
privire la Legea Procuraturii, Legea privind
piața petrolieră și Legea privind organizarea
judecătorească.
Proiectul de Lege cu privire la
Procuratură
Guvernul a avizat pozitiv proiectul de modificare a Legii Procuraturii, prin care se vrea
demiterea Procurorului General, Alexandr
Stoianoglo, și evaluarea activității acestuia.
Decizia a fost luată unanim. Totodată, la ședință a fost prezentă reprezentanta Procuraturii Generale care s-a declarat împotriva
avizării.
Proiectul de Lege cu privire
la modificarea unor acte normative
Proiectul care a primit aviz pozitiv detaliază modul de alegere a membrilor judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii.
Adunarea Generală a judecătorilor va alege

șase judecători, membri ai Consiliului, patru din cadrul judecătoriilor și câte unul din
cadrul curților de apel și al Curții Supreme
de Justiție. Proiectul reintroduce cerințele
pentru candidații judecători – lucrul efectiv
în calitate de judecător timp de trei ani și
nesancționarea disciplinară în ultimii trei ani.
Proiectul conține prevederi similare în
ceea ce privește alegerile în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel, CSP va
anunța data convocării ședinței cu cel puțin
două luni înainte de data ședinței, iar participarea la Adunarea Generală poate avea loc
și online. Poate fi ales candidatul care are o
vechime în funcție de procuror de cel puțin
3 ani efectiv lucrați și nu a fost sancționat
disciplinar, în ultimii 3 ani.
În proiect se stabilește și modul de organizare a Adunării Generale a Judecătorilor.
Astfel, participarea la adunare poate avea
loc și prin teleconferință. De asemenea,
proiectul introduce posibilitatea folosirii
votului electronic, în cazuri extraordinare,
cum ar fi pandemia, însă acest fapt urmează a fi reglementat de Adunarea Generală a
Judecătorilor.

Proiectul de Lege privind
piața petrolieră
Acesta presupune că plafonarea la comercializarea angro a produselor petroliere va fi
scoasă, ANRE va stabili prețurile doar pentru
motorină și benzina de tip 95, iar tarifele vor
fi publicate zilnic pe site. Respectiv, instituția
va plafona doar produsele petroliere de primă
necesitate, adică cele standard, iar tarifele
pentru produsele premium vor fi calculate
ca și până acum, fără plafonare, pentru că
acestea din urmă oferă venituri adiționale
stațiilor, se arată în motivația documentului.
În plus, proiectul relaxează condițiile de
obținere a licenței, astfel încât capacitatea de
stocare și cerințele minime de capital propriu
să fie micșorată și respectiv, eliminată.
Proiectul cu privire la conversiunea
permiselor de conducere
Proiectul avizat pozitiv presupune că permisele de conducere eliberate de autoritățile
Republicii Moldova și Germaniei vor putea
fi recunoscute reciproc pe teritoriul ambelor

state, cu omologarea examenului teoretic,
urmând ca examenul practic să fie susținut
în mod obligatoriu.
Inițiativa a fost lansată de partea germană,
în urma multiplelor solicitări ale cetățenilor
moldoveni privind recunoașterea permiselor
de conducere naționale ale Republicii Moldova pe teritoriul Germaniei.
Totodată, a fost aprobat Proiectul de lege
pentru ratificarea Acordului de parteneriat
strategic, comerţ şi cooperare dintre Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la 24
decembrie 2020 și proiectul pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb
de note, dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Japoniei privind furnizarea de
echipament medical în cadrul Programului
de dezvoltare economică și socială, semnat
la 22 decembrie 2020.
Amintim că deputații au votat în prima
lectură Proiectul de Lege cu privire la Procuratură, Proiectul de Lege privind piața
petrolieră, Proiectul de Lege cu privire la
modificarea unor acte normative.
Agora.md
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Săptămânal independent

O tânără din Ungheni a transformat
casa bunicilor în muzeu

Î

n timp ce majoritatea tinerilor din Republica
Moldova visează să ajungă mai repede la un
loc de muncă mai bine plătit peste hotare
ori să obțină o bursă care le-ar deschide
mai multe perspective de viitor, Natalia Bzovâi,
artist plastic din Ungheni, a decis, la cei 20 de
ani ai săi, să transforme în muzeu casa în care au
locuit străbunicii săi, Anastasia și Pantelimon, și
bunicii, Maria și Vasile.

Svetlana COROBCEANU
Ideea i-a venit la vârsta de 16
ani, după ce a auzit-o pe bunica sa,
Maria, tânguindu-se că a rămas
tristă și pustie casa în care a copilărit. Tot atunci Natalia vizitase
Muzeul Satului din Sibiu, cel mai
frumos muzeu în aer liber din România. A fost foarte impresionată
de curățenia și liniștea locului și
a decis să transforme gospodăria
bunicilor într-un loc similar, unde
va putea conserva lucrurile vechi,
tradiționale și amintirile familiei.
Casa în care șase copii
au supraviețuit foametei
din 1946-47
În ograda căsuței lui moș Pantelimon, căruia toți i se adresau
cu moș Pantelii, străbunicul său,
există un loc unde cei doi soți au
îngropat înainte de foametea din
1946-47, câțiva saci cu cereale ascunzându-i de soldații sovietici
care scotoceau și luau totul de prin
gospodăriile oamenilor.
„Străbunica avea șase copii,
printre care și bunica Maria, care
acum are 74 de ani. Acele boccele cu cereale ascunse i-au ajutat
să scape de foamete. Bunica îmi
povestea că au fost cei mai dificili
ani din viața sa, se mișcau cu greu,
îndurau foame, iar odată ieșită în
drum putea vedea oameni umflați.
Unii cădeau din mers. Nici iarbă
nu era. Cea mai strașnică amintire
a ei este despre o vecină care și-a
sacrificat unul din copii pentru
a-i salva pe ceilalți. Sunt pagini
tragice din istoria noastră. Cu atât
mai scump îmi pare acest locușor,
legat de istoria familiei noastre”,
ne spune tânăra.
Proiect realizat alături
de bunica Maria
Începând de la vârsta de 16 ani,
Natalia a muncit ca să restaureze
casa și să-i redea aspectul pe care
îl avea pe timpuri. A uns cu lut și
paie pereții și tavanul, ajutată de
bunica Maria, care a fost foarte
entuziasmată de ideea Nataliei
și s-a oferit s-o ajute în toate celea. Împreună au văruit casa și
au aranjat în ea puținele obiecte,
printre care și o ladă de zestre rămasă de la străbunica Anastasia.
Timp de trei ani casa a adunat

inclusiv obiecte vechi colectate de
Natalia de la rude, dar și de la oameni mai puțin cunoscuți din șase
localități din municipiul Ungheni.
Aici vezi fotografiile bunicilor și
ale străbunicilor, printre care și
o fotografie a stră-străbunicului
Nataliei, Vasile, întors de la război, prosoape, păretare, obiecte
vechi din ceramică, lămpi, unelte
vechi agricole, costume tradiționale de miri, rochii de mireasă,
ii, cărți vechi și icoane vopsite pe
lemn, înnegrite de vremuri. Una
din icoane datează din anul 1860.
Aici este și o pereche de papucei
din lemn pentru copii, pentru
sezonul de iarnă, pe care Natalia
i-a cumpărat de la un bătrân cu
150 de lei.
În curtea casei, tânăra a sădit
iarbă și a recurs la serviciile unui
meșter care i-a construit un gard
micuț împletit din nuiele. „Evident, nu toți oamenii înțeleg că
în timp ce ei fac garduri foarte
impunătoare noi am decis să
construim un gard mic și zilnic
puteam fi văzută alergând cu var și
vopsele. Nu am folosit ciment ori
alte materiale de construcție moderne. De altfel, am vopsit unele
obiecte de afară și am stilizat pe
alocuri curtea casei pentru a-i da
un aspect mai vesel și mai atractiv”, ne spune Natalia, care este și
absolventă a Liceului Academic de
Arte Plastice „Igor Vieru”. Tânăra
recunoaște că de departe casa e și
o proiecție a visurilor sale pe care
le-a avut din copilărie – de a avea
o casă ca în povești.
Casa bunicilor, deschisă
pentru vizitatori
Natalia Bzovâi a deschis casa-muzeu pentru vizitatori abia
anul acesta, după trei ani de
muncă. Aproape că zilnic îi trec
pragul grupuri de copii și oameni
din diferite localități din raionul
Ungheni.
„Ne-au vizitat și oaspeți din
alte țări, din Emiratele Arabe
Unite, din Franța. Vin profesori
de istorie cu grupuri de copii, bibliotecari. Sunt copii care locuiesc
prin preajmă care pur și simplu
vin și se odihnesc în ogradă. Bunica Maria e foarte bucuroasă că
în sfârșit ograda și casa au prins
viață”, ne spune Natalia. Muzeul
are și o carte în care vizitatorii își
pot lăsa principalele impresii la
sfârșitul vizitei.
Dorește să se
specializeze
în restaurarea
caselor vechi
Anul acesta Natalia Bzovâi a
fost admisă la Universitatea „Luci-

an Blaga” din Sibiu, la Facultatea
de Științe Socio-Umane, unde se
va specializa în domeniul conservării patrimoniului cultural.
„Cât timp voi lipsi, casa-muzeu
va rămâne în grija bunicii Maria și
a părinților. Inițial, părinții au fost
mai reticenți față de această idee
a mea. M-au avertizat că locuința
este cam veche și că, poate, n-ar

trebui să-mi investesc eforturile
în ea. Acum și-au mai schimbat
părerile. Eu cred că merită să
avem cât mai multe asemenea
case conservate”, spune tânăra.
Pe viitor Natalia dorește să
atragă proiecte care i-ar permite
să cumpere mai multe case bătrânești pe care să le restaureze
și să le transforme în case-muzeu.

„Sunt foarte multe case frumoase,
vechi, care, din păcate, se pierd
acum în satele noastre. Există
multe obiecte care dispar, deși
prin ele vorbește istoria noastră,
a familiilor noastre. Mi-aș dori
și această casă, a străbunicului
Pantelimon, să fie inclusă într-un
circuit turistic, dar sunt abia la
început de cale. Pentru aceasta e
nevoie ca locuința să aibă statut de
muzeu. Deocamdată nu am avut
timp să mă documentez referitor
la toate formalitățile. În viitorul
apropiat îmi doresc să înlocuiesc
acoperișul de foi de ardezie pe un
acoperiș de stuf, dar este foarte
costisitor. Sunt în căutare de proiecte și investiții”, ne mai spune
tânăra.
Natalia Bzovâi a amenajat și
beciul în stil țărănesc și o altă
căsuță din ogradă pe care ar vrea
să o transforme într-un atelier
de pictură. „Cred că viața la țară
mă definește. Îmi place foarte
mult ceea ce fac. Pe viitor sper
să obțin experiența care mă va
ajuta să dezvolt și să fac și mai
atractiv acest proiect care ne leagă de tradiție și natură”, ne mai
spune la despărțire protagonista
noastră.
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Cum ajung moldovenii fără locuinţe

Capcanele creditelor nebancare

Z

eci de firme de microfinanţare de
pe piaţa financiară moldovenească
abundă de oferte de creditare, care
par a fi una mai atrăgătoare decât alta.
Aceste oferte îi corup în special pe oamenii
simpli, ajunşi la limita disperării, analfabeţi
juridic, care semnează contracte fără ca să le
citească. Moldovenii sunt ademeniţi să apeleze
la întreprinderile de microfinanţare pentru
procedura simplificată de eliberare a creditelor,
spre deosebire de băncile comerciale, care impun
cerinţe pe care oamenii de rând nu le pot întruni,
cum ar fi angajarea oficială în câmpul muncii. În
consecinţă, sute de moldoveni care au luat credite
de la organizaţii de microfinanţare au ajuns să fie
deposedaţi de bunuri, inclusiv de locuinţe, după
aceea au fost puşi în situaţia să achite sume care
depășesc de câteva ori suma împrumutată.

Julieta SAVIȚCHI
Într-o situaţie similară s-a pomenit şi familia Guţu din satul
Băcioi. Familia, care are patru
copii mici şi locuiește împreună cu părinţii, riscă să ajungă
în stradă, pentru că nu a reuşit
să ramburseze câteva luni rata
creditară.
La 12 august, reprezentanţii
firmei şi executorul judecătoresc,
Roman Talmaci, s-au dus la Băcioi să evacueze din casă familia
Guţu. Femeia şi cei patru copii
s-au încuiat în cază şi au refuzat
să deschidă. Reprezentantul firmei creditoare a avertizat-o că
data viitoare nu o mai scapă nimic
dacă, până în septembrie, nu achită încă 16 mii de euro. „Mi-i frică
să ies din casă pentru că nu voi
mai putea să revin înapoi”, ne-a
mărturisit printre lacrimi femeia.
Şi-au dorit
o locuinţă
mai spaţioasă
În 2019, Maria Guţu (foto) era
însărcinată cu al patrulea copil
când familia, deja destul de numeroasă, a decis că trebuie să-şi
lărgească locuinţa ca să ajungă
loc pentru toţi. Familia a decis să
facă acest lucru urgent, până ca
Maria să nască, iar soţul să plece
să muncească la negru în Franţa.
Au calculat economiile pe care
le aveau şi au constatat că le mai
trebuie în jur de 15 mii de euro.
Şi cum nu prea sunt doritori să
ofere împrumuturi, familia a decis
să ia un credit de la bancă. Mama
Mariei, care muncea în Israel, a
spus că este gata să-i ajute şi să le
achite rata lunară. Iar un verişor
i-a promis soţului Mariei un loc
de muncă bine plătit în Franţa.
Cu toate acestea, familia nu
a reuşit să contracteze un credit
de la o bancă comercială, chiar
dacă lăsau gaj casa părintească

din Băcioi şi terenul aferent. Acest
lucru nu le-a reuşit, chiar dacă
lăsau gaj un imobil.
„Am fost la mai multe bănci,
dar ne-au refuzat peste tot pentru
că eu şi soţul nu eram angajaţi
oficial. Am fost şi la organizaţii
nebancare care ofereau credite
în condiţii mai bune, dar am fost
refuzaţi peste tot”, ne-a spus Maria Guţu.

Gospodăria familiei Guţu

consult un jurist. Astfel, am semnat contractul care s-a dovedit a fi
o capcană”, ne-a spus Maria Guţu.
Rata lunară pe care trebuia să o
achite familia pentru împrumutul
oferit a ajuns la 723,5 euro. Cu
toate acestea, Maria achita regulat
rata lunară din banii pe care îi
trimitea mama din Israel şi soţul
din Franţa.

Casa în gaj şi dobândă
de 53 la sută
În cele din urmă, familiei Guţu
„i-a sărit în ajutor” întreprinderea
Optim-Capital, un SRL înregistrat
în Bălţi în 2017, dar cu filială şi la
Chişinău. Firma a decis să acorde
familiei Guţu un credit de 10.000
de euro, cu condiţia că lasă gaj
casa părintească din Băcioi, cu
terenul aferent. Creditorul le-a
mai spus că le mai eliberează încă
cinci mii de euro peste câteva luni,
dacă vor achita la timp ratele.
Gajul asupra casei a fost întocmit prin perfectarea unui contract
de ipotecă, care prevedea că SRL
Optim-Capital, în caz de neexecutare a obligațiilor contractuale de
către debitor, imobilul va ajunge în proprietatea creditorului,
fără a trece printr-un proces de
judecată.
Creditul a fost eliberat cu dobânda zilnică de 0,6 la sută. Rata
lunară pe care o achita familia era
de 412,7 euro, bani asiguraţi de
mama Mariei.
Peste câteva luni, SRL Optim-Capital a anunţat familia
Guţu că este gata să-i mai ofere
un împrumut de cinci mii de euro.
Cei de la conducerea întreprinderii creditoare le-au spus că nu
este vorba de un credit, dar de o
continuitate a creditului eliberat
anterior. Însă nu s-a procedat la
perfectarea unui contract adiţional la cel semnat anterior, dar
a fost perfectat un contract nou,
pentru suma de 14800 de euro.
Contractul de creditare semnat
la 25 august între SRL Optim-Capital şi Maria Guţu este de-a dreptul halucinant. Împrumutul este
eliberat pe un termen de 60 de
luni, cu rata zilnică a dobânzii
de 0,14 la sută. Astfel, dobânda
anuală a împrumutului a ajuns la
53,8 la sută. Pentru comparaţie,

Familia, ajunsă
în incapacitate de plată

Maria Guțu

dobânda anuală pentru creditele
oferite de băncile comerciale este
de cel mult 12 la sută.
În afară de dobânda exagerată
care nu se încadrează în limitele
legislaţiei civile moldoveneşti,
beneficiarii au fost puşi în situaţia
să achite suplimentar şi o taxă
lunară de 44,4 euro, „comision
pentru administrare”. La rata
lunară a mai fost adăugată şi o
taxă de 0,2 la sută pentru „risc
valutar”. Astfel, suma care urma
să o achite familia Guţu a ajuns
la 43.097 de euro.
În afară de aceasta, clauzele
contractuale prevedeau şi penalităţi de 74 de euro pentru fiecare zi
de întârziere a achitării ratei, iar
dacă întârzierile continuau pentru
a două lună, penalitatea urma să
ajungă la 148 de euro pe zi. „Totul
s-a întâmplat foarte repede. Nu
mi-au explicat nimic, nu mi-au
dat o copie a contractului ca să

Extinderea pandemiei de COVID-19, la începutul anului trecut,
a dat peste cap planurile familiei
Guţu. Mai întâi a decedat bătrâna
din Israel de care avea grijă mama
Mariei. Femeia nu şi-a mai putut
găsi alt loc de muncă şi a fost nevoită să revină acasă. În acelaşi
timp, a rămas fără lucru şi soţul
Mariei, aflat în Franţa. Mai mult,
angajatorul nu-i achitase pentru
două luni, iar moldoveanul nu a
putut să-şi facă dreptate, deoarece muncise la negru.
În martie 2021, Maria Guțu
s-a dus la SRL Optim-Capital
să anunţe care este situaţia şi să
ceară o amânare pentru achitarea ratei. De la firmă i-au spus
că este imposibil, dar, ca să nu
aibă probleme, să achite în măsura posibilităţilor.
După o lună însă a început o
adevărată hărţuire faţă de Maria
Guţu. Femeia era permanent ameninţată că i se ia casa, iar amenzile creşteau ca pe drojdii. Ca să
facă faţă situaţiei, mama Mariei
a plecat să muncească în Italia.
Acolo a împrumutat cinci mii de
euro pe care i-a trimis fiicei ca să
achite creditul. După care, familia
mai găseşte încă două mii de euro
şi le achită.
Creditorul vrea cu orice
preţ să le ia casa
După ce a achitat, în iulie, şapte mii de euro creditorul i-a spus
Mariei că renunţă la termenul de
60 de luni prevăzut pentru achitarea creditului şi să-i achite urgent
23 de mii de euro, altfel îi ia casa.

Maria Guţu a solicitat serviciile
unui avocat. Acesta a discutat
cu juristul de la Optim-Capital
şi în cele din urmă administraţia firmei a diminuat pretenţiile
financiare faţă de familia Guţu
cu cinci mii de euro. Pentru că
Maria achitase încă două mii de
euro, datoria invocată a ajuns la
16 mii de euro.
Până acum, Maria Guţu a achitat puţin peste 12 mii de euro din
datorie. Sergiu Hâncu, avocatul
femeii, a încercat să ajungă la o
înţelegere cu creditorii privind
achitarea eşalonată. Aceştia însă
nici nu au vrut să audă: ori casa
ori 16 mii de euro până la sfârşitul lunii.
Ce spune avocatul
„Clienta mea a demonstrat că
e de bună-credinţă şi face tot posibilul ca să achite datoria. Eu am
depus o cerere în instanţă prin care
am solicitat anularea contractului
ca fiind unul foarte abuziv, cu clauze care depăşesc normele legale.
În primul rând, rata dobânzii este
exagerată şi depăşeşte de câteva ori
limita impusă de Banca Naţională.
Şi suma dobânzilor şi amenzilor
este de câteva ori mai mare decât suma împrumutată, ceea ce
este inadmisibil. În acest caz, am
sfătuit-o pe clienta mea să achite
diferenţa rămasă până la 14800 de
euro, iar executarea contractului
să fie suspendată până la o decizie
definitivă a instanţei de judecată”,
ne-a spus Sergiu Hâncu.
Optim-Capital, amatoare
de imobile?
În timp ce investigam acest
caz, am aflat despre alte două
familii din Chişinău care urmează
să fie evacuate din locuinţe pentru că au datorii la Optim-Capital.
Pe un portal de anunţuri imobiliare, Optim-Capital anunţase
în luna iulie a anului curent o
licitaţie cu strigare privind vinderea unui apartament în Chişinău,
preţul de start fiind de 320.000
de lei.
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Au sporit
exporturile de
fructe, uleiuri
vegetale și vin
spre țările UE
În ciuda pandemiei, R. Moldova a reușit să înregistreze anumite
progrese privind exporturile unor
categorii de produse agroalimentare spre țările Uniunii Europene.
Exporturile de uleiuri vegetale au
crescut de la 63 de milioane de
euro, în 2019, la 85 de milioane,
în 2020, înregistrând o majorare
de 34,9%. Totodată, exporturile de vin, vermut, cidru și oțet
au sporit cu 16,3%, iar cele de
fructe – cu 15,4%. Și exporturile
de sucuri de fructe au cunoscut
o ușoară creștere, de 2,3%. În
timp ce exporturile de legume au
scăzut cu 66,7%, vânzările preparatelor de legume, fructe sau nuci
moldovenești pe piața europeană
au crescut cu 54,5%, ajungând la
17 milioane de euro.

De la populism electoral
la pragmatismul
guvernării

G

uvernul Gavriliță dă semne că se
debarasează de retorica electorală și
începe să aibă abordări pragmatice în ce
privește procesul de guvernare. După ce
a promis în campania electorală o pensie minimă
de 2000 de lei, executivul se gândește acum și la
sustenabilitatea sistemului de pensionare. Cel
puțin declarațiile premierului Natalia Gavriliţă
devin mult mai axate pe realități. Aceasta a
declarat recent la un post privat de televiziune că
sistemul de pensii din Republica Moldova trebuie
revizuit complet şi nu doar în ce privește vârsta
de pensionare.

Referindu-se la Legea cu privire la abolirea reformei pensiilor
din 2017, care a fost adoptată în
decembrie 2020 de majoritatea
parlamentară formată din Partidul Socialiştilor şi Partidul „Șor”,
ea a menţionat că nu doar această
lege, ci şi sistemul de pensii în

pentru un pensionar, iar acest
lucru nu este normal. În această
situaţie, este imposibil să oferim
oamenilor pensii decente.
În general, suntem în favoarea
unei revizuiri complete a sistemului de pensii. Trebuie să creăm
fonduri de pensii private, trebuie
să ne asigurăm că oamenii înşişi
iau o decizie cu privire la pensionare, după ce au acumulat suficientă experienţă pentru a primi
pensia necesară”, a spus Gavriliţă.
Ea a subliniat că majorarea
pensiei minime la 2.000 de lei,
promisă în campania electorală,
va fi pusă în aplicare de la 1 octombrie.
„La etapa iniţială, ne bazăm
pe asistenţă externă. Cea mai

ansamblu ar trebui revizuit.
Va crește și vârsta de pensionare, și pensia minimă, dar și
salariul mediu pe economie
Legea în cauză, adoptată la
finele sesiunii parlamentare din
iarna trecută, la pachet cu alte
legi populiste într-o ședință ce
s-a prelungit până noaptea târziu, prevede reducerea vârstei de
pensionare la 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi.
În pofida faptului că legea a fost
adoptată cu încălcări evidente ale
Constituţiei, aceasta nu a fost contestată la Curtea Constituţională.
„Aceasta este o lege complet
populistă. Vârsta de pensionare va
creşte, într-un fel sau altul, în contextul scăderii numărului de persoane care lucrează. Ne apropiem
deja de indicatorul unui lucrător

mare parte a deficitului bugetar
urma să fie acoperită din surse
externe, dar Guvernul anterior
nu a făcut nimic pentru a asimila
aceste fonduri.
Din acest motiv, ne grăbim
acum să aprobăm proiectele necesare pentru deblocarea celei de-a
doua tranşe de asistenţă macrofinanciară de 50 de milioane de
euro de la Uniunea Europeană,
care va merge la finanţarea bugetului.
În plus, aşteptăm 236 de milioane de dolari de la FMI. Aceşti
bani vor ajuta la echilibrarea bugetului şi la alocarea sumei necesare pentru creşterea pensiilor.
Şi apoi vom face totul pentru
a reporni economia, precum şi
pentru a opri toate schemele de
corupţie, care vor spori fluxul

Ion CHIȘLEA

Agricultura
moldovenească
trebuie să se
orienteze
spre procesare
Echipa germană de consultanță economică „Berlin Economics” a elaborat un studiu
privind exportul produselor
agricole moldovenești în Uniunea Europeană, rezultatele
fiind prezentate în cadrul unei
ședințe la care a participat și
ministrul agriculturii și industriei alimentare, Viorel Gherciu.
Consilierul german de politică
economică, Ricardo Giucci, a
menționat că Republica Moldova are potențial mare de
export al strugurilor și merelor.
„Majoritatea produselor horticole sunt exportate în Federația
Rusă. Însă, pentru a înregistra
o evoluție ascendentă a valorii
produselor horticole în Uniunea
Europeană și pentru a obține
avantaje competitive pe termen lung, sectorul are nevoie
de diversificare, investiții și
dezvoltare axată pe inovații, în
conformitate cu rigorile Uniunii
Europene”, a menționat expertul.

Săptămânal independent

de fonduri către buget”, a spus
prim-ministrul.
Ea şi-a exprimat încrederea că
se va îndeplini şi dorinţa partidului PAS de a obţine o creştere a
salariului mediu în ţară până la
15 mii de lei.
„Acum această sumă este puţin mai mică de nouă mii de lei.
Credem că este destul de realist
să realizăm sarcina stabilită în
următorii patru ani, în condiţiile implementării reformelor şi
ale obţinerii unor rezultate reale
în lupta împotriva corupţiei şi a
economiei tenebre”, a subliniat
Gavriliţă.
Cine cere reforma
sistemului?
Așa cum a spus și doamna
prim-ministru, sunt necesare
unele reforme care să deblocheze finanțarea externă, în primul
rând, cea din partea Fondului Monetar Internațional. Deci, reforma
sistemului de pensii este vizată și
în așa-numitele memorandumuri
care însoțesc orice acord al Republicii Moldova cu Fondul.
De ce s-ar preocupa FMI de
sistemul de pensionare? Aici este
un calcul pur pragmatic, pe care
misiunea FMI îl subînțelege de
fiecare dată când guvernările de

la Chișinău îi solicită finanțare.
Parafrazând, poziția fondului ar
fi următoarea: „Noi vă oferim
bani, însă trebuie să ne asigurăm
că aceștia vor fi rambursați, iar
pentru asta economia trebuie să
devină sustenabilă, cel puțin să
nu mai fie acumulate noi datorii”.
Altfel spus, o condiție pentru acordarea finanțării sunt reformele
privind limitarea cheltuielilor și
sporirea veniturilor. Iar unul din
cele mai nesustenabile domenii în
Republica Moldova este sistemul
de pensii, unul învechit și care,
fără o reformare radicală, pur și
simplu va intra în colaps. Amintim
că reforma pensionării a început
încă în 1998, când se anunțase
majorarea cu câte cinci ani a vârstei de pensionare pentru femei
și bărbați. Drept urmare, aceasta

trebuia să ajungă în câțiva ani la
60 de ani pentru femei și la 65 de
ani pentru bărbați. Însă, odată cu
venirea la guvernare a Partidului
Comuniștilor în 2001, reforma a
fost stopată, la acel moment vârsta de pensionare pentru bărbați
fiind de 62 de ani, iar la femei –
de 57 de ani. Această vârstă s-a
menținut până în 2017, atunci,
când Guvernul Filip a decis să
majoreze vârsta de pensionare a
bărbaților până la 63 de ani, iar,
în decurs de zece ani, vârsta femeilor ar fi trebuit s-o ajungă pe
cea a bărbaților și să fie și ea de
63 de ani. Decizia este motivată
prin faptul că speranța de viață la
femei în Republica Moldova este
mai mare cu șapte ani decât cea
a bărbaților.
De la populism la realism
Iată că alianța dintre socialiști
și Partidul „Șor” din parlamentul
precedent a oprit iarăși această
reformă, adoptând o lege prin
care, de la 1 ianuarie 2022, vârsta de pensionare va fi redusă la
57 de ani pentru femei și la 62 de
ani pentru bărbați. Legea a fost
făcută fără nicio motivare economică, fiind criticată inclusiv
de premierul socialist de atunci,
Ion Chicu, deoarece ea încălca înțelegerile cu FMI în vederea unui
nou program de finanțare. După
aceasta Guvernul Chicu a plecat
în demisie și timp de aproape opt
luni a existat un guvern interimar.
Drept urmare a acelei legi, dar și
a altor legi antieconomice, în plus
a faptului că nu exista la Chișinău
un guvern plenipotențiar, negocierile FMI cu Republica Moldova
au fost suspendate. Iată că acum,
în misiunea Guvernului Gavriliță intră și restabilirea relațiilor
cu FMI pentru a obține un nou
program de finanțare, care să-l
ajute să facă față cheltuielilor curente, iar între timp, să relanseze
economia moldovenească, care
să devină o bază solidă și pentru
salarii mai mari, și pentru pensii
mai bune și, posibil, pentru o vârstă mai echitabilă de pensionare.
În ce privește vârsta, din spusele
Nataliei Gavriliță, vom avea mai
degrabă o abordare mai liberală.
Prin urmare, singur angajatul va
decide când să iasă la pensie, la
63 de ani sau mai târziu, cu garanția că anii lucrați după vârsta
de pensionare vor fi contabilizați
și adăugați la pensia ce urmează a
fi primită. Este iarăși un moment
sensibil, or chiar și acum o bună
parte din angajați, în special la
buget, au depășit vârsta de pensionare și primesc atât salariul,
cât și pensia. Reforma invocată de
doamna prim-ministru dă de înțeles că ei ar trebui să aleagă – sau ies
la pensie, sau lucrează mai departe
doar pentru salariu (nu se știe dacă
va fi mărit), cotizând la fondul de
pensii și sperând la o pensie mai
mare când se vor pensiona.
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Foști deputați ai Platformei DA se declară victime ale unei campanii
de hărțuire declanșată de aderenții Partidului „Șor”

Marina Tauber „nu are
timp” pentru fleacuri

N

epedepsirea membrilor Partidului Șor
pentru implicarea lor în furtul miliardului și
agresivitatea acestora împotriva deputaților
care îi numesc „hoți” a atins pesemne
punctul critic. Fostul deputat al Platformei DA, Dinu
Plîngău, a remis președintelui Parlamentului, Igor
Grosu, un proiect de sesizare a Curții Constituționale
privind constituționalitatea Partidului „Șor”.

Ilie GULCA
Fosta deputată a Platformei DA,
Stela Macari, susține că este acum
hărțuită de reprezentanții Partidului
„Șor” pentru că i-a numit „hoți” de la
tribuna legislativului.
„Motivul este mai mult decât absurd
și se întâmplă în urma unor declarații
făcute de mine încă la sfârșitul lunii
martie în cadrul unei conferințe de presă. Eu am făcut trimitere la învinuirile
și afirmațiile procurorului general la
adresa unor membri ai acestui partid
ca fiind parte a unui grup criminal organizat”, a explicat fosta parlamentară
miercuri, în cadrul unei conferințe de
presă, temeiul juridic al acuzațiilor la
adresa membrilor Partidului „Șor”.
Acum fosta deputată se declară ținta
a peste 300 de cereri prealabile trase
la indigo și trimise din toate părțile
Moldovei, „de la oameni care au știut, dar și care nu prea au știut ce-i în
conținutul lor”.
Astfel, Stela Macari spune că are
mai multe dosare pe numele său în
care este acuzată pentru lansarea unor
afirmații „denigratoare”, care au lezat
onoarea și demnitatea unor membri ai
acestui partid.
„Toată lumea știe despre păcatele pe
care le au în fața cetățenilor unii membri de frunte ai acestei formațiuni. Iar
faptul că justiția noastră bate pasul pe
loc în dosarele de rezonanță ar trebui
să ne oblige să purcedem la acțiuni
concrete”, a spus Macari miercuri în
cadrul unei conferințe de presă.
Campania de hărțuire
Pentru a curma acest comportament al membrilor Partidului „Șor”,
fostul deputat al Platformei DA, Dinu
Plîngău, solicită actualei guvernări
scoaterea Partidului „Șor” în afara
legii.
În opinia fostului parlamentar,
această acțiune este „absolut legală”
în condițiile în care nu există o justiție
eficientă în Republica Moldova.
În opinia expertului în Dreptul
Constituțional, Nicolae Osmochescu,
există un cadru juridic pentru a realiza inițiativa propusă de către foștii
deputați ai Platformei DA.
„Dacă acțiunile acestei formațiuni
vin în contradicție cu interesul național, interesul public, principiile statu-
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lui de drept și reprezintă o amenințare
pentru securitatea națională, poate să
apară problema de a declara partidul în
afara legii. Numai că pentru acest lucru
trebuie prezentate probe și argumente
serioase”, a spus Nicolae Osmochescu.
Cu toate acestea, expertul a semnalat că nu trebuie confundat partidul,
cauzele penale și sentințele emise pe
numele membrilor formațiuni.
„Răspunderea penală este una individuală, care nu se poate răsfrânge
asupra partidului politic din care fac
parte acești indivizi”, a precizat el.
„Sunt necesare probe serioase”
În același timp, Dinu Plîngău susține că draftul sesizării pe care l-a tri-

ționare a acestei formațiuni reprezintă
o violare a Codului electoral și multe
alte precedente constatate de către
organele abilitate.”
Marina Tauber nu are timp
De partea cealaltă, vicepreședinta
Partidului „Șor”, Marina Tauber, a
evitat să comenteze inițiativa foștilor
deputați ai Platformei DA, spunând
că, dacă va fi cazul, vor publica un
comunicat în acest caz.
„Noi nu avem timp pentru asemenea declarații care nu sunt bazate pe
argumente juridice sau, în genere, nu
au niciun sens. Nu avem noi ce să comentăm”, a declarat Marina Tauber.
Ea nu a vrut să vorbească nici despre acuzațiile aduse de Stela Macari,
spunând că nu au timp nici pentru declarațiile membrilor unei formațiuni
care nu a reușit cel puțin să acceadă
în Parlament.
Sesizările deputaților Octavian
Țîcu, Dinu Plîngău, Maria Ciobanu și
Liviu Vovc privind controlul constituționalității Partidului „Şor” au fost
declarate inadmisibile de către Curtea
Constituțională.
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„Oportunitate” pentru
China, Rusia şi Turcia
să-şi „extindă influenţa”
Preluarea puterii de către talibani în Afganistan reprezintă „cel mai important eveniment geopolitic” de după
criza Peninsulei Crimeea în 2014 şi „o nouă oportunitate”
pentru China, Rusia şi Turcia de „a-şi extinde influenţa”
în Asia Centrală, a afirmat joi şeful diplomaţiei europene
Josep Borrell, informează AFP, citat de agerpres.ro. Borrell
a reafirmat necesitatea ca Europa „să discute cu talibanii”
pentru a stăvili criza umanitară, dar că aceasta nu înseamnă
o recunoaştere diplomatică oficială a regimului taliban.

Mihail Gorbaciov:
Singura cale corectă
de dezvoltare a Rusiei
este cea democratică

Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a
declarat miercuri că „singura cale corectă de dezvoltare
a Rusiei este cea democratică”, într-o declaraţie publică
făcută în ajunul marcării a 30 de ani de la tentativa de puci
menită să-l înlăture de la putere, transmite EFE, citat de
agerpres.ro. „Consider că învăţămintele acelor zile sunt
valabile şi astăzi. Apărarea principiilor democratice şi
ale statului de drept, excluderea oricărei posibilităţi de
uzurpare a puterii, de aventuri, trebuie să fie întotdeauna o
preocupare a societăţii şi a statului”, a subliniat Gorbaciov.

China critică „teribila
harababură” lăsată
de SUA în Afganistan
China, vecină Afganistanului, a acuzat marţi SUA că „au
lăsat o teribilă harababură” la retragerea lor din această
ţară. Preluarea controlului de către talibani antrenând scene de haos în special pe aeroportul din Kabul, informează
AFP, scrie agerpres.ro. Beijingul s-a declarat dispus să
întreţină relaţii cu noul regim pe care mişcarea islamistă
afgană se pregăteşte să-l instituie după 20 de ani de război.
mis joi președintelui Parlamentului
Igor Grosu nu se bazează nicidecum
pe cauzele penale ale membrilor Partidului „Șor”.
„Demersul meu se întemeiază pe
principiile care se regăsesc în Constituția Republicii Moldova conform
cărora verificarea constituționalității
are la bază acțiunile și declarațiile unui
partid ce contravin principiului statului de drept”, a subliniat el.
Argumentările nu se bazează pe
cauzele individuale ale unor membri
care au fost implicați în crime, a subliniat el, ci pe faptul că această entitate,
Partidul „Șor”, a încălcat principiile
statului de drept.
În opinia sa, sesizarea Curții Constituționale în cazul Partidului „Șor” este
foarte importantă pentru „a se stabili
odată ce poate să facă un partid politic
și membrii săi și ce nu poate să facă”.
„Această entitate nu este altceva
decât o unealtă din care beneficiază
cei care au furat miliardul, care, la
rândul lor, amenință statul de drept.
Ei promovează prin acțiunile lor corupția și alte fenomene care amenință
securitatea statului. Formațiunea a
participat la puciul anticonstituțional
din iunie 2019. Însuși modul de func-

„Astfel de sesizări pot fi depuse de
preşedintele Republicii Moldova, de
preşedintele Parlamentului, de Guvern,
de ministrul Justiţiei sau de Procurorul
General. Preşedintele Parlamentului
poate adresa sesizări numai în baza
unei hotărâri a legislativului, Procurorul General – în baza unei hotărâri
a Consiliului Superior al Procurorilor,
ministrul Justiţiei – în baza unei hotărâri a colegiului Ministerului Justiţiei”,
se menționează în decizia Înaltei Curți
emisă în mai curent.
Partidul „Şor” a fost singura formațiune din lista concurenților electorali
pentru alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 al cărei lider, Ilan Șor,
este fugar şi dat în urmărire penală.
Ilan Șor este unul dintre principalii
învinuiţi în frauda bancară, cunoscută
drept „furtul miliardului”.
De asemenea, partidul este lider la
capitolul candidaților cu dosare penale. Pe parcursul ultimilor ani, formaţiunea a fost implicată la vedere în
coruperea deputaţilor şi alegătorilor,
discurs de ură şi manifestări agresive
faţă de oponenţii politici şi jurnalişti.
După alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent, formațiunea
respectivă are șase deputați.

WhatsApp a închis
o linie de asistenţă
înfiinţată de talibani
Compania Facebook a închis o linie de asistenţă înfiinţată pe WhatsApp de către talibani pentru a răspunde
eventualelor plângeri ale afganilor, informează ediţia de
marţi a publicaţiei „Financial Times”, transmite AFP.
„Suntem obligaţi să ne pliem legilor americane privind
sancţiunile. Aceasta include interzicerea conturilor care se
prezintă drept conturi oficiale ale talibanilor”, a declarat
un purtător de cuvânt al WhatsApp.

Steinmeier: Scenele
din Afganistan sunt „o
ruşine pentru Occident”
Scenele de deznădejde de pe aeroportul din Kabul,
după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan, sunt
„o ruşine pentru Occident”, a declarat marţi preşedintele
german Frank-Walter Steinmeier, informează AFP. Șeful statului german a insistat asupra „tragediei umane”
prin care trec afganii care încearcă cu disperare să plece
din ţară şi „pentru care (pentru tragedie) noi suntem
co-responsabili”.
I.G.
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Harta lumii

Roata talibană
a istoriei
Toată lumea e șocată de
imaginile care parvin din Afganistan. Oameni care se agață,
disperați, de șasiul avioanelor,
îmbulzeala din aeroporturi,
fețe schimonosite de teroarea
pe care o insuflă intrarea talibanilor în Kabul.
Se vede că localnicii nu au
Adrian CIUBOTARU
uitat cum a fost pe timpul
guvernării talibanilor (19962001), iar cei douăzeci de ani
scurși de atunci nu au creat nicio iluzie cu privire la firea adevărată a acestora. Iluzii și-au făcut exclusiv noua administrație
Biden și cineva din serviciile de inteligență americane, care au
prognozat o retragere liniștită a trupelor și rezistența organizată a armatei guvernamentale afgane.
Oripilată este și luminata presă occidentală. CNN comentează alarmat scenele de groază din Kabul, ”The Guardian” constată că de pe străzile capitalei au dispărut femeile ș.a.m.d. Majoritatea critică modul în care s-a produs retragerea. Aceleași
televiziuni și publicații erau încântate de venirea lui Biden la
putere, iar mass-media așa-zis „liberală” din SUA chiar a făcut
deschis campanie pentru acesta. Acum ele „uită” că programul Biden-Harris stipula expres abandonarea Afganistanului.
Întrebarea este: cum și-au închipuit oare toți acești ziariști și
experți că se va realiza plecarea din Afganistan și care vor fi
urmările ei?
Mass-media și intelighenția progresistă nu se poticnește însă
niciodată de propriile ei contradicții, de aici șocul și surpriza aproape ingenue pe care le-a provocat tragedia. O minimă
cunoaștere a istoriei și o gândire mai puțin ideologizată ar fi
contribuit la o reacție mai adecvată. Ideologia și activismul te
pot ajuta să transformi delincvenți în martiri și câștiga alegeri
prezidențiale la tine acasă, dar se dovedesc neputincioase în
fața unor realități complexe și complicate cum e cea afgană.
Când libertatea e percepută ca un dat firesc și când toată zarva
e numai despre niște utopii puerile, e firesc ca rușinoasa debandadă din Kabul să scape înțelegerii. Pentru că tot ce are loc
acum în Afganistan e despre libertate, nu despre altceva. Mai
precis, despre cum unui popor i se refuză, brutal și fără drept
de apel, dreptul la libertate (chiar dacă o bună parte a acestui
popor a acceptat cu resemnare și cu lașitate noua cârmuire).
Modernitatea a exportat democrația, drepturile omului și
piața liberă peste tot. În unele locuri, acestea au prins rădăcini,
în altele mai puțin. În țări ca Afganistanul, s-au ciocnit poate
de cea mai mare rezistență. Cauzele istorice sunt multiple, iar
conjuncturile prea încurcate ca să le dezvoltăm aici. E destul să
constatăm că într-o societate tradițională de acest tip, alcătuită
din triburi/clanuri, descentralizată, izolată, cu luptători și militanți instruiți în spirit fundamentalist (deobandist, wahhabit
etc.) și în condițiile unei confruntări neîncetate atât cu dușmanii din interior, cât și cu cei din exterior, scenariul unei opoziții
înverșunate la modernizare și civilizare era cel mai previzibil și
cel mai plauzibil.
Trebuiau să se bage americanii în Afganistan în 2001? Trebuiau să plece în 2021? Trebuiau să plece mai devreme, nu trebuiau să o facă deloc? Sunt întrebări la care fiecare va răspunde
cum va dori. Bunul-simț pare să sugereze că era necesară o
intervenție după 11 septembrie 2001, dar și că ar fi fost necesare o gestionare ceva mai inteligentă a relației cu obștea afgană
și o strategie realistă pentru viitor. Investițiile în armata și în
clasa politică locală s-au dovedit a fi o risipă de timp și de bani,
denotând mai curând o abordare schematică, superficială a
problemei și a realității de acolo.
Pe 15 august a.c. talibanii au întors roata istoriei îndărăt. Ce
se va întâmpla mai departe, numai Dumnezeu știe, cert e că nu
trebuie să ne așteptăm neapărat la repetarea scenariului din
anii 1990. În interiorul țării, da, acest lucru e mai mult decât
posibil, dată fiind natura implicit totalitară a regimului pe care
îl construiesc islamiștii radicali cam peste tot unde ajung la putere. Relațiile cu lumea externă s-ar putea reconfigura însă: ca
în anii ’90 va fi doar amenințarea pe care o vor prezenta talibanii pentru partenerii din Asia Mijlocie a Rusiei și, astfel, pentru
Rusia însăși. În rest, cam totul ar putea fi diferit, dată fiind
poziția mai duplicitară ca oricând a Pakistanului, creșterea
necontrolată a puterii iraniene, interesele majore ale Chinei în
regiune, o posibilă implicare a Turciei lui Erdogan în ecuație,
dar și relația complicată a talibanilor cu alte mișcări și state
islamiste, recunoscute sau nu.
Totul, pe fundalul crizei de identitate și de autoritate, în
mare, autoinduse, ale Occidentului, cauzele prime ale acestor
evoluții negative.

Săptămânal independent

A-politice

La ce bun
independența?

O

temă de eseu (nu de lecție solemnă,
la început de an școlar, ci la o oră de
meditație) pentru elevi și studenți –
dar poate și pentru populația matură,
precum în alte părți se fac dictările naționale –
ar fi: „Ce este independența și la ce (vă) prinde
bine?”.

Mircea V. CIOBANU
Tema ar explica multe. Pe
respondenți i-ar pune pe gânduri, iar evaluatorii s-ar putea
trezi cu surprize. După ce vom
elimina din această testare națională textele-clișee (care vor
repeta, prin copy-paste, adevăruri absolute), vom vedea că
mulți se vor bâlbâi, înțelegând
foarte vag ce se cere de la ei.
Alții, într-o sinceritate dezarmantă, vor recunoaște că nu
au avut niciodată nevoie să fie
independenți. În fine, vom descoperi că foarte puțini pun preț
pe această valoare. Fiindcă am
rostit cuvântul: independența
nu e o monedă pentru cheltuieli
mărunte, ci o hârtie de valoare,
ce poate fi investită în proiecte
de durată.
Fiindcă am pornit-o cu școala, am să invoc un exemplu explicativ. Constantin Noica, fiind
invitat la un liceu să vorbească
tinerilor despre rostul educației
și al culturii, le spunea: în viață,
ori devii subiect, ori rămâi
obiect. O opțiune simplă. Adică:
„Ori îți iei, prin educație, viața
în mâini, refuzând să joci rolul
pe care ți-l atribuie ceilalți și
dându-ți singur rolul vieții tale,
ori devii obiectul manipulării
celorlalți, o simplă pătrățică
în graficul societății”. Ei, bine,
cam aici era diferența: până la
independență, eram obiecte în
jocul altcuiva. Sau, ca să mai
citez dintr-un filosof (Epictet,
stoicul), eram actori într-o dramă străină: „Ți-a împărțit rolul
unui sărac? Joacă-l! Ți-a căzut
jocul șchiopului, al magistratului, al plebeului? Joacă-l! Căci
atâta-i al tău și asta-i datoria
ta: să joci frumos rolul primit,
chiar dacă alegerea nu e a ta”.
Nu aveam de ales: rolul ni-l
scria altcineva.
Dependent de altul, îți
declini orice responsabilitate
și trăiești conform agendei
lui. Imaginea emblematică a
regimului sovietic asta e: nu
îți programai nimic, pentru că
dis-de-dimineață îți bătea la
geam (on-line) brigadierul din
colhoz (telefoane, în sat, erau
doar la cârmuirea colhozului,
la sovietul sătesc și la poștă) și
te anunța: azi mergem la prășit
sfecla, la Cele Trei Fântâni (ieri
ai fost la livadă sau la plivit
grădina, tot la indicația brigadierului). Mâine îți va spune să
mergi la rupt frunze de tutun...
Nu avea niciun rost să-ți faci
planuri, să-ți bați capul. Nu

decideai tu. Depindeai de dorințele mai-marilor zilei. Patronii
tăi, zeii tăi. Planurile de durată
porneau de la poftele lor: voiau
să bea ceai cu zahăr, să fumeze,
ori să mănânce fructe. Spațiul
de libertate al muncitorilor
era și mai îngust, drumul de la
barăcile-cazărmi până la uzină
fiind neted și lipsit de tentații.
În fine, profesorii, ca să revenim la temă, le vorbeau elevilor
de pe conspecte dictate de sus și
aprobate de sus.
Numai sclavii mai erau tot
atât de fericiți: treziți, hrăniți, duși la munci sau scoși în
arenă, pentru delectarea stăpânilor, de alții, responsabili de
agendă. Numai soldații sunt tot
atât de lipsiți de griji. Cine își
face, în armată, planuri? Toate
se întâmplă conform cutumei:
deșteptarea, fugăritul matinal
(care scoate visele „civile” din
cap), micul dejun, mărșăluitul,
instrucțiunile, prânzul, muncile, cina, „timpul liber” (între
ghilimelele unității), apelul
de seară, stingerea. Programe
speciale pentru cei care stau de
cart. Bine, în această agendă
(ca și în cea a colhoznicilor) se
strecura câte un mic „program
personal” discret, nocturn. Dar
nu vom deschide parantezele.
A fi obiect era simplu și comod. Să ne mirăm că mai există
multă lume cărei îi convenea
starea de dependență, dar și
mulți alții care, pur și simplu,
nu înțeleg beneficiile stării
de liberate? Or a fi subiectul
propriului destin înseamnă
bătaie de cap. Responsabilitate.
Asumarea nu îți mai permite
să te plângi. Independența
înseamnă libertate. Dar nu vei
înțelege prețul libertății, dacă
te-ai născut liber și ți se pare
că nimeni nu ți-o amenință.
Ana Blandiana, într-un discurs
recent, rostit în Italia cu prilejul
Caricatura la gazetă

Concluzia
e că, obținând
independența, neam cam bătut joc
de șanse. Am irosit
acțiunile ei fără
să știm în ce leam putea investi.
Cam asta ne-a fost
ocupația, timp de
trei decenii... Iar
în istorie nimic nu
este etern. Șansele
nefolosite se răzbună,
ca la fotbal: le
valorifică adversarul.

aniversării morții lui Dante,
invocând îngrădirea libertăților
în totalitarism, nota: „libertatea
nu poate fi cu adevărat înțeleasă decât atunci când ea nu
există”.
Concluzia e că, obținând
independența, ne-am cam
bătut joc de șanse. Am irosit
acțiunile ei fără să știm în ce
le-am putea investi. Cam asta
ne-a fost ocupația, timp de trei
decenii... Iar în istorie nimic nu
este etern. Șansele nefolosite se
răzbună, ca la fotbal: le valorifică adversarul. Independența
unei fărâme de imperiu (și fostă
fărâmă de Țară), nesusținută
și nedezvoltată, neasigurată de
o comunitate națională solidă
și de un scut (precum este UE
și NATO pentru România), își
poate încheia istoria în orice
clipă. Politica revanșardă a
talibanilor vechiului imperiu
bate insistent la ușă. Dacă n-o
auzim, independența poate eșua
lamentabil. Istoria nu se joacă
prea mult cu șansele.
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Când oamenii vor „capul lui Moțoc”

Valeriu CAȚER
Stoianoglo nu este o „victimă”,
cum încearcă el să se prezinte, și nici
PAS nu este călăul care ar vrea să-l
execute. Doar că trebuie s-o facă!

Actualul „ca când” procuror
general e doar un personaj aflat
în slujba unor forțe politice, potrivnice celor care au venit acum la
guvernare, dar nu de ieri și de azi.
E un vechi și experimentat funcționar din sistem, care cunoaște tot ce
s-a întâmplat acolo zeci de ani de
zile, iar acum a fost pus în situația
să facă tot pentru a conserva acest
sistem cât mai mult posibil.
Stoianoglo, ca să fie clar, mai
e si un politician versat, promovat de gruparea lui Plahotniuc în
Parlament, și lasă să n-o facă pe
fecioara!

S-a expus în relațiile sale amicale cu Slava Platon și, oriunde în
altă parte s-ar fi întâmplat asta
(în afară de Rusia, probabil), un
asemenea procuror ar fi considerat că e mai bine s-o taie repede
și de bună voie din funcție, decât
ca într-o bună zi să fie pus sub
acuzare.
Da, sunt proceduri legale cale
trebuie respectate orice-ar fi.
Dar când oamenii vor „capul lui
Moțoc”, așa cum a zis și unul dintre
comentatorii lipiți de socialiști, cei
ajunși la putere trebuie să ia decizii
ca Vodă Lăpușneanu.

Nistrul curgea liniștit și imperturbabil

Eugenia BULAT
Am fost la sanatoriu, la Camenca. Valeriu – pentru prima oară
după o viață de „stahanovist”.
Eu – a doua. Pe banii noștri. Sanatoriul e peste Nistru. Știam că
mergem în așa-zisa autoprocla-

mata r.m.n. Am aflat că suntem...
în „altă țară”, în „NISTRENIA”.
Aici timpul a încremenit. Pe edificiul Primăriei Camenca – drapelul
sovietic al RSSM, cu gherbul, dar
și drapelul Rusiei. La fel și pe clădirea Consiliului deputaților... poporului. Un placat, citit din goana
mașinii, informa triumfal: „Armia
Pridnestrovia – 30 let na straje
Rodinî!” (Armata Nistreniei – 30
de ani la straja Patriei!). Sanatoriul, la fel, e o plonjare în timp,
dar recomandabilă. Cămăruțe
mici, cu mobila sovietica, dar
cu frigider, televizor, aer condiționat. Tratamentul medical

(variat!), atitudinea personalului
– la înălțime. Nimeni nu așteaptă mită, toți sunt respectuoși cu
pacienții și întregul mecanism
lucrează ca un ceas elvețian. În
jur, pe câteva hectare, brazi, alei,
flori. Totul într-o ordine exemplară. La câteva sute de metri –
Nistrul. Noi eram pe malul stâng,
în „NISTRENIA”, iar, la 4 km, pe
malul drept, în Zăluceni, Florești
(la ceilalți bunici), erau nepoțeii
noștri. Ei se aflau deja în „altă
țară”, în Republica Moldova.
Nistrul curgea liniștit și imperturbabil. 10 zile a tot curs așa.
Puteai să juri că nici nu curge...

E o performanță istorică,
însă nu mă bucur de ea

Ion ANDRONACHE
Sheriff Tiraspol e foarte aproape să ajungă în grupele Champions League. E o performanță
istorică, însă permiteți-mi să nu
mă bucur de ea.

Printre altele

Dionis CENUȘĂ
Actuala guvernare își permite
să cheltuie câteva milioane de lei
pentru paradă, când nu demult
ex-premierul interimar Ciocoi

De ce?
1. Acest club este finanțat din
bani foarte murdari.
2. Din vreo 20 de jucători, au
doar trei moldoveni în lot, care
de obicei nici nu joacă stând pe
banca de rezerve.
3. Fără moldoveni în teren,
finanțat din bani murdari, fiind
un club care de facto nu are nimic
cu Republica Moldova, câștigă 20
de ani la rând campionatul nostru intern. Consider asta o rușine
pentru conducerea FMF.
4. În copilărie am jucat la Zimbru, iar când a apărut Sheriff la

orizont prin 2000, ei au devenit
rivali pe viață.
5. Acum, când merg la baza
sportivă a celor de la Sheriff și
particip cu copiii mei la turnee
de fotbal acolo, mă simt categoric
într-o țară străină. E același sentiment cum aș pleca în Ucraina
sau Belarus, de exemplu.
Deci nu văd niciun motiv de
bucurie sau mândrie pentru Republica Moldova. Unicul plus ar
fi venirea cluburilor mari la Tiraspol, iar iubitorilor de fotbal
le va fi mai ușor să se deplaseze
să-i vadă live pe jucătorii de top.

anunța că fondurile de rezervă
ale țării sunt practic goale.
Nu cred că asemenea cheltuieli
sunt justificate, mai ales că recent
am trecut prin dezastre naturale,
iar țara se află în ascensiune la
capitolul infecțiilor noi (la asta
voi reveni cu altă ocazie).
Eu înțeleg că Premierul Gavriliță contează pe 50 de milioane
euro asistență de la UE și pe alte
milioane de euro din România.
Totuși, acest lucru nu justifică
cheltuielile pentru paradă, mai
ales pe timp de pandemie (când se
recomandă abținerea de la crearea
unor aglomerații de oameni). Că
se fac asemenea evenimente în

Ucraina, Georgia sau în alte părți
nu este un argument valabil. Moldova trebuie să reiasă din situația
epidemiologică îngrijorătoare din
țară, unde circa 15% sunt vaccinați
integral.
Argumentul deficitului financiar și al riscurilor de contagiere
trebuie să prevaleze. Altfel, se
creează impresia că PAS vrea să
celebreze aniversarea a 30-a de
la independență, iar împreună
cu aceasta să organizeze un PR
politic legat de ascensiunea sa
la putere. Din păcate, așa arată
lucrurile.
P.S. „Casa arde, baba se piaptănă”.

Afganistan și științe politice

George DAMIAN

Asistăm la cel mai răsunător faliment al păcălelii numite „științe
politice”. Tot ce s-a construit în Afganistan în baza „științelor politice”
s-a destrămat în câteva zile. Prevalează ideea că în Afganistan SUA și
aliații lor au suferit o înfrângere militară – ceea ce este fals. Înfrângerea este a „experților”, cei care în baza „științelor politice” au pus
la cale „democratizarea” Afganistanului, o inginerie socială fără cap
și fără coadă care s-a dovedit un mare sfârâiac. Aruncarea vinei pe
militari este o acrobație de imagine, adevărații vinovați sunt inginerii
„științelor politice” care cred că pot inventa societăți peste noapte.
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Propaganda mediatică
a creat un spațiu arid
de „gândire unică”
Nu țin minte când revenirea în
Republica Moldova mi-a lăsat un
gust așa de profund de deznădejde... Voi încerca să explic: de fiecare
dată am fost confruntat cu viziuni
diferite despre viitorul statului
„Republica Moldova”. De cele mai
multe ori – opinii care nu corespund cu ale mele. Nu-i o problemă.
Vitalie VOVC
Dimpotrivă: e bine când vezi cum
fierb mințile, cum încearcă unii să
argumenteze pentru o cauză sau alta. De această dată însă am avut
impresia că vorbesc cu televizorul, nu cu oameni care au cap pe umeri...
Devastator!... Propaganda mediatică, a rețelelor de socializare a creat
un vast spațiu arid de „gândire unică”. Sunt, de fapt două modele de
gândire, poate trei. Atât. Sunt mesaje trase la indigo, fără barem o
dorință de a înțelege sau accepta altceva decât mesajul propriu-zis.
Și iată acest refuz al rațiunii este de-a dreptul devastator... Se pare
că statul „Republica Moldova” are un viitor lung! Cu toate metehnele
lui colaterale cu care ne delectăm de 30 de ani de zile.
***

Talibanii
și Republica Moldova
S-ar părea că victoria talibanilor în Afganistan nu are nimic în
comun cu Republica Moldova. Să vedem. Retragerea „coaliției”
din Afganistan este mai mult decât simbolică. Epoca „jandarmului
mondial” pare că a luat sfârșit. Va urma o perioadă de refocusare,
consolidare și regrupare a „coalițiilor”. Cine a reușit să se pună la
adăpost (mai banal și mai tranșant spus: acei care fac parte din
NATO) va fi ferit de pericole. Cine s-a jucat de-a țurca geopolitică,
precum statul „Republica Moldova”, va fi mai vulnerabil ca niciodată,
la discreția imperiilor și flibustierilor regionali. Niciodată eșecul
statului „Republica Moldova” nu a fost mai evident ca acum. 2021
a mai fost o oportunitate ratată. Probabil nu cea mai mare, căci
bulevardul care ne-a stat deschis în 2014 spre Occident și pe care
ne-am încăpățânat să-l ignoram nu poate avea echivalent, dar una
din ultimele evidențe, cu certitudine. „Republica Moldova” a ales să
rămână singură. Ne mai protejează faptul că avem o Ucraină care
se zbate și ea cum poate... Dar să fie clar: nimeni și nimic nu se va
„implica direct” în Republica Moldova în caz de pojar. Ne rămâne
un singur lucru: să ne rugăm providenței. Așa că mergeți mai des
la biserică, poate ajută.

Băieți, reveniți la realitate!
Eu la MAI tot văd lucruri ciudate
întâmplându-se în vremurile bune.
Tot mai multe.
Mulțumesc celor de la „Ziarul de
Gardă”, care au publicat azi stufosul CV al lui Lilian Carabeț, pus șef
interimar pe poliție de către noua
ministră.
Aflăm, așadar, din investigație,
Alexandru COZER
că șeful poliției din vremurile bune
și-a cumpărat casă de lux la Dumbrava la preț de apartament în Brejnevka. Și cu banii tatălui, desigur.
Că el, simplu polițist, n-avea cum să explice chiar și 45 de mii de euro
pentru ditamai căsoiul.
Dar asta nu e nici pe departe cel mai grav. Prin 2015 noul șef de
poliție a lucrat o perioadă în privat, ca în 2016, pentru profesionalismul
său desăvârșit în domeniu probabil, să fie angajat în celebra direcție 5.
Întâmplător sau nu, acea direcție 5 a început filajul asupra mea tot în
2016. Ei îi spun „ascultat de telefoane”, dar a fost filaj în toată regula,
pentru că în paralel o mașină a lui Damir era după mine peste tot.
Eu aș vrea să-l întreb pe Dan Perciun, și el victimă a acestei direcții,
dacă nu are nicio problemă în a-l pune pe ăsta șef de poliție.
Pentru că ieri a avut un speech foarte bun în fața procurorilor
în legătură cu această problemă. Procurori care (salutări, domnu’
Oganesian) au scos de sub învinuire toți mizerabilii care ne-au făcut
viața un calvar.
Și dacă-l mai adăugăm pe Carabeț la promovarea lui Diaconu secretar
de stat, acel Diaconu pus de Filat șef la Poliția Rutieră în perioada de
glorie a mitei, eu încep să am dureri de cap.
Dureri de cap care capătă o conotație tot mai gravă atunci când
o văd pe doamna ministru Revenco într-o veselie alături de Marin
Maxian pe la o grămadă de evenimente la care participă. Maxian,
acest dulău al regimului, care a băgat în dubițe jurnaliști în 2009
(pentru Voronin), a gazat, arestat și maltratat ani la rândul protestatari (pentru Plahotniuc), iar apoi a pus și veteranii cu fața de
asfalt (pentru Dodon).
Băieți, dacă ăștia-s oamenii buni din vremurile bune, dați-vă dracului două palme peste față, faceți un duș rece și reveniți la realitate.
Așa ceva nu mai poate fi tolerat!
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Alegeri în Găgăuzia: acalmie
înaintea furtunii

C

omisia Electorală Centrală de la Chișinău
a aprobat marți, 17 august, acreditarea
unui grup de observatori din partea
Ambasadei Turciei la alegerile în
Adunarea Populară (legislativul regional – n.red.)
din Găgăuzia. Campania electorală pentru acest
scrutin, care se va desfășura pe 19 septembrie,
este de altfel calificată ca una dintre cele mai
plicticoase din istoria existenței autonomiei
găgăuze, deoarece se desfășoară anemic în public,
în opinia celor mai mulți observatori.
În același timp, jocurile de
culise par să ia amploare în
regiune, unde bașkanul (guvernatorul – n.red.) Irina Vlah,
care este și șefă a executivului
de la Comrat, este interesată să
mențină o majoritate confortabilă în Adunarea Populară.
Un exemplu în acest sens
ar putea servi scandalul care a
luat amploare în Bugeac, unul
dintre cele mai mari sate din
Găgăuzia, unde în ultimele luni
înainte de alegeri peste 500 de
persoane din alte localități au
fost înregistrate cu viză de reședință într-un cămin, în care
nu locuiesc de fapt.

În schimb, acestea ar putea
vota pe 19 septembrie, fiind
în stare să încline balanța în
favoarea unui anumit candidat.
„De fapt, biroul de pașapoarte (serviciul local al
Agenției Servicii Publice –
n.red.) eliberează aceste vize
de reședință și nouă ne vin
doar fișele. Dar când aceste fișe
au început să vină pentru câte
80-90 de oameni pe zi, noi am
tras alarma. Am vorbit de la
bun început că e ceva putred
pus la cale. Pentru că noi toți
am înțeles de ce este reparată
această clădire”, declară primarul satului, Nikolai Dudoglo,

un fost acolit al conducerii
PDM din perioada lui Vladimir
Plahotniuc, citat de portalul
GagauzINFO.md.
Drept urmare a acestui
scandal, unul dintre candidații
înregistrați în circumscripția
uninominală de la Bugeac,
Alexandr Kendighelean, s-a
retras luni, 16 august, din cursa
electorală.
Presa regională a scris
anterior că acesta este verișor
cu procurorul general Alexandr
Stoianoglo, iar persoanele cazate în blocul care n-a mai fost
locuit din 1999 ar fi colaboratori în cadrul unor companii
conduse de Kendighelean.
Miercuri, în Bugeac a venit
bașkanul Irina Vlah, care a declarat că administrația sa ar fi
„extrem de îngrijorată” de situația din sat. „Noi nu putem admite ca, prin intermediul unor
mașinații, locuitorii Bugeacului
sau ai oricărei alte localități
din Găgăuzia să piardă posibilitatea de a decide cine îi va
reprezenta în Adunarea Populară. Noi suntem pentru o competiție cinstită între candidați.

Decizia le aparține alegătorilor care trăiesc în respectiva
circumscripție electorală. Un
candidat onest nu va recurge
niciodată la înșelăciuni, iar cei
lipsiți de onestitate nu își au
locul în organul reprezentativ
al autonomiei. Este un precedent foarte periculos”, afirmă
Irina Vlah.
Menționăm că alegerile în
Adunarea Populară, a cărei
mandat actual a expirat încă
în februarie 2021, urmau să se
desfășoare pe 16 mai. Acestea
au fost însă amânate, chiar dacă
procesele electorale erau deja în
plină desfășurare, sub pretextul
stării de urgență la nivel național, instituită pe 31 martie prin
votul majorității formate atunci
de PSRM împreună cu Partidul
„Șor”. Decizia a fost invalidată
de Curtea Constituțională pe
28 aprilie, dar deputații din
Adunarea Populară au evitat
în câteva rânduri, în lipsă de
cvorum, să revină la subiectul
alegerilor din autonomie.
La mijlocul lunii iunie,
aceștia au decis însă să convoace alegerile pe 19 septem-

brie, chiar dacă a existat și o
altă propunere – 15 august –,
și asta nu întâmplător. Unii
dintre ei și-au motivat deschis opțiunea prin faptul că la
aceeași dată se vor desfășura
alegeri în Duma de Stat a Federației Ruse.
Găgăuzia de altfel, unde
până în prezent se manifestă
tendințe secesioniste, este cunoscută ca una dintre cele mai
pro-ruse regiuni ale R. Moldova, sentimente care au fost intens încurajate în autonomie în
perioada guvernării comuniste
a lui Vladimir Voronin și, mai
apoi, în perioada mandatului
prezidențial al lui Igor Dodon.
Conform legislației în
vigoare la nivel regional, în
Adunarea Populară sunt aleși
35 de deputați, în circumscripții uninominale, care pot fi
desemnați de partide politice și
blocuri electorale – câte unul
în fiecare circumscripție –,
precum și de cetățeni care își
înaintează propria candidatură
sau grupuri de inițiativă care
susțin candidați independenți.
Valeriu CAȚER
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Spitalul Clinic Bălți: ce buget are
și pentru ce se cheltuiește acesta

Î

n 2020, mulți moldoveni s-au convins de
imperfecțiunea sistemului de sănătate din R.
Moldova. Pandemia COVID-19 a evidențiat
condițiile proaste în care erau ținuți pacienții,
când multe spitale nu aveau condiții elementare,
cum ar fi dușuri cu apă caldă sau toaletă în salon.
Au sau nu spitalele locale destui bani din bugetele alocate pentru ele? Sau problema principală
a spitalelor locale este corupția și
incapacitatea de a aloca în mod
corespunzător finanțele? Folosind
exemplul Spitalului Clinic Bălți,
vom studia bugetul și punctele
de distribuire a banilor în 2019.
Care este bugetul
Spitalului Clinic Bălți?
Bugetul Spitalului Bălți este
destul de consistent – 183 637 270
de lei. Pentru comparație, bugetul
întregului municipiu Bălți este
de aproximativ 550-650 de milioane de lei. Se pare că bugetul
întreprinderii medicale de stat
este doar de trei ori mai mic decât
bugetul total din Bălți.
Astăzi, teritoriul Spitalului
Bălți, potrivit site-ului web Cadastru.md, este de 4.62150 hectare.
Cum este alocat bugetul
pentru spital?
După cum putem vedea din
documentele prezentate, cei mai
mulți bani se îndreaptă către
salarii. Așadar, pentru salariile
administrației, medicilor, personalului medical au fost alocați
119 595 017 lei pentru anul 2019.
Având în vedere că, potrivit informațiilor oficiale, Spitalul Bălți
are aproximativ 1500 de angajați,
salariul mediu anual al unui angajat este de aproximativ 80.000
de lei. Cu toate acestea, trebuie să
înțelegem că salariile angajaților
spitalului vor fi izbitor de diferite
de salariile administrației acestei
instituții medicale. Acest lucru
se vede clar printr-un exemplu
simplu al statisticilor salariale
ale directorului spitalului Bălți,
Serghei Rotari:
• În 2017, din iulie, prin decizia
Consiliului municipal Bălți, Serghei Rotari este numit în funcția
de director al spitalului. În ultimele cinci luni, S. Rotari a câștigat
124.084 de lei, ceea ce înseamnă
aproximativ 25.000 de lei pe lună.
Sau, dacă se măsoară în moneda
europeană, aproximativ 1250 de
euro.
• În 2018, salariul directorului
de atunci al Spitalului Municipal,
Sergiu Rotari, a fost de 282.274
de lei. Este vorba de aproximativ
23.500 de lei pe lună.
• În 2019, salariul anual al directorului Spitalului Bălți, Sergiu
Rotari, a fost de 309.871, adică
aproximativ 26.000 de lei pe lună.
Pentru achiziționarea medicamentelor pentru spital, din bugetul Spitalului pentru 2019 a fost
repartizată suma de 22.197.244 lei.
Totodată, 7.419.668 lei sunt
alocați pentru hrana pentru pacienți.

Pe de altă parte, conform estimării bugetare pentru 2019,
35 838 754 de lei merg la „Alte
cheltuieli”.
„Alte cheltuieli”,
facturi pentru utilități
și altele
Spitalul Clinic Bălți plătește
facturi mari pentru utilități. Conform planificării bugetare pentru
2019, erau așteptate următoarele
cheltuieli:
1. Electricitate – 6 147 400 lei;
2. Gaz natural – 2 985 200 lei;
3. Încălzire – 2 152 100 lei;
4. Apă și canalizare – 3 230
500 lei;
5. Evacuarea gunoiului – 418
000 lei.
După cum puteți vedea, plățile
pentru utilități ale Spitalului Bălți
pentru un an sunt mai mari de 13
milioane de lei.
În ciuda consumului destul de
mare de apă rece, spitalul achiziționează apă purificată în recipiente
de 19 litri pentru răcitoarele din
cabinetele medicilor și ale administrației. Pentru aceste nevoi, bugetul spitalului a prevăzut pentru
anul 2019 100.000 de lei.
Serviciile de comunicare și suport IT sunt
următoarele:
• Internet – 45.000 lei;
• Telefonie fixă – 230.000 lei:
• Telefonie mobilă (pentru administrare) – 35.000 lei;
• Întreținerea software-ului de
contabilitate – 90.000 lei;
• Întreținerea programului
„Hospital Manager” – 120.000 lei;
• Achiziționarea de computere
– 250.000 lei.
Plata serviciilor la clinici și
laboratoare private
În jurul spitalului Bălți, precum
și pe teritoriul său sunt situate
mai multe laboratoare și clinici
private. Pentru plata serviciilor
lor se cheltuiesc aproximativ 2
milioane de lei. Spitalul Bălți nu
are la dispoziție dispozitive vitale
precum tomograful. Și dacă seara,
noaptea, o persoană este internată
la spital cu un diagnostic prezumtiv de accident vascular cerebral,
controlul va avea loc doar a doua
zi într-o clinică privată, ale cărei
servicii sunt plătite de Spitalul
Bălți.
Costul unui tomograf bugetar
este de aproximativ 3,5 milioane
de lei:
Costul unui serviciu de tomografie într-o clinică privată este
de minim 1600 de lei.
Seara, au fost efectuate mai
multe apeluri către o clinică privată care oferă servicii de tomo-

grafie cu plată. Apelurile video
arată că clinica este închisă seara
și noaptea. În caz de urgență, cum
ar fi o leziune la cap sau un accident vascular cerebral, atunci
când pacientul este internat la
spital, în opinia noastră, va exista
o mare pierdere de timp pentru
diagnostic.
Fără îndoială, ar fi fost mai
profitabil din punct de vedere
economic să iei un astfel de dispozitiv pe credit sau în rate, astfel,
din 2 milioane de lei care intră
în buzunarele clinicilor private,
partea leului ar rămâne în bugetul
Spitalului. Mai mult, ar fi posibil
să concurezi cu clinicile private
pentru serviciile cu plată ale unui
tomograf. Cu toate acestea, este
„mai profitabil” pentru conducerea spitalului să aloce 2 milioane
de lei clinicilor private decât să își
extindă gama de servicii.

pentru renovări (reparații), dar,
din păcate, vizitatorii obișnuiți ai
acestei instituții nu prea observă
schimbările.
Astfel, 5.362.000 de lei este
bugetul pentru anul 2019 la
capitolul renovarea spațiilor
și comunicațiilor. Acestea sunt
sume serioase, substanțiale,
care diferă de conturile multor
companii de construcții specializate în renovarea clădirilor.
Fără îndoială, mulți oameni de
afaceri locali sunt dornici să preia asimilarea banilor bugetari,
cu toate acestea, în ultimii 29
de ani, Spitalul Bălți a existat
mai mult din rezerva „sovietică”,
iar interiorul său în multe saloane, toalete pentru vizitatori este
același ca în trecut, în vremurile
sovietice.

Reparații de spații
și comunicații

Teritoriul Spitalului Bălți și al
sediului său este de 4,6 hectare
sau 0,04 m2 kilometri. Întregul
oraș Bălți are 78 m2 kilometri.
Bugetul unei instituții medicale
este de doar 3 ori mai mic decât

După cum puteți vedea din planificarea bugetară pentru 2019,
Spitalul Bălți alocă sume mari

În concluzie

întregul buget al orașului, în timp
ce orașul are o suprafață de 1950
ori mai mare.
Un spital modern trebuie să
aibă echipamente moderne de diagnostic, cum ar fi un tomograf. Nu
este rentabil din punct de vedere
economic să plătești sume de un
milion și jumătate de lei pe an
pentru serviciile unui tomograf
privat. Investiția în propriul tomograf se poate recupera în 3-4
ani, o perioadă foarte scurtă.
Merită să dezvoltăm propriile
servicii de laborator, decât să le
folosim pe cele private. În timpul
pandemiei, Bălțiul s-a confruntat
cu faptul că laboratoarele locale
nu erau pregătite să testeze oamenii pentru COVID-19.
Dotat cu echipamente moderne, Spitalul este capabil nu numai
să trăiască din bani de la buget,
ci să câștige bani în plus, care pot
fi cheltuiți și pentru dezvoltarea
medicinei moderne. Ce împiedică
Spitalul Bălți să devină un concurent pentru clinicile private, care
primesc comenzi pentru servicii
plătite?
Înlocuirea becurilor cu incandescență cu becuri LED, mai eficiente din punct de vedere energetic, ar contribui la reducerea
semnificativă a consumului de
energie electrică.
Luând în considerare particularitățile acoperișului spitalului,
pot fi utilizate mai multe panouri
solare, precum și colectoare solare. Acest lucru ar furniza apă
caldă și electricitate, ceea ce ar
duce, de asemenea, la economii
semnificative.

Acest material analitic a fost elaborat în cadrul proiectului „Sistemul medical din Bălți și Drochia
în vizorul societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul
programului de grant „Dezvoltarea societății civile locale în Republica Moldova”.
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Grigore Botezatu

65 de ani dăruiţi
memoriei
spiritualităţii româneşti

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
anunță cu profund regret trecerea
la cele veșnice a ilustrului folclorist și etnolog, scriitor, doctor în
filologie, Grigore Botezatu.
Redutabilul om de știință Grigore Botezatu s-a născut la 14
ianuarie 1929 în satul Baraboi,
județul Bălți. În 1949 a absolvit
Școala medie din satul Baraboi,
iar în 1954 – Facultatea de Istorie
şi Filologie a Universităţii de Stat

din Chişinău. A fost cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie,
Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe
a URSS. În 1979-1999 este şeful
Secţiei de Folclor şi între 19911999 deține funcția de director
adjunct al Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. În 1999-2018
a activat ca cercetător științific
coordonator la Sectorul de Folclor al Institutului de Literatură

și Folclor, apoi al Institutului de
Filologie al AȘM (actualmente,
Institutul de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al
MECC).
Palmaresul activităţilor sale
ştiinţifice înscrie 65 de ani dăruiţi memoriei spiritualităţii româneşti, în care distingem câteva direcții de cercetare: consemnarea și
documentarea creațiilor populare,
studierea și interpretarea acestora în contribuții monografice,
selecția, îngrijirea și publicarea
culegerilor de folclor, traducerea
din folclorul altor popoare, în special a prozei populare, îngrijirea
edițiilor cu materiale artistice și
științifice ale predecesorilor folcloriști, studierea istoriei folcloristicii și a teoriilor de clasificare
a speciilor folclorice etc.
A înregistrat texte folclorice în
satele din Republica Moldova, în
localitățile românești din regiunile ucrainești (Odesa, Nicolaev,
Kirovograd, Cernăuți, nordul Ma-

ramureșului, numit astăzi Transcarpatia), din Federația Rusă
(țin. Krasnodar) ș.a.
Nominalizăm lucrările la care
a lucrat Grigore Botezatu alături
de colegii săi: „Folclor din părțile
codrilor” (1973), „Folclor din Bugeac” (1982), „Folclor din nordul
Moldovei” (1983), „Folclor din
stepa Bălților” (1984), „Folclor
din câmpia Sorocii” (1989), „Folclor din țara fagilor” (1993), „Cât
îi Maramureșul...” (1993), „Folclor
de la est de Nistru, de Bug, din
nordul Caucazului” (în 2 volume,
2008-2009).
În seria „Mărgăritare” – destinată generației tinere, folcloristul
a elaborat trei culegeri: „Auzit-am
din bătrâni. Legende moldovenești”, Chișinău, 1981, „De n-ar fi,
nu s-ar povesti”, Chișinău, 1983;
„Plugul de aur. Parabole și povești
nuvelistice”, Chișinău, 1985.
A contribuit la evaluarea moștenirii științifice în sfera folcloristicii românești. A publicat articole

despre preocupările etnofolcloristice ale lui D. Cantemir, I. Neculce,
I. Creangă, M. Eminescu, A. Mateevici, T. Pamfile, P. Ștefănucă,
Gh. V. Madan, T. Gălușcă.
Grigore Botezatu a fost apreciat și recunoscut ca eminent om
de știință atât în republică, cât și
peste hotarele ei. A fost distins
cu titlul onorific „Om Emerit în
Știință” din RSSM (1990) și cu
Premiul „Dacia” (1991), iar în
1993, împreună cu ceilalți colegi,
a obținut Premiul „Simion Florea
Marian” al Academiei Române.
Regretăm trecerea în eternitate
a etnologului Grigore Botezatu şi
exprimăm sincere condoleanţe
rudelor îndurerate și tuturor celor
care l-au cunoscut.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace!
Colectivul Institutului
de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
al MECC

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.
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,,Pacienții mulțumiți sunt
cea mai mare motivație!”

Î

și tratează cu dăruire fiecare pacient și
le oferă tuturor siguranța că vor căpăta
zâmbetul mult dorit. Este vorba despre Galina
Lozovanu, medic ortodont, care lucrează cu
pasiune și vorbește la superlativ despre profesia
pe care a îmbrățișat-o. Eroina materialului nostru
se autocaracterizează ca fiind un om împlinit, cu
multe scopuri, care crede în ceea ce face și pentru
care nu există expresia nu se poate.
Galina Lozovanu (27 de ani) a
început să facă primii pași spre
profesia care a marcat-o cu mai
mulți ani în urmă, nefiind încă
studentă la medicină. Primele
conexiuni cu studiul stomatologic le-a făcut datorită notițelor
de curs ale surorii sale mai mari,
care este medic stomatolog în
România.
Specialist medical acasă
Tata spunea că, dacă o să avem
ambele aceeași profesie, o să ne
ajutăm. Desenam în caietele surorii mele dinți, molecule…, o ajutam. În primul an avea de modelat
dinți din săpun, la fel, mă implica
și pe mine. Uneori mă lua cu ea la
lecții”, ne-a povestit Galina.
Când a început ea cursurile la
universitatea de profil din Chișinău era familiarizată, mai mult
sau mai puțin, cu câteva definiții
teoretice de bază. Tatăl, la fel, a
jucat un rol important în proiectarea parcursului ei profesional.
,,Părinții sunt cei care m-au
orientat spre medicină, chiar dacă
nu au legătură cu acest domeniu.
A fost visul tatălui meu să mă vadă
medic. Nu a insistat, în schimb
a știut cum să ne aducă la ideea
că medicina și profesia de doctor
este ceva prestigios, nobil”, ne-a
spus tânăra.
Creator de zâmbete
Galina este de părerea că pentru a profesa conștiincios și sigur
este nevoie de ani de studii și de
dorința de a ajuta oamenii să-și
facă o schimbare. Aceasta s-a
confesat că zâmbetul pacienților
devine cartea sa de vizită:
,,Zâmbetul contează foarte
mult, reflectă starea ta interioară. Sunt mulți pacienți care,
din cauza problemelor dentare,
evită să zâmbească, iar atunci
când își recapătă un zâmbet frumos se simt altfel… zâmbesc fără
restricții. Ortodonția nu este doar
despre estetic, ea rezolvă și problemele funcționale, articulare,
datorită aparatelor ortodontice.
Sincer, e puțin spus că este un
domeniu foarte interesant și chiar
este solicitat.”
Activitatea de bază și-o desfășoară la Chișinău, dar colaborează
cu câteva clinici din afara capitalei. De patru ani de zile, Galina
Lozovanu muncește zilnic pentru
pacienții săi, muncă ce se desfășoară în mai multe etape.
,,Tratamentul este individual, în funcție de caz. Pacientul
se adresează, facem o consulta-

ție, stabilim diagnosticul, luăm
măsurile pentru aparatele ortodontice, facem radiografie. Stabilim un plan individual pentru
tratament și facem o prognoză a
rezultatului final. Pot să le spun
cu aproximație pacienților mei
cât va dura tratamentul”, ne-a
declarat specialista.
De-a lungul experienței sale,
Galina a ajutat sute de oameni săși rezolve neplăcerile cu dantura,
iar pentru a anticipa anumite probleme, specialista le recomandă
tuturor să vină la consultațiile
profesioniștilor în halate albe:
,,Părinții ar trebui să se adreseze cu copiii lor de la vârste fragede la medicul ortodont. Noi
urmărim dezvoltarea oaselor
maxilare, erupția dinților. Ar fi
bine ca părinții să fie conștienți
și să aducă copiii la control pentru a anticipa anumite probleme.
Cel mai ușor dinții se îndreaptă
când pacientul este în perioada
de creștere, între 14-16 ani, dar
îndreptăm dinții și la vârste mai
mari. Atât timp cât, în urma consultației, stabilim că osul permite
să facem modificări dentare și
pacientul nu are alte boli generale. Dacă sunt probleme cu maxilarele dezvoltate insuficient și
nu putem corecta cu aparatele
ortodontice simple, se apelează
la metoda chirurgicală. Este o
muncă în echipă, cooperăm și cu
medicul chirurg ca pacientul să
fie mulțumit.”
Dincolo de preocupările
profesionale
Chiar dacă are un program încărcat, Galina nu se simte împovărată de volumul mare de muncă.
Împarte din energia sa cu cei care
o înconjoară, fie e vorba de familie, colegi, amici, fie de pacienți:
,,Sunt un om foarte pozitiv,
pentru că atunci când vine pacientul trebuie să-i oferi energia ta,
pe lângă consultația specializată.
Eu sunt bună în meseria mea, îmi
place ce fac și știu cum va arăta
rezultatul final al tratamentului...
Acum nu mi-aș închipui să fac
altceva. Medicul nu se alege după
preț. Pacienții trebuie să aleagă
doctorul care face medicină, nu
pe cel care transformă totul în
afacere.”
Îi place să se autodepășească,
tratează cu grijă toți pacienții din
dorința de a-i face să zâmbească
cu o dantură mai bună, cu mulți
dintre ei a și legat prietenii durabile.
,,Fiecare pacient este important pentru mine, fiecare are is-

toria sa. Cum mi-ar plăcea mie
să fiu deservită/ consultată – așa
îmi tratez eu fiecare pacient. Iar
pacienții mulțumiți sunt cea mai
mare motivație!”, a conchis Galina Lozovanu, medic ortodont.
Octavian GRAUR
P
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ARHIVELE NU ARD

Săptămânal independent

Suntem mai (in)dependenți ca niciodată! (II)
(Reflecții și observații personale)

D
Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
Apropo, cu câțiva ani
înainte de proclamarea
independenței Republicii
Moldova, în perioada romantică gorbaciovistă, comitetul central al partidului
comunist din URSS (care în

e la proclamarea independenței Republicii
Moldova s-au scurs treizeci de ani. Felul în
care se practică politica, similar businessului
ca afacere murdară, seamănă cu jocul Răului
cu Focul. Totul se face prin trişare, minciună, ură
şi multă perfidie. Desigur, nu spun nici o noutate.
Lucrurile sunt pecetluite de marii analişti şi filozofi
ai politicii mondiale. Numai că la noi, la locuitorii
mioritici, totul continuă să fie pe dos.

majoritatea cazurilor prevede din timp și alcătuiește
scenarii pentru desfășurarea
evenimentelor politice), a
trimis un document strict
secret comitetului central
al partidului comunist din

Moldova cu o listă de personalități, în care se poate avea
încredere deplină și care trebuie antrenate în activitatea
politică din Moldova.
Scrisoarea secretă nominalizată are genericul

„Listele activului Mișcării democratice pentru
susținerea Rectructurării” și conține șase file.
Documentul este depozitat la Arhiva Organizațiilor Social-Politice a
RM în fondul arhivistic
al Comitetului Central al
Partidului Comunist al
Moldovei (F.51, inv.73,
dosarul 210) pe care-l punem la dispoziția stimatului
nostru cititor în varianta originală, adică în limba rusă.
Sper să vă descurcați fără
traducere.
Deși s-au scurs 30 de ani,
cu mare tristeţe suntem nevoiţi să recunoaştem că in
Republica Moldova încă nu
s-a format o clasă politică
în adevăratul sens al cuvântului. Din acest motiv,
Republica Moldova a fost
transformată în patria corupției, sărăciei, mizeriei și
cotrabandei. Și nu este de
mirare că majoritatea covărșitoare a populației( care a
mai rămas) a pierdut complet speranța că în RM se
mai poate schimba ceva spre
bine pentru omul de rând.
Oamenii pleacă și pleacă... E
plină Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Cehia,
Polonia, Rusia de semenii
noștri.
Totuşi guvernanţii noştri
sunt tari de fire sau poate că
nu se gândesc că ar putea fi
traşi la răspundere în faţa
Legii (chiar dacă au întocmit o serie de legi care să-i
protejeze juridic, politic şi
financiar) şi a lui Dumnezeu.
Dacă observaţi din istorie,
pe multe personalităţi i-a
ajuns pedeapsa puţin mai
târziu. Poate de aceea şi se
spune: Dumnezeu nu bate
cu băţul!
Mii de moldoveni cu studii superioare, cu experientă în pedagogie, medicină,
inginerie, agricultură sau
ştiinţifică muncesc câte 1218 ore pe zi cum munceau
în secolele trecute sclavii pe
plantaţii sau în mine.
Un caz strigător la cer.
Un fost coleg de facultate a
fost deputat în Parlamentul RM. Probabil că din
cauză că a fost onest şi nu
s-a alăturat la structurile-căpuşă ale „oamenilor
politici” în următorul legislativ „nu a trecut consursul” şi a plecat la muncă
în Italia. Fermierul italian,
când mai trage câte un păhărel, aduce la el acasă pe
toţi cunoscuţii şi-l arată
pe acest ex-deputat ca pe
o specie din grădina zoolo-

gică lăudându-se că în tot
oraşul numai dânsul are
lucrător care a fost deputat
în Parlamentul Republicii
Moldova! Cam ce impresie
îşi fac acei italieni despre
independenta şi suverana
Republică Moldova?
Pentru a îngloda la nesfârşit ţara în noi şi noi datorii nu este neapărat nevoie
să fii mare politician! Este
mai uşor să împrumuţi decât
să restitui datoria! Dar când
ştii că nu tu vei întoarce
datoria şi nimeni nu te va
trage la răspundere pentru
datoriile făcute, apoi nu
este deloc dificil să ieşi la
televizor şi să te prezinţi ca
un salvator al naţiunii, că
tu ai „vorbit, ai negociat”
şi că ne vor mai da un nou
împrumut…
Când vor fi traşi aceşti
corifei la răspundere penală
pentru acest genocid? Care
a fost şi este randamentul
şederii lor in fotoliile de parlamentar? Cu ce a contribuit
fiecare din ei pentru a avea o
ţară prosperă? Meritau deputaţii sau miniştri salariile
fabuloase pe care le-au primit? Prin ce se deosebeşte
această nouă nomenclatură de cea sovietică? Poate
doar prin faptul că aceştia
sunt mai lacomi! Numiţi
măcar un partid politic sau
un deputat independent
care a trecut în Parlament
şi şi-a respectat programul
electoral sau promisiunile
făcute în timpul campaniei
electorale. Nimeni!
În consecință, ce avem
după 30 de ani?

Independență și suveranitate pe hârtie.
Armată de ocupație timp
de 30 de ani a Federației
Ruse pe teritoriul RM.
Datorii externe care depășesc imaginația.
Diasporă moldovenească,
care a depășit numeric populația din interiorul țării.
Decalajul dintre oamenii
săraci și cei bogați s-a mărit
vertiginos.
În urma războiului rusomoldovenesc din 1991-1992
Republica Moldova a pierdut
un teritoriu considerabil de
pe malul stâng al Nistrului,
dar și orașul Tighina.
Republica Moldova a rămas toți acești ani în sfera
de influență violentă a Federației Ruse.
În cele din urmă, a fost
lichidată speranța de unificare cu Țara.
Prețurile la produsele alimentare au crescut de zeci
de ori.
Învățământul și educația
sunt la pământ.
Țăranul și cetățeanul
moldovean a devenit ruda
săracă a corporațiilor și băncilor străine.
Cultele religioase străine
au preluat controlul minților a mai bine de 52% din
populația țării.
S-a furat un miliard
(deși s-a furat ceva mai mult
de 7 miliarde) dar nu a fost
depistat și pedepsit nici un
vinovat!
A rămas să judecați și să
răspundeți Dumneavoastră la întrebarea: cât de
independenți suntem?
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Singuri în fața imperiului sau
Cum a făcut istorie Televiziunea Națională

O

animație festivistă putem urmări,
în fiecare an, în preajma Zilei
Independenței. Și de data aceasta,
politicieni și activiști mai vechi și mai
noi își vor agăța ordinele și medaliile la piept
și se vor posta în scena luminilor și paradelor.
Breasla jurnalistică va fi și ea prezentă. Însă
doar într-o parte, urmărind și așezând pe
diverse pagini și ecrane chipuri aureolate
de conducători. Au fost însă vremuri când
jurnaliștii făceau ei înșiși istorie…

Gheorghe MĂRZENCU
La 19 august 1991, la Moscova, s-a produs o lovitură de stat.
Un grup de persoane, din prima
garnitură a partidului comunist
și a puterii sovietice din URSS,
l-a înlăturat pe Mihail Gorbaciov
de la putere și a anunțat stare de
urgență în țară, cu formarea unui
comitet extraordinar de conducere, GKCP.
La Moscova, forțele
imperiale au dat lovitura
Au introdus trupe și tancuri în
orașe, au interzis ziarele și posturile TV-radio, lăsându-le doar pe
ale lor, spre a le difuza neîntrerupt
comunicatele.
Politicienii din R. Moldova se
aflau în concediu. Primii conducători, Mircea Snegur, Alexandru
Moșanu și Valeriu Muravschi erau
departe de hotarele R. Moldova.
Cei care rămăseseră în republică nu dădeau de știre. Iar alții
chiar s-au grăbit spre ștaburile
comuniste, pentru încropirea
unui comitet GKCP local. Între
timp, unitățile armatei imperiale
dislocate la Chișinău au ieșit din
cazărmi. Încă puțin și Televiziunea Națională s-ar fi pomenit sub
conducerea „noii” puteri.
În aceste momente, Radiodifuziunea Națională din R. Moldova
retransmitea comunicatele grave
ale GKCP. Și numai datorită înaltului profesionalism și spiritului de libertate ale jurnaliștilor
Redacției Actualități TV, Republica Moldova, ajunsă în pragul
independenței sale, a fost salvată.
Colectivul programului TV „Mesager” a constituit PRIMA și, câteva
ore la rând, UNICA forță media
în R.M., dar și în URSS, care a
dat, fără ezitare, ripostă puciștilor.
Evenimentele
se derulau fulminant
Era luni, zi în care, în URSS, nu
apărea nici un ziar. Spre deosebire
de Radiodifuziune, cu program de
la 6 dimineața până la miezul nopții, Televiziunea Națională urma
să-și deschidă postul abia la ora
15.00. În redacție se cunoștea că
revenirea primilor conducători ai

Republicii la locurile lor de muncă
putea să se întâmple nu mai devreme decât spre seară. Între timp,
nu puteau fi găsiți nici alți conducători. Însă starea de urgență
anunțată din Moscova presupunea
ocuparea Televiziunii Naționale
de către trupele sovietice.
Valeriu Saharneanu, redactorul-șef al Redacției Actualități,
și-a întrerupt voluntar concediul
și s-a prezentat la locul de muncă,
din primele minute. Același lucru
l-a făcut și Efim Josanu, fostul
redactor-șef, atunci președinte
al Comitetului Național Olimpic,
care a venit să ne ajute. Ceilalți
colaboratori ai redacției, Alexei
Barat, Boris Erușevschi, Aneta
Grosu, Viorica Cucereanu, Silvia
Hodorogea, Larisa Narojnîi, Clara Bacalîm, Larisa Manole, Irina Ropot, Valeriu Ursu, Paulina
Condrea, Elena Cerescu, ceilalți
regizori, administratori, cameramani, stenografe etc. – cu toții
erau cuprinși de activitățile necesare situației.
Petru Bogatu, care era redactor-șef adjunct, responsabil de
ediția zilei, și subsemnatul, în
calitate de prezentator și comentator, am intrat în biroul directorului televiziunii, Constantin Pârțac. I-am declarat că, în virtutea
evenimentelor în desfășurare și a
retransmiterii directe a comunicatelor GKCP la Radiodifuziunea
Națională, să deschidem postul
TV și să informăm veridic publicul. Ușor ezitând, spunând că ar
fi rezonabil să mai așteptăm, să
se exprime mai întâi cineva din
conducerea republicii, directorul a permis totuși deschiderea
postului cu un buletin informativ,
accentuând însă că, până la venirea conducătorilor, nu trebuie de
„stârnit gâștele”.
Buletinul informativ
care a salvat Republica
La ora zece și câteva minute,
ediția informativă specială TV a
fost transmisă pe unde. Atenție
la oră! După câteva știri de ordin
general, subsemnatul, în calitate
de prezentator și comentator, am
declarat: „La Moscova s-a produs
o lovitură de stat, operată de forțele reacționare imperiale, care
poate avea continuare nefastă
și la Chișinău. Vom încerca să
apărem cu buletine informative
la fiecare oră fixă. Dacă nu vom
putea apărea pe post, va însemna
că Televiziunea a fost ocupată de
trupele sovietice trimise de comitetul GKCP. De aceea, apelăm la
populație să facem front comun,
să vină aici și să construim un zid

Un grup de jurnaliști ai Redacției Actualități TV, contigent 1991. Printre ei, Efim Josanu și Viorica Cucereanu (în centru),
Valeriu Saharneanu și Gheorghe Mărzencu (în dreapta), Alexei Barat, Valeriu Rusnac și Grigore Roșca (în față).
În planul doi se mai află Paulina Condrea, Dumitru Amihalachioaie, Larisa Manole, Boris Balan etc.

viu în jurul televiziunii, spre a nu
permite puciștilor să acapareze
instituția. Suntem convinși că
zilele puciștilor sunt numărate!”.
După acest buletin, a venit altul
de același fel. La porțile Televiziunii soseau deja valuri de populație. Pe la ora 12.30, am aflat că la
Moscova, Boris Elțin a urcat pe un
tanc, lansând și el un apel către
populația Rusiei la rezistență anti-pucistă. Era momentul în care
colectivul Redacției Actualități a
înțeles că nu mai este singur în
fața imperiului. Au început a da
de știre și unii conducători ai R.
Moldova. Au încetat și comunicatele GKCP la Radio. Pe la ora
15.00, ne-a bucurat cu prezența sa
vicepreședintele Parlamentului,
Ion Hadârcă, fiind astfel prima
persoană oficială a Republicii
Moldova care a venit în acea zi în
fața microfoanelor la televiziune.
Ca invitat al unei emisiuni
informative, deja ordinare, Ion
Hadârcă a relatat cu tot curajul despre evenimentele ce s-au
produs la Moscova, declarându-le
anticonstituționale, care trebuie
respinse cu hotărâre. A chemat
la rezistență anti-pucistă, nu numai la televiziune, dar și pe tot
teritoriul Republicii Moldova. În
edițiile de seară ale emisiunilor
„Mesager” și „Teleexpres” au fost
difuzate mai multe declarații ale
politicienilor moldoveni, toate
condamnând lovitura de stat de

la Moscova și chemând la apărarea
instituțiilor statului și a liniștii
sociale.
Astfel, Televiziunea Națională
a Republicii Moldova, idem, Redacția Actualități TV, și-a definit
procesul de probă a conștiinței.
Jurnaliștii care au ținut piept
imperiului, în primele ore ale
zilei de 19 august 1991, dar și
pe parcursul întregii perioade
de luptă, ar fi putut să se poziționeze și ei, în liniște, pe cursul
evenimentelor, așteptând ordinele și dispozițiile conducătorilor. Însă au procedat altfel și au
făcut istorie cu litere de aur, în
ziaristica pruto-nistreană, dar și
în societate. Au realizat practic
o revoluție în direct, asemenea
revoluției făcute de Televiziunea
Română Liberă, la 22 decembrie
1989. Numai că de data aceasta,
la momentul adevărului, mulțimea încă nu ieșise în stradă. Ea
fusese mobilizată instant, prin
cuvântul liber de la TVM, exprimat în acea dimineață.
Independența și cursul
„național moldovenesc”
sunt deja anacronisme
După consumarea evenimentelor soldate cu proclamarea
independenței R. Moldova, mai
mulți jurnaliști de la Televiziunea Națională au fost menționați,
tot atunci, printr-un decret prezi-

dențial, cu diverse distincții sau
titluri de merit. Unii dintre ei au
interpretat acest decret ca pe un
semnal de intimidare, de început
al noii stăpâniri peste libertatea
presei, obținută cu greu până în
acel moment. Au găsit în el un fel
de arătat cu degetul „să știți unde
vă este locul – vrem, vă decorăm,
vrem – nu vă decorăm”, refuzând
să primească distincțiile acordate.
Pe de altă parte, se profila un nou
servilism în fața clasei politice, de
data aceasta a celei naționale, spre
a lucra pentru ordine și medalii și
a nu face mișcări libere, până nu
apar indicațiile „iubiților conducători” – fenomen care se poate
observa din plin și astăzi.
Evenimentele ulterioare au
confirmat temerea jurnaliștilor.
Clasa politică a Republicii Moldova, în special cea de la nivelul
superior, a căutat să prindă locul
lui Gorbaciov sau Yanayev, pe
ecranele televizoarelor. A reușit să estompeze cumva efortul
enorm al curajului și probei de
conștiință a jurnaliștilor de la
Redacția Actualități TV, atribuindu-și cu ușurință niște merite.
Pe parcurs, mai mulți activiști
politici de atunci au cerut și au
primit ordine sau medalii de stat
dintre cele mai înalte, chiar și
peste două decenii. Doar jurnaliștii de la Redacția Actualități TV,
seria anului 1991, au lucrat fără
a se gândi la lauri. Și au învins!
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Schimbări normale în corpul
femeii după 30 de ani

P

care, odată extins, va permite
lichidului să curgă fără a fi nevoie de atâtea contracții uterine.

entru majoritatea femeilor, vârsta de 30
de ani este echivalentă cu o mai mare
stabilitate în viața personală și din punct
de vedere financiar. Este vârsta la care
majoritatea femeilor încep să se gândească la
întemeierea unei familii, dar și vârsta la care
încep să apară anumite modificări în organism.
Printre modificările care se petrec în corpul unei
femei după vârsta de 30 de ani putem aminti:
Oase mai sensibile
Înaintarea în vârstă duce la o
scădere a masei osoase, fapt care
expune femeile unui risc mult mai
mare de osteoporoză, o afecțiune
în care oasele devin fragile și se
pot rupe ușor. Factorii hormonali și oasele mai mici (în cazul
femeilor) determină ca această
afecțiune să apară mai des la femei decât la bărbați după vârsta
de 30 de ani. Acesta este motivul
pentru care este foarte important
să aveți suficient calciu inclus în
dieta dvs. și să faceți exerciții de
întărire a oaselor, cum ar fi: ridicarea greutăților, ciclismul, Tai
Chi etc. Un studiu recent ne reamintește faptul că mersul pe jos
nu este suficient pentru a menține
oasele și mușchii, dacă exercițiile
fizice sunt neglijate sau lipsesc cu
desăvârșire.
Predispoziția
către îngrășare
Scăderea masei musculare poate duce la un procent mai mare de
grăsime în corp, dar și stilul de
viață joacă, de asemenea, un rol

important în ceea ce privește creșterea în greutate. Sedentarismul,
cauzat de perioadele lungi de timp
petrecute pe un scaun, la locul de
muncă, sau mesele mai frecvente
joacă un rol central în modificarea
greutății. Metabolismul poate să
arate semne subtile de încetinire
spre vârsta de 30 de ani, iar acest
lucru devine din ce în ce mai evident odată cu înaintarea în vârstă.
Una dintre cele mai mari greșeli este să nu îți stabilești un
program de exerciții fizice, care
te ajută în lupta cu timpul. Acestea
sunt esențiale în prevenirea pierderii masei musculare, te ajută să
îți menții silueta și tonusul. Activitatea fizică poate scădea riscul
de apariție a bolilor de inimă, a
diabetului, ajută la diminuarea
stresului și la combaterea depresiei. Ai mare grijă la stres, este
greu să ții pasul cu munca, relațiile personale și să ai grijă de copii,
dar nu te lăsa copleșită de aceste
probleme, fă-ți timp pentru a avea
grijă de tine și, cel mai important,
de sănătatea ta.
De asemenea, se spune că după
vârsta de 30 de ani scade rata
fertilității. Pentru femeile care

Piele mai uscată?

au avut unul sau mai mulți copii
înainte de 30 de ani, este posibil
ca, după această vârstă, să apară
o afecțiune care se numește incontinență urinară. După vârsta
de 35 de ani, există un risc mai
mare în ceea ce privește sarcina,
pot apărea dificultăți la naștere și
probleme mult mai grave, cum ar
fi riscul de avort spontan.

Nu veți sesiza modificări

majore ale menstruației până
la vârsta de 40 de ani. Dar anumiți factori – de la fluctuații hormonale la perimenopauze – pot
declanșa instabilitate sau chiar
durere pe tot parcursul ciclului
menstrual, nu doar în prima zi.
Se mai spune că endometrioza este des întâlnită la această
categorie de vârstă. Pe de altă
parte, unele femei pot constata
că menstruațiile lor devin mai
puțin dureroase după ce au avut
deja un copil. Aceasta se explică prin dilatarea colului uterin,

me urmând regimuri alimentare
restrictive, însă impactul acestora
pe termen lung asupra sănătății
tale poate fi devastator uneori.
Prin urmare, doar un specialist
poate stabili un plan de pierdere
în greutate adaptat nevoilor tale
și te va învăța cum să-ți păstrezi
greutatea și sănătatea pe termen
lung.
Intoleranțele alimentare, alergiile, afecțiunile cardiace sau oncologice, eczemele, bolile autoimune sunt adevărate provocări
când vine vorba de alimentație.
Abundența articolelor de pe internet în acest domeniu este copleșitoare. La o căutare mai temeinică
găsești recomandări contradictorii
și, în lipsa unor cunoștințe solide de fiziologie, biochimie, fizică
etc., este dificil să faci o alegere
corectă.

Prin urmare, doar un specialist
va ține cont de starea ta clinică,
de afecțiunile colaterale, de tratamentul pe care îl urmezi și va
putea face o evaluare nutrițională
corectă urmată de recomandări
personalizate, în concordanță cu
toate aceste aspecte.
Nu exista soluții „minune” care
să permită în același timp obținerea unei greutăți normale în timp
foarte scurt și menținerea acestei
greutăți pe termen lung!!!
Pentru atingerea greutății
optime și păstrarea ei pe termen
lung, nutriționistul recomandă
pacienților săi un program integrat care, pe lângă planul personalizat de nutriție, cuprinde, de
asemenea, și ședințe de kinetoterapie, fizioterapie, dar și de psihologie. Conștientizând pe deplin
că schimbarea greutății corporale
înseamnă categoric schimbarea
modului de viață, pacientul care
își dorește binele în viața sa va
accesa acest program integrat!
Până de curând, persoanele
subponderale sau normoponderale nu s-ar fi gândit să apeleze
la ajutorul unui nutriționist, cu
convingerea că, dacă ești mai slab
sau ești într-un interval de normalitate al greutății, înseamnă
automat că te hrănești corect.
Însă provocările lumii moderne,
activitățile deosebit de solicitante

Modificări ale ciclului
menstrual

Nutriția
Cuvântul „nutriție” ne duce cu
gândul la actul de hrănire. Când
auzim cuvântul „dietă”, ne gândim aproape automat la un plan
de pierdere în greutate / slăbire.
În realitate, cei doi termeni au
același înțeles. Aceștia se referă
la modul de alimentație al unei
persoane, adică la obiceiurile sale
alimentare.
Obiceiurile alimentare sănătoase sunt dobândite cu ușurință
doar în copilărie. La maturitate
devine din ce în ce mai dificil să
le dobândești și să le păstrezi.
Studii științifice ample au demonstrat că, alături de stres, mișcare, fumat, poluare, alimentele
în sine sunt un important factor
epigenetic. Acesta are un impact
major asupra genelor noastre și,
implicit, asupra stării de sănătate
a urmașilor noștri.

prelungit, practicarea sporturilor
de performanță
sau alegerile personale au impact
asupra modului
în care ne alimentăm.
Dorința de a
alege alimente de
calitate ne face să ne gândim la
modul în care au fost obținute alimentele ori la prețul lor. Aproape
niciodată nu ne gândim, însă, la
calitățile lor nutritive. Un specialist te învață cum să faci alegerile
corecte, astfel încât alimentația
ta să respecte principiile care-ți
asigură sănătatea: să fie variată,
echilibrată și adecvată modului
tău de viață!

Vrei să fii sănătos?

Atunci lasă deoparte sfaturile
prietenilor care au reușit sau milioanele de articole de pe internet!
Ține cont că, deși constitutiv
și funcțional suntem la fel, avem
coduri genetice care ne dau unicitate, particularități sau disfuncții.
Bineînțeles că poți pierde kilogra-

Atunci ai grijă să faci mișcare
zilnic, să bei apă suficientă, să
dormi suficient, să ai o stare psihică bună și fii atent ce și cum mănânci sau ce alegi să nu mănânci.
Interdicțiile religioase, efortul

Vrei să slăbești?

Ciclul de regenerare a celulelor pielii încetinește, ceea ce
înseamnă că durează mai mult
ca celulele moarte să fie înlocuite. Menținerea pielii bine
hidratate s-ar putea să devină
o provocare după vârsta de 30
de ani. Este nevoie de mai mult
timp pentru ca stratul superior
al pielii să fie înlocuit, acest fapt
rezultând într-o piele mai uscată
și lipsită de strălucire (mată).
Mai mult decât atât, factorii de
hidratare care se găsesc în mod
natural în piele, cum ar fi acidul
hialuronic, nu se mai produc în
cantități suficient de mari încât
să mențină elasticitatea și fermitatea pielii.
Vârsta de 30 de ani s-ar putea să fie momentul în care veți
observa efectele expunerii prea
îndelungate la soare. Ridurile
pot apărea ca efect al unei expuneri prelungite la soare, așa
că nu exagerați în privința sesiunilor de bronzat. De asemenea, ridurile de expresie devin
mai vizibile. Aceste riduri sunt
datorate expresiei faciale (zâmbetul, spre exemplu), apar în
colțurile ochilor și ale gurii, dar
și pe frunte. Odată cu vârsta, ele
devin din ce în ce mai vizibile,
odată cu pielea care își pierde
din elasticitate și se regenerează
mai greu.
romedic.ro

în plan intelectual, fumatul, obiceiurile sociale, consumul de substanțe interzise, munca de birou,
lipsa de mișcare, somnul insuficient etc. pot duce și la pierderi
în greutate, determinate – de cele
mai multe ori – de consumul unor
alimente deficitare din punct de
vedere nutritiv sau de un regim
alimentar haotic și insuficient.
Un nutriționist va recomanda un set de analize, va face
măsurători ale compoziției tisulare – greutate, grăsime corporală,
grăsime viscerală, masă musculară, nivel de hidratare, masă osoasă, rată metabolică bazală etc., va
indica, dacă este cazul, un consult
și pe alte specialități medicale și,
în baza tuturor rezultatelor, va
putea realiza un plan de nutriție
„custom-made” – potrivit fiecărei
persoane, astfel încât să-i asigure
pacientului revenirea la o greutate
normală și atingerea unei stări
optime de sănătate.
În cazul tulburărilor de alimentație (supraalimentarea,
anorexia, bulimia și alte tulburări
alimentare) este vital ca nutriționistul să le identifice și apoi,
împreună cu medicul psihiatru
și psihologul, să gestioneze în
echipă aceste afecțiuni până la
rezolvarea lor.
bioterramed.ro
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Sheriff a furnizat
marea surpriză în
Liga Campionilor

S

heriff Tiraspol s-a impus pe 17 august
curent, cu un neverosimil 3-0, în prima
manșă a fazei play-off din cadrul Ligii
Campionilor la fotbal, cel mai prestigios
turneu european intercluburi. Campioana
Moldovei a surclasat redutabila Dinamo Zagreb
– formație cu un lot estimat de 11 ori mai
bine decât cel al jucătorilor lui Sheriff (131,8
milioane de euro contra a 11,93 milioane) –,
dând peste cap cotele bookmakerilor.

Iulian BOGATU
Primele semnale
Pe arena internațională, valoarea echipei de pe malul Nistrului și-a găsit o confirmare
mai evidentă încă săptămâna
trecută, în etapa precedentă a
UEFA Champions League, când
a surclasat fosta campioană europeană Steaua Roșie Belgrad
(Serbia). De remarcat că aceasta
din urmă a reușit marți să bată
fără drept de apel campioana
României, CFR Cluj, scor 4-0,
în prima manșă a play-off-ului
Europa League.
Confruntarea cu formația croată încă din primele minute a ținut microbiștii cu sufletul la gură,
inclusiv pe cei peste cinci mii de
spectatori prezenți în tribunele
Complexului sportiv „Sheriff”.
Astfel, în minutul 7 „viespile” realizează o interceptare în jumătatea
adversă de teren și pornesc hotărât
în atac, Henrique Luvannor scăpând într-o audiență solitară cu
portarul, însă mingea șterge bara
laterală din stânga și se prelinge în
out. Acesta a fost primul semnal
al intențiilor ofensive nutrite de
discipolii antrenorului ucrainean
Yury Vernydub. Rapid veni și al
doilea: Un fundaș al echipei croate
în încercarea disperată de a degaja
balonul din propriul careu a comis
un henz cât se poate de evident,
însă arbitrii de la sistemul VAR
nu i-au semnalat să intervină centralului din Turcia, Cüneyt Çakir,
neacordându-se astfel un penalty
clar pentru jocul cu mâna.
După primul sfert al partidei,
presiunea oaspeților crește, devenind de-a dreptul îngrijorătoare.
Totuși contraatacurile celor de
la Sheriff temperează întrucâtva
elanul discipolilor antrenorului
croat Damir Krznar. Jocul bun
pe flancuri al echipei din Tiraspol
ține adversarii într-un șah per-

manent, care totuși reușesc în
minutul 34 să-și creeze o fază de
gol, Lovro Majer trimițând mingea
elegant cu piciorul stâng pe lângă
portarul Georgios Athanasiadis,
însă intervenția fundașului brazilian Cristiano da Silva se dovedi
a fi salvatoare. În același timp,
impresionează capacitatea „șerifilor” de a ieși cu calm, dar în mare
viteză, din defensivă și a institui
un presing sufocant în jumătatea
adversă. Ei plimbă cu lejeritate
mingea de la un flanc la altul,
alternând aceste acțiuni cu pase
razante și lungi pe diagonală, care
iau prin surprindere apărarea bal-

canicilor. Iar în ultimul minut al
reprizei veni și încununarea unor
eforturi complexe și perseverente:
Cristiano da Silva săvârșește o incursiune sclipitoare prin simplețe
și viteză de execuție, îi pasează pe
flancul drept lui Adama Traoré,
care trage pe jos din careu la colțul
lung, portarul Dominik Livaković
rămânând neputincios: 1-0 pentru
Sheriff.
Lecția contraatacului
Mitanul al doilea a început cu
un presing energic al oaspeților, dorința de revanșă mânând
înainte întreaga echipă și lăsând
spații neacoperite în propria defensivă. Echipa tiraspoleană nu
s-a lăsat mult rugată, hărțuind
pe contraatacuri apărarea dina-

moviștilor. Iar în minutul 54,
respectând logica evenimentelor din teren, veni și al doilea
gol: stranierul din Guineea al lui
Sheriff, Momo Yansane, primi o
pasă de la mijlocul terenului, se
deplasă rapid pe flancul stâng în
adâncul careului advers și centră
în zona punctului cu var, unde se
afla elenul Dimitris Kolovos, care,
cu un șut imparabil din voleu, a

trimis pe centrul porții mingea în
plasă, scor 2-0.
Parcă nevenindu-i să creadă că
lucrurile au ajuns aici, echipa slavă cu întregul efectiv se avântă să
reducă din handicap, însă gazdele,
spre meritul lor, nu s-au închis în
apărare, ci au continuat să muște
periculos pe contre, menținând
această tactică până la sfârșitul
meciului, un succes incontestabil
al managerului echipei. Iar cu 10
minute înainte de fluierul final,
această metodă extrem de profesionistă de a trata jocul și-a adus
roadele scontate, atacantul din
Mali al „viespilor”, Adama Traoré,
realizând dubla: mai întâi el reuși
o interceptare în propria jumătate
de teren, îi pasă brazilianului cu
cetățenie moldovenească Henrique Luvannor, apoi se avântă în-

tr-un suflu înainte; primi la rândul
lui pasa și se pomeni față în față
cu goalkeeperul advers, trimițând
printre picioarele acestuia mingea
în poartă și stabilind scorul final
de 3-0. În sezonul 2021, acesta
este al IV-lea său gol în 7 meciuri
din cadrul Ligii Campionilor.

Medalii pentru
Moldova
la Europenele
de box
Patru pugiliști moldoveni
și-au asigurat cel puțin medalii
de bronz la Campionatele Europene pentru cadeţi (cu vârste
cuprinse între 13 și 14 ani), ce
se desfășoară în perioada 1220 august curent la Sarajevo
(Bosnia și Herțegovina). Astfel,
în cat. 90 kg, Pavel Zavalișin a
acces în semifinale după ce l-a
surclasat pe maghiarul Sandor
Papp; Alexandru Cenușă (42
kg) a trecut de reprezentantul
gazdelor, Rejan Jakupović, și de
Furhan Jasharovski (Macedonia de Nord); Daniil Guranda
(50 kg) l-a surclasat pe sârbul
Njegos Prodanovici. La feminin,
compatrioata noastră Xenia
Coronciuc (64 kg) s-a impus
în fața atletelor din Italia, Sara
Scorrano, și Turcia, Sudenaz
Tokgoz. La turneu participă 274
de boxeri din 25 de țări.

Oleksandr
Petrakov
este noul
selecţioner
al Ucrainei

Paza bună ca lecție
de atitudine
Ar fi cazul să nu ne culcăm pe
o ureche și să dăm dovadă de un
entuziasm mai temperat, căci Dinamo Zagreb, constituită aproape
în întregime din jucători autohtoni, este o echipă care la ea acasă
este extrem de greu de stăvilit.
E suficient să amintesc optimile
de finală din ediția precedentă
a Ligii Europei, când croații în
prima manșă au cedat cu 2-0 în
fața redutabilei formații engleze
Tottenham Hotspur, ca în retur
să-i administreze la Zagreb o înfrângere pe cât de usturătoare,
pe atât de frustrantă, scor 3-0,
discipolii lui José Mourinho rămânând astfel în afara întrecerii.
Atunci discipolii lui Damir Krznar
au cedat doar în fața lui Villarreal
(Spania), viitoarea câștigătoare a
competiției. Cred că și acum lotul
dinamovist va face tot ce-i stă în
puteri să se revanșeze în fața propriilor suporteri, renumiți prin
frenezie și spirit combativ, în caz
contrar demisia antrenorului și
reformarea echipei devenind cu
adevărat inevitabile.
În sensul celor spuse, este îmbucurătoare atitudinea tehnicianului Yury Vernydub, care după
meciul de la Tiraspol a declarat,
dând dovadă de prudență și bună
chibzuială, că „trebuie să uităm
cât mai repede această victorie,
căci am făcut doar primul pas,
următorul căutând să finalizeze
efortul de până acum. Este absolut necesar să ne păstrăm forțele,
spiritul de echipă și capacitatea
de concentrare, dacă vrem să realizăm obiectivul propus”.
Meciul retur se va desfășura în
data de 25 august, la ora 22:00.

După demisia legendarului
Andriy Șevcenko din postul de
antrenor al echipei naționale de
fotbal a Ucrainei, locul acestuia
a fost luat, pe 18 august a.c., de
Oleksandr Petrakov, fostul tehnician al echipei Under-20, cu care
a cucerit titlul mondial în 2019.
Șevcenko a condus selecționata
timp de cinci ani, calificând-o în
sferturile de finală la Euro 2020.
Noul antrenor are 64 de ani și
va pregăti echipa galben-albastră în vederea calificării la Cupa
Mondială din Qatar 2022. Primul
său meci oficial la cârma selecționatei de seniori va avea loc pe
1 septembrie la Nur-Sultan, în
compania Kazahstanului.

Stefanos
Tsitsipas
refuză
vaccinarea
Tenismanul elen Stefanos
Tsitsipas, nr. 3 în ierarhia ATP,
a declarat că va refuza să-și
administreze vaccinul anti-Covid-19, cel puțin atât timp cât
vaccinarea nu este obligatorie.
Anterior, Tsitsipas a fost eliminat chiar din debut la turneul
de Mare Șlem de la Wimbledon,
unde a spus că a fost o provocare
să trăieşti şi să joci într-o „bulă”
sanitară. De asemenea, și sârbul
Novak Djoković, nr. 1 mondial,
speră ca vaccinul să nu devină
obligatoriu pentru jucători.
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Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

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 .
Te c a u t !
„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 situație
ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și frumoasă
dacă o trăiești din plin alături de omul drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te caut”.
Transmite o scrisoare pe adresa redacției GAZETA
de Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2 a,
nr. 23, sau sună la numărul de telefon 090010050.

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)

Tânăr de 24 de ani își caută
jumătatea
Mă aflu în detenție din 2019. În curând voi fi
eliberat. Aș vrea să fac cunoștință cu o femeie care
și-ar dori o familie. Sunt un băiat liniștit. (07)

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
cuprinsă între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă
și să o înțeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept
scrisorile femeilor interesate. (06)

Sudoku

Săptămânal independent

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea
să împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu
simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru,
brunet și chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din
preajma orașului Căușeni. Traiul e similar celui
urban. (08)
Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui
bărbat potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)
Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta
până la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de
a crea o relație bună. Bărbatul locuiește la casă 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
municipiul Bălți. Mai multe detalii la numărul de
telefon lăsat la redacție. (11)
Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o
vârstă apropiată. Mai multe detalii la numărul de
telefon lăsat la redacție. (12)

Teatrul Geneza Art
21 – 22.08 „ZACS”, ora 19.00.
25 – 26.08 „Toc” de Laurent Bafie, ora 19.00.
28.08 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora
19.00.
29.08 „Invitația la Vals! De Mihail Drumeș.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
21.08 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00.
28.08 „Tronca-ponca, vâj!” de Aurica Plăcintă, ora 11.00.
Filarmonica Națională „S. Lunchevici”
22.08 LATINO SIMFONIC. În program: A. Ginastera, C. Gardel,
A. Piazzolla, A. Márquez, C. Velázquez, L. Bermúdez, V. Vargas, A.
Barosso ș.a. Pe scena de la Butuceni vor evolua Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, prim-dirijor – Mihail Agafița, baletul
REPEDE, conducător artistic – Dumitru Tanmoșan, soliști: Cristina Scarlat, Geta Burlacu, Ksenya Nikora, Sergiu Mușat (clarinet),
Viorica Agafița (vioară), Eugen Negruța (acordeon), Petru Haruță
(trompetă), Andrei Iurcu (trompetă), Ciprian Oloi (pian), ora 19.00.
25.08 Muzica lumii. O selecție de creații celebre culese din toate
colțurile lumii, în sunete de nai și acordeon. Un recital oferit de
Concertino Accordion Band și Constantin Moscovici (nai). În culorile
apusului de vară, la Butuceni, sub cerul liber! Ora 19.00.

Carul cu bancuri
La o petrecere:
– Nu ţi-a fost ruşine să te duci de trei ori cu farfuria după mâncare?
– Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam că este pentru tine!
Un hacker, obsedat de jocuri, moare și ajunge în rai. Ajungând,
vede scris pe uşa biroului lui D-zeu: „plecat în vacanţă”. Sparge uşa,
intră şi încearcă să spargă codurile leptopului lui D-zeu, ca să şteargă
fişierele cu păcatele lui. Este prins şi trimis în iad.
După două săptămâni, îl sună dracul pe D-zeu şi-i spune:
- Ia-l pe ăsta de aici că mi-a omorât toţi dracii şi mă întreabă cum
trece la nivelul 2!!!
Bulă se apropie de o colegă de clasă şi îi spune:
- Poţi să-mi dai fotografia ta?
- Da‘ de ce, nu poţi dormi fără să te uiţi la mine? Mă iubeşti aşa
de tare?
- Nu, pur şi simplu colecţionez Pokemoni!

Integramă

social-politic
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Prietenul din copilărie, cea
mai mare avuţie (II)

S

e simțea rănit. Încerca să controleze orice
mișcare a soției. Atunci când venea prea
târziu acasă, o întâmpina furios cu vorbe
de felul: „De unde vii la ora asta? Team căutat la serviciu și nu erai...”. Elena, plină
de voie bună, se prefăcea că plouă și-l cucerea
zâmbindu-i cu un farmec dulce.

Nina NECULCE
Dar toate au mers așa până
la un timp, până când în jurul
relației lor s-a format un cerc
vicios greu de stăpânit. Zvonurile despre legăturile ei amoroase
cu un viceministru s-au adeverit. Vlad a surprins-o intrând
în hotel cu amantul. N-a mai
avut nevoie de alte argumente. Chiar în acel moment a luat
decizia de a trăi separat de ea
şi de copii. O făcea după zece
ani de căsnicie cu scârț. Elena
nu s-a întristat. I-a spus că aștepta demult momentul acesta,
demult își dorea să devină liberă
în toată puterea cuvântului, să
facă ce vrea şi când vrea. Oficial
însă nu au divorţat. Amândoi
au fost de acord să-şi respecte
îndatoririle părinteşti.

Din economiile pe care le făcea,
Vlad a cumpărat o vilă modestă în
preajma Chişinăului şi s-a retras
acolo. La început se prefăcea că
nu-i mai pasă de Elena şi că nici
nu vrea să audă de ea. Se schimba
însă la faţă ori de câte ori cineva
dintre cunoscuţi îi spunea că a
văzut-o pe undeva ţinându-se de
mână cu viceministrul. Au început
să-l macine gânduri negre. Prea
multă durere și tristețe îl copleșise, așa încât i se părea că nu mai
poate face față situației.
Dorința de a-și încheia socotelile cu viața devenea tot mai
frecventă. Şi dacă nu i-ar fi intuit Catinca gândurile negre, le-ar
fi dus la realizare. Prietena din
copilărie l-a ascultat, l-a înțeles
şi i-a adus raza de alinare în singurătatea lui. „Sunt slab de înger,
Catinca”, i-a spus el. „Tu nu ești
slab și nici nebun. Dimpotrivă,
ești un bărbat puternic. Nu uita că
timpul e cel mai bun doctor. Vei
vedea că durerea o să-ți treacă.
Numai să nu te împingă păcatul
să apelezi la droguri sau alcool!
Fii bărbat optimist, ai răbdare,
dragul meu prieten!”.

FOTO-SIMBOL

Vlad se retrage la vilă

Sprijinit de Catinca, Vlad a
putut depăși această încercare.
Fericit și mulțumit își vedea de
muncă, duminicile mergea la biserică, iar după-masă se întâlnea
cu familia Catincăi.
Și tocmai când i se păru că a
scos-o definitiv din suflet pe Elena, într-o duminică, după vreo
şapte ani de la despărţirea lor,
s-a trezit cu ea în prag. Amândoi
erau emoţionaţi. Ea încerca să-şi
stăpânească plânsul. Avea multe
de spus şi nu ştia cum să înceapă. După un oftat adânc, rosti:
„Ai putea să mă ierţi?”. „Te-am
iertat demult”, i-a răspuns Vlad
liniştit. Şi ea a prins a-i spune
printre sughiţuri că, din ceasul
din care s-au despărţit, a suferit
mult, că aventura ei cu viceministrul a fost o nebunie şi că nu mai
vrea să se gândească la trecut, că
ar vrea să înceapă o viaţă nouă,

să restabilească legătura care mai
poate deveni puternică, durabilă..
Elena i-a scuipat în suflet
Spre seară, Elena a plecat, spunându-i că, peste o săptămână
după ce se va întoarce din deplasare, va veni să locuiască, împreună cu copiii, la vilă. În noaptea
aceea, Vlad n-a închis un ochi. Îşi
făcea tot felul de planuri, visa la
zilele fericite ce urmau să vină. A
trecut o săptămână, au trecut două
şi Elena nu a mai venit. S-a dus
Vlad la ea. În loc de îmbrăţişările
calde pe care le aştepta, Elena i-a
scuipat în suflet: „Prostule, chiar
m-ai crezut. Oare nu ai înţeles că
nu te-am iubit niciodată?! Omul
cu care trăiesc m-a făcut cu adevărat fericită”.
Distrus, Vlad s-a dus la Catinca.
Le-a povestit şi prietenilor întâm-

plarea. Aceştia l-au consolat, zicându-i: „O să o uiţi şi pe aceasta,
aşa cum se uită toate cu vremea.
Câtă lume trece prin nenorociri
şi mai cumplite. Alung-o şi tu din
gând, găseşte-ţi pe altcineva şi vei
trăi o nouă iubire”.
Dar n-a fost să fie. Sincer şi
onest, Vlad, care s-a fript odată
cu ciorbă, a tot suflat şi în iaurt.
A divorțat și a ales să trăiască cu
florile şi orătăniile de la vila lui. În
adâncul sufetului vreo cinci ani a
mai așteptat-o pe Elena, crezând
într-o minune. Și dacă a văzut că
minunea nu se săvârșește, a scos-o
din suflet pentru totdeauna.
Cu copiii ține legătura. Amândoi
muncesc în America. Și-a făcut prieteni noi, dar a ajuns la concluzia
că nimic nu se compară cu prietenia veche pe care o are cu Catinca.
La un pahar de vorbă și unul de
vin, Vlad i s-a confesat: „Din primii ani de căsătorie cu Elena, am
înțeles că am făcut alegerea greșit.
Au avut dreptate colegii noștri care
așteptau ca tu să-mi devii soție...”.
Cu fața luminată de zâmbet,
Catinca i-a răspuns: „Dar eu cred
că așa ne-a fost scris. Important e
că prietenia noastră s-a cimentat,
că avem posibilitatea să petrecem
mult timp împreună, că am trăit
împreună multe momente de neuitat, ne-am creat atâtea amintiri
frumoase. Bine a zis cine a zis că
prietenul din copilărie e cea mai
mare avuție. Domnul să ne ajute
să ne oferim încredere și sprijin
în continuare”.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Relația pe care o ai devine din ce în ce mai încordată. Ai senzația că nu mai
comunici la fel de bine cu
partenerul. Chiar dacă vei
încerca să inițiezi discuții
lămuritoare în acest sens,
totul se va solda cu și mai
multă distanțare. Respectul
reciproc își pierde și el din
intensitate și ajungeți chiar
și să vă răniți.

Nu ai fost niciodată
printre primii, indiferent
de context. Tot trecutul
tău caracterizat de eșecuri
și deziluzii a alimentat neîncrederea în sine. Acest
lucru începe să se schimbe
totuși. Acum te poți baza pe
oameni dragi care îți oferă
toată susținerea și încrederea de care ai nevoie.

Dai întotdeauna de înțeles celor din jur că tu deții
controlul asupra propriei
vieți, chiar dacă simți că te
„prăbușești”. Nu te simți
pregătit să faci față încă
unui eșec din punct de vedere profesional. Anxietatea
va pune stăpânire pe tine.
Deși cei din jur simt că se
întâmplă ceva cu tine, vei
nega vehement.

Ai puține puncte comune
cu colegii de birou, ceea ce
face ca atmosfera în care vă
desfășurați activitatea să fie
mai mult decât tensionată.
Lupți mereu pentru putere
și te lași acaparat de ceea
ce îți aduce această luptă
atunci când câștigi. Indiferent de ceea ce simți, e posibil ca cei din jur să se simtă
amenințați de statutul tău.

Ești mult prea vulcanic.
Sunt multe situații când un
astfel de comportament este
contraindicat. Dar cum tu
nu crezi în reguli, ajungi
mereu să iști conflicte inutile. Cuvintele pot deveni
inamicul tău, mai ales în
acele situații în care ți-ai
dori ca punctul tău de vedere să fie validat de anumite
persoane.

Crezi despre tine că îndepărtarea de anumite persoane îți va aduce confort,
dar le duci dorul în fiecare
zi. Orice acțiune pe care o
faci vorbește de fapt despre
melancolia pe care o porți cu
tine. Atunci când ceea ce faci
se opune adevăratelor sentimente, trebuie să fii precaut
cu privire la alegerile pe care
urmează să le faci.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Vibrația energetică pe
care o resimți te ajută să
îți duci la îndeplinire toate obiectivele. La birou, în
această săptămână agitată,
reușești totuși să găsești inspirația de care ai nevoie
pentru a finaliza un proiect
important. Succesul este de
partea ta atât timp cât rămâi persoana consecventă
dintotdeauna.

Lucrurile capătă un nou
sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Te
simți revigorat din punct de
vedere psihic. Îți place să ai
un program încărcat. Liberul
arbitru te face să trăiești o
mare anxietate. Tu ai nevoie
de structură pentru a face
ca lucrurile să funcționeze.
Când cei „puternici” sunt de
partea ta, simți că poți să-ți
îndeplinești visurile.

Prezența lui Jupiter în
zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu
care te raportezi la tot ceea
ce trăiești. Îți va fi mult mai
ușor să faci lucrurile ghidat
de ceea ce simți. Nu ești o
fire rațională, iar cei care
te cunosc știu acest lucru
despre tine. Oricum ar fi,
este binevenit ca uneori să
analizezi mai bine opțiunile
pe care le ai.

Ești foarte sigur pe acțiunile tale. Sunt mulți cei
care se simt amenințați de
persoana ta, mai ales atunci
când totul este la limită.
Din păcate, proiectezi toate trăirile pe care le ai. Cei
care sunt receptivi la acest
proces psihologic se simt
sufocați în preajma ta. La
birou faci lucrurile mecanic.
Îți lipsește cu desăvârșire
motivația.

Venus pulsează destul
de mult în casa sănătății.
Aceasta va fi prioritatea ta
în perioada care urmează.
Atunci când este nevoie să
aduci schimbări radicale
propriei vieți, este nevoie
de determinare și consecvență. Nimic nu este ușor de
atins. Trebuie să ai mereu
în minte o mantră puternică
care să te ajute să treci de
obstacolele minții.

Intențiile pe care le
aveai cândva în raport cu
o anumită persoană încep
să își piardă din sens. Acum
privești mai mult spre sine.
Reușești să te detașezi emoțional de tot ceea ce ea a
reprezentat pentru tine.
Această eliberare emoțională îți oferă șansa să te
privești cu alți ochi. Meriți
să trăiești în concordanță
cu propriul univers interior!
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Săptămânal independent

Filozoful mut în faţa răului
Guzel Iahina „Copiii de pe Volga”. Buc.: Humanitas, 2020

P

rofesorul de germană Bach încearcă
să reziste, dar cade în indiferenţă şi
defetism. Şi Zuleiha, în primul roman
al autoarei, nu regretă că a schimbat
închisoarea domestică din satul natal pe lagărul
de muncă din taigaua de pe malul Angaralei.

Nina NEGRU
Personajele din romanul istoric „Copiii de pe Volga”, germani
din satul Gnadental, regiunea
Povolgia, poartă nume cunoscute din istoria muzicii şi literaturii germane: Bach, Grimm,
Hoffmann, Handel. Trei mituri
îi poartă prin lume: cele despre
pământul făgăduit al Rusiei, al
Americii şi al patriei lor istorice.
Trei mituri,
şi pentru emigranţii noştri
Coloniştii germani chemaţi
de Ecaterina cea Mare, veniţi la
mijlocul secolului al XVIII-lea,
fuseseră întâmpinați de țarină cu
aceste cuvinte: „Copiii mei, noi
fii şi fiice ale Rusiei! Vă făgăduim
ocrotire părintească!”. Nu cunoşteau mai mult de o sută de cuvinte
ruseşti, necesare pentru a vinde
mărfuri la piaţa din Pokrovsk,
renominat „Engels”, după ce a
devenit capitala Republicii Sovietice a Germanilor (1922-1941).
Volga este aici personajul principal. Ea împarte lumea în două:
pe malul stâng – stepa cu aer
fierbinte şi sarea Mării Caspice;
pe malul drept, retezat de munţi
care cad brusc spre apă, se simte
răsuflarea îndepărtată a Mării
Nordului (numită pe timpuri
Marea Germană). Şi Bach, ca şi
personajul lui Beşleagă din Zbor
frânt, ajunge să cotrobăiască apa
râului până la fund.
Schulmeisterul Jakob Ivanovici Bach din Gnadental, pe malul
stâng, poartă cu el un obiect simbolic, care trebuie urmărit până
la sfârşitul romanului – pilota
din puf de raţă. La început, întins
sub această pilotă, el preferă să
asculte lumea: zgomotele precare şi neînsemnate ale propriei
vieţi, dar şi viaţa mare. Pilota aceasta poate fi tălmăcită cu
ajutorul unui poem antologic al
Anei Blandiana, Hibernare. Este
blana de urs/ Care-i păstrează,
cruntă şi apăsătoare, în viaţă/
În mijlocul frigului fără-nţeles/
şi fără sfârşit. /
Pe malul drept,
retras în zadar
Udo Grimm, proprietarul fermei de pe malul drept, îl invită
să o înveţe germana pe fiica sa
Klara. Casa de pe ţărmul muntos
„plutea într-o poiană ca o cora-

bie: imensă, lungă, cu temelia din
bolovani grei, cu pereţi din bârne
groase, cu obloane din scânduri
la ferestre închise bine”. Aici se
va retrage profesorul în faţa vieţii
mari, luându-şi doar pilota şi un
volumaş de Goethe. Se căsătoreşte cu eleva sa, ascunsă la început
după un paravan de cârpă. Părinţii ei dispar în timp ce încearcă să
evadeze în faţa tăvălugului roşu.
Această casă nu rămâne însă o
cetate inexpugnabilă.
Cuplul se simte în siguranţă
la fermă, până în noaptea când
oaspeţi nepoftiţi îi vizitează, violând-o pe Klara. Bach îşi pierde
graiul, amuţeşte acolo, în pilota
unde fusese legat fedeleş. Iarna, Klara moare după ce naşte o
fetiţă. Bach aruncă pilota peste
cele două fiinţe, una vie şi insuportabilă, şi iese la râu, unde
cineva, dintr-o sanie, îi strigă că
s-a înfiinţat Republica Germană
de pe Volga. Scopul lui Lenin era
de a-i folosi pe nemţii sovietici
pentru exportarea revoluţiei în
Germania şi vom vedea pe la pag.
400 cum îi va scărmăna Stalin ca
pe o „herghelie de cai troieni”,
care nu şi-au îndeplinit misiunea. RASSM era (în acelaşi scop)
formată în 1924.
Numai noaptea, pe ascuns,
mai trece pe malul stâng, întâi

participant. Impresionant episodul cu Hoffmann ca o pradă: toţi
i-au văzut trupul de aschimodie
gol (de fapt el ilustra ideologia
sa), croit după alte tipare decât
organismele omeneşti. S-a înecat
în Volga, după ce o umpluse cu
cadavrele victimelor ideologiei
sale. Interesant, de ce tocmai
după această mică victorie a celor
din Gnadental, Bach decide să nu
o lase pe fiica de cinci ani printre
oamenii de aici şi încearcă să plece în Germania. Dar, fără bani,
nu ajunge decât până la Saratov.
Între timp viața mare i-l
oploşise în casa abandonată pe
Vaska, un băiat de vreo 10 ani,
un vagabond kârgâz, sau poate
tătar, adăpostit şi acceptat de
Bach, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul fiicei sale. Acest băiat,
care îl şocase cu înjurăturile lui
multilingve, se va ataşa de Ana ca
un animal de casă şi o va învăţa
să vorbească. Viaţa mică a lui
Bach şi a copiilor se scurge iar
în legea ei, în treburile cotidiene.
El înghite totul, el se adaptează
acolo, sub pilotă.
Viaţa mare şi epidemia
de micime
pentru a abandona fetiţa în vreun pridvor din Gnadental, apoi
pentru a căuta lapte pentru acel
copil străin, pe care-l îndrăgise.
Prins când mulgea lapte de la
caprele din colhoz, este dus în
faţa activistului Hoffmann, un
venetic excentric, neştiutor de
carte dar însetat de citit. Bach,

scriitorul de însemnări etnografice şi basme, începe să alerge ca
suveica, legal, pe pânza ninsă a
Volgăi, cumpărând produse alimentare cu textele sale, susţinute
ideologic de Hoffmann, ultimul
său elev, care se învaţă să scrie.
Odată alfabetizat, ideologul cu
chip delicat de fecioară şi trup
hidos, are veleităţi de autor şi
începe să publice compoziţiile
modificate parțial ale lui Bach
în Wolga Kurier, cu semnătura
„corespondent sătesc Hobach”.
După cei doi ani de coautorat,
putem oare spune că Bach, sihastrul mut, izolat pe malul drept,
a colaborat cu puterea sovietică
de pe malul stâng? Hoffman îl
caracterizează astfel: „Nu degeaba ai băut lapte de la colhoz…
Eşti un Platon de pe Volga… Ai
ajuns la adevăr, tovarășe bărbos!
Ai dezvăluit sufletul acestei făpturi neomeneşti – germanul de
pe Volga”.
Autoarea subliniază că „totul
se înfăptuia” din cele publicate de
Hoffmann, iar Bach nu protesta
din cauza modificărilor inserate
în textele sale ori a interdicţiilor
de a scrie pe teme cu caracter religios. O viaţă minunată, un „om
nou” se educa prin aceste texte.
Ce-i drept, Bach o proteja pe
fiica sa, Ana, care rămânea în
ferma întunecată, unde nu avea
de unde să înveţe să vorbească.
Doar la grădinița din sat se citeau
poveştile lui Bach, de fapt basmele schimonosite ideologic ale
mamei ei, Klara. Sătenii maturi
citeau ziarul şi Bach era măgulit
de aceasta, continuând să scrie,
deși nu mai avea nevoie de prea
mult lapte pentru copil.
Vandalizarea crucii de pe biserică şi răscoala sătenilor, înarmaţi cu furci şi seceri, îl descoperă pe Bach martor ocular, dar nu

Viaţa în sălbăticie, frumuseţea
eternă a Volgăi nu pot îndepărta
însă interesul periculos al celor doi
copii pentru focurile de pe malul
stâng. Bach nu mai are demult
arma cea mai înspăimântătoare
pentru a-şi reţine fiica – limba.
Tăcerea care o lega de tatăl ei era
o altă formă de înţelegere, din respirări şi mişcări. Bătrânul suferă,
dar tace în continuare, nu schiţează
vreun gest de protest. Şi-a revăzut
tăcut consătenii: trupuri scăzute,
feţe încremenite ca nişte măşti.
Un activist sovietic ajunge cu
barca şi în raiul de la ferma lor. El
îl etichetează drept duşman al poporului, decis să elibereze copiii
din „temniţa ignoranţei”. Îi duce
la orfelinatul „Klara Ţetkin” din
Pokrovsk, ca să devină oameni
noi, sovietici, rusofoni desigur şi
în uniformă. În timpul vizitelor
lui Bach, degetele fetei îi caută
uneori mâna şi o strâng puternic.
Copilul simţea primejdia.
El (Stalin) apare brusc, „zburând prin aer”, parcă de nicăieri,
în garnitura de tren blindat. Totul îi pare bizar de mic în Republica Germanilor de pe Volga:
clădiri, stâlpi de electricitate,
copaci, locuitori, corpul de literă al ziarelor, primul tractor
sovietic „Piticul” („Karlik”). Totul
artificial, de jucărie, curăţenie şi
ordine neobişnuită. El gândeşte,
privind unduirea leneşă a Volgăi:
„De ce un spaţiu atât de imens, un
râu atât de bogat au fost dăruite
unei populaţii atât de mărunte şi
neînsemnate?”. Ca în romanele
scriitorilor sovietici, un Stalin cu
inimă de părinte al popoarelor
simte acut că drumul germanilor spre Rusia trebuie să fie un
drum spre moarte. Episodul cu
nasul lui Cemodanov, maestrul
de biliard lovit de Stalin, limpezeşte oarecum felul de a scrie al
autoarei de la Kazan.
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Luni, 23 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 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Dosar România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 România din spatele frontului
23.10 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 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.10 România din spatele frontului
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 20
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. 21
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
03.20 Tema zilei
04.10 Meteo
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 TelejurnalSport 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 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.09 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
02.00 Film: Tată de duminică
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 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
15.45 Respiro
16.00 Magazin FIFA
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Cântec, dor şi omenie
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 A. Moşanu. Destin de rezistenţă
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 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Evantai folcloric
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
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro

PROGRAME TV
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 Reality
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 Бывшая с того света
14.15 Устричный клан
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 Точка невозврата
02.30 Х/ф Бывшая с того света
04.30 Новости
Național

12.30 Curiosul George
13.30 Manou aventuri în zbor
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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: Prinţesa perlelor
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 Salvatorilor
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 La nunta şi la rău
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Toti oamenii raului
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film La nunta şi la rău
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

06.00 Albumul Național
08.00 Film: VIEŢI FURATE
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 73
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 709
17.15 Serial: Clanul, ep. 2
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 712
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 74
21.00 Film: SUB PLOAIA DE GLOANŢE
23.00 Film: JOC PERICULOS
00.45 Spune-mi adevărul
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Marți, 24 august
TVR Moldova

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

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ora Regelui
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Generatia urmatoare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Direcţia: sud-vest! 3 eps
22.35 Pofticioşi, la cratiţă!
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun

Jurnal TV

TVR 1

07.00 Jurnalul săptămânii

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo

ProTV InterNațional

21

07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Din secretele shaolin
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 21
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 Handbal feminin Cupa României
- turul 1
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 Moulin Rouge
00.15 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
01.00 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.25 Telecinemateca Moulin Rouge
04.30 Meteo
04.35 Sport
05.05 România 9
06.00 Eu pot!
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Serial: Putere şi inocenţă
14.30 Serial: Doctor Quinn
15.30 Handbal feminin Cupa Romaniei
Fan courier turul 1
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
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: Păcatul şi ruşinea
02.00 Film: Valmont 132’
04.20 Telejurnal
04.50 E vremea ta!
05.05 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor şi omenie
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
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 Pur şi simplu
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Nu-ţi dau fata şi basta
Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
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13.30 Barbie: Prinţesa perlelor
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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 şi uşa secretă
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 Salvatorilor
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 impotriva curentului
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Cursa mortala 2
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Dragoste impotriva curentului
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 Quo Vado?
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 Выход
14.15 Устричный клан
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
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 Выход
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. 74
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 710
17.15 Serial: Clanul, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 713
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 73
21.00 Film: CONTRACT CU MOARTEA
23.00 Film: SUB PLOAIA DE GLOANŢE
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 25 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 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Cupa României
- turul 1: CSM Bucureşti-Gloria Bistriţa
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Handbal feminin - Cupa Romaniei -turul 2: Minaur Baia Mare-Rapid
Bucuresti
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioşi, la cratiţă!
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 China extremelor, ep. 1
08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Handbal feminin Cupa Romaniei
- turul 2
11.30 Omul şi timpul
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 Handbal masculin Supercupa
României
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 Yakuza la apus
23.00 Serial: Godunov, ep. 5
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Yakuza la apus
03.04 Legende şi mistere
03.30 Tema zilei
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
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08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Serial: Doctor Quinn
16.00 Handbal feminin Cupa Romaniei
Fan courier turul 2
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: K2, muntele morţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
02.00 Film: K2, muntele morţii
03.50 Sport
04.30 E vremea ta!
04.50 Filler calatorie
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler calatorie
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Focus. Europa
12.25 Pur şi simplu
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 Russkii mir
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 Pur şi simplu
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 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 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie şi uşa secretă
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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 Salvatorilor
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 Album de nunta
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Ghost Rider: Demonul
Razbunarii
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Album de nunta
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
10.45 Teleshopping
11.00 M-Adam
12.00 Dialoguri - cu Vlad Kulminschi
14.00 Asfalt de Moldova-Intre două
maluri
15.00 Renegat
15.30 Teleshopping
16.00 Secretele Puterii
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 McMafia
21.00 The Disappearance of Eleanor
Rigby
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
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 Быть Флинном
14.15 Устричный клан
14.40 Teleshopping
15.00 Politica
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 Быть Флинном
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. 75
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 711
17.15 Serial: Clanul, ep. 4
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 714
20.00 Film: PROMISIUNEA
23.00 Film: POVESTE DIN VESTUL
SĂLBATIC
01.00 Film: CONTRACT CU MOARTEA
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Joi, 26 august
TVR Moldova
07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte

PROGRAME TV
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Garantat 100%
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.25 Handbal masculin - Supercupa României: Dinamo Bucureşti-Dobrogea Sud
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioşi, la cratiţă!
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 China extremelor, ep. 2
08.55 Vorbeşte corect!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Sănătate, România!
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse Cenei - Bobda
10.45 Discover România
11.00 Dosar România
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. 22
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. 6
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Din secretele shaolin
03.00 Dispăruţi fără urmă
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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Inspiraţie pentru crimă
21.40 Veniţi de gustaţi!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
02.00 Film: Inspiraţie pentru crimă
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Reteaua de idoli
05.50 Filler calatorie
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Poftă bună

10.45 F/d
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.25 Pur şi simplu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 People to people
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri externe
23.35 Prin muzică în Europa
Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 Ernest & Rebecca
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 Ernest & Rebecca
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 Miracolul prieteniei: marea aventură a lui Wilbur
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 Salvatorilor
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 Felie de iubire
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Mumia: Mormantul Imparatului Dragon
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Felie de iubire
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

Săptămânal independent
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 Heure de tranquillité
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 Матрица времени
14.15 Устричный клан
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
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 Матрица времени
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 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 712
17.15 Serial: Clanul, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 715
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 74
21.00 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
23.00 Film: PROMISIUNEA
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Vineri, 27 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 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Vacante… de 10!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: - Drumul spre
independenţă
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 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 China extremelor
08.55 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Izolaţi în România

10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 22
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. 23
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
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
23.10 Film: Sarea mărilor. Prima parte
00.45 Serial: Dragul de Raymond
02.05 Film: Regii blestemaţi
03.40 Telejurnal Ştiri
04.25 Film: Sarea mărilor. Prima parte
05.50 Sănătate, România!
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop şi balonaş
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
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 Veniţi de gustaţi!
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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 F/d
09.55 Moldova Suverană. Ziua Independenţei Republicii Moldova
11.40 Moldovenii cînd se strîng…. Spectacol folcloric
13.30 Miezul zilei
14.00 Pur şi simplu

15.10 Copii din ţara doinelor
16.00 Pentru tine - tară…
17.00 Ştirile (rus.)
19.00 Mesager
19.40 Eroi printre oameni
20.00 Moldova - tu eşti Patria mea.
Concert
23.00 Ştirile (rus.)
23.20 Ştiri externe
23.45 O seară în familie
Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Miracolul prieteniei: marea aventură a lui Wilbur
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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 Scoala Iepurasilor

social-politic

de atitudine

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 Salvatorilor
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 Vacanta cu surprize
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Codul lui DaVinci
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Intre focuri
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 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
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Politica
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 Можно только представить
14.15 Устричный клан
14.40 Teleshopping
15.00 Politica
17.00 Ştirile TV8
17.30 Д/ф Азбука тюрьмы
18.00 13 cu Rodica Ciorănică
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 Х/ф Спасибо за обмен
02.30 Х/ф Можно только представить
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 74
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 5
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 713
17.15 Serial: Clanul, ep. 6
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 716
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 75
21.00 Film: CYBORG X
23.00 Film: POVESTE DIN VESTUL
SĂLBATIC
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 28 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 Ambasadorii succesului
11.00 România veritabilă
11.30 Izolaţi în România
12.00 Rugby - Cupa României - semifinala 2: Steaua Bucureşti-SCM Timisoara
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Istorii ascunse
15.00 #Creativ
15.30 Handbal feminin - Cupa României
FAN Courier - semifinala 2: TBA - TBA
17.00 Politică şi delicateţuri

18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal TVR2
20.30 România veritabilă
21.00 Drag de România mea! Prima
parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea
a doua
23.00 Film: Dincolo de pod
00.40 Istorii ascunse
01.05 #Generaţii TVR 65
02.00 Film: Dincolo de pod
03.40 Cap Compas
04.05 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 1
08.45 Vorbeşte corect!
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Cupa României - semifinala
2
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Handbal feminin - Cupa României
FAN Courier - semifinala 2
17.00 Festivalul Cântecele munţilor
Ediţia 1
19.00 Telejurnal Ştiri
19.30 Festivalul Internaţional George
Enescu 2021 - Ediţia a 25-a
22.10 Film: Războiul domniţelor
23.45 Dosar România
00.45 Tupamaro
01.50 Film: Războiul domniţelor
03.15 Izolaţi în România
03.45 Vorbeşte corect!
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
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 Handbal feminin Cupa Romaniei
Fan couriersemifinala 1
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
22.10 Serial: Viaţa visată
23.10 Distracţiile lui Cazacu
23.40 Femei de 10, bărbaţi de 10
01.40 Film: Săgeata neagră
03.15 Serial: Viaţa visată
04.15 Telejurnal
04.45 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
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PROGRAME TV
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
10.00 Ştiinţă şi inovaţii
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 F/d
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 People to people
14.10 Reporter pentru sănătate
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Portrete în timp
16.30 Art-club. (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Tradiţional. Andra
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Ştiri externe
Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie Fairytopia: Mermaidia
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Scoala Iepurasilor
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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 4
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 Salvatorilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Pompierul Sam
03.45 Denver, ultimul dinosaur
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 Pierdut familie!
12.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Mereu impreuna
15.15 Film Dumnezeu pentru o zi
17.15 Teleshopping
17.30 Film Chihuahua de Beverly Hills 3
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.15 Film Titanic
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
00.40 Film Tantalaul şi Gogomanul:
Cand Harry l-a cunoscut pe Lloyd
02.40 Film Mereu impreuna
04.40 Film Dumnezeu pentru o zi
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 Teleshopping
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 Reality
03.00 Quo Vado?
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 Медовый месяц Камиллы
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Х/ф 2: 22
17.00 Муз/ф Манолете
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Грязные игры
22.15 Х/ф Области тьмы
00.30 Ştiri de week-end
01.10 Х/ф Медовый месяц Камиллы
02.40 Х/ф 2: 22
04.10 Д/ф Азбука тюрьмы
Național
06.00 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 714
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: CRĂCIUNUL FERMECAT
16.15 Film: TRENUL DE NOAPTE
SPRE LISABONA
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 717
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 29 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 Generatia urmatoare
15.30 Handbal feminin - Cupa României
FAN Courier - finala: TBA - TBA
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
00.40 România veritabilă
01.05 #Generaţii TVR 65
02.00 Teatru TV
03.40 Izolaţi în România
04.05 Reţeaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Profesioniştii…
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 Handbal feminin Cupa Romaniei
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!

Vineri / 20 august / 2021
21.00 Festivalul Cântecele munţilor
Ediţia 2
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru TV
01.30 Tupamaro
02.25 Cooltura
03.05 Sport
03.25 Meteo
03.30 Telejurnal Ştiri
04.15 Universul credintei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica XXII-a de
Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal feminin Cupa Romaniei
Fan courierfinala mica
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Agentul straniu
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: Un om în Loden
21.45 Vara amintirilor
22.10 Film: Generoasa doamnă Henderson 103’
00.00 #generaţii
02.00 Film: Agentul straniu
03.50 Telejurnal
04.20 E vremea ta!
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Veniţi de gustaţi!
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 F/d
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.25 Conjuncţiuni
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Prin muzică în Europa
21.00 Ştirile
21.20 Evantai folcloric
23.00 Ştirile (rus.)
23.20 Film: Noe
Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Puterile Prinţeselor
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi şi Tina 4
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
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 Sus Ancora! Elias şi secretul din
Marele Port
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 Salvatorilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
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
10.00 Teleshopping
10.15 Film Josie şi Pisicile
12.00 Gusturile se discuţă
13.00 Teleshopping
13.15 Serial ProvoCARE PE CARE
15.15 Film Chihuahua de Beverly Hills 3
16.45 Teleshopping
17.00 Film Hai să facem schimb!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău

21.00 Film Răzbunătorii: Razboiul
Infinitului
23.00 Film Mame bune şi nebune
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Josie şi Pisicile
02.40 Film Hai să facem schimb!
04.40 Film Răzbunătorii: Razboiul
Infinitului
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
22.00 Strange Empire
22.30 Patrula
23.30 The Disappearance of Eleanor
Rigby
02.00 Heure de tranquillité
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei
TV8
05.00 Regionalii
06.00 Вечер. Настоящее время
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 Любовный 		
менеджмент
12.45 Teleshopping
13.00 Politica
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.15 Reporter de Gardă
16.35 Х/ф По млечному 		
пути
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Х/ф Падение Лондона
23.00 Х/ф Славные парни
01.30 Ştiri de week-end
02.10 Х/ф По млечному пути
04.20 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite,
ep. 715
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
11.15 Film: CRĂCIUNUL 		
FERMECAT
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. 718
20.00 Film: FRAŢI PENTRU
TOTDEAUNA
23.00 Film: CYBORG X
01.00 Start show 		
România

04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Șervețelul de „adio” al lui
Leo Messi, scos la vânzare!
Ce sumă uriașă se cere

Leo Messi (34 de ani) este o
fabrică de bani! Fotbalistul, care
a generat 23 de milioane de euro
în doar 7 minute, după ce a ajuns
la PSG, poate fi acum protagonist
într-o altă afacere de succes.
Șervețelul pe care l-a primit din
partea soției, Antonela Roccuzzo
(33 de ani), la conferința „de adio”

de la FC Barcelona a fost scos la
vânzare.
La 8 august 2021, Messi a declarat oficial despărțirea de clubul
blaugrana, moment emoționant în
timpul căruia starul argentinian a
și lăcrimat. Ei bine, obiectul a fost
păstrat, se pare, și scos la vânzare
acum pe platforma Mercado Li-

bre pentru suma de un milion de
dolari, susține nation.com.
După ce a trecut peste emoții,
multiplul câștigător al Balonului
de Aur a oferit și primele declarații, la acel moment.
„Anul trecut știam ce voi spune,
dar anul ăsta nu eram pregătit.
Atât eu, cât și familia mea voiam
să rămânem aici, să stăm acasă și
să ne bucurăm de viața pe care o
avem în Barcelona de atâția ani.
Toți anii aceștia au fost extraordinari. Am fost toată viața mea
aici, încă de când aveam 13 ani.
După 21 de ani plec cu soția mea și
cei trei copii catalani-argentinieni
ai mei. Nu pot promite că nu mă
voi întoarce pentru că aceasta este
casa mea.
Sunt total recunoscător tuturor
coechipierilor, tuturor oamenilor,
sunt atât de mulți oameni cărora
vreau să le mulțumesc. Am dat
totul pentru acest club încă din
prima zi când am sosit și sunt atât
de recunoscător pentru toată dragostea pe care mi-au oferit-o oamenii”, a spus starul argentinian.
digisport.ro

Prima misiune orbitală
Starship va fi gata de lansare
în următoarele săptămâni
Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anunţat sâmbătă,
printr-un mesaj pe Twitter, că
prima misiune orbitală a noului
său sistem de transport spaţial
Starship va fi gata de lansare în
următoarele câteva săptămâni,
transmite Reuters.
Astfel, compania SpaceX face
încă un pas spre obiectivul călătoriilor orbitale şi
apoi interplanetare.
În luna mai SpaceX a reuşit o aterizare în condiţii
perfecte a unui prototip al rachetei Starship, SN15,
un vector reutilizabil cu capacitate mare de transport,
ce a fost conceput pentru a transporta astronauţi şi
echipamente spre Lună şi Marte. Aterizarea acestui
prototip s-a produs după ce alte patru încercări an-

terioare s-au încheiat cu explozii.
„Prima misiune orbitală pentru
Starship ar trebui să fie gata de
lansare în câteva săptămâni, după
ce vom primi aprobarea agenţiilor
de reglementare”, a postat Elon
Musk pe contul său de Twitter.
Racheta Starship, noua generaţie de vectori de lansare produsă
de SpaceX, are 120 de metri lungime. SpaceX şi-a
propus să scadă preţul transportului de oameni
şi echipamente în spaţiu şi să transforme această
activitate într-o rutină.
Elon Musk a anunţat că intenţionează să-l trimită
pe miliardarul japonez Yusaku Maezawa într-un zbor
în jurul Lunii la bordul Starship în cursul anului 2023.
Agerpres
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„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!
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Săptămânal independent

Independența R. Moldova
Nivelul vieții chiar de cade-n pantă,
Independența noastră-i tot mai brează,
Fiindcă-avem armată ocupantă
Ce, zi de zi, mereu ne-o garantează...
Gheorghe BÂLICI

„Părintele jocului sudoku”
a murit la vârsta
de 69 de ani
Maki Kaji, un editor pasionat de
puzzle-uri, cel care a popularizat
jocul sudoku botezându-l în anii
1980 cu numele japonez sub care
este cunoscut şi astăzi, a decedat la
vârsta de 69 de ani, a anunţat editura pe care a fondat-o, potrivit AFP.
„Kaji-san, cunoscut ca cel care a
botezat jocul sudoku, era iubit de
amatorii de puzzle-uri din lumea
întreagă”, este mesajul publicat pe
pagina editurii Nikoli. Japonezul
s-a stins din viaţă pe 10 august din
cauza unui cancer biliar, se mai precizează în comunicat.
Conceptul original al jocului – pătratul latin – a fost inventat în
secolul al XVIII-lea, în Europa, de un matematician elveţian, Leonhard
Euler. Versiunea sa modernă, diferită întrucât grila de joc este împărţită
în nouă pătrate cu câte nouă căsuţe, a fost descoperită la începutul
anilor 1980 într-un magazin american de Maki Kaji, care l-a importat
apoi în Japonia.
Descoperirea unui nou puzzle este „ca şi cum ai descoperi o comoară”, a declarat Maki pentru BBC în 2007.
Acesta a dat numele japonez al jocului, sudoku, o contracţie a sintagmei „cifrele trebuie să fie singure” şi ale cărei două caractere s-ar
putea traduce prin „numere solitare”.
Jucătorul de sudoku trebuie să completeze o grilă de 9 pe 9 (81 de
căsuţe) cu cifre de la 1 la 9 astfel încât niciunul să nu apară de două
ori pe aceeaşi linie, coloană sau în acelaşi pătrat.
Agerpres
Caricatura la gazetă

