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Generalul și 
particularul

Trebuie să recunosc că nu sunt 
întotdeauna încântat de legile co-
munității. Mai mult, unele decizii 
ale majorității m-au deranjat. De 
când am început să realizez limpe-
de raporturile mele cu comunită-
țile din care făceam parte (grupa 
studențească, unitatea militară 
sau colectivele de lucru), mereu 
am avut dorința unei izolări, fie de 
unul singur, cu o carte în mână, 
fie cu un grup de prieteni anume, 
insurgenți, creându-ne propriul 
teritoriu autonom și propriile re-
guli (care, în principiu, constau în 
lipsa acestora). Veneam dintr-un 
stat totalitar și regulile lui, scrise 
și nescrise, ne strângeau în umeri. 
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sub Cod roșu
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Unde au dispărut 
sculpturile de pe 
fațada Sălii cu Orgă?
Sala cu Orgă din Chișinău a rămas demult fără cele 
zece sculpturi de pe fațadă. Statuia zeului roman 
al comerțului – Mercur, muzele și grifonii au fost 
demontate de-a lungul deceniilor din cauza stării 
avansate de degradare în care ajunseseră. 

Noul an școlar a demarat într-o atmosferă 
de sărbătoare și într-o liniște relativă 
în pofida scandalului generat de decizia 
CNESP care obligă angajații nevaccinați din 
domeniul educației să efectueze teste PCR 
Covid o dată la 14 zile pentru ca școlile să 
poată activa în regim obișnuit, cu prezența 
elevilor în sălile de clasă. 

La 1 septembrie nimeni nu a pus piciorul 
în prag ca în incinta școlilor să intre 
doar cadrele didactice vaccinate, ori să 
solicite prezentarea testelor de către cei 
nevaccinați. 

Sandu, Kozak și 
„decizia Ucrainei”

Plăcuțele neutre 7 
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Nemerenco, 
îngrozită de 
amploarea pe care 
a luat-o „piața” 
certificatelor de 
vaccinare false 

Probleme vechi la început 
de nou an școlar în școlile 
românești din Transnistria

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. 

Asociația Promo-LEX semnalează fap-
tul că noul an școlar este însoțit de vechile 
probleme cu care se confruntă cele opt 
instituții cu predare în limba română din 
regiunea separatistă transnistreană. În 
particular este vorba despre lipsa unor 
sedii proprii, cele de care dispun insti-
tuțiile fiind pe deasupra neadaptate pro-
cesului educațional, citațiile adresate de 
autoritățile nerecunoscute profesorilor, 
dar și riscul înrolării forțate în așa-nu-
mita „armată” a regimului de la Tiraspol 
căruia îi sunt supuși absolvenții acestor 
școli, precum și provocările cu privire la 
asigurarea liberei circulații a persoanelor 
și bunurilor în regiune.

Totodată, unele din aceste instituții 
sunt supuse și altor impedimente.

Astfel, la Gimnaziul Roghi și Gimna-
ziul Corjova careurile solemne au fost 

supravegheate de miliția locală (în anul 
de studii 2020-2021 nu au fost observate 
astfel de incidente, din motiv că nu au 
fost organizate careuri), care a interzis 
intonarea imnului R. Moldova și arborarea 
drapelului de stat.

La Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 
elevii liceului sunt nevoiți să parcurgă 
zilnic zeci de kilometri pentru a ajunge 
la școală (cea mai lungă distanță este de 
54 km).

„În acest context, Asociația Promo-LEX 
reiterează importanța executării măsurilor 
individuale și a celor generale care reies 
din cele trei hotărâri CtEDO – Catan și 
alții; Bobeico și alții; Iovcev și alții, cu 
privire la încălcarea dreptului la educație 
în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova”, se arată într-un comunicat al 
Asociației.

Amintim în acest context că, în august, 
regimul transnistrean a încercat să sus-
pende activitatea Liceului „Lucian Bla-
ga”, singurul cu predare în limba română 
din Tiraspol. Administrația separatistă 
a invocat ca motiv o procedură pretins 
defectuoasă de numire a directorului in-
terimar al acestui liceu, după ce, în iulie, 
fostul director, Ion Iovcev, a fost eliberat 
din funcție printr-o decizie extrem de 
contestată a fostei ministre interimare 
a Educației, Liliana Pogolșa. Autorită-
țile de la Tiraspol au cedat în final, însă 
numai după intervenția mediatorilor și 
observatorilor din formatul 5+2, la ce-
rerea avocatului poporului și a Biroului 
pentru Reintegrare al Guvernului de la 
Chișinău.

Valeriu CAȚER

Fotografia realizată de Alejandro Prieto a impresionat o lume întreagă 

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, de-
nunță funcționarea a zeci de scheme prin 
intermediul cărora erau emise certificate de 
vaccinare anti-COVID false, contra unor sume 
de câteva sute de euro. Funcționarea acestor 
scheme ar fi fost asigurată de mii de persoane, 
printre care medici și asistente medicale din 
diferite regiuni ale R. Moldova, care acum 
riscă până la șapte ani de închisoare, declară 
Nemerenco, solicitând suportul organelor 
de anchetă. În același timp, Inspectoratul 
General al Poliției (IGP) anunță ca a inițiat 
primele cinci cauze penale cu privire la cer-
tificatele ce conțin rezultate la COVID-19 cu 
semne de falsificare.

Nemerenco spune că, imediat după ce a 
venit la Minister, a inițiat o anchetă internă 
cu privire la „piața” certificatelor de vaccinare 
false, arătându-se îngrozită de amploare pe 
care a luat-o acest fenomen în R. Moldova.

„Toată informația a fost prezentată CNA, 
Procuraturii Anticorupție, am rugat să inter-
vină și alte structuri, am colaborat cu SIS-ul. 
Vreau să fac un apel, pentru că aici deja sunt 
depășite atribuțiile Ministerului Sănătății. 
Avem informații din teritorii despre nume 
de familie de medici, de asistenți medicali, 
de centre de sănătate, în care acest business 
a fost deja pus pe roate. Au fost conectați 
registratorii și asistenții medicali cu scheme 
conduse de oameni din lumea interlopă. Toate 
aceste nume noi le avem, toate sunt transmise 
ofițerilor, mai departe Ministerul Sănătății 
nu mai are câmp de manevre, este vorba de 
adunare de probe care ar demonstra toate 
suspiciunile noastre”, a declarat ea, într-o 
emisiune la Jurnal TV.

În acest context, ministra Sănătății a re-
proșat CNA că a ignorat fenomenul și nu s-a 
autosesizat.

Pe de altă parte, potrivit IGP, în cele cinci 
cauze penale deja declanșate sunt vizate atât 
persoane juridice, cât și persoane fizice, care 
ar fi eliberat buletine false cu rezultatul nega-
tiv de analiză a probei biologice ori au trans-
portat peste hotare persoane despre care se 
cunoștea că dețin certificate false la COVID-19.

De asemenea, Poliția desfășoară și o anche-
tă în ceea ce privește o posibilă rețea specia-
lizată în cazuri de vaccinare falsă. Angajații 
Inspectoratului Național de Investigații (INI) 
documentează mai multe centre de vaccinare 
în privința cărora sunt acumulate probe cu 
referire la eliberarea certificatului de vacci-
nare în lipsa persoanei, chiar dacă vaccinarea 
propriu-zisă nu a avut loc. 

Conform datelor oficiale, la nivel națio-
nal, rata de imunizare cu prima doză este în 
prezent de 20,6% din populație, iar rapelul 
l-au făcut 18,6% dintre locuitorii R. Moldova. 
Cea mai înaltă rată de vaccinare – de 88,5 
% – este înregistrată printre angajații din 
sistemul medical.

V.V.

Elevi ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol
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Limba română în Constituție

Noua guvernare de la Chișinău îmbrățișează, 
aparent, inițiativa cu privire la modificarea 
art. 13 din Constituție, prin înlocuirea 
sintagmei „limba moldovenească” cu 

adevărata denumire a limbii oficiale din R. Moldova 
– limba română. Declarații în acest sens a făcut pe 
31 august, cu ocazia sărbătorii „Limba Noastră”, 
inclusiv președintele Parlamentului, Igor Grosu, care 
însă, deopotrivă cu alți deputați din PAS, accentuează 
faptul că actuala majoritate parlamentară nu deține 
voturile necesare pentru a asigura adoptarea acestei 
modificări. 

care în Constituție. O să facem tot 
posibilul. Cel mai important e ca 
marea majoritate a cetățenilor să 
poată face și presiunea necesară 
în acest sens”, a adăugat el.

De cealaltă parte, deputații din 
opoziție vin să confirme parcă in-
tenționat temerile parlamentari-
lor din PAS. Potrivit deputatului 
BCS, Petru Burduja, AȘM „trebuie 
să mai lucreze la acest capitol”, 
iar colegul său, Vlad Batrîncea, a 
declarat în ajun că vorbește limba 
în conformitate cu Constituția R. 
Moldova. „Mama mea și buneii 
mei de la Dubăsari o numeau mol-
dovenească și pe mine nimeni nu 
m-a convins că ea nu mai există 
în R. Moldova”, spune socialistul, 
citat de TVR Moldova.

Orice speranțe cu privire la 
modificarea acestei poziții au fost 
spulberate, chiar de Ziua Limbii 

Române, de liderul PSRM, ex-pre-
ședintele Igor Dodon.

„Moldova. Moldoveni. Moldove-
nește. Așa spun datinile vechi, așa 
spune Constituția, așa spun bătrânii 
noștri, cei care păstrează în memo-
ria lor istoria vie a acestui popor. 
Să fim mândri că avem identitatea 
noastră distinctă și originală –cea 
moldovenească”, a scris el pe Fa-
cebook, cu titlu de felicitare pentru 
cetățenii R. Moldova.

Menționăm că, la 21 august, 
AȘM a lansat un apel adresat pre-
ședintei Maia Sandu, președinte-
lui Parlamentului, Igor Grosu, și 
prim-ministrei Natalia Gavriliță, 
cărora le-a cerut să inițieze pro-
cedura de modificare a art.13 din 
Constituție. 

„Repunerea în normalitate 
legislativă a denumirii corecte a 
limbii noastre ar pune capăt infi-

„Statele Unite ale Americii sprijină cu fermitate, ca și până acum, suveranita-
tea și integritatea teritorială a Ucrainei, amenințate de agresiunea rusă.”

Joe Biden, președintele SUA
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„N-ar fi corect din partea noas-
tră, a majorității parlamentare, 
pur și simplu să bifăm că am în-
cercat, ca într-un final să nu reu-
șim”, a declarat Grosu, lăsând să 
se înțeleagă că acesta ar fi moti-
vul pentru care un recent apel al 
Academiei de Științe a Moldovei 
(AȘM) privind „repunerea în nor-
malitate legislativă a denumirii 
corecte a limbii” a fost lăsat fără 
un răspuns oficial. 

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, deputatul PAS, Dumitru 

Alaiba, s-a arătat de asemenea 
convins că denumirea limbii ofi-
ciale în Constituție trebuie modi-
ficată, adăugând totodată că acest 
subiect nu a fost discutat, până 
săptămâna trecută cel puțin, în 
cadrul fracțiunii.

„Un cadou pe care îl putem 
oferi acestei țări poate ar fi toc-
mai acesta – ca noi să încercăm 
să corectăm tâmpenia aceasta de 
art.13. Dar hai să numărăm încă o 
dată voturile. Cu cine să vorbești: 
cu socialiștii și Șor?”, se întreabă 
Alaiba.

Și Igor Grosu, de altfel, spune 
că îi este greu să-și imagineze cum 
și-ar da voturile patru deputați 
din Blocul Comuniștilor și Soci-
aliștilor (BCS) sau Partidul „Șor” 
– atâtea câte mai sunt necesare 
pentru modificarea Constituției 
– în sprijinul înlocuirii formulei 
„limba moldovenească” cu limba 
română. „Sper, la un moment dat, 
să putem efectua această modifi-

R. Moldova se întoarce, „după ani de 
rătăcire, pe drumul cel bun, pe drumul dez-
voltării și modernizării de tip occidental”, 
iar România este „principalul avocat” al 
aspirațiilor sale de integrare europeană. 
Declarația a fost făcută de președintele Par-
lamentului de la Chișinău, într-un discurs 
pe care l-a ținut miercuri, 1 septembrie, 
într-o ședință solemnă a camerelor reunite 
ale Parlamentului de la București. Cu ocazia 
vizitei sale în România, Grosu a avut și o 
serie de întâlniri importante cu președintele 
Klaus Iohannis, președinta Senatului, Anca 
Dragu, președintele Camerei Deputaților, 
Ludovic Orban, precum și cu ministrul de 
Externe, Bogdan Aurescu.  

În discursul său din Parlamentul de la 
București, el a mulțumit pentru sprijinul 
constant și mereu oportun pe care l-a acor-
dat statul român R. Moldova pe parcursul 
a trei decenii de la declararea independen-
ței, menționând în mod deosebit ajutorul 
umanitar acordat în perioada pandemiei 
de COVID-19.

Igor Grosu a vorbit și despre perspec-
tivele R. Moldova. „Președinția, Guver-
nul, Parlamentul R. Moldova au astăzi un 
mandat ferm pentru a curăța, dezvolta și 

deschide țara spre exterior. Nu va fi de-
loc ușor, dar niciodată, în ultimii 30 de 
ani, nu s-a simțit în R. Moldova o dorință 
mai mare, mai sinceră, de a duce politicul 
în slujba cetățeanului și de a construi un 
stat puternic, cu instituții funcționale și 
eficiente, care să lucreze pentru oameni”, 
susține Igor Grosu, invocând obiectivele 
asumate de noua guvernare cu privire la 
lupta împotriva corupției și consolidarea 
statului de drept, întărirea instituțiilor, 
dezvoltarea economiei și aplicarea unor 
politici sociale rezonabile.

„R. Moldova se deschide. R. Moldova 
se transformă. R. Moldova vrea să lucreze 
pentru securitate, prosperitate și dezvol-
tare alături de partenerii săi (...) Hai să 
dăm mână cu mână, să construim un viitor 
comun aici, la noi, acasă, în Europa”, și-a 
încheiat discursul președintele Parlamen-
tului de la Chișinău.

Grosu a primit felicitări pentru alege-
rea sa în funcția de președinte al Parla-
mentului, dar și pentru victoria forțelor 
politice pro-reformă, pro-democratice și 
pro-europene la alegerile anticipate din 11 
iulie și din partea președintelui României, 
Klaus Iohannis. 

Liderul de la Cotroceni a reconfirmat an-
gajamentul României de a acorda întreaga 
susținere în procesele de transformare, mo-
dernizare și de implementare a reformelor, 
în spiritul Parteneriatului Strategic pentru 
integrarea europeană dintre cele două state, 
se arată într-un comunicat al Administrației 
Prezidențiale de la București. În context, 
au fost abordate măsurile necesare pentru 
accelerarea proiectelor bilaterale menite 
să conecteze R. Moldova, prin România, 
cu spațiul Uniunii Europene și să aducă 
beneficii reale la nivelul întregii societăți.

La rândul său, președintele Camerei De-
putaților, Ludovic Orban, a calificat vizita 
lui Igor Grosu la București ca pe una „is-
torică”, iar președintele Parlamentului R. 
Moldova a afirmat că este firesc ca prima 
vizită pe care o face în această calitate să 
fie în România, menționând că dorește 
„trasarea unor obiective concrete”.

„Votul cetățenilor demonstrează că soci-
etatea a optat fără îndoială pentru înscrie-
rea pe un parcurs pro-reformă și european 
ireversibil”, a declarat președinta Senatu-
lui, Anca Dragu, în cadrul discuției sale cu 
Igor Grosu. Ea a subliniat că România și 
R. Moldova au o relație specială bazată pe 

comunitatea de limbă, cultură și istorie și 
a evidențiat „importanta Parteneriatului 
strategic bilateral pentru integrarea eu-
ropeană a Republicii Moldova”. 

„Conectarea strânsă și ireversibilă a 
R. Moldova la spațiul european, prin Ro-
mânia”, dar și aspecte ale reglementării 
conflictului din Transnistria au fost discu-
tate de Igor Grosu cu ministrul de Externe, 
Bogdan Aurescu. 

În acest context, șeful diplomației de 
la București a arătat că România „susți-
ne o reglementare cuprinzătoare, pașnică 
și durabilă a dosarului transnistrean, cu 
respectarea suveranității și a integrității 
teritoriale a R. Moldova, în frontierele sale 
recunoscute la nivel internațional și fără 
afectarea viitorului său pro-european”.

Menționăm că vizita în România este 
prima vizită oficială peste hotare pe care 
Igor Grosu o face în calitate de președinte al 
Parlamentului R. Moldova. La București el 
a fost însoțit și de o impunătoare delegație 
compusă din deputații PAS, Doina Gherman, 
Vladimir Bolea, Dumitru Alaiba, Lilian Carp, 
Larisa Voloh, Veronica Roșca, Petru Frunze, 
Virgiliu Pâslariuc, Ana Racu și Ina Coșeru.

V.V.

Igor Grosu, la București: „Hai să dăm mână 
cu mână și să construim un viitor comun” 

nitelor discuții inutile care se duc 
în jurul acestei probleme, tuturor 
speculațiilor care se fac de câteva 
decenii, ar îmbunătăți imaginea 
republicii noastre în întreaga lume 
și ar asigura procesul ei de inte-
grare europeană.

Prin Hotărârile din 1994 și 
1996 ale Prezidiului și Adunării 
Generale a AȘM, în cadrul con-
ferințelor științifice naționale și 
internaționale, în interviurile pe 
care membrii AȘM și conducerea 
ei le-au acordat cu diferite ocazii, 
instituția noastră s-a pronunțat în 
repetate rânduri pentru restabi-
lirea adevărului științific despre 
limba română”, argumentează 
autorii apelului. 

Amintim de asemenea că, la 5 
decembrie 2013, Curtea Consti-
tuțională a emis o hotărâre prin 
care a interpretat art.13 alin.(1) 
din Constituție în coraport cu 
Declarația de Independență a R. 
Moldova. Curtea a decis că Decla-
rația de Independență primează, 
fiind totodată parte integrantă 
a Constituției, iar în consecință 
denumirea limbii de stat indicată 
în Declarația de Independență – 
limba română, prevalează asu-
pra denumirii de „limba moldo-
venească”, indicată în art.13 din 
Constituție.

Sugestia care se conținea în 
acea decizie, de a modifica con-
ținutul art.13, nu a fost pusă însă 
nici până în prezent în aplicare.

De ce nu se grăbește PAS să inițieze modificarea articolului 13

Valeriu CAȚER
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O B S E R V A T O R

Școli cu o treime de 
profesori vaccinați, în 
raioane aflate sub Cod roșu

Potrivit informațiilor prezen-
tate de Ministerul Sănătății, în 
ultimele două săptămâni a fost 
instituit cod roșu de alertă epi-
demiologică în 22 de localități 
din Republica Moldova. Cele mai 
afectate sunt: raionul Edineț, cu 
267 de cazuri la 100 de mii de 
locuitori, raionul Leova, cu 251 
de cazuri, și raionul Cahul, cu 
233 de cazuri la 100 de mii de 
locuitori. 

Cod roșu de alertă Covid 
în 22 de localități

Mariana Odobescu, șefa di-
recției Educație a Consiliului 
raional Edineț, ne-a informat 
că, până la 23 august, în locali-
tățile din acest raion s-au vacci-
nat doar 50,5% din lucrătorii din 
domeniul Educației. „Profesorii 
au păreri împărțite, unii critică, 
alții susțin decizia CNESP care 
prevede testarea obligatorie a 
persoanelor nevaccinate. Un lu-
cru este cert, că această decizie 

trebuie implementată pentru a 
asigura buna desfășurare a pro-
cesului educațional”, a declarat 
șefa direcției.

Ea a mai adăugat că există 
cazuri în care angajatele din 
domeniul educației sunt însărci-
nate ori au probleme de sănătate 
care nu le permit să se vaccineze. 
„În aceste situații nu știm cum 
să procedăm. Salariile nu sunt 
atât de mari încât angajatul să-și 
permită să facă teste de două ori 
pe lună. Așteptăm o clarificare 
a situației. Până atunci, mana-
gerii sunt cei care vor discuta 
cu fiecare profesor în parte și 
împreună vor lua o decizie care, 
sperăm noi, va exclude orice risc 
atât pentru ceilalți colegi cât și 
pentru copii”, a mai spus șefa 
direcției.

„Nimeni nu le-a 
interzis să intre în școală 
la 1 septembrie”

Un alt raion aflat sub cod roșu 
de alertă Covid este Leova. Aici 
sunt instituții de învățământ cu 
o rată de vaccinare în rândul an-
gajaților de 35%-40%. „Avem cu 
părere de rău și astfel de institu-
ții, cu o rată mică de vaccinare, 
dar, în medie, în raionul Leova 
sunt vaccinate 70% din cadrele 
didactice și 61% din lucrăto-
rii auxiliari”, precizează șeful 
Direcției educație, Alexandru 
Gospodinov. 

Noul an școlar a demarat într-o 
atmosferă de sărbătoare și într-o liniște 
relativă în pofida scandalului generat 
de decizia CNESP care obligă angajații 

nevaccinați din domeniul educației să efectueze 
teste PCR Covid o dată la 14 zile pentru ca școlile 
să poată activa în regim obișnuit, cu prezența 
elevilor în sălile de clasă. La 1 septembrie nimeni 
nu a pus piciorul în prag ca în incinta școlilor 
să intre doar cadrele didactice vaccinate, ori 
să solicite prezentarea testelor de către cei 
nevaccinați. Acest lucru nu s-a întâmplat nici 
chiar în raioanele cu Cod roșu de alertă Covid.

Femeile de serviciu și alți lu-
crători auxiliari din instituțiile 
de învățământ au salarii de cir-
ca 2000 de lei. Evident, nu le-
ar ajunge să efectueze teste PCR 
Covid o dată la 14 zile din surse 
proprii și, în cazul în care refuză 
să se vaccineze, vor fi nevoite să 
plece din sistem, generând o lipsă 
și mai acută de cadre în domeniu.

„Nu este o excepție nici raio-
nul nostru, pentru că unii profe-
sori critică, alții susțin hotărârea 
CNESP. Mulți nu sunt încântați, 
dar este o măsură care are drept 
scop protejarea copiilor și a 
celorlalți angajați. Eu nu sunt 
specialist, dar sunt convins că 
doar vaccinarea ne poate scăpa 
de pandemie. La 1 septembrie 
nimeni nu le-a interzis să intre 
în școală angajaților nevaccinați, 
dar problema trebuie soluțio-
nată în scurt timp, mai ales că 
avem alertă roșie de Covid”, mai 
spune șeful direcției. Cea mai 
bună cale, potrivit lui Alexandru 
Gospodinov, e cea diplomatică. 
Conducătorii de instituții vor 
discuta cu fiecare angajat și vor 
găsi soluția cea mai bună pentru 
a ieși din acest impas. „Vom dis-
cuta și cu sindicatele, și cu alte 
instituții despre modalitatea în 
care vom efectua testarea”, a mai 
spus Gospodinov.

Sănătatea elevilor, 
mai presus de orice

Directorul Liceului „Ștefan 
cel Mare” din Grigoriopol, cu 
sediul la Doroțcaia, Eleonora 
Cercavschi, consideră că toți 
angajații din domeniul Educației 
care își doresc ca instituțiile de 
învățământ să activeze în regim 
obișnuit trebuie să se vaccineze 
pentru a exclude riscurile pentru 
copii. 

„Odată cu alegerea profesiei 
de cadru didactic, ne-am asumat 
responsabilitatea de a ocroti viața 
și sănătatea elevilor noștri, in-
clusiv cu riscul vieții noastre. Îi 
detest pe cei care intră în sălile 
de clasă nevaccinați”, ne-a spus 

franc directoarea liceului, îndem-
nându-și colegii să se imunizeze.

Primarul Chișinăului: 
„Decizia CNESP este nulă”

Săgeți acide la adresa deciziei 
CNESP a lansat inițial primarul 
capitalei Ion Ceban, care a men-
ționat că în municipiul Chișinău 
sunt circa 2000 de angajați din 
domeniul educației nevaccinați. 
Unii nu acceptă să se vaccineze 
din cauză că fac parte din anu-
mite confesiuni religioase, al-
ții – urmând sfatul medicului. 
„Lucrătorii auxiliari au salarii 
de circa 1700 de lei. Cel mai 
probabil, dacă vor fi nevoiți să 
se testeze de două ori din cont 
propriu, acești oameni își vor da 
demisia, creând o penurie și mai 
mare de cadre în acest domeniu”, 
a declarat primarul.

Ion Ceban a anunțat că anga-
jații din domeniul educației din 
municipiul Chișinău nu se vor 
conforma deciziei CNESP care 
prevede obligativitatea testării.

Ala Nemerenco: „Cei care 
le anulează să-și asume 
responsabilitatea”

În replică, ministrul Sănătă-
ții, Ala Nemerenco, a declarat 
că hotărârile adoptate de CNE-
SP pot fi anulate doar de către 
CNESP și nicio primărie sau 
chiar comisie de sănătate pu-
blică de nivel local nu le poate 
declara nule. „Solicitarea tes-
tului la COVID-19 personalului 
nevaccinat care activează în sis-
temul educațional sau care nu 
a trecut prin boală în perioada 
ultimelor 6 luni este dictată de 
intenția de a menține activitatea 
educațională cu prezența fizică 
a elevilor și studenților atât cât 
situația epidemiologică o permi-
te și de a avea un mediu școlar 
sigur pentru copiii noștri. Stu-
diile internaționale arată că un 
profesor care elimină virusul și 
a scos masca poate infecta în jur 
de 50% din elevii din clasă care, 

la rândul lor, transmit infecția 
mai departe. Anume pentru a nu 
admite astfel de situații, CNESP 
a introdus testarea obligatorie a 
cadrelor didactice fără imunita-
te – naturală sau dobândită”, a 
menționat Ala Nemerenco. 

Ministrul Sănătății a mai adă-
ugat că primăriile, în calitatea 
lor de fondatori ai instituțiilor de 
învățământ, ar putea să găsească 
modalități de a organiza și de a 
finanța aceste testări. 

„Exact așa ar putea proceda și 
Sindicatele, dar nu să genereze 
conflicte și să dezbine oamenii 
când de fapt este vorba despre 
o regulă epidemiologică simplă 
care vine să stopeze transmiterea 
virusului, să asigure protecția 
copiilor, a profesorilor, dar și să 
salveze viața multora. Cei care 
vor anula deciziile CNESP își vor 
asuma totalmente responsabili-
tatea pentru situația epidemiolo-
gică din școli, revenirea școlilor 
la instruirea on-line și pentru 
sănătatea copiilor și pedagogi-
lor”, a mai spus Ala Nemerenco.

Ministerul Educației a anunțat 
că, în acest moment, peste 450 
de instituții de învățământ din 
RM (circa o treime), atestă o rată 
de vaccinare de 100% a cadre-
lor didactice. Premierul Natalia 
Gavrilița a declarat că în lunile 
octombrie-noiembrie, potrivit 
prognozelor experților Organiza-
ției Mondiale a Sănătății, RM ar 
putea înregistra până la 3000 de 
cazuri de infectare pe zi.

„Profesorii au dreptul să re-
fuze vaccinarea și să continue 
predarea în clase, atât timp cât 
dovedesc cu regularitate că sunt 
negativi la testele Covid-19. Tre-
buie să oferim un mediu sigur 
copiilor, cadrelor didactice și 
părinților”, a spus premierul.

Medicii din România au sta-
bilit că familiile care au copii 
preșcolari au un risc de 15% mai 
mare să înregistreze îmbolnăviri 
prin Covid, cele cu copii de la 
clasele primare în sus au risc de 
20-25% pentru cazuri în interi-
orul familiei. 

Svetlana COROBCEANU

Ala Nemerenco
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A N C H E T Ă

Procuratura, ultimul pilon de rezistență 
în calea guvernării pro-europene

În timp ce tabăra socialiștilor se rărește, iar 
funcționarii numiți de ei renunță treptat 
la funcții, Alexandr Stoianoglo și-a înfipt 
cu putere degetele în fotoliul de procuror 

general. Mai multe voci susțin că Stoianoglo 
ar fi vrut la un moment dat să se lase păgubaș, 
însă l-ar fi oprit Veaceslav Platon. Afaceristul 
are interesele sale, de a-și recupera activele 
confiscate în urma sentinței la care a fost 
condamnat la 18 ani, și se vehiculează că ar deține 
probe beton care îi permit să-l manipuleze pe 
Stoianoglo după bunul său plac. Pe de altă parte, 
lui Stoianoglo i-ar fi frică să demisioneze din 
cauza unui eventual dosar penal.

După ce a calificat drept ne-
satisfăcătoare activitatea Procu-
raturii, Parlamentul a votat în 
lectură finală amendamentele la 
Legea cu privire la Procuratură ce 
țin de posibilitatea evaluării pro-
curorului general, care vor oferi 
posibilitatea demiterii acestuia 
înainte de expirarea mandatului. 

Riscul unui dosar penal

Aceasta însă ar putea fi o pro-
cedură mai îndelungată. Evaluarea 
procurorului general va putea fi 
inițiată la sesizarea șefului statu-
lui sau a cel puțin trei membri ai 
Consiliului Superior al Procurorilor 
(CSP). Comisia specială de evalu-
are a performanțelor procurorului 
general va număra cinci membri, 
propuși de Președintele țării, Minis-
terul Justiției, Consiliul Superior al 
Magistraturii, CSP, iar unul propus 
de însuși procurorul general care 
urmează a fi evaluat. Membrii co-
misiei de evaluare propuși de șeful 
statului și Ministerul Justiției nu 
pot fi funcționari publici.

Procedura prevede că Rapor-
tul Comisiei de evaluare va fi 
transmis la CSP care va adopta o 
hotărâre cu privire la acordarea 
unuia din următoarele calificative: 
„excelent”, „bine”, „nesatisfăcă-
tor”. Și abia atunci, dacă activi-
tatea procurorului general va fi 
declarată nesatisfăcătoare, CSP va 
propune Președintelui Republicii 
Moldova eliberarea din funcție 
a șefului Procuraturii Generale.

Pare-se că actuala guvernare a 
găsit o procedură mai simplă ca 
să scape de Alexandr Stoianoglo. 
Printre modificările la Legea cu 
privire la Procuratură este și un 
articol care prevede posibilitatea 
suspendării din funcție a procu-
rorului general dacă pe numele 
său este pornit un dosar penal. 
Un alt amendament stipulează 
că procurorul general interimar 
pentru perioada suspendării va fi 
numit de către președintele țării, 
la propunerea CSP.

Majoritatea parlamentară a 
avut grijă și de CSP, înregistrând 
un proiect de lege privind retra-
gerea calităților de membru din 
oficiu pentru procurorul general 
și procurorul Găgăuziei.

Ce i s-ar putea incrimina 
lui Stoianoglo

Mai multe voci, din culisele 
puterii, susțin că există premise 
pentru a-i intenta lui Alexandr 
Stoianoglo un dosar penal pentru 
abuz în serviciu. Motiv ar servi 
modul cum a fost eliberat din 
închisoare Veaceslav Platon și 
oamenii din anturajul său.

Afaceristul a fost lăsat să plece 
acasă din detenție, fiind condam-
nat irevocabil la 18 ani de închi-
soare, decizia fiind menținută 
chiar și de Plenara Curții Supre-
me de Justiție. La câteva zile, 
procurorul general a ieșit într-o 
conferință de presă și a declarat că 
dosarul lui Platon a fost fabricat, 
iar beneficiarul 
final în furtul 
m i l i a r d u l u i 
este Vladimir 
P l a h o t n i u c . 
La câteva săp-
tămâni, Vea-
ceslav Platon 
a fost eliberat 
din penitenciar 
în baza deciziei 
unui judecător 
de instrucție 
de la Ciocana, 
care s-a bazat 
pe demersul lui 
Stoianoglo.

În septem-
brie 2020, Ju-
decătoria Chi-
șinău a pornit 
procesul de 
revizuire a dosarului intentat pe 
numele lui Platon, care a durat 
aproape opt luni.

Mai mulți juriști susțin că acest 
proces a fost unul de formă și doar 
s-au irosit banii publici. Ca în cele 
din urmă, procurora Elena Ceruța 
să înainteze un demers în instan-
ță, prin care să anunțe că inculpa-
tului i se retrag toate învinuirile 
și să ceară achitarea lui Platon.

Graba cu care a fost achitat afa-
ceristul și nu s-a lăsat ca procesul 
de revizuire să decurgă până la 
capăt se explică prin apropierea 
alegerilor parlamentare. Fugarul 
de la Londra a înțeles că nu este 
agreat de PAS care avea șanse să 

câștige alegerile și, în timp ce do-
sarul era în revizuire, acesta nu 
avea posibilitatea să evadeze atât 
de ușor cum a făcut-o la o săptă-
mână după scrutinul din 11 iulie.

O altă anchetă ar putea fi porni-
tă pe numele procurorului general 
și în cazul presupusei mituiri de 
către Platon. Amintim că încă în 
luna aprilie, un portal din Ucraina 
a publicat o investigație în care se 
arată că Alexandr Stoianoglo ar 
avea tangență cu anumite compa-
nii afiliate lui Veaceslav Platon. 
Jurnaliștii ucraineni menționau în 
ancheta lor că Platon l-ar fi plătit 
cu $5,5 mil. pe Stoianoglo pentru 

eliberarea sa. 
Ucrainenii au 
făcut referire 
și la declarați-
ile fostului șef 
al Procuraturii 
Anticorupție, 
Viorel Morari, 
de la începutul 
anului curent, 
că Platon a tre-
cut pe numele 
soției lui Sto-
ianoglo două 
companii care 
dețineau ac-
țiuni la  Mol-
dindconbank.

Procuratura 
Generală nu a 
întârziat să 
vină cu o reac-

ție la ancheta jurnaliștilor ucrai-
neni, invocând că este un fals pus 
la cale de cei care se opun inves-
tigării fraudei bancare. Procuro-
rul general anunțase că a făcut 
o interpelare la Procuratura din 
Ucraina ca să afle până la urmă 
cine a făcut falsurile pe numele 
soției sale.

Până în prezent, Alexandr 
Stoianoglo nu a dat publicității 
niciun document care să-l absolve 
de acuzațiile din presa ucraineană, 
iar companiile care au aparținut 
lui Platon rămân a fi înregistra-
te pe numele Svetlanei Kurdova, 
soția lui Stoianoglo.

Mai multe voci susțin că anume 

acest presupus act de corupție re-
prezintă asul din mâneca lui Pla-
ton cu care l-ar ține în captivitate 
pe Stoianoglo.

Tandemul 
Platon-Stoianoglo

Chiar dacă își sapă și mai adânc 
groapa, Alexandr Stoianoglo nu 
renunță să-l ajute pe fugarul 
din Londra să-și facă mendrele 
în continuare. Ultimul exemplu 
este războiul început de Procu-
ratura pentru Combaterea Cri-
mei Organizate și Cazuri Speci-
ale împotriva Băncii Naționale. 
Procurorii au solicitat conducerii 
BNM să prezinte pe suport de hâr-
tie mai multe documente, cum ar 
fi Strategia de vulnerabilitate a 
sistemului bancar, corespondența 
cu The World Bank, rapoartele 
studiilor de diagnostic efectuate 
la trei bănci comerciale, precum 
și copia corespondenței instituției 
cu mai multe firme controlate de 
Veaceslav Platon.

Juriștii BNM susțin că nu este 
justificată solicitarea procurorilor 
și au acționat în instanță ordonan-
ța privind ridicarea documentelor.

Totodată, Stoianoglo a făcut un 
tandem cu Platon, lansând în spa-
țiul public acuzații la adresa noii 
guvernări și, în special, a Maiei 
Sandu.  Nu reușește să deschidă 
bine gura la Chișinău Stoianoglo, 
că imediat îi ține isonul și Platon 
de la Londra.

Ultimul exemplu, de săptămâ-
na curentă, e cel când Procuratura 
Generală a acuzat-o pe Maia San-
du de „dezinformare” pe subiectul 
Memorandumului de înțelegere 
cu UE pentru asistența macro-fi-
nanciară.

„Obligația procurorului de ra-
portare pe marginea procesului 
de recuperare a banilor nu este 
inclusă în niciun act normativ 
și niciun mecanism al condiți-
onalității pentru asistența ma-
cro-financiară oferită de UE nu 
prevede acest lucru. Doar anexa 
la Memorandumul de asistență 
macro-financiară face referire la 

implementarea de către autorități 
a strategiei de recuperare a active-
lor fraudate, fără a indica Procu-
ratura ca instituție responsabilă, 
menționând expres că autorită-
țile vor pregăti și vor transmite 
Parlamentului un raport privind 
progresele înregistrate”, se men-
ționează într-un comunicat emis 
miercuri de Procuratură. 

La nicio oră de la publicarea 
comunicatului, Veaceslav Platon a 
publicat pe pagina sa de Facebook 
o postare pe aceeași temă. „Dum-
neavoastră (Maia Sandu – n.r.) ați 
decis să Vă demonstrați „măies-
tria” și să întindeți Procuraturii o 
cursă, făcând legătură între con-
dițiile pentru primirea ajutorului 
din partea UE și evoluția planului 
de recuperare a miliardarului fu-
rat. Doar că, și aici, ca de fiecare 
dată, n-ați făcut altceva decât să 
străluciți în razele propriei incom-
petențe”, a scris Platon.

Cine l-ar putea ajuta 
pe Stoianoglo

Făcând abstracție de „ajutorul” 
lui Platon, Alexandr Stoianoglo a 
rămas singur în lupta sa cu guver-
narea. Socialiștii au făcut o tenta-
tivă leșinată de a-i lua apărarea și 
au contestat amendamentele din 
Legea cu privire la Procuratură la 
Curtea Constituțională. Aici șan-
sele sunt de 50 la 50. Socialiștii au 
însă problemele lor, să-și mențină 
oamenii în partid, care, după cum 
îi firea moldoveanului, sunt gata 
să părăsească formațiunea care 
nu mai este la guvernare.

Stoianoglo s-a plâns la forurile 
europene și la instituțiile diploma-
tice acreditate la Chișinău. Amin-
tim că procurorul general s-a mai 
plâns pe Maia Sandu diplomaților 
și nu s-a prea observat mare sus-
ținere din partea lor.

O ultimă încercare a lui Stoia-
noglo a fost pretinsa colaborare 
propusă de procurorul general 
privind lupta cu corupția. Gu-
vernarea i-a calificat sarcastic 
intenția drept „cele 10 porunci 
ale lui Platon”.

Julieta SAVIȚCHI

Chiar dacă

își sapă și mai adânc 
groapa, Alexandr 

Stoianoglo nu renunță 
să-l ajute pe fugarul 
din Londra să-și facă 

mendrele în continuare. 
Ultimul exemplu este 

războiul început de 
Procuratura pentru 
Combaterea Crimei 
Organizate și Cazuri 
Speciale împotriva 
Băncii Naționale. 
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Ion CHIȘLEA 

Guvernul Gavriliță, 
reprezentant al noii 
stângi moldovenești? 

Deși toate publicațiile și televiziunile, atât 
din țară, cât și de peste hotare, anunțau 
la 11 iulie, curent, că alegerile anticipate 
de la Chișinău au fost câștigate de un 

partid de dreapta, acțiunile de până acum ale 
executivului sunt mai degrabă de stânga. 

E C O N O M I E

Am dat zilele trecute în Inter-
net peste un articol despre Mar-
garet Thatcher, cea care preluase 
frâiele guvernării Regatului Unit 
în plină criză (Bolnavul Europei) 
în 1979 și a plecat lăsând în urmă 
o Mare Britanie prosperă, reveni-
tă printre națiunile de frunte ale 
lumii în 1990. Astfel, Margaret  
Thatcher a rămas în istorie ca unul 
dintre cei mai puternici șefi de 
stat din secolul XX. 

Doamna de fier a Marii Britanii 
a lăsat în urmă pe lângă o țară 
prosperă și multe aforisme, citite 
și citate până în prezent, care sunt 
adevărate repere pentru politici-
eni, mai ales pentru cei ajunși la 
guvernare. 

Banii nu cad din cer. 
Ei trebuie făcuți pe pământ

Fiind cu gândul la guvernarea 
actuală moldovenească, mi-a 
atras atenția un citat care spune 
că, „dacă vrei ca ceva să fie spus, 
cere-i unui bărbat acest lucru și 
el îl va spune; dacă însă vrei ca 
un lucru să fie făcut, cere-i unei 
femei și lucrul va fi făcut”. Arată 
bine acest citat pentru Republica 
Moldova, dacă pornim de la faptul 
că două din trei instituții ale pute-
rii politice din stat sunt conduse 
în prezent de femei.

Iron Lady (Doamna de fier) a 
avut însă și altfel de citate, inspi-
rate din convingerile sale conser-
vatoare, care în plan economic țin 
de liberalismul economic: „Ni-
meni nu-și va aduce aminte de 
Bunul Samaritean, doar pentru 
intențiile lui bune. Ci și pentru că 
a avut bani”, sau „Banii nu cad din 
cer. Ei trebuie făcuți pe pământ”. 

Dacă aplicăm aceste citate la 
realitatea curentă moldovenească, 
constatăm însă că ele nu sunt toc-
mai favorabile actualei puteri cu 
două femei în poziții-cheie în stat. 

Aparent,  ne merge bine

Prim-ministrul Natalia Ga-
vriliță anunța recent la un post 
privat de televiziune că venituri-
le bugetare au sporit în opt luni 
ale anului în curs cu 20% față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 

Majorarea semnificativă a 
fost confirmată de un comunicat 
al Fiscului, care a anunțat că a 
acumulat cu 17,9% mai mulți bani 
decât anul trecut. Potrivit Fiscu-
lui, încasările la Bugetul public 
național au constituit 30 de mi-
liarde de lei, în creștere cu peste 
4,5 miliarde lei sau cu 17,9 % față 
de perioada similară a anului pre-
cedent.

„Sperăm că până la sfârșitul 
anului, în bugetul 2021 vor fi 
transferate cu opt la sută mai mul-
te impozite decât era planificat. 
Dar ne amintim că bugetul a fost 

aprobat cu un deficit de 14 miliar-
de de lei, dintre care aproximativ 
opt miliarde de lei urmau să fie 
acoperite din resurse externe. Dar 
acești bani nu au fost transferați”, 
a spus Gavriliță.

De unde vor lua restul banilor? 
Șefa Guvernului a anunțat și des-
pre alocarea celor 236 de milioane 
de dolari de la Fondul Monetar 
Internațional, care deja se află în 
conturile Băncii Naționale.

Potrivit ei, cu fondurile ob-
ținute de la FMI și cu venituri-
le bugetare în creștere, în 2021 
Executivul va putea să guverneze 
mai bine.

E nevoie de peste 
700 de milioane pentru 
majorarea pensiilor

Doamna prim-ministru s-a re-
ferit, probabil, prin această afir-
mație și la preconizata majorare 
și indexare a pensiilor, un proiect 
în acest sens fiind plasat deja de 
către Ministerul Muncii și Pro-
tecției Sociale în atenția opiniei 
publice pe platforma guvernamen-
tală www.particip.gov.md. 

Potrivit proiectului, din data 
de 1 octombrie, cuantumul pen-
siei minime pentru limită de 
vârstă va constitui 2000 de lei 

și, totodată, vor fi indexate toate 
pensiile. 

Deși sunt promovate la pachet, 
cele două majorări au origini di-
ferite. Indexarea este un proces 
firesc, care presupune păstrarea 
puterii de cumpărare a cetățenilor. 
Astfel, atunci când cresc prețurile, 
adică crește inflația, Guvernul este 
obligat să majoreze în aceeași pro-
porție și veniturile pensionarilor. 
Indexarea se face în baza unei legi 
din 1998, modificată de mai mul-
te ori. Ultima modificare, făcută 
acum un an, prevede că pensiile se 
indexează în fiecare an, la 1 aprilie 
și la 1 octombrie. La 1 aprilie, co-
eficientul de indexare este egal cu 
media creșterii anuale a indicilor 
prețurilor de consum din ultimii 
3 ani, iar la 1 octombrie – cu rata 
inflației înregistrată în primul se-
mestru al anului în curs. 

Astfel, așa cum rata inflației 

înregistrată în primul semestru 
al anului 2021 față de decembrie 
2020 conform datelor prezentate 
de Biroul Național de Statistică 
este de 3,86%, proiectul propu-
ne indexarea, la 1 octombrie, a 
prestațiilor de asigurări sociale 
și a unor prestații sociale de stat 
cu 3,86%.

Ministerul amintește că indexă-
rii sunt supuse toate categoriile de 
pensii, indiferent de tipul lor, mă-
rimea pensiei și nu de la caz la caz.

Totodată, de la 1 octombrie 
2021, cuantumul pensiei mini-
me pentru limită de vârstă va 
constitui 2000 de lei, diferența 
dintre cuantumul pensiei minime 
și cuantumul pensiei calculate se 
va achita din mijloacele bugetului 
de stat. Astfel, PAS își onorează o 
promisiune electorală, de a majora 
pensia minimă până la 2000 de 
lei, acum mărimea acesteia fiind 
de puțin peste 1300 de lei. Pentru 
indexare Guvernul are nevoie de 
188,2 milioane lei, iar pentru ma-
jorare – de 512,7 milioane. 

De unde va lua 
guvernul Gavriliță 
bani pentru majorări?

Deși nu a spus-o cu franchețe, 
devine tot mai clar că, pentru a 

majora pensiile, guvernul mi-
zează pe cele 236 de milioane de 
dolari de la FMI, dar și pe alte 
împrumuturi din exterior, chit că 
pe plan extern ne merge din bine 
în mai bine. 

Este de remarcat că promisiu-
nea PAS de majorare a pensiilor 
a fost catalogată de multă lume 
drept populistă în timpul alegeri-
lor, or programul actualului partid 
de guvernare pe partea economică 
arăta foarte vag, fără acțiuni clare 
și măsurabile, care să arate cum 
va crește economia astfel încât să 
fie asigurată și majorarea pensiei. 

Atât premierul Natalia Gavrili-
ță, cât și doamna președinte Maia 
Sandu au dat de înțeles că achita-
rea pensiilor din bani împrumu-
tați ar fi o măsură temporară, iar 
ulterior, veniturile pentru pensiile 
majorate urmează a fi obținute 
din creșterea economică. 

La rândul său, creșterea ar 
urma să vină din eradicarea co-
rupției și îmbunătățirea clima-
tului de afaceri, care ar stimula 
dezvoltarea afacerilor, în opinia 
guvernului. În plus, atât preșe-
dinta, cât și unii fruntași ai par-
tidului de guvernare au accentuat 
în repetate rânduri că vor cere de 
la mediul de afaceri o conformare 
fiscală benevolă. Adică, afaceriștii 
care au evitat până acum Fiscul 
să fie buni să-și respecte de acum 
încolo obligațiile de cetățeni și să 
renunțe la evaziunea fiscală. 

Astfel, dacă privim prin prisma 
promisiunilor electorale și a pri-
mei luni de guvernare, constatăm 
că guvernul Gavriliță știe exact 
ce să facă pe linia de cheltuieli 
bugetare, adică cum să împartă 
banii, dar nu prea are idee cum 
să-i facă să se înmulțească. 

Însă a consuma banii acumu-
lați până la tine sau, și mai rău, 
a-i cheltui pentru consum pe cei 
împrumutați, nu este o politică 
tocmai fericită. Și este o politică 
100% socialistă. 

Însă, ca să închei pe aceeași 
notă, pe care am început, una din 
cele mai cunoscute citate ale lui 
Margaret Thatcher spune că „so-
cialismul nu durează decât până 
se termină banii altora”. 

CNPF a 
înregistrat 
emisiuni de 
obligațiuni 
pentru două 
primării

Comisia Națională a Pieței 
Financiare (CNPF) a înregis-
trat emisiunea obligațiunilor 
municipale ale primăriilor din 
Sângera și Ceadîr-Lunga. Este 
vorba despre 4.500 de obliga-
țiuni în valoare de 4,5 milioane 
de lei și, respectiv, 3.000 de 
obligațiuni în valoare de 3 
milioane de lei. Acestea au fost 
emise cu termen de circulație 
de 2-3 ani, la o rată a dobân-
zii de 6,5-6,7%. Ca urmare a 
ofertei publice, Primăria Cea-
dâr-Lunga, urmează să imple-
menteze un proiect de îmbună-
tățire a infrastructurii rutiere, 
iar cea din Sângera va folosi 
fondurile pentru a construi un 
sistem de alimentare cu apă.

R. Moldova 
și Ucraina 
modifică 
Acordul privind 
comerțul 
reciproc

Acest lucru va fi facilitat de 
Protocolul interguvernamen-
tal cu privire la amendarea 
Acordului privind comerțul 
liber, semnat la Chișinău de 
prim-miniștrii celor două țări, 
Natalia Gavrilița și Denys 
Shmyhal. Modificările stipulea-
ză că în comerțul dintre Mol-
dova și Ucraina vor fi aplicate 
regulile pan-euro-meditera-
neene de origine a mărfurilor. 
„Tranziția către aceste reguli 
de origine a mărfurilor uneș-
te Acordurile de Asociere a 
Ucrainei și a Moldovei cu 
Uniunea Europeană într-un 
singur sistem. Acum un an, am 
făcut un astfel de pas cu Geor-
gia. Și acum unim regimurile 
comerciale ale tuturor statelor 
Trio-ului Asociat între ele și cu 
UE”, a explicat prim-ministrul 
Ucrainei.

Alimentele 
se scumpesc 
la nivel global

Indicele global al prețuri-
lor la produsele alimentare a 
crescut în august, după două 
luni de declin consecutiv, în 
urma avansului prețurilor la 
zahăr, uleiuri vegetale și unele 
cereale, a anunțat joi Organi-
zația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(FAO), transmite Reuters. În 
ritm anual, prețurile au urcat 
cu 32,9% în august. 
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Sandu, Kozak 
și „decizia Ucrainei”

 M a p a m o n d

Armata americană 
a părăsit Afganistanul

Ultimii soldați americani au părăsit Afganistanul, a 
anunțat Pentagonul luni, lăsând țara în mâinile taliba-
nilor, dușmanii lor de 20 de ani, în cel mai lung război 
din istoria SUA, scrie lefigaro.fr. „Noi am făcut din nou 
istorie. 20 de ani de ocupație a Afganistanului pentru SUA 
și NATO s-au încheiat în această seară”, a reacționat pe 
Twitter Anas Haqqani, un responsabil al talibanilor. „Sunt 
foarte bucuros, după 20 de ani de djihad, de sacrificii și 
dificultăți, să am satisfacția de a vedea aceste momente 
istorice”, a adăugat el. 

SUA se concentrează 
pe confruntarea 
cu China și Rusia

Președintele SUA, Joe Biden, și-a reînnoit promisiunea 
să apere Ucraina în fața Rusiei în cadrul vizitei pe care 
a efectuat-o șeful statului ucrainean la Washington, po-
trivit lemonde.fr. Într-un discurs susținut marți pentru 
a justifica retragerea din Afganistan, Biden a afirmat că 
sfârșitul războiului va permite SUA să se concentreze pe 
provocările lansate de China și Rusia.

Kremlinul critică ajutorul 
SUA acordat Ucrainei

Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea 
determina Kievul să se comporte impredictibil și peri-
culos în conflictul din estul acestei țări, a atenționat joi 
Kremlinul, care și-a exprimat regretul că, în opinia sa, 
prietenia americano-ucraineană este motivată de opoziția 
față de Rusia, informează Reuters, citat de agerpres.ro. Joe 
Biden l-a asigurat pe omologul său ucrainean Volodimir 
Zelenski, miercuri, la Washington, că SUA vor acorda un 
nou ajutor pentru securitatea acestei țări, în valoare de 
60 de milioane de dolari.

Exporturile britanice 
în UE, un declin 
„dezastruos”

Exporturile de produse alimentare și băuturi în EU, 
potrivit theguardian.com, au suferit un declin „dezas-
truos” în prima jumătate a anului din cauza barierelor 
comerciale impuse după Brexit. Producătorii Food and 
Drink Federation (FDF) au înregistrat pierderi de două 
miliarde de lire în vânzări, pierdere ce nu poate să fie 
compensată din vânzările crescute în aceeași perioadă 
către statele din afara UE, inclusiv China și Australia. 

Un elev l-a corectat 
pe Putin, canalele rusești 
au ascuns episodul

Posturile TV federale rusești nu au arătat în știrile lor un 
fragment dintr-o lecție de istorie deschisă la Vladivostok, 
în care Nikanor Tolstîh (foto), un elev din Vorkuta, l-a 
corectat pe Vladimir Putin pentru confuzia dintre Marele 
Război al Nordului (1700-1721) și cel de Șapte ani (1754 și 
1756–1763). „Ce a făcut Petru I în Războiul de șapte ani? 
De ce s-a luptat cu suedezii?”, a spus Putin. „Acesta nu a 
fost Războiul de șapte ani, ci pur și simplu Marele Război 
al Nordului. Vreau să le spun băieților că Marele Război 
al Nordului a durat între 1700 și 1721”, a spus Tolstyh 
după aceea. Elevul a fost pedepsit de directoarea școlii.

I.G.

După vizita lui Dmitri Kozak la Chișinău, 
reporterul GAZETEI de Chișinău a întrebat 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene și Biroul Politici de Reintegrare 

dacă angajamentul asumat în cadrul discuției cu 
adjunctul Administrației Președintelui Federației Ruse 
nu afectează acordurile semnate cu Ucraina privind 
circulația mașinilor transnistrene în Ucraina. Cele două 
instituții au tăcut mâlc. Pe 30 august, Biroul Politici de 
Reintegrare a anunțat că a solicitat Ucrainei extinderea 
regimului care a funcționat până la 1 septembrie curent.

Ucraina a interzis începând cu 1 
septembrie accesul mașinilor cu nu-
mere transnistrene pe teritoriul său. 
Această decizie a provocat, după cum 
era de așteptat, o reacție violentă din 
partea Kremlinului. 

Ministerul Afacerilor Externe al 
Rusiei a calificat decizia autorităților 
ucrainene drept „revoltătoare”. Mos-
cova a acuzat Kievul că acționează în 
detrimentul intereselor sale și ale pro-
priilor cetățeni, îndeplinind „indicațiile 
curatorilor săi”. 

„Acțiunile de blocadă ale Kievului 
față de Transnistria vor avea un impact 
negativ asupra procesului de reglemen-
tare a conflictului de pe Nistru, vor anu-
la toate eforturile pentru restabilirea 
dinamicii pozitive a acestuia”, a ame-
nințat Ministerul Afacerilor Externe 
al Federației Ruse.

De asemenea, Ministerul Afacerilor 
Externe al Rusiei a făcut apel către UE 
să reacționeze la acțiunile Ucrainei și 
„să îi dea o apreciere adecvată com-
portamentului acesteia”.

„Pesemne că lupta cu propria popula-
ție și cu cetățenii ucraineni, care locuiesc 
în teritoriile apropiate, este un semn 
distinctiv al politicii actualei conduceri a 
Ucrainei, în detrimentul propriilor inte-
rese, îndeplinind indicațiile curatorilor 
străini. În urma blocadei inumane de 
apă a Crimeii și izolării social-economi-
ce a Donbasului, politicienii ucraineni 
au procedat la înăbușirea locuitorilor 
Transnistriei”, a mai subliniat Minis-
terul Afacerilor Externe al Rusiei.

Speranțele Chișinăului 
și ale Tiraspolului

Pe 31 august, Serviciul de Grăniceri 
al Ucrainei a anunțat că începând cu 1 
septembrie va admite în traficul inter-
național doar mijloacele de transport 
din Transnistria care vor avea numere 
de înmatriculare neutre.

Deși Chișinăul și-a asumat repetat 
decizia convenită cu Kievul, de la sfârși-
tul lui august, autoritățile moldovenești 
au insistat pe lângă cele ucrainene să 
extindă regimul existent de traversare 
a frontierei de stat moldo-ucrainene 
până pe 10 ianuarie 2022. 

Chișinăul își explică solicitarea prin 
faptul că decizia cu pricina prevede 
mecanismul de înmatriculare cu plăci 
de model neutru doar pentru autove-
hiculele care nu desfășoară activități 
comerciale și pentru cele ale unor per-
soane juridice înregistrate la autorită-
țile competente moldovenești, și nu 
acoperă operatorii ce prestează servicii 
de transport de mărfuri și călători.

În eventualitatea aplicării noului 
regim, mulți dintre aceștia nu vor mai 
avea acces în traficul rutier extern, 
precizează un comunicat al Biroului 
Politici de Reintegrare emis pe 30 au-
gust 2021.

Prin urmare, „Guvernul a solicitat 
repetat părții ucrainene neaplicarea 
acestor restricții pentru categoria de 
mijloace de transport pentru care 

Decizia protocolară din 2018 nu a 
determinat un mecanism distinct de 
înmatriculare”.

În paralel, Biroul a menționat că 
va intensifica în perioada următoare 
eforturile în vederea accelerării func-
ționalității punctelor de înmatriculare 
a mijloacelor de transport din Tiraspol 
și Râbnița pentru a asigura activitatea 
acestora la potențialul lor deplin și în 
corespundere cu solicitările parvenite. 
Trebuie menționat că, până în prezent, 
doar 5% din numărul total al autove-
hiculelor din regiunea transnistreană 
au fost înmatriculate cu plăci neutre. 

Cu toate acestea, pe 31 august, Servi-
ciul de Grăniceri al Ucrainei a anunțat 
că mașinile din regiunea transnistreană 
au interdicție fără plăci de înmatricu-
lare cu numere neutre în Ucraina de 
pe 1 septembrie.

Krasnoselski lovește în Dodon

Tiraspolul și Chișinăul sperau, cel 
puțin din cele declarate, că Kievul va 
accepta să păstreze regimul de circula-
ție al automobilelor cu numere trans-
nistrene pe teritoriul său la fel ca până 
la 1 septembrie, numai că acest lucru 
nu s-a întâmplat.   

După spusele lui Vadim Krasno-
selski, problema legată de circulația 
mașinilor transnistrene în traficul in-

ternațional a fost moștenită de actuala 
guvernare de la fostul guvern contro-
lat de fostul președinte Igor Dodon și 
PSRM. 

Liderul secesionist de la Tiraspol a 
afirmat că Transnistria a propus să li 
se permită mașinilor cu numere trans-
nistrene să circule în Ucraina până în 
ianuarie 2022.

„În urma unor negocieri dificile, am 
reușit să convingem partea moldove-
nească. Proiectul acestei decizii a fost 
întărit și de adjunctul Administrației 
Președintelui Federației Ruse, Dmitri 
Kozak. După asta, partea moldoveneas-
că, pe 25 august, a demarat negocieri cu 
Ucraina și a solicitat schimbarea terme-
nului-limită de pe 1 septembrie 2021 pe 
10 ianuarie 2022. O asemenea variantă 
convenea Transnistriei”, a precizat șeful 
grupării separatiste de la Tiraspol.

Pe 11 august, oficialul rus s-a decla-
rat îngrijorat de o eventuală „blocadă” 
la care ar putea să fie supusă Transnis-
tria în urma acordurilor dintre Ucrai-
na și Republica Moldova care intră în 
vigoare la 1 septembrie.

„Aici s-au întâmplat
lucruri ciudate”

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

„Ei vor face totul ca aceasta să nu se 
întâmple la 1 septembrie, când vor intra 
în vigoare anumite limitări. Aceasta 
nu se va întâmpla deoarece în Trans-
nistria locuiesc cetățeni moldoveni”, a 
spus Kozak despre asigurările date de 
Maia Sandu. 

După declarațiile făcute de Kozak, 
GAZETA de Chișinău a solicitat Biro-
ului Politici de Reintegrare și Minis-
terul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene să spună dacă după între-
vederea dintre Maia Sandu și Dmitri 
Kozak mai rămâne în vigoare acordul 
cu Ucraina privind circulația mașinilor 
transnistrene. 

După încercări repetate, reporterul 
GAZETEI de Chișinău nu a obținut un 
răspuns referitor la această problemă. 
Numai că poziția Chișinăului a fost lim-
pede în momentul în care a solicitat 
Ucrainei schimbarea termenului limită 
pe 10 ianuarie 2022.  

„Aici s-au întâmplat lucruri ciudate. 
Partea moldovenească era convinsă că 
nu vor fi probleme, cu atât mai mult 
cu cât Ucraina este participantă a for-
matului de negocieri 5+2. Numai că 
partea ucraineană a refuzat catego-
ric să schimbe termenul-limită. Este 
alegerea Ucrainei. Eu am impresia 
că Ucraina se teme că Transnistria și 
Moldova vor începe să se înțeleagă”, a 
spus Krasnoselski.

Cum a adoptat Chișinăul decizia de a solicita Kievului să schimbe 
data-limită pentru circulația mașinilor transnistrene în Ucraina 

Ilie GULCA
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Săptămâna politică: 
brize ușoare 
pe scara Beaufort

H a r t a  l u m i i

Bunăoară, angajații Facebo-
ok au admis recent (și public) 
că cele mai multe postări de pe 
rețeaua lor de socializare sunt 
mesaje antivaccinare. Pe locul 
doi vin chestiile frivole, dar mai 
bine era invers. Încă din martie 
a.c. știm, de la Centrul de Com-
batere a Urii Digitale (CCDH, un 
ONG anglo-american), că dezin-
formarea cu privire la vaccinuri 
e răspândită, în fond, de un 
grup destul de mic de persoane: 
circa trei sferturi din postările 
antivax, care au ajuns la zeci 
de milioane de utilizatori, au 
provenit de la doar… 12 persoa-
ne. Bineînțeles, această duzină 
malefică e responsabilă doar 
de prima versiune a mesajului 
antivax, de tezele și de contraar-
gumentele lui esențiale. Restul 
răspunderii o poartă milioanele 
de abonați ai rețelei care comen-
tează, interpretează, completea-
ză sau simplifică această teorie 
a conspirației în așa fel încât 
numai specialiștii pot să-și mai 
dea seama de unde originează. 
Ce e de făcut? Trebuie pedepsit 
Facebook-ul? Trebuie pedepsiți 
cei 12 autori principali ai teze-
lor antivacciniste? Bunul-simț 
ne sugerează însă că asta nu va 
rezolva problema atât timp cât 
există acele zeci de milioane de 
oameni care vor să creadă cu 
tot dinadinsul într-o conspirație 
globală menită să ne șteargă 
de pe fața pământului sau să 
ne zombifice prin vaccinuri, 
unde 5G etc. O criză evidentă a 
autorității stă în spatele acestei 
neîncrederi crescânde, globa-
lizate (ironic, nu?), în sursele 
oficiale, în declarațiile liderilor 
politici, în afirmațiile oamenilor 
de știință. Tot ce e „oficial“ și 
„științific“ pare să-și fi pierdut 
credibilitatea și poate că e cazul 
ca cei care ne conduc destinele 
să se întrebe, în sfârșit, de ce s-a 
întâmplat așa? Și să nu mai dea 
vina pe alții pentru proliferarea 
obscurantismului în plină epocă 
a informației.

Încolțit de opinia publică 
internațională, Joe Biden simte, 
sporadic, nevoia de a-și justifica 
decizia de evacuare pripită din 
Afganistan. În ultima lui luare 
de cuvânt am auzit parcă tim-
brul vocii lui Jimmy Carter, dar 
și ceva din teoriile izolaționiste 
ale fostului rival Trump. Preșe-
dintele american actual pledează 

Trebuie să recunosc că nu 
sunt întotdeauna încântat de 
legile comunității. Mai mult, 
unele decizii ale majorității 
m-au deranjat. De când am 
început să realizez limpede ra-
porturile mele cu comunitățile 
din care făceam parte (grupa 
studențească, unitatea mili-
tară sau colectivele de lucru), 
mereu am avut dorința unei 
izolări, fie de unul singur, cu o 
carte în mână, fie cu un grup 

de prieteni anume, insurgenți, creându-ne propriul teritoriu auto-
nom și propriile reguli (care, în principiu, constau în lipsa acesto-
ra). Veneam dintr-un stat totalitar și regulile lui, scrise și nescrise, 
ne strângeau în umeri. Dar am delimitat, și în anii „independenței”, 
teritoriul comun de spațiul meu personal, familial, ori un special și 
nedefinit teritoriu al prietenilor, la fel de nonconformiști ca și cei 
din tinerețe.

Dar în toate cazurile am fost conștient că există un teritoriu 
al majorității, dominat de legile comune pentru toți, deosebit de te-
renul propriilor reguli, în care îmi exercitam propria libertate. Am 
manevrat printre legile torționarilor libertății și am fentat, acolo 
unde nu am fost de acord, legile „majorității democratice”. Am 
făcut-o însă întotdeauna pe cont propriu, gata, de fiecare dată, să 
suport consecințele delictului.

E vorba de raportul dintre libertatea mea și libertatea celorlalți. 
Oricât de deștept m-aș crede și oricâte argumente aș avea că majori-
tatea matematică nu are neapărat dreptate – iar în domeniile, famili-
are mie, ale esteticii, didacticii și științei, opinia majorității e cel mai 
adesea una depășită –, am avut de fiecare dată conștiința faptului că 
pe teritoriul comunității se aplică legea majorității. Legea comuni-
tară. Poți să demonstrezi cu lux de amănunte că circulația „japone-
ză” sau „britanică” pe partea stângă a carosabilului e mai rațională, 
dar ea va putea fi aplicată numai dacă o acceptă toți. Când regula 
generală, decretată de factorii decizionali și aplicată de majoritate, e 
sabotată de „regula particulară” a cuiva, care va circula pe contrasens 
din rațiuni proprii, riscă toți, nu doar insurgentul capricios. 

Războiul dintre ministrul sănătății și avocații profesorilor mi 
se pare absurd, dar ilustrativ pentru înțelegerea lucrurilor într-o 
comunitate (în general, cea mai mare parte a problemelor ce incită 
spiritele și generează proteste ține de viața comunitară). Fieca-
re face ce vrea pe terenul propriei existențe, dar se conformează 
regulilor comunității, ale majorității, cum ne învață democrația. 
Actuala guvernare are girul majorității și e în drept să ia decizii, 
obligatorii de execuție pentru toți. Anarhia năravurilor de tranziție 
e contraproductivă.

Soluția propusă profesorilor este perfectă, după mine. Nimeni 
nu este obligat la nimic, dar, în numele sănătății și al vieții (sic!) 
elevilor și colegilor de serviciu, profesorilor activi li se oferă – gra-
tuit! – posibilitatea de a se vaccina. Inclusiv prin sesiuni/ oferte 
speciale. Medicii, la timpul lor, au reacționat exemplar și în cu-
noștință de cauză. Să fie profesorii (tocmai ei, partea inteligentă a 
societății!) ignoranții care nu înțeleg necesitatea vaccinării? 

Parantezele particulare urmează, nu se pun în capul mesei. Care 
sunt motivele refuzului vaccinului? Propaganda unor medii străine, 
obscure (și obscurantiste!), departe de medicină? Or cazurile de 
refuz al vaccinului din considerente argumentate medical trebuie 
examinate separat și rezolvate separat, inclusiv prin teste gratuite. 
Dar asta nu se referă la toate capriciile alimentate de trolii campa-
niei anti-vaccin. 

Oricine poate invoca dreptul său la alegere și poate refuza 
vaccinul. Aici există două posibilități: nevaccinatul abandonează 
școala și își găsește un serviciu care nu solicită contactul cu alți 
membri ai comunității sau acceptă testarea o dată la două săptă-
mâni. Din cont propriu, desigur, pentru că particularul înseamnă 
soluția aleasă de persoană, decizia care nu se încadrează în regula 
generală. Acesta e raportul dintre general și particular: comunita-
tea oferă soluția comună, de care beneficiază toți, în mod egal; iar 
fiecare decide pe cont propriu decizia alternativă. De ce să plătim 
capriciile celor care au ignorat soluția generală? Fiecare, în ringul 
său, poate aplica regulile proprii; dar în spațiul comun al jocului 
sunt respectate doar cele comune. Orice digresiune e pe cont pro-
priu, cu consecințe pe care fiecare infractor trebuie să și le asume.

De ce nu au protestat medicii, când s-au văzut obligați să accepte 
măsurile de protecție? Pentru că ei au testat impactul nu în exem-
ple difuzate manipulator pe rețelele de socializare, ci în confrunta-
rea, pe viață și pe moarte, cu pandemia, a colegilor și pacienților. 
Sub ochii lor. Azi, factorul destabilizator au devenit profesorii, 
oameni care prin definiție ar trebuie să fie conștiința națiunii. Să 
ne mai mirăm atunci că toată societatea crede mai mult trolilor, 
vrăjitorilor și chiromanților decât științei și educației? 

Generalul 
și particularul

pentru exportul valorilor de-
mocratice pe alte căi decât cele 
militare. De azi înainte, afirmă 
democratul, America nu va 
mai interveni cu arma în mână 
pentru a-i convinge pe oameni 
că democrația e mai bună decât 
tirania. E firesc să ne întrebăm 
care ar fi aceste alte căi? Donația 
de carte? Burse de studii pentru 
copiii elitei talibane? Sprijinul 
financiar al societății civile în 
țări care blochează conturile 
mass-media și ale ONG-urilor 
libere, etichetate drept „agenți 
străini“? Discursuri fierbinți de 
la Casa Albă întru susținerea 
morală a victimelor terorii poli-
tice sau ale genocidului? Dezba-
terea ideilor lui Adam Smith și 
John Stuart Mill la mese rotun-
de cu Xi Jinping? Retragerea 
portavioanelor din Marea Chinei 
de Sud și înlocuirea lor cu un 
porumbel gonflabil, simbol al 
păcii? Biden crede, laolaltă cu 
democrații stângiști care au 
luptat dintotdeauna cu „imperi-
alismul“ țării lor, că SUA poate 
juca încă un rol global… rămâ-
nând la ea acasă. Ce ar fi fost 
însă America în secolul XX dacă 
nu erau F.D. Roosevelt, Truman, 
Eisenhower, Reagan? Ce destin 
global au avut Franța după Al-
geria și Marea Britanie după epi-
sodul suez? Cât de mare e acum 
gălăgioasa Anglie a lui Farage și 
Johnson după izolarea de UE? 
Sunt întrebări la care educația 
tiermondistă și antiimperialistă 
a intelighenției occidentale nu-i 
îngăduie să dea niciun răspuns. 
Îl va da istoria. Aia care se repe-
tă. Cât de curând.

Nu există coaliție, configura-
ție și colaborare politică efici-
entă și dătătoare de speranțe la 
poporul român care să nu poată 
fi stricate de napoleonismul 
balcanic, abrupt și intempestiv, 
al vreunui lider cu moț. Premie-
rul Florin Cîțu s-a purtat deu-
năzi ca un cocoș în cotețul unei 
alianțe și așa afectate de prea 
multe orgolii și vanități. Tânărul 
liberal și-a făcut o tradiție din 
a-și demite miniștrii în clipa în 
care aceștia se opun ideilor și 
proiectelor sale. Semn al autori-
tarismului și despotismului? Nu, 
mai curând marcă a aroganței și 
imaturității politice. În preajma 
alegerilor pentru șefia PNL și 
pe fundalul unei crize econo-
mice declanșate de pandemie și 
speculate îndemânatic de PSD, 
o eventuală moțiune de cenzură 
PSD–USR-PLUS ar fi o lovitură 

la imaginea lui Cîțu, dar mai 
ales la încrederea și așa fragilă a 
electoratului de dreapta (cel mai 
mofturos și instabil) în partidele 
reformatoare. Consecințele se 
cunosc din alți ani, căci scena-
riul nu e nou – atâta doar că din 
greșelile altora, crede românul, 
numai proștii învață…

Să nu credem însă că, în 
timp ce lumea din jurul nostru 
s-a mai făcut de râs în ultimele 
săptămâni, clasa politică mol-
dovenească a rămas albă și pură 
ca neaua. Să nu ne înșele entu-
ziasmul generat de instalarea 
noii guvernări, celebrată festiv 
în PMAN pe 27 august a.c. (chiar 
credeți că a fost sărbătoarea 
tuturor această paradă cu mai 
mulți președinți prieteni și cu 
Maia Sandu în centrul atenției, 
ca întotdeauna?). Premierul Ga-
vrilița ne-a debarasat prima de 
iluzii când a afirmat, în preajma 
ceremoniilor de autoadulare ale 
neamului, că modificarea artico-
lului 13 din Constituție nu este 
o prioritate. Dacă adevărul nu 
e o prioritate, așteptăm urgent 
de la dna Gavrilița și de la PAS 
cel puțin o autostradă și salariu 
mediu de o mie de euro pe lună. 
Dacă nu se întâmplă, zic totuși 
să revenim la adevăr. Poate de 
acolo pornește totul? 

Ca să nu pară că e un pre-
mier de carton și că ar avea 
cumva și simțul umorului, 
Natalia Gavrilița s-a apucat, 
după declarații, de reforme 
adevărate. Astfel, dumneaei a 
condiționat recent prezența la 
școală a profesorilor cu vacci-
narea sau cu testarea regulată 
la covid. Subsemnatul, de pildă, 
este pentru vaccinare, dar nu 
și pentru șantaj. Dacă vrei 
ca pedagogii să se vaccineze, 
obligă-i pe toți prin lege, oricât 
de impopulară ar fi aceasta. 
Alte metode de constrângere, în 
condițiile noastre, denotă mai 
curând cinism, dispreț și miopie 
politică decât fermitate, princi-
pialitate și grijă pentru sănăta-
tea publică. Apropo, modul în 
care a fost tratată chestiunea 
amintește izbitor de manie-
ra în care Maia Sandu însăși 
și-a făcut intrarea în politica 
moldovenească, atunci când a 
introdus, fără preaviz, sistemul 
de supraveghere video la Bac. 
O idee bună, fără îndoială, dar 
implementată așa cum a fost, a 
anulat șansele unei promoții în-
tregi la o evaluare onestă. Asta 
da, consecvență partinică!

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

A - p o l i t i c e

Globul pare să fi sărbătorit alături de 
moldoveni cele câteva sărbători naționale 
ale acestora de la sfârșit de august – o 
acalmie scurtă s-a instalat imediat după 

dezastrul din Afganistan, golind buletinele de știri 
de evenimente cu adevărat importante. Totuși, 
câteva merită menționate și comentate pe scurt.
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Deșeurile COVID 

Să descifrăm mai detaliat ce 
sunt deșeurile medicale și ce fel 
de pericol pot prezenta. Măștile 
medicale de unică folosință purtate 
de personalul medical din depar-
tamentele cu pacienți cu corona-
virus, halatele de unică folosință, 
husele pentru  încălțăminte sunt 
articolele pe care, cel mai proba-
bil, a rămas virusul. Adăugați la 
aceasta un număr imens de seringi 
de unică folosință utilizate pentru 
proceduri, plus perfuzoarele folo-
site și vata utilizată pentru injecții. 
De asemenea, deșeurile menajere 
obișnuite, aruncate din secțiile cu 
pacienți covid, ce conțin, cu o pro-
babilitate mare, coronavirus pe 
suprafața lor.

Am remarcat patru puncte de 
colectare a deșeurilor COVID – 
lângă morga din Bălți, în mater-
nitate, în secția de urgență și la 
intrarea în secțiile dispensarului 
TB. Pentru a colecta astfel de de-
șeuri periculoase, se folosesc re-
cipiente speciale cu un semn care 
avertizează asupra pericolului de 
contaminare. 

Regulile privind depozitarea 
și eliminarea deșeurilor medica-
le în R. Moldova sunt precizate în 
„DECIZIA nr. 696 din 11-07-2018 
privind aprobarea Regulamentului 
sanitar pentru gestionarea deșeu-
rilor medicale”, semnată de fostul 
prim-ministru P. Filip. Aici sunt 
clar precizate regulile de depozi-
tare a deșeurilor medicale, care, 
după cum putem constata, nu sunt 
respectate de conducerea Spitalu-
lui Clinic (SC) Bălți. 

Clauzele „Hotărârii nr. 696” 
ne ajută să înțelegem de ce sunt 
folosite sacoșe speciale de plastic 
pentru depozitare, realizate în mai 
multe culori.

Capitolul III. Colectarea sepa-
rată și ambalarea deșeurilor me-
dicale, art. 24. Codurile de culoare 
ale sacoșelor, în care sunt colectate 
separat deșeurile medicale, sunt 
după cum urmează:

1) galben – pentru deșeuri 
periculoase: înjunghiere, tăiere, 
patologice și infecțioase;

2) maro – pentru deșeuri: chi-
mice, medicale, inclusiv citotoxice 
/ citostatice, amalgame;

3) verde – pentru deșeurile re-
ciclabile nepericuloase;

4) negru – pentru deșeurile ne-
periculoase (deșeuri municipale).

După cum putem vedea în do-
vezile fotografice, sacoșele galbene 
care conțin ștampile de unică folo-
sință, echipament de protecție și 
multe altele care au fost în contact 

cu pacienții cu coronavirus sunt 
aruncate pur și simplu pe pământ, 
așteptând timpul de evacuare.

Un loc pentru depozitarea de-
șeurilor generate de covid cu risc 
biologic crescut este situat la câți-
va metri de garajele ambulanțelor 
speciale de urgență, precum și de 
vehiculele de serviciu ale medici-
lor. Dacă există asfalt sub recipien-
tele de plastic, atunci, din lipsă de 
containere, pungile sunt depozitate 
pe pământ gol, fără baldachin sau 
protecție împotriva soarelui sau 
ploii.

Conform „Deciziei nr. 696” din 
data de 11-07-2018, există un re-
gulament pentru depozitarea de-
șeurilor medicale periculoase. Iată 
ce scrie în capitolul IV „Depozitare 
temporară”:

65. Fiecare unitate de sănătate 
ar trebui să aibă o unitate de de-
pozitare temporară centralizată 
pentru deșeurile medicale.

67. Este interzisă acumularea, 
aruncarea, descărcarea sau elimi-
narea necontrolată a deșeurilor 
medicale periculoase.

69. Pentru lucruri ascuțite, 
deșeuri patologice, anatomice și 
infecțioase identificate prin codu-
rile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03 
* în Lista deșeurilor și în anexa la 
prezentul regulament sanitar, du-
rata depozitării temporare într-o 
unitate de îngrijire nu trebuie să 
depășească 48 de ore, cu excepția 
cazului în care deșeurile sunt de-
pozitate într-o cameră dotată cu 
un sistem de răcire care menține 
constant o temperatură de + 4 ° 
C – + 8 ° C, în condițiile în care 
durata de depozitare este de ma-
ximum 7 zile.

70. Camera prevăzută la punc-
tul 69 din prezentul regulament 
sanitar trebuie să aibă un sistem 
de monitorizare și înregistrare au-
tomată a temperaturii, care trebuie 
verificat periodic.

75. Cerințele pentru spațiile de 
depozitare temporară centralizată 
a deșeurilor medicale prevăd:

1) o podea cu o suprafață re-
zistentă la intervenții mecanice, 
impermeabilă, netedă și completă, 
ușor de dezinfectat;

2) un sistem de drenaj adecvat 
/ sifon de podea pentru elimina-
rea apelor uzate din curățarea în 
rețeaua de canalizare. În absența 
unui sifon de podea, curățarea se 
efectuează cu o cantitate minimă 
de apă cu articole de curățare de 
unică folosință, care după curățare 
vor fi considerate deșeuri infec-
țioase;

De la începutul anului 2020, moldovenii 
au aflat despre faptul că COVID-19 
este extrem de contagios, iar acțiunile 
preventive stabilite de Comisia 

Excepțională conțin o serie de măsuri sanitare 
foarte stricte. Cu toate acestea, pentru mulți 
cetățeni ai țării noastre va fi un șoc să vadă cum 
sunt depozitate deșeurile COVID în imediata 
vecinătate a vizitatorilor spitalului sau la un 
dispensar de tuberculoză, unde se află și pacienții 
cu coronavirus.

3) condiții pentru limitarea ac-
cesului insectelor, rozătoarelor, 
animalelor și păsărilor;

4) ecrane de protecție împotriva 
expunerii la lumina soarelui;

Legislația actuală este destul de 
competentă în prescrierea meto-
delor de depozitare a deșeurilor 
biologice, interzicând înființarea 
de locuri într-un spațiu deschis, 
accesibil soarelui, ploii, precum și 
rozătoarelor și câinilor vagabonzi, 
la o temperatură externă controla-
tă, care nu trebuie să crească peste 
+ 10 ° C.

Dispensarul TB nu respectă, 
de asemenea, „Decizia nr. 696” 
din data de 11-07-2018, având 
echipat un amplasament de co-
lectare a deșeurilor biologice în 
apropierea uneia dintre ieșirile 
de urgență, situat într-un loc 
aglomerat chiar lângă cărarea 
care duce la popularul magazin 
bălțean „Terminal”.

Unele dintre containerele care 
conțin deșeuri periculoase pentru 
oameni sunt întredeschise. Dis-
tanța dintre containere și cărarea 
de-a lungul căreia există un flux 
foarte activ de oameni este de 
aproximativ 5-7 metri. Fără pro-
tecție împotriva căldurii solare și 
a ploii. Și se poate ghici doar câți 
oameni se pot infecta trecând pe 
această rută periculoasă.

În camera de urgență, deșeuri-
le medicale sunt depozitate lângă 
ușile centrale.

Cine este responsabil 
pentru evacuarea 
deșeurilor?

Din 2017, contractele pentru 
colectarea și eliminarea deșeurilor 
medicale au fost monopolizate de 
Ecostat SRL, care este strâns le-
gată de fosta ministră a muncii și 

protecției sociale și familiei, fos-
ta șefă a Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină, membră a 
Partidului Democrat din Moldova, 
Valentina Buliga.

Potrivit www.idno.md, puteți 
vedea că, din 2016 până în 2018, 
în fruntea companiei Ecostat s-a 
aflat soțul democratului onorific 
Valentina Buliga, Alexei Buliga:

Valoarea contractelor 
pentru evacuarea 
deșeurilor medicale de la 
Spitalul Bălți din 2017

Deși conducerea Primăriei Bălți 
adoră să vorbească în public despre 
„lupta împotriva mafiei gunoiului”, 
documentele arată că, din 2017, 
când spitalul avea statut de mu-
nicipal, banii au fost direcționați 
către o structură controlată de 
Partidul Democrat.

În 2017, Spitalul Municipal 
Bălți a semnat un contract cu Ecos-
tat în valoare de 227 520 de lei.

În 2018, Spitalul Municipal 
Bălți a semnat un contract cu Ecos-
tat în valoare de 341.280 de lei.

La 1 martie 2019, Spitalul 
Municipal Bălți a devenit Spital 
Republican. Aflându-se în prima 
jumătate a anului în statutul de 
spital municipal, conducerea a 
semnat un contract pentru 486 
791 de lei pentru servicii în 2019. 
Mai mult decât atât, în iulie 2019, 
când Spitalul și-a schimbat sta-
tutul și a devenit republican, a 
fost semnat un nou contract cu 
Ecostat în valoare de 324.000 
de lei.

În 2020, Spitalul Clinic Bălți a 
semnat un contract cu Ecostat în 
valoare de 342.000 de lei. Pentru 
2021, Spitalul Clinic Bălți a semnat 
un contract cu Ecostat în valoare 
de 469 800 de lei.

Ce nu este în regulă 
cu evacuarea deșeurilor 
medicale în Spitalul Clinic 
Bălți?

A fost filmat momentul în care 
un microbuz al companiei „Ecos-
tat” fără urme de identificare a 
mers până la zona de depozita-
re de pe teritoriul dispensarului 
TB. După aceea, șoferul, fără să-și 
pună mănuși, a început să încarce 
în autobuz pungi galbene pericu-
loase din punct de vedere biologic:

Dreptul la replică și opinia 
expertului

Pentru a înțelege de ce SC Bălți de-
pozitează în aer liber deșeurile medi-
cale generate de covid, i-am telefonat 
directorului adjunct al acestei insti-
tuții medicale, Ala Condrea. Domnia 
sa ne-a răspuns că toate prevederile, 
standardele și reglementările, con-
form cărora funcționează Spitalul 
Clinic Bălți, se află pe site-ul web al 
spitalului. Și nu va da alte informații 
în afară de cele de pe site. Când a fost 
întrebată despre siguranța depozită-
rii deșeurilor, Ala Condrea a răspuns 
că de aceste probleme se ocupă nu-
mai specialiștii în boli infecțioase, 
refuzând să comenteze.

L-am contactat și pe șeful Cen-
trului pentru Sănătate Publică, Vea-
ceslav Chișlari, care ne-a spus că nu 
a văzut nicio încălcare în depozitarea 
deșeurilor medicale periculoase. În-
trebat conform cărei legislații este 
efectuată depozitarea și evacuarea 
deșeurilor medicale, Chișlari a dat 
un răspuns clar: „Decizia nr. 696 
din 11-07-2018 privind aprobarea 
Regulamentelor sanitare pentru 
gestionarea deșeurilor medicale”.

Textul integral al investigației îl 
găsiți pe site-ul: 

gazetadechisinau.md

Acest material analitic a fost realizat în cadrul proiectului „Medicina în Bălți și Drochia sub privirea activiștilor civici”, 
finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății 
civile locale în Republica Moldova ”. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului și nu reflectă 
neapărat opiniile Uniunii Europene.

Cum sunt depozitate și evacuate la Bălți deșeurile medicale utilizate de medici și pacienți 
aflați în contact cu bolnavii de coronavirus 
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La 27 august 1991, după votul 
istoric din cadrul ședinței solemne, 
trăiam din plin euforia desprinderii 
de imperiul răului și îmi scăldam 
ochii înlăcrimați de bucurie în 
valurile de sute de mii de oameni 
adunați în Piața Marii Adunări 
Naționale.

O lume luminoasă și frumoasă la 
chip, cu mii de drapele tricolore, ne 
aștepta pe treptele Parlamentului să 
salute proclamarea Independenței. 
Mulțimile vesele și binevoitoare 
scandau de vibra atmosfera de săr-
bătoare – Independență, Indepen-
dență, Independență! Moldovenii 
ne salutau călduros, întindeau mâi-
nile spre noi, ne îmbrățișau.

Picături dintr-o ploaie divină

Ieri, într-o dispută pe FB, un 
cunoscut scriitor mi-a reproșat că 
sunt „stingheră” (în sensul că nu mă 
asociez opțiunii aproape unanime 
a Uniunii Scriitorilor de a o venera 
pe dna președintă M.Sandu) și mi-a 
atras atenția că „uniunile de creație 
o susțin pe Maia Sandu”. Dl scriitor 
mi-a zis asta, după ce eu însămi am 
remarcat fenomenul antidemocra-
tic al unanimității din „uniunile de 
creație”. Nu sunt oare uniunile de 
creație niște copii fidele ale prototi-
pului lor din URSS, dacă reproduc 
întocmai cel mai totalitarist feno-
men din acea perioadă, adică lipsa 
pluralismului? Cum se întâmplă că 
în cele mai liberale medii ale socie-
tății toți susțin același partid? Mai 

Despre fenomenul antidemocratic 
al unanimității din „uniunile de creație”

ales că, prin natura lor artiștii, de 
regulă, tind să fie apolitici, tind să 
generalizeze ceea ce politicul, în 
lupta pentru putere, dezbină. 

Cum se întâmplă că și medi-
cii îmi declară, adesea: «Spitalul 
nostru susține partidul cutare!»? 
De unde știe medicul cutare ce 
preferințe politice are întreg spi-
talul? Și cum se împacă politizarea 
spitalelor noastre cu Jurământul 
lui Hipocrate? Un pacient care se 
întâmplă să țină cu adversarul po-
litic al idolului politic al medicului 
mai are șanse de a fi tratat corect? 
Dar la câtă empatie poate spera 
un asemenea pacient din partea 
medicului său? 

Dar cum e în mediul profesori-
lor? Pe când Maia Sandu era Mi-
nistru al Educației, un director de 
școală îmi zicea că e bine că sunt 
concediați profesorii bătrâni, pen-
tru că „nu sunt bani”. Mă întrebam 
dacă domnul respectiv ar fi fost la 
fel de entuziast, în cazul în care ar 
fi fost ceva mai în vârstă. Și oare e 
treaba profesorilor că guvernul nu 
are bani sau totuși a guvernului?

Fenomenul e mai mult decât 

ciudat. Revenind la subiectul 
Uniunilor de creație, metamor-
foza survenită în ultimii ani mi 
se pare cu atât mai urâtă, cu cât 
victoria în lupta pentru Limbă și 
Alfabet li se datorează în primul 
rând scriitorilor, artiștilor, profe-
sorilor, intelectualității, în general. 
Agrarienii și comuniștii au lovit 
deosebit de dur în aceste structuri 
ale societății încercând să le abată 
de la idealul Unirii. De ce au cedat 
acestea tocmai acum? Să fi fost de 
vină premiile în punguțe verzi, cu 
sigla PLDM? Să fie premiile guver-
namentale un drog atât de puter-
nic, încât să le fi schimbat ADNul 
dornic de libertate al  conștiinței?

Aș înțelege dacă Uniunile de 
creație ar susține un principiu, un 
ideal. Dar... un singur partid și un 
singur politician? Și încă unul nici 
pe departe exemplar? Să fi devenit 
artiștii noștri niște obedienți, gata 
să meargă în urma politrucilor, 
adesea niște agramați, care și-au 
făcut cariera prin pile, prin fraudă? 

Probabil că Flacăra lui Prometeu 
nu e veșnică... Obosesc și prometeii 
de... Eternitate...

Argentina GRIBINCEA

Alecu RENIȚĂ

La ieșirea din Parlament, nime-
risem la câțiva pași în spatele lui 
Alexandru Moșanu, Ion Hadârcă 
și Mircea Snegur. Doamnele în 
haine naționale aruncau flori în 
alaiul de deputați. În câteva mi-
nute, ne contopiserăm cu poporul 
extaziat și devenisem o singură 
ființă.

Fluviul de oameni ne purta mai 
mult pe sus decât pe jos, spre po-
diumul din inima Chișinăului.

Nici nu știu cum am ajuns la 
tribună, împreună cu colegii de-
putați. Înghesuit din dreapta și 
stânga, m-am trezit la o margine 
de scenă. Acolo, abia m-am înălțat 
în vârful degetelor și înaintea ochi-
lor s-a deschis cea mai frumoasă și 
strălucitoare imagine a poporului 
din care fac parte – un popor învă-
luit în flamurile tricolore, un popor 
demn, senin la chip, viu, luminos, 
zâmbitor și liber.

Ce frumusețe de neuitat – o 
icoană a românimii basarabene, o 
stampă de epocă pe care am pus-o 
în rând cu stampele marilor adu-
nări de la Blaj (1848) și Alba Iulia 
(1918). În acele clipe unice, trăiam 

la superlativ întâlnirea cu istoria, 
reîntoarcerea libertății pe pământul 
martirizat al Basarabiei românești.

Ţin minte foarte bine Ziua isto-
rică de 27 august 1991 și îmi rea-
mintesc adeseori vocea de tribun 
a maestrului Ion Ungureanu, care 
a dat citirii Declarația de Indepen-
dență, discursul cu reverberații tes-
tamentare al lui Mircea Druc, care a 
cerut întregului neam – unire, uni-
re, unire români de pretutindeni, și 
scandările îndelungate ale sutelor 
de mii de basarabeni – unire, frați 
români!

Oricât de multă bucurie se revăr-
sa în Piața Marii Adunări Naționa-
le – cuvântările pline de speranță, 
aplauzele, lozincile scandate, at-
mosfera generală – toate îmi lăsau 
impresia că poporul aștepta să ne 
reîntoarcem în Parlament. Să facem 
în aceeași zi și pasul final – să votăm 
Declarația de Unire cu Patria-Ma-
mă – România!

Apoi, să ne reîntoarcem în Piață 
și să încingem o Horă a Unirii de 
la Chișinău până la Iași, Cluj, Ora-
dea, Timișoara, Sibiu, Constanța și 
București.

Nu înțeleg de ce președintele 
României, miniștri, secretari de 
stat și deputați români se bucură la 
aniversarea a 30-a de independență 
a Republicii Moldova. Sunt aceiași 
politicieni care în urmă cu câteva 
zile nu aveau curaj să miaune când 

Independența Republicii Moldova este 
echivalentă cu independența altor 
provincii istorice românești

președintele Ungariei a zis că li s-a 
furat Ardealul.

Și știți ce? Aceiași politicieni 
porecliți români s-ar bucura și 
la independența Ardealului sau 
Olteniei, fără să crâcnească. Pen-
tru că independența Republicii 
Moldova cu asta este echivalentă, 
cu independența altor provin-
cii istorice românești. Să n-ai 
curajul să schiauni când îți zic 
ungurii că le-ai furat Ardealul 
și să te repezi să dai din coadă 
la prima strigare a stataliștilor 
moldoveniști de la Chișinău – 
cam pe aici se găsește nivelul 
politicianului român din ziua 
de azi. Mici cotarle umile.

Avem clasa politică perfectă pen-
tru destrămarea României.

***
Era ceva reclamă unde o veve-

riță exclama: „A-nnebunit lupu`!”. 
Acum la Chișinău primarul (soci-
alist/ rusofil?!?) Ceban anunță că 
vorbește limba română. Asta în 
timp ce guvernarea pro-europeană 
a uitat de identitatea românească, 
mass-media capturată și finanțată 
cu bani românești țopăie pe coarda 
moldovenismului civic, iar speranța 
Bucureștiului la Chișinău pe nume 
Andrei „pierd toate alegerile” Năs-
tase le spunea rușilor că și-a luat 
cetățenie română ca să poată merge 
în UE fără viză.

Cu o zonă separatistă necontro-
lată administrativ, care a înghițit 
și cetatea Tighina, cu 22 de mii de 
tone de muniții rusești la Cobasna, 
cu Declarația de Independență arsă 
în safeul (!) președinției la 7 aprilie 
2009, cu 25% din populație plecată 
în exterior, cu statutul de cel mai 
sărac stat din Europa (depășind în 
acest sens doar Kosovo), membru 
fidel în CSI, în profundă comă iden-

titară, Republica Moldova sărbătorește azi 30 de ani de independență. 
Dorința mea, a bunicilor, părinților mei în acel 27 august 1991 era 

să ne unim cu Ţara.
M-a durut fiecare zi de pretinsă independență în toți acești 30 de ani. 
La cât mai puțini ani, Republica Moldova, până la Unirea cu România!

M-a durut fiecare zi de 
pretinsă independență 
în toți acești 30 de ani

Ana GUȚU

Azi am avut o comunicare în 
cadrul conferinței științifice „30 
de ani de la adoptarea Declarați-
ei de Independență a Republicii 
Moldova: aspecte politico-juridi-
ce și social-economice”. Am atras 
atenția asistenței asupra alinea-
tului doi din textul Declarației de 
Independență care are următorul 
conținut: „AVÎND ÎN VEDERE tre-
cutul milenar al poporului nostru 

și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii 
sale naționale”. Urmând literalmente logica sintagmei „poporul nos-
tru” din acest alineat, urmată de precizarea despre „statalitatea sa 
neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”, 
putem clar deduce că ea nu se referă doar la populația din hotarele 
actualei Republici Moldova. Motivul este simplu. În teritoriul actualei 
Republici Moldova statalitatea poporului nostru a fost întreruptă de 
raptul teritorial din 1812, înfăptuit de către imperiul țarist. În așa fel, 
Declarația de Independență identifică populația Republicii Moldova 
ca parte integrantă a „poporului nostru” care s-a format „în spațiul 
istoric și etnic al devenirii sale naționale”, și care a avut statalitate 
neîntreruptă doar la Vest de Prut, în definitiv, a poporului român. 
În concluzie, Declarația de Independență, de la 27 august 1991, a 
consfințit apariția celui de al doilea stat românesc - „STAT SUVE-
RAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ 
PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, 
ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINŢELE SFINTE 
ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII 
SALE NAŢIONALE”. Există părerea că Declarația de Independență 
se prezintă ca certificatul de naștere a Republicii Moldova, pe când 
Constituția joacă rolul buletinului ei de identitate. Dacă numai să ad-
mitem această comparație, vom fi nevoiți să recunoaștem că pașaportul 
Republicii Moldova, din 1994, a fost elaborat de agrarieni și aliații lor 
interfrontiști cu grave abateri de la textul și spiritul certificatului de 
naștere. La 30 de ani de la nașterea Republicii Moldova continuăm 
să fim în așteptarea corijării actului ei de identitate.

Reflecții la vârsta 
de 30 de ani!

Anatol ȚĂRANU

E greu să vorbești despre o țară 
de unde ai plecat de mai multe ori. 
Dar plecatul și întorsul acesta mai 
înseamnă ceva: că i-ai dat țării de 
fiecare dată când te-ai întors o șan-
să în raport cu tine. Numai că acea 
țară nu a știut cum să te țină acasă. 
Nu a știut cum să te valorifice, să 
te motiveze. Atenție, nu vorbesc de 
oameni, ci de țara și de sistemul 
ei până în adâncuri. Da, eu asta îi 

reproșez Republicii Moldova la 30 de ani. 
Îi reproșez că în cele trei decenii de existență a exportat în masă 

două, dacă nu chiar trei generații de creiere absolut indispensabile 
creării unui viitor. E adevărat, acele creiere au votat, au mai sperat, 
dar de revenit acasă prea puține au mai revenit. Oamenii nu vor numai 
pâine și circ, oamenii vor să trăiască ca afară. Mai țineți minte acel 
„Vrem o țară ca afară?” Unde este țara aceea ca afară? 

Atunci când sărbătorile vor trece, iar președinții Iohanis și Duda 
vor pleca, vom înțelege că succesul actualei guvernări se va măsura 
în primul rând prin numărul moldovenilor care se vor decide să se 
întoarcă definitiv acasă. Tragem linia peste patru ani. 

Despre șansele
Republicii Moldova 
sau #CTRLALTDelete

Stela POPA

George DAMIAN
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Mâine voi înfăptui cel mai sim-
bolic act al acestei formațiuni sta-
tale de la Independență încoace: 
voi părăsi țara. Să nu ziceți că nu 
comemorez după cum i se cuvine.

***
Priveam un video de la parada 

militară de ieri ca să mă mai umplu 
de ciudă și să mai vărs niște venin 
(nu-mi plac paradele, oricare și de 
oriunde ar fi ele). Și mi s-a diluat 

veninul. Am văzut defilând niște militari, polițiști, pompieri cărora 
ar trebui să le fim recunoscători. Știți pentru ce? În caz de Doam’ 
ferește ei vor fi trimiși spre pierzanie primii... De către acei pe care-i 
salută defilând și cărora nu le ajung neuroni decât pentru festivități 
glamuroase. De aia nu vreau să dau în paradă, căci involuntar risc să 
jignesc pe cineva pentru care a trece în pas cadențat prin PMAN e un 
moment de mândrie. Cu ceilalți ne vom război cu alte ocazii. Parol.

Cel mai simbolic act al 
acestei formațiuni statale

Unul  dintre cele mai impre-
sionante și scumpe obiective de 
infrastructură Arena Chișinău 
s-a născut dintr-un moft. Moft al 
băieților specializați în  datul cu 
pumnul și piciorul – luptătorii K2.

Ei erau gărzile, „boievicii” lui 
Plahotniuc. Conduși de Dorin 
Damir, amicul oligarhului, ei au 
jucat un rol substanțial în inti-
midarea persoanelor incomode 
lui Plahotniuc. Răsplata – un loc 
de „dat la bot”. Nimeni nici nu a 
ascuns, această arenă trebuia să 
fie un fel de colosseum al „gladi-
atorilor” moderni – mult sânge 
stropit cu șampanie scumpă pe un 
fundal de fete cu picioare lungi. 
E de menționat că băieții nici nu 
s-au „trudit” mult să explice de 
ce ar trebui construită. Studiul 
de fezabilitate este de-a dreptul 
hilar. De ce? Pentru că moldovenii 
sunt obezi și trebuie să facă sport! 

„Cotețul” din capul unui deputat 
sau arena de „dat la bot”

Vitalie VOVC

Dacă independența a rămas 
doar o aspirație, o formulă juri-
dică laxă, insuficient susținută în 
spațiul acțiunii concrete, ar trebui 
să ne întrebăm de ce am avut un 
parcurs atât de accidentat? Ce am 
putea numi „condiții obiective” în 
istoria nu tocmai fericită și echi-
vocă a Republicii Moldova, ce-au 
fost împrejurări insurmontabile, 
întrucât țineau de moștenirea unui 

imperiu de care ne-am rupt la 27 august 1991 și chiar de racilele ocu-
pației mai vechi, țariste, a Basarabiei, și unde e de căutat „factorul 
subiectiv”, ce a fost slăbiciune umană, decizie eronată, iresponsabilă 
și chiar trădătoare? 

În categoria „greutăților obiective”, care au sabotat independența, 
trebuie să trecem din start criza de 
identitate, precaritatea memoriei 
istorice, slaba aderență în soci-
etatea noastră la valori precum 
demnitate, curaj, conștiință na-
țională, rectitudine morală. Un 
teritoriu de frontieră multiplu 
tranzacționat, cum a fost (mai 
este?) Moldova dintre Prut și 
Nistru, a sfârșit prin a secreta o 
mentalitate tranzacționistă. Adică 
un fel de a trai de azi pe mâine, 
lipsit de solidaritate și coeziune 
internă, o preocupare exclusivă 
pentru succesul imediat, „neîm-
povărat” de scrupule, un caracter 
maleabil, „proteic”, talentul de a 
te aranja cu cel puternic și abuziv, 
pentru a-ți asigura supraviețuirea.

Și a mai fost scepticismul funci-
ar față de noutate, față de schim-
barea care te poate scoate din 
obișnuințele tale mediocre, dar 
care îți asigură cât de cât existența 
sau subzistența. Mai ales că propaganda de la Moscova nu a încetat 
să atace mintea moldoveanului, după ce i-a agresat ființa fizică prin 
deportări, execuții, foamete organizată, epurări și persecuții politice 
în anii comunismului sovietic. 

Dar dacă până și pe timpul regimului sovietic subiectivă a fost 
alegerea pe care au făcut-o unii moldoveni, și anume: să devină sau 
nu informatori KGB (lustrația – o altă restanță a independenței!), cu 
atât mai puțin dictată de „blestemul locului” a fost conduita celor care 
s-au perindat la putere după 1991, când a alege între bine sau rău nu 
mai era o opțiune dramatică. 

Din eșec în eșec, din trădare în trădare, independența a trecut prin 
mai multe metamorfoze, a degradat dintr-o expresie a libertății, pe 
ruinele imperiului sovietic, în contrariul său: într-o formă de vasalitate 
și re-subordonare față de Moscova. Un regim cimentat deopotrivă de 
trupele rusești din Transnistria, de propaganda Kremlinului și de rețe-
lele de corupție, care înăbușeau spiritul liber, mobilitatea, inițiativele 
îndrăznețe. I s-a spus „statalitate”, adică o carcasă colorată ideologic 
într-o retorică anti-românească și anti-occidentală, zisă și „neutralitate” 
geopolitică, menită să conserve rânduielile post-sovietice, să asigure 
supremație și privilegii unei nomenclaturi cleptocrate.

Din fericire, „carcasa statalistă” s-a fisurat. Reforma justiției, asumată 
de noua putere proeuropeană de la Chișinău, ar trebui să ne conducă 
spre un stat de drept autentic, spre dezvoltare și creștere economică, 
chiar dacă drumul va fi anevoios. (Fragmente din editorialul săptă-
mânal pentru EL, selecție GdC)

Independența la 30 de ani 
și metamorfozele ei 

Ion STURZA

De ce va costa 40 (în realitate 45) 
de milioane de euro? Pentru că 
50 e prea mult, dar 30 ar fi prea 
puțin! În schimb, fruntașii (a se 
citi nașii) PDM – domnul Candu 
și doamna Babuc – au tot cântat 
serenade, asigurând acoperirea 
mediatică. 

Până la urmă, totul a fost un 
fals – parteneriatul public-privat, 
neimplicarea banilor publici etc. 
De la bugetul de stat s-au alocat 
deja peste 250 de milioane MDL. 
Și se vor mai aloca. Constructo-
rul, compania turcă „Summa” stă 
liniștită. Are în gaj arena, plus... 
69 de hectare de teren în nordul 
capitalei! Teren care în sine va-
lorează cel puțin 70 milioane de 
euro! Guvernele care i-au succe-
dat pe „democrați” fug de acest 
proiect ca dracu’ de tămâie. E și 
de înțeles, pute rău. Și nu a coteț.

Dar...
Trebuie să fim raționali și în-

țelepți. Avem o situație de facto. 
Avem un complex sportiv gata. 
Complex, trebuie să recunoaștem, 
de mare clasă. O sală polivalentă 
în care se pot organiza competiții 
sportive și activități artistice cu o 
capacitate de 5000 de spectatori și 
o suprafață de 13 mii metri pătrați. 
O sală de suport pentru antrena-
mente. Un centru acvatic cu un 
bazin olimpic (unic în Moldova). 

Un centru de tenis cu opt terenuri 
moderne. Și multe altele. Ce facem 
cu toate acestea? Le lăsăm să de-
gradeze? Sau facem un efort și le 
dăm în exploatare? Poate unii își 
doresc să pice proiectul în mâna 
lor. Totuși, 69 de hectare și arena 
sunt ceva!

Evident, așa obiective nu au 
cum să fie sustenabile din punct 
de vedere economic. Încasările ar 
putea să acopere doar cheltuielile 
de întreținere. O soluție ar fi ca 
arena să fie transmisă în gestiune 
autorităților locale din Chișinău, 
iar bugetul de stat să prevadă 
anual bani pentru plata ratelor 
constructorului. Nu este o sumă 
atât de mare – 1,5 milioane de 
euro. Cele 59 de hectare de teren 
rămase pot fi gestionate cu multă 
eficiență tot de către autoritățile 
locale.

Îndemnul meu e să fim rațio-
nali – arena trebuie dată în ex-
ploatare cât mai rapid. Exploa-
tarea trebuie încredințată unei 
firme specializate, atrași oameni 
pricepuți, poate chiar din afara 
țării.

Altfel, vorba deputatului, se va 
transforma pe bune într-un coteț, 
cel mai scump coteț din lume!

Sănătate să aveți (făcând 
sport)!

În această zi a anului 1991, 
eram un strop viu în Marea în-
volburată de Oameni care inun-

Totul depinde de... cei care stau la tribună
dase Piața Marii Adunări Nați-
onale și împrejurimile ei. Mi-au 
dat lacrimi de bucurie, când Ion 
Ungureanu citea epocala Declara-
ție de Independență... Lacrimile 
bucuriei străluceau în ochii su-
telor de mii de fiice și feciori ai 
neamului sosiți la eveniment din 
toate colțurile Moldovei. Azi, pe 
27 august 2021, îmi amintesc că, 
acum 30 de ani, acea mare cloco-
titoare de oameni, în care, repet, 
eram și eu un strop viu, a aclamat 
frenetic și imperativul „UNIRE!”. 

Mai întâi, pur și simplu, „Unire! 
Unire!...”. Apoi, „Unire, frați ro-
mâni!”. Ca, în final, îndrumați de 
o voce de la tribună, să aclamăm: 
„Unire, moldoveni!”. În acea cli-
pă, oceanul clocotitor de lume a 
avut amara senzație că scapă un 
tren istoric cu numele „Unire!”. 
Cine știe când va mai poposi el 
pe peronul destinului istoric al 
basarabenilor... Azi înțeleg că 
totul depinde de... cei care stau 
la tribună. Și nu doar la Chișinău 
sau la București...

Ion ANTON

Câteva întrebări adresate 
domnului președinte al Parla-

Câteva întrebări adresate domnului 
președinte al Parlamentului, Igor Grosu

mentului, Igor Grosu, în ajunul 
sărbătorii „Limba Noastră”, 
la care, cu certitudine, nu voi 
primi răspuns (sper să nu am 
dreptate):

1. De ce, domnule președinte, 
permiteți deputaților, în ședin-
țele Parlamentului, să adreseze 
întrebări și/ori să vorbească în 
limba rusă, dincolo de faptul că 
le răspundeți în limba română? 
De ce nu insistați să adreseze 
întrebările în limba de stat?

2. Trecând cu vederea/ ac-
ceptând exprimările în limba 
rusă ale deputaților în ședințele 
Parlamentului, de ce încălcați 
legea cu privire la funcționarea 
limbii de stat, dând și un exem-
plu nedemn de urmat cetățenilor 
țării? 

3. De ce se încalcă dreptul 
meu și al multor nevorbitori de 
limbă rusă de a auzi și a înțelege 
discuțiile din ședințele Parla-
mentului?

Vitalie CIOBANU 

Constantin ȘCHIOPU

MREAJA REȚELELOR

Independența nu a căzut din pod
Mulți promovează deja de câți-

va ani ideea că independența RM 
a fost un cadou, a căzut din pod, a 
fost o întâmplare sau un accident 
istoric. Eu înțeleg decepția pentru 
rezultatele acestei independențe. 
Pentru această independență însă 
au murit oameni în războiul con-
tra Rusiei din 1990-92. Dar chiar 
și mai devreme, când URSS era 
puternic, mulți și-au riscat cari-

era sau chiar libertatea lor pentru 
această independență. Nu putem 
în nici un caz afirma că a căzut din 
pod! Independența RM a fost obți-
nută cu lupte și sacrificii! Ea a fost 
însă pierdută! De ea au profitat 
cei care au fost împotriva ei! Sper 
ca Moldova să-și recâștige inde-
pendența. De data asta pe bune!

La mulți ani, Moldova!
Lilian NEGURĂ

Din eșec  

în eșec, din 
trădare în trădare, 

independența a 
trecut prin mai 

multe metamorfoze, 
a degradat dintr-o 

expresie a libertății, 
pe ruinele imperiului 
sovietic, în contrariul 

său: într-o formă 
de vasalitate și re-

subordonare față de 
Moscova.
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– Felicitări cu ocazia celor 
100 de ani pe care Teatrul 
Național din Chișinău îi 
împlinește toamna aceas-
ta, stimate Petru Hadâr-
că. Îți propun să discutăm 
despre suita de manifestări 
consacrate centenarului 
Teatrului Național.
În primul rând, vreau să menți-

onez că Programul evenimentelor 
culturale desfășurate cu acest pri-
lej se bucură de dublul patronaj 
prezidențial – al Președintelui 
Republicii Moldova, Maia San-
du, și al Președintelui României, 
Klaus Iohannis. Este o onoare, 
bineînțeles, și este un semn de 
prețuire pentru domeniul cultu-
rii, mai ales în contextul grijilor, 
alertelor și crizelor generate de 
pandemie, când prioritățile s-au 
orientat spre problemele econo-
mice și sociale. Li se aduce astfel 
un omagiu și oamenilor de teatru, 
este un semn că nicio picătură 
din energia lor risipită nu a fost 
zadarnică. Că nu în zadar Victor 
Eftimiu și Octavian Goga, fiind 
în funcții de decizie, au semnat 
ordinul de înființare a Teatrului 
Național românesc la Chișinău, 
în 1921, că nu în zadar au venit 
aici și au pus umărul la consoli-
darea trupei. Nu în zadar, Ludovic 
Dauș, directorul din 1924-1926, a 
investit bani în decoruri și spec-
tacole bune, a atras scenografi 
de talent, că nu în zadar Corneliu 
Sachelarescu, directorul din 1927-
1928, aducea de acasă covoare, 
candelabre, mese ca să îmbogă-
țească recuzita acestui teatru, nu 
în zadar l-a adus de la Cernăuți 
pe Aurel Ion Maican, regizorul 
reformator (numit un Meyerhold 
al României), care a trezit gustul 
pentru arta modernă. Nu în za-
dar au venit aici în turneu mari 
actori români, nu în zadar a venit 
aici Miluță Gheorghiu și în anii 
30, dar mai ales în memorabilul 
turneu din 1957, după doisprezece 
ani de teroare stalinistă. Nu în 
zadar Valeriu Cupcea a montat 
spectacolul „Eminescu” în 1966 și 
nu în zadar a vărsat sânge, atunci 
când tâmpla i-a fost atinsă de un 
obiect greu aruncat de un spec-
tator de la balcon. 

– Te rog să te referi și la 
alte câteva montări memo-
rabile din perioada post-
belică.
A fost un eveniment de excepție 

„Casa mare” de Ion Druță, monta-
tă în pofida celor care conduceau 
acest teatru. Să ne mai amintim 
cum s-au rupt ușile la propriu 
atunci când spectatorii au vrut să 
intre la spectacolul „Tata” realizat 
de Dumitru Matcovschi-Veniamin 
Apostol-Ion Aldea Teodorovici. 
Să-l pomenim neapărat și pe An-
drei Băleanu, care a montat câteva 
spectacole din dramaturgia uni-
versală, în traducerea scriitorilor 
din România – aceste spectaco-
le, la sfârșitul anilor 70, au fost 
scoase din repertoriu, pe motiv că 
ar fi fost subversive. De-a lungul 
anilor, actorii s-au zbătut pentru 
o pronunțare și o limbă română 
literară. Să ne amintim, bineînțe-
les, și de Leonid Cemortan, care 
a petrecut câțiva ani în Arhivele 
României, începând cu 1990, el a 
pus în circuit public documente 
imbatabile despre înființarea Tea-
trului Național românesc, chiar 
dacă și astăzi mai sunt unii care 
nu vor să audă de aceasta.

– Pregătirea de centenar 
a fost o călătorie necesară 
în trecutul teatrului româ-
nesc din Chișinău? 
Această aniversare ne-a oferit 

prilejul să ne oprim din graba și 
vârtejul problemelor și preocu-
părilor curente și să ne îndrep-
tăm atenția asupra parcursului 
teatrului, să ascultăm amintirile 
colegilor noștri și să încercăm să 
înțelegem cu ce au trăit, în ce au 
crezut, ce le-a menținut vigoarea 
artistică. Privind în urmă, am în-
țeles că teatrul a trecut prin tim-
puri faste de strălucire și timpuri 
mai puțin faste, de declin, a avut 
directori dedicați și alții, profitori, 
dezinteresați de artă, a cunoscut 
sărăcia materială și prosperitatea, 
dar nimic din toate acestea nu e în 
măsură a distruge arta, atâta timp 
cât există oameni cu spiritul liber. 

De-a lungul celor 100 de ani, 
cea mai mare cumpănă care a 
decapitat și aproape că a distrus 
teatrul a fost perioada stalinistă, 

„Teatrul românesc 
a rezistat la Chișinău 
datorită unor oameni 
cu spirit liber”

cu principiul urii de clasă și al te-
rorii de partid ridicat la nivel de 
politică oficială. A fost un dezas-
tru și o catastrofă pentru oameni, 
pentru spiritul artistic și pentru 
teatrul românesc. Răsfoind pa-
gini de presă, urmărind imagini 
video, m-am îngrozit la lectura 
unor articole în care, într-o lim-
bă schimonosită, se varsă cuvinte 
de ură față de tot ce a însemnat 
cultura română. 

Am putea spune că regene-
rarea și renașterea culturală și 
spirituală a fost un miracol. De 
fapt, nu a fost un miracol, ci a 
fost o luptă, o confruntare zilnică, 
plină de încordare, nervi, curaj, 
pentru fiecare piesă româneas-
că inclusă în repertoriu, pentru 
fiecare cuvânt rostit corect con-
form dicționarelor limbii române. 
Teatrul românesc și arta teatrală 
au supraviețuit și au regenerat 
prin eforturi umane. Am încer-
cat și continuăm să valorificăm 
acest potențial uman și artistic, 
încercăm să-l salvăm de uitare. 
„Împotriva uitării”, anume așa 
se numea volumul lui Alexa Vi-
sarion, un mare om de cultură, 
un vizionar. 

– Cât de receptivă e so-
cietatea noastră la acest 
eveniment de maximă 
importanță – 100 de ani 
ai Teatrului Național?
Ne bucurăm că mai multe in-

stituții au răspuns solicitărilor 
noastre. Pe parcursul anului am 
colaborat în mod eficient și cre-
ator. Astfel, Arhiva Națională a 
Republicii Moldova, Biblioteca 
Națională, UNITEM ne-au pus la 
dispoziție materiale documenta-
re prețioase din istoria teatrului. 
Sunt în proces de lucru elabora-
rea și pregătirea pentru editare a 
unor cărți și albume, precum și 
realizarea filmului documentar 
și a emisiunilor televizate consa-
crate centenarului. Postul public 
Radio Moldova al Instituției Pu-
blice Naționale a Audiovizualului 
„Teleradio-Moldova” difuzează 
săptămânal (duminica și joia) 
serialul „100 de ani de istorie a 
teatrului românesc la Chișinău”. 

Muzeul Național de Artă al 
Moldovei a pregătit o interesantă 
expoziție de Artă scenografică și le 
sunt recunoscător muzeografilor 
care au colectat și păstrat această 
colecție, domnului director Tudor 
Zbârnea pentru că a organizat-o 
în sălile frumoase ale muzeului.  

Banca Națională a Moldovei 
va emite o monedă jubiliară de 
100 de lei - „O sută de ani de la 
înființarea Teatrului Național din 
Chișinău”. Poșta Română Romfi-
latelia a emis în ianuarie 2021 un 
întreg poștal dedicat celor 100 de 

ani de teatru românesc la Chiși-
nău. Poșta Moldovei pregătește 
pentru septembrie-octombrie 
emiterea timbrelor jubiliare cu 
personalitățile teatrului.  

Teatrul Național „Mihai Emi-
nescu” a participat la Festivalul 
Internațional de la Sibiu, pe 25 
august 2021, cu spectacolul-docu-
ment „Dosarele Siberiei” realizat 
în baza memoriilor victimelor co-
munismului. Cu același spectacol, 
„Dosarele Siberiei”, Teatrul a efec-
tuat un turneu la Târgu-Mureș, 
la invitația Teatrului Național 
Târgu-Mureș, Compania „Liviu 
Rebreanu”, în data de 22 august. 

Cu susținerea financiară a 
Institutului Cultural Român, 
regizorul Cristian Hadji-Culea 
de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași lucrează cu 
trupa Teatrului Național „Mihai 
Eminescu” la spectacolul Istoria 
comunismului povestită pentru 
bolnavii mintal, de Matei Vișniec, 
care va deschide Reuniunea Tea-
trelor Naționale Românești din 
Chișinău pe 15 septembrie.

Ne bucurăm și îi suntem recu-
noscători echipei de creație de la 
Teatrul Național Radiofonic de la 
București, producătoarei Magda 
Duțu, care au fost și de data aceas-
ta receptivi și solidari cu oamenii 
de teatru din Chișinău și ne-au 
oferit oportunitatea de a colabora 
în cadrul unui nou spectacol-do-
cument în două episoade: „Răsărit 
de soare” și „Revanșa memoriei 
interzise – Un secol de teatru ro-
mânesc la Chișinău”. Premiera 
acestuia va avea loc în cadrul Re-
uniunii Teatrelor Naționale româ-
nești la Chișinău, ediția a VI-a. La 
noul spectacol radiofonic am lu-
crat cu o echipă de actori de la noi 
și de la București – Ion Caramitru, 
Rodica Mandache, Maia Morgen-
stern, Anatol Durbală, Ghenadie 
Gâlcă, Diana Decuseară, Gavril 
Pătru, Adrian Păduraru, Mircea 
Constantinescu, Annemarie Zie-
gler, Orodel Olaru. Așteptăm as-
cultătorii la audiții, care vor avea 
loc zilnic la ora 14.00, mai ales că 
accesul este liber. 

– Ce teatre vor participa la 
Reuniunea Teatrelor Nați-
onale 2021?
Programul reuniunii din acest 

an cuprinde toate Teatrele Na-
ționale din Republica Moldova, 
precum și Teatrul „Alexei Matee-
vici” și Teatrul „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, care va veni cu 
o coproducție realizată cu Centrul 
de Cultură „George Apostu” Bacău 
– „America de-Acasă” de Mircea 
M. Ionescu, regie Tino Geirun.

Și acum despre oaspeții de pes-
te Prut. Așteptăm Teatrele Na-
ționale din Târgu-Mureș, Sibiu. 

Bunăoară, o vom vedea pe Ofelia 
Popii în „Felii” de Lia Bugnar și 
„Cui i-e frică de Virginia Woolf?” 
de Edward Albee, regia Andrei și 
Andreea Grosu. De la Iași va veni 
și un spectacol de Silviu Purcăre-
te, o premieră din această vară, 
„Plugarul și moartea” de Johannes 
von Tepl. Cel mai mare efort îl 
vor face cei de la Teatrul Național 
„Mihai Eminescu” de la Timișoa-
ra, care are de parcurs un drum 
foarte lung, de 800 km. Îi aștep-
tăm cu „Povestea acelor oameni 
care într-o seară s-au adunat în 
jurul unei mese” de Radu Iacoban, 
regie Radu Iacoban. 

Apropo, pentru spectatorii care 
așteaptă spectacolele lui Radu 
Afrim, am reușit să includem în 
programul Reuniunii câteva. E 
vorba de spectacolul Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri” din 
Iași, „Orașul cu fete sărace” după 
nuvelele lui Radu Tudoran. Și Cra-
iova vine cu „Inimă și alte prepa-
rate din carne” de Dan Coman, în 
regia lui Radu Afrim. 

Un cuvânt aparte aș avea 
pentru o prezență de excepție în 
cadrul Reuniunii – un actor, un 
manager și un mare prieten al oa-
menilor de artă și al publicului de 
la Chișinău – Emil Boroghină. Cei 
care îl iubesc și îl prețuiesc pentru 
arta interpretativă sunt așteptați 
să-l vadă în „Divina Comedie”.

Cu o strângere de inimă am 
primit vestea că domnul Ion Ca-
ramitru, cel care a fost la fiecare 
Reuniune, este internat la spital, 
și noi toți ne rugăm să se facă bine 
și îi transmitem gândurile noas-
tre pline de speranță. A trebuit să 
renunțăm la cele două spectaco-
le planificate inițial în care joacă 
domnia sa:  „Jurnal de România 
1989 – jurnalul unei revoluții” , 
pentru care regizoarea Carmen 
Lidia Vidu a luat premiul UNITER 
din acest an, și „Neguțătorul din 
Veneția”, de Shakespeare. 

Teatrul Național București 
va veni cu alte două spectacole: 
„D-ale Carnavalului” de Alexandru 
Dabija și „Adio, domnule Haff-
mann”, un text de Jean-Philippe 
Daguerre (pentru care autorul a 
obținut în 2018 premiul Molière în 
Franța) în regia lui Felix Alexa, cu 
partituri actoricești de excepție. 

Vă anunțăm că pe 15 septem-
brie va avea loc premiera Teatru-
lui Național din Chișinău  „Istoria 
comunismului povestită pentru 
bolnavii mintal” de Matei Vișniec, 
regie – Cristian Hadji-Culea. Toa-
tă informația despre Reuniune 
este postată pe site-ul www.tnme.
md, vă așteptăm la teatru. 

– Mulțumim și mult suc-
ces!

Interviu de Irina Nechit

Interviu cu Petru Hadârcă, directorul Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” din Chișinău
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Amintiri despre 
cuvinte-necuvinte

Finalurile de capitol – câteva 
propoziții scrise de mână pe fila 
unui caiet, se vor interpretate ca 
meditații ale personajului care 
narează la persoana întâi, inserate 
sub formă de abateri lirice, pagini 
de jurnal sau ca scrisori neexpedi-
ate părinților necunoscuți. 

Cea mai răbdătoare

Romanul „Grădina de sticlă” 
este despre niște „sticlărese” din 
Chișinău, persoane care câștigă un 
ban adunând sticle goale, aruncate 
pe unde se nimerește. Una din ele, 
Tamara Pavlovna, rusoaică, adop-
tă un copil abandonat și-l înhamă 
de la vârsta preșcolară la lucrul 
acesta greu și murdar. O numește 
„Lastocika” (tot așa le schimbau 
numele copiilor deportați în Si-
beria) și fetița este fericită că are 
mamă. „Numai ea m-a vrut” este 
gândul de resemnată recunoștință 
al celei care se credea orfană. O în-
treabă: „De ce n-ați luat o rusoaică 
de la internat?”  Directoarea i-a 
recomandat-o pe moldoveancă: 
„Cea mai răbdătoare...”. Urma să 
o facă OM.

Citind, vedeam retrospectiv 
Chișinăul anilor 1980-1990, cu 
accent pe sectorul Botanica: ma-
rele monument – Serghei Lazo, 
cinematograful Iskra, Roata dra-
cului, Valea Trandafirilor (lipseș-
te Beciul Vechi, unde se găseau 
probabil multe sticle goale). 

Balcoane încărcate cu rufe 
scrobite și puse la uscat, tapet 
de un singur fel pe pereții apar-
tamentelor (un strugure verde pe 
fundal auriu), vecine ca Șura, care 
strigă de la balcon ultimele știri. 
Este o atmosferă foarte veridică în 
acest roman, redată în amintirile 
fetiței adoptate, studentă în mo-
mentul narațiunii. De la felurile 
de mâncare consumate de copii, 
în funcție de originea lor etnică, 
de la cruzimea jocurilor din cur-
te și filmele cu desene animate 
preferate (Nu, pogodi!”), până la 
deprinderea maturilor de „a-și 
ierta păcatele singuri”, trecând pe 
lângă bisericile închise. Și peste 
tot – ciocănitoarea, limbă oficială 
de comunicare. Troleibuze cu ru-
soaice care bombănesc: „ce caută 
țăranii la oraș?” sau ridică de pe 
scaune copii cu ghiozdane grele 
în spate, ca să se așeze ele. Las-
tocika reține disprețul „mamei” 
pentru țăranii moldoveni, care 
„se caliceau” muncind, ca să le 
aducă orășenilor la piață „harbuji, 
perje, prăsade, abricoase, poamă, 
vin” (pe toate acestea le numește 
ca în Basarabia, considerându-le 
„bunătate”, nu „bunătăți”).

Eroina noastră era hrănită cu 
conserve, era prima la școală, 

Acest roman despre rusificarea forțată, 
scris din perspectiva celui în proces de 
rusificare, pune la încercare capacitatea 
lectorului de a citi un text concomitent în 

două limbi. Basarabeanul înțelege imediat, fără a 
căuta la subsol traducerea. Ceilalți cititori români 
s-ar putea descuraja în fața alfabetului chirilic în 
care sunt tipărite cuvintele din rusă, dar și a unor 
regionalisme.

dar se împiedica de limba mol-
dovenească, după ce luase bătaie 
pentru că a ținut morțiș că nu vrea 
la școală rusă, ca și atunci când a 
întrebat-o pe „mama”: „unde este 
casa rușilor?”.

Persoane fizice – 
rusificatori zeloși

„Pintru țe trebuie la țini limba 
maldavenească?”, o întreba „eli-
ta” cartierului. În 1989 citeam 
plângând un articol de ziar, „Hai, 
puiu, la grădiniță”, semnat de ta-
tăl unei fetițe. El a observat un 
comportament straniu al copilu-
lui în diminețile când mergeau 
pe jos spre acea instituție. La 
început fata vorbea românește, 
ca în familie, dar îl ruga să treacă 
la limba rusă când mai rămâneau 
două colțuri de stradă până la 
poarta grădiniței. Tatăl nu în-
țelegea de ce. Ca să nu treacă pe 
lângă ei educatoarea și să afle că 
este... moldoveancă. La ultimul 
colț, văzând că tatăl nu cedează, 
fata cade în genunchi și-l imploră 
să vorbească rusește dacă o iu-
bește... Lastocika din roman este 
un alt copil care confirmă prin 
mărturia sa plină de candoare: 
„Rușii se consideră cu un cap mai 
sus decât toate națiile din lume”.

Ne este cunoscută strategia de 
rusificare prin grădinițe și școli 

mixte, dar mai puțin cea practi-
cată în familie și pe stradă, peste 
tot unde se află fie și un singur 
rus. Da, se închidea brusc  ghișeul 
la autogară, daca nu te adresai în 
rusă: „Govori po-celoveceski!”, 
dar și vânzătoarea de înghețată 
sau un simplu trecător îți repeta 
același îndemn de a vorbi „ome-
nește”.  Lastocika observă că și 
lăzile de gunoi „știu cuvinte numai 
în limba rusă”.

Cine îi felicită pe basarabeni 
pentru că știu rusește să intre în 
pielea acestui personaj mititel, 
lovit zilnic peste gură sau în frun-
te, de „mama” ei, pentru că nu 
pronunță imediat și corect cele 
șapte cuvinte noi în limba rusă. 
Vera Pavlovna nu este educatoa-
re sau director de școală, chiar 
e poreclită de copiii răutăcioși 
„musorka”, dar ea se solidarizează 
fără discuție cu politica de dezna-
ționalizare a partidului comunist. 
Fetița adoptată de ea a fost pusă 
să copieze de mână zeci de ziare 
rusești, ca să învețe rusa. Această 
limbă avea pentru Lastocika „un 
chip mereu încruntat”. „Cuvin-
tele cădeau din gura ei (mamei) 
ca niște coropâșnițe și se târau 
pe mine”.

Fiind studentă la București, 
Lastocika observă, după 1990, că 
românii din Ţară sunt fascinați 
de ruși, fără a-i cunoaște. E ca și 

cum ar zice: noi nu ținem cont 
de basarabenii noștri rusificați, 
ruși de mâna a doua; noi, peste 
capetele lor, vă admirăm pe voi, 
pentru maaarea cultură rusă... 

Adevărul istoric 
este ușor de aflat

Paginile din roman despre anii 
de redeșteptare națională –reacți-
ile rusofonilor și ale moldovenilor 
din anturajul eroinei – copiază 
folclorul urban al anilor respec-
tivi. Refrenele vehiculate de cei 
treziți abia atunci atribuiau acelui 
Front Popular sau Leonidei Lari 
faptele unor generații de inte-
lectuali, marginalizați, urmăriți, 
lichidați prin închisori sau spitale 
de psihiatrie, pentru vina de a fi 
vehiculat elementare adevăruri 
despre limba și istoria români-
lor. Oare așa a fost: chiar și rușii 
din roman nu-și dau seama că în 
acest Front controlat de Moscova 
au fost infiltrați indivizi care fă-
ceau jocul ocupantului? Tot atât 
de periculoși ca și cei din FSN-ul 
de peste Prut.

„Moldovenismele” din roman 
nu trebuie confundate cu vocabu-
lele scrise direct în rusă cu grafie 
chirilică. Nu știu, intenționat sau 
nu, autoarea etalează un belșug 
de material lingvistic ce ține de 
fenomenul cercetat acum și numit 
„schizoglosia”. Adevărul istoric 
este că generații la rând au fost 
educate lingvistic prin manuale 
care fabricaseră la comandă „lim-
ba moldovenească”, dar nu pe 
baza graiului dulce moldovenesc, 
ci calchiind din rusă. 

Așadar, basarabenii nu greșesc 
accentul, cum afirmă conaționalii 
lor din dreapta Prutului, ci uti-
lizează arhaisme sau rusisme și 
comit accidente și modificări fo-
netice și de topică, sub influența 
limbii ruse. Dar generația tânără 
nu mai pronunță: „Și tu fași?” sau 
„Nu șțiu – poațe mă întorc repe-
dze, poațe nu”. 

Educația, nivelul de corupție și pro-
tecția mediului sunt principalele motive 
de îngrijorare pentru tinerii români. Este 
concluzia unui studiu Deloitte realizat 
la nivel mondial. Cercetarea mai relevă 
și modul în care pandemia i-a afectat pe 
tinerii din România comparativ cu cei din 
alte zone ale globului.

Principalele motive de îngrijorare ale 
românilor din Generațiile Millennials 
(născuți între ianuarie 1983 și decem-
brie 1994) și Z (născuți între ianuarie 
1995 și decembrie 2003) sunt educația 
și dezvoltarea abilităților personale și 
profesionale, nivelul de corupție din me-
diul de afaceri și din politică și protecția 
mediului, conform studiului Deloitte Glo-
bal Millennial and Gen Z Survey 2021, 

realizat în 45 de țări din întreaga lume, 
inclusiv România.

Cele mai mari preocupări ale exponen-
ților Generației Millennials sunt legate de 
menținerea stării de sănătate (28%), șomaj 
(27%) și protecția mediului (26%), în timp 
ce cei din Generația Z pun pe primul loc 
protecția mediului (26%), urmată de șomaj 
(25%) și de menținerea stării de sănătate.

Pandemia de COVID-19 a creat incer-
titudine cu privire la viitorul financiar al 
celor două generații, astfel că 44% dintre 
românii Millennials sunt stresați în cea mai 
mare parte a timpului, ușor peste media 
globală de 41%. În cazul Generației Z, 51% 
dintre respondenții din România spun că 
sunt stresați aproape permanent, compa-
rativ cu media globală de 46%.

Cei mai importanți factori de stres 
sunt resimțiți mult mai intens în Ro-
mânia în comparație cu media la nivel 
global, mai arată studiul citat de agenția 
Mediafax. Astfel, pentru Millennials, 
sursele principale de stres sunt situa-
ția financiară pe termen lung (61% în 
România vs. 46% la nivel global), bu-
năstarea familiei (57% dintre români vs. 
46% la nivel global), locul de muncă și 
perspectivele de carieră (56% vs. 41%), 
starea de sănătate fizică și mentală (51% 
vs. 33%).

Pentru Generația Z, principalul factor 
de stres este legat de bunăstarea familiei 
(66% în România vs. 47% global), urmat 
de aspectele ce țin de carieră (62% vs. 
50%), situația financiară pe termen lung 

(58% vs. 48%) și starea de sănătate fizică 
și mentală (48% vs. 35%).

Totuși, conform aceluiași studiu, în Ro-
mânia, 80% dintre Millennials și 88% din 
cei din Generația Z spun că pandemia i-a 
determinat să acționeze pentru a-și îmbu-
nătăți viața proprie (față de 71%, respectiv 
70%, la nivel global), dar și a comunității 
din care fac parte (68% dintre Millennials, 
78% din Generația Z).

La nivel global, procentele sunt mult 
mai mici, cu aproape 20 de puncte pro-
centuale în cazul Generației Z. În fine, în 
contextul pandemiei, 84% dintre tinerii 
români din ambele generații spun că au 
respectat recomandările autorităților în 
domeniul sănătății publice.

Rfi.ro

Ce îi îngrijorează pe tinerii români 
comparativ cu cei din alte părți ale lumii?

Tatiana Ţîbuleac. Grădina de sticlă. Chișinău: Cartier rotonda, 2018

Nina NEGRU

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Mai bine fugar decât soldat 
la Stalin! (1)

Ura și setea de răzbunare a românilor 
basarabeni față de ocupanții sovietici 
a transformat eschivarea de la armata 
sovietică într-o acțiune de mari 

proporții.

Deschiderea celui de-al doilea 
front, ajutoarele enorme venite de 
la aliați au contribuit esențial ca 
în anul 1944 situația de pe Frontul 
de Est să se schimbe radical în 
favoarea rușilor. Rolul hotărâtor 
în această schimbare l-au avut vic-
toriile de la Stalingrad și Kursk. 
Operațiile militare s-au apropiat 
și au început să se desfășoare pe 
teritoriul Basarabiei. 

În multe cazuri, cadavrele os-
tașilor din armata adversă căzuți 
pe câmpul de luptă erau adunate 
de sovietici și arse, iar în cel mai 
bun caz era săpată o groapă mare 
și aruncați toți la grămadă ca niște 
vite. Soldații și ofițerii capturați 
prizonieri erau maltratați, batjo-
coriți, „judecați” și, în cel mai bun 
caz, erau trimiși la munci forțate 
în Siberia, Altai, iar în cel mai rău 
caz erau împușcați.

Când mersul celui de-al Doilea 
Război Mondial era la apogeu, co-
mandamentul sovietic a început 
să aplice o metodă „clasică im-
perială rusească” și pe prima și a 
doua linie erau aruncați soldați 
de alte naționalități: ucraineni, 
belaruși, moldoveni, gruzini, ciu-
vași, kazahi etc. Anume pentru a 
alimenta aceste poziții era nevoie 
permanent de „carne de tun”. 

Majoritatea basarabenilor s-au 
convins și au avut nefericirea să-i 
vadă ce prezintă rușii ocupanți 
în 1940-1941. Probabil că anume 
acest lucru a fost de ajuns, ca pă-
rinții și fiii lor de vârsta cătăniei 
să se eschiveze de la mobilizarea 
sovietică. Ura și setea de răzbuna-
re a românilor basarabeni față de 
ocupanții sovietici a transformat 
eschivarea de la armata sovietică 
într-o acțiune de mari proporții. 

Un document sovietic strict 
secret, de o maximă orientare 
propagandistică, confirmă cele 
relatate. Să-l urmărim (traducerea 
ne aparține):

STRICT SECRET
CC al PCU(b) – Secția de or-

ganizare și instructaj
Tov. Șamberg
15 august 1944

 I n f o r m a ț i e
privind rezultatele mobili-

zării în Armata roșie a celor 
supuși serviciului militar de 
pe teritoriile eliberate ale 
RSSM și actele de dezertare

După eliberarea raioanelor 
RSSM (ca să vezi, ei sunt elibe-
ratori – Al.M.) de sub ocupația 
româno-germană, organele pu-
terii sovietice, organizațiile de 
partid și Comisariatul militar al 
RSSM au efectuat un lucru enorm 
pentru organizarea evidenței mili-
tare și chemarea supușilor militari 
din rezervă în Armata roșie și la 
muncă.

Comisariatele militare din 
raioanele eliberate ale RSSM au 
finalizat evidența supușilor mili-
tari din rezervă la 15 aprilie 1944. 
În evidență, conform listelor, au 
fost luate 164457 de persoane, su-
puși militari din rezervă, și 6998 

de persoane,  recruți născuți în 
anul 1927. Acest lucru prelimi-
nar a dat posibilitate comisiilor de 
recrutare să efectueze cu succes 
mobilizarea.

În urma mobilizării au fost în-
rolate în armată 112073 de per-
soane, din ele:

Potrivite pentru serviciul mi-
litar – 103285 persoane;

Potrivite pentru serviciul au-
xiliar – 8773 persoane;

Potrivite pentru muncă fizică 
– 15 persoane.

În perioada efectuării mobili-
zării au avut loc cazuri de eschi-
vare de la mobilizare. În raionul 
Vertiujeni nu s-au prezentat 4 
persoane, din ele au dezertat din 
raion trei persoane. În raionul 
Soroca a avut loc un caz de vă-
tămare corporală – fiind supus 
militar, Purice, anul nașterii 1921, 
în scopul eschivării de la servi-
ciul în Armata roșie, și-a făcut o 
injecție în picior, introducând o 
soluție care a provocat inflamarea 
piciorului. În raionul Otaci supu-
șii militari de la două soviete să-
tești (Cricicani și Gorodiște) timp 
de două zile nu s-au prezentat la 
centrul de recrutare. S-a stabilit 
că neprezentarea a fost cauza-
tă de activitatea unor elemente 
dușmănoase care răspândeau 
zvonuri că în zilele apropiate se 
va întoarce armata română. Din 
cei patru conducători ai acestui 
grup, doi au fost arestați iar doi 
au dispărut. În raionul Lipcani, 
din motive religioase, nu s-au 
prezentat la punctul de recru-
tare 61 de persoane din satele 
Cotiujeni, Corșeneț și Larga. Ca 
rezultat al măsurilor întreprin-
se, toate aceste persoane au fost 
îndreptate conform destinației.

La finalizarea mobilizării de 
către comisiile de înrolare, în 
raioanele eliberate au rămas din 
diferite motive 43023 de persoa-
ne, supuși militari, din ei:

Lăsați specialiști în industrie 
și agricultură – 1811 persoane;

Rezervați pentru economia na-
țională – 6788 de persoane;

Beneficiază de amânare din 
motive de sănătate – 3122 de 
persoane;

Lăsați la narkomate, pasibili 
rezervării – 2573;

Resurse libere, pasibile mobi-
lizării – 28729.

Asigurarea industriei cu forță 
de muncă se realizează în două 
direcții:

1. Rezervarea forței de muncă 
pentru industrie și agricultură în 
teritoriu:

În total, pe republică au fost 
rezervate 11710 persoane, din 
acestea pe Narkomate:

Narkomzem – 1442                    
 Pe organele puterii de stat – 

695
NKPS – 5807                                               
Narkommestprom – 427
Narkompros – 544                                        
Narkomat Afaceri interne – 

522
Narkompișceprom – 491                               
Alte narkomate – 1530
Upolnarkomsveazi – 252
2. Urmează a fi mobilizate și 

transportate peste hotarele re-
publicii 13456 persoane, au fost 
selectate și transportate 10156 
persoane, inclusiv pe narkomate:

din metalurgia neagră – 1200
din industria de extragere a 

cărbunelui – 4500
din Circumscripția militară 

Odesa – 500
UAS – 1495
Direcția GUAS al NKVD – 2461
Selectați pentru transportare 

– 715
Reținerea transportării supu-

șilor militari pentru industrie are 
loc din cauza că reprezentanții 
întreprinderilor sosiți după forță 
de muncă nu sunt asigurați cu fi-
nanțe și alimente. Reprezentantul 
Narkomului industriei de extra-
gere a cărbunelui nu a sosit până 
în prezent pentru a lua în primire 
forța de muncă, mobilizată încă 
în trimestrul III.

Cazuri de dezertare 
și lupta cu ele

Cazurile de dezertare din Ar-
mata roșie aveau la început un ca-
racter izolat, mai târziu devenind 
un fenomen de masă. Numărul 
de dezertori și persoane, care se 
eschivau de la înrolarea în Armata 
roșie a ajuns la cifre enorme. Ast-
fel, în perioada aprilie-iunie, or-
ganele NKVD au reținut 4321 de 
persoane, din ele dezertori – 3819 
persoane și care se eschivau – 502 
persoane. 

Numărul reținuților creștea de 
la o lună la alta:

Aprilie – 318 dezertori                           
21 se eschivau

Mai – 1034   104
Iunie – 2969   371
Cele mai multe cazuri de dezer-

tare se întâlnesc în raioanele situate 
pe malul drept al Nistrului. Astfel, 
dacă în raioanele din stânga Nis-
trului au fost reținute: în Camenca 
– 64 de persoane, în Grigoriopol 
– 48 de persoane, în 9 raioane ale 
județului Soroca în aceeași perioadă 
au fost reținute 1561 de persoane.

Majoritatea dezertorilor și 
persoanelor care se eschivează 
de la mobilizare ziua se ascund în 
păduri, tufișuri, râpele din apropi-
erea localităților, iar uneori chiar 
în localități, și noaptea muncesc 
în câmp. Unii, eschivându-se de 
la mobilizare, încearcă să se anga-
jeze în transportul feroviar.

Însă în unele cazuri dezertorii 
trec în ilegalitate, folosesc pen-
tru trai bordeie, își fac căsuțe în 
copaci, se deghizează în haine 
femeiești etc.

În ultima vreme avem și cazuri 
de organizare a grupărilor bandi-
tești din rândurile dezertorilor. În 
raionul Ocnița, județul Soroca, 
operează o grupare banditească în 
componența a nouă dezertori, în-
armați cu arme de foc. O grupare 
banditească din dezertori a operat 
și în raionul Otaci, județul Soroca, 
în prezent este parțial lichidată.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

Sala cu Orgă din Chișinău a rămas demult 
fără cele zece sculpturi de pe fațadă. 
Statuia zeului roman al comerțului 
– Mercur, muzele și grifonii au fost 

demontate de-a lungul deceniilor din cauza stării 
avansate de degradare în care ajunseseră. 

Unde au dispărut sculpturile 
de pe fațada Sălii cu Orgă?

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.

Pentru că sculpturile originale 
n-au putut fi restaurate, acestea 
vor fi executate din nou, în baza 
fotografiilor și a mulajelor păstrate 
la Întreprinderea „Restauratorul”. 
Copiile operelor artistice vor fi con-
fecționate din materiale moderne, 
ușoare, potrivite pentru a fi instala-
te pe acoperișul Sălii cu Orgă, ne-a 
comunicat Larisa Zubcu, directoa-
rea Sălii cu Orgă din Chișinău. De-
cizia de reexecutare a sculpturilor 
a fost luată de Consiliul Național 
al Monumentelor Istorice de pe 
lângă Ministerul Culturii al Repu-
blicii Moldova, în perioada când 
președinte era Gheorghe Postică. 

Potrivit Larisei Zubcu, lucrările 
de realizare și instalare a compo-
zițiilor sculpturale (Mercur, muze 
și grifoni) sunt programate pentru 

anii 2025-2027, în a treia etapă 
de implementare a proiectului 
de restaurare a Sălii cu Orgă din 
Chișinău. Sala cu Orgă se află în 
proces de restaurare și reparație 
din anul 2015. În baza posibili-
tăților financiare, în prima etapă 
(anii 2016-2018) a fost restaurat 
și reparat capital exteriorul și de-
misolul edificiului, iar în cea de-a 
doua etapă (anii 2022-2025) va fi 
restaurată Orga, reparat parterul 
și sala de spectacole. 

În martie 2021, am scris despre 
fisurile care au apărut pe clădirea 
emblematică în articolul „Ploaia 
e de vină: De ce se macină tencu-
iala la Sala cu Orgă”. Până astăzi 
încă n-au fost înlăturate crăpătu-
rile de pe edificiu și nici reparată 
construcția soclului pe care stau 

Vor fi executate din nou până în anul 2027

cei doi lei care străjuiesc intrarea 
în Sala cu Orgă.

Am încercat să aflu prin inter-
mediul Ministerului Culturii când 
vor fi eliminate fisurile? „Lucrările 
etapei I – restaurarea și reparația 
exteriorului și a demisolului se în-
cadrează încă în perioada de garan-
ție din partea executorului, fiind 

momentan elaborată documentația 
necesară pentru a elimina toate 
fisurile de pe fațada clădirii”, ne-a 
răspuns Larisa Zubcu, director la 
Sala cu Orgă. 

Larisa Zubcu povestește că „în 
anul 1911 când a fost inaugurat 
edificiul, pe acoperișul Sălii cu 
Orgă (fosta Bancă Urbană) se aflau 

aproximativ zece sculpturi: în fața 
sediului era zeul roman al comer-
țului – Mercur; muze – pe lateral 
stânga și dreapta; și grifoni – de-a 
lungul întregului acoperiș. După 
cel de-al II-lea Război Mondial, 
în urma lucrărilor de restaurare, 
grifonii au fost eliminați de pe 
acoperiș, din varii motive, inclu-
siv politice. Mercur a supraviețuit 
până în 1990, când a fost demontat 
din cauza stării degradate și din 
motive de securitate. Sculptura a 
fost depozitată la Întreprinderea 
de Stat „Restauratorul”. Muzele au 
fost demontate în 2005, din aceeași 
cauză – stare avansată de degrada-
re, cu dezlipirea fragmentelor care 
puneau în pericol viața oamenilor”. 

Conform DEX, grifon reprezin-
tă un monstru mitologic cu corp 
de leu, cu aripi, cap și gheare de 
vultur și cu urechi de cal. Muzele 
în mitologia greacă sunt cele nouă 
divinități alegorice ocrotitoare și 
inspiratoare ale artelor și ale știin-
țelor, considerate fiice ale lui Zeus 
și ale Mnemosinei. 

Natalia MUNTEANU
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Somnul

În timpul somnului:
bătăile inimii încetinesc;
mușchii primesc nutrienți și 

oxigen;
se refac rezervele de glucoză;
este secretat hormonul creș-

terii;
țesuturile cresc și sunt reparate 

eventualele daune;
se reface nivelul de energie.
Necesarul de somn diferă în 

funcție de vârstă, dar și de la o 
persoană la alta. Astfel, Natio-
nal Sleep Foudation (SUA) are 
următoarele recomandări pentru 
principalele intervale de vârstă:

nou-născuți – 14-17 ore de 
somn;

preșcolari – 10-13 ore de somn;
adolescenți – 8-10 ore de somn;
adulți – 7-9 ore de somn;
vârstnici – 7-8 ore de somn.
*Aceste recomandări au fost 

adaptate după ce un panel de 
experți din mai multe domenii 
medicale au revizuit literatura 
de specialitate privind somnul și 
efectele asupra sănătății.

Există două tipuri diferite 
de somn:
Somnul non-REM 
(cu unde lente)

are patru stadii, fiecare cu un 
nivel gradual de profunzime și cu 
durata între 5-15 minute;

persoana doarme adânc și nu 
este afectată de stimulii din jur;

în timpul acestui somn orga-
nismul își regenerează țesuturile, 
sunt fortificate oasele și mușchii 
și se întărește sistemul imunitar.

Somnul REM 
(somnul cu vise)

este un somn superficial, per-

Știați că aproximativ o treime din viață 
o petrecem dormind (aproximativ 
649,401 ore)? Mult timp s-a considerat 
că somnul este o stare de inactivitate 

a creierului și organismului, pe durata căruia 
majoritatea funcțiilor și activităților sunt reduse. 
Dar cercetările din ultimii 60 de ani au ajuns la 
concluzia surprinzătoare că în timpul somnului 
creierul este foarte activ, iar unele zone cerebrale 
se pare că au nevoie de mai mult oxigen și glucoză 
în starea de somn decât în starea de veghe.

soana se poate trezi foarte ușor;
perioada somnului în care apar 

majoritatea viselor;
este specifică mișcarea rapidă 

a ochilor, ca și cum persoana ar 
privi la televizor;

creierul și alte sisteme prezin-
tă o activitate intensă, în timp ce 
mușchii sunt relaxați (de aici de-
numirea de „somn paradoxal”);

copiii au parte de 50% din som-
nul lor de somn REM, în timp ce 
la adulți acesta ocupă doar 20% 
din somnul lor.

Pe durata nopții avem 4-5 
cicluri de somn cu unde lente 
și somn REM. Ideal ar fi să ne 
trezim la finalul unui ciclu de 
somn – dacă ne trezim în timpul 
somnului profund vom fi mai mo-

rocănoși și vom avea dificultăți de 
dexteritate.

Undele lente generate în tim-
pul somnului profund joacă un 
rol important în memorarea in-
formațiilor acumulate peste zi: are 
loc transportul informațiilor din 
hipocamp în cortexul prefrontal, 
unde sunt stocate pe termen lung 
(memoria de lungă durată).

La vârsta a treia perioada de 
somn non-REM (profund) scade, 
ceea ce explică de ce vârstnicii au 
în general un somn mult mai ușor.

Mult timp s-a considerat că visele 
apar doar în timpul somnului REM, 
dar se pare că visăm și pe durata celui 
non-REM, chiar dacă într-o măsură 
mult mai mică. Visele din faza REM 
sunt complexe, au scenarii (uneori) 

ciudate, în timp ce visele din faza 
non-REM sunt mai degrabă obse-
sive (ex: când am uitat să verificăm 
dacă am încuiat ușa ne reîntoarcem 
la același vis în care o facem).

Printre beneficiile
 somnului se numără:

regenerarea organismului;
sistem imunitar puternic;
reducerea stresului;
prevenirea bolilor;
creșterea și dezvoltarea în cazul 

copiilor.
Lipsa de somn sau somnul in-

suficient prezintă efecte negative 
pentru: energie, dispoziție, echi-
librul emoțional, memorie, con-
centrarea atenției, performanță.

romedic.ro

Deficiența vitaminei B12 este destul de 
frecventă, cu precădere în următoarele 
situații: înaintarea în vârstă, anemii me-
galoblastice, urmarea unei diete vegane, 
afecțiuni sau intervenții chirurgicale la 
nivelul tractului gastrointestinal, consu-
mul frecvent de substanțe medicamen-
toase sau de alcool, perioada de sarcină 
și alăptare.

Printre simptomele carenței de vitamina 
B12 putem include: anemie, paloare, consti-
pație, dispnee, afectarea apetitului, pierde-
re în greutate, oboseală, nuanță de galben 
în albul ochiului, amorțeli, furnicături la 
nivelul membrelor, dezechilibru al stării 
mentale, declin cognitiv, ceață mentală, 
slăbirea memoriei, ulcere bucale, durerea 
și inflamația limbii (glosită).

Pentru a fi asimilată, vitamina B12 are 
nevoie de ceea ce numim factorul intrinsec, 
o glicoproteină secretată de celulele pari-
etale din regiunea fundică a stomacului. 
Afectarea factorului intrinsec în sine și a 
funcției acestuia este cauzată de: gastrite 
atrofice, alimentație procesată, toxicitate, 
metale grele, alcool, intoleranță la gluten, 
boala celiacă, boala Crohn, infecția cu heli-
cobacter Pylori, hipoclorhidrie, parazitoze, 
disbioză intestinală, intestin permeabil și/
sau iritabil.

Vitamina B12 este crucială pentru func-
ționarea sistemului imunitar. Deficitul de 
B12 duce la un număr redus de limfocite 
și afectează activitatea celulelor Natural 
Killer (celule citotoxice care acționează 
rapid împotriva celulelor infectate viral 
și a celulelor tumorale).

De asemenea, vitamina B12 determi-
nă formarea de globule roșii și contribuie 

la menținerea unui nivel optim de fier în 
organism.

Cu toate acestea, simptomele neurologi-
ce ale deficitului de vitamina B12 pot apă-
rea fără anemie, astfel încât diagnosticarea 
și intervenția timpurie sunt importante 
pentru a evita deteriorarea ireversibilă.

Metilcobalamina, forma 
activă a vitaminei 
B12 în structură lipozomală

LipoCellTechTM cu sediul în Marea Bri-
tanie, a reușit brevetarea unei tehnologii de 
obținere complet naturală a microsferelor 
lipozomale stabile, fără folosirea presiu-

nilor sau a temperaturilor ridicate, fără 
adăugarea de substanțe inactive, alcool 
sau conservanți.

Formulele lipozomale realizate prin 
această metodă asigură o absorbție a sub-
stanțelor active de 20 de ori mai mare decât 
în cazul suplimentelor clasice.

Un nivel plasmatic redus, diagnosticat 
prin analiză medicală, poate fi corelat cu un 
risc crescut de cancer. Cu toate acestea, la un 
număr considerabil de pacienți cu diferite 
forme de cancer sau alte afecțiuni cronice 
de natură inflamatorie s-au găsit niveluri 
ridicate de vitamina B12 în fluxul sanguin. 
Acest antagonism se datorează faptului că 
deficiența de vitamina B12 poate fi prezentă 

chiar dacă există niveluri serice ridicate. O 
astfel de situație indică o dificultate clară de 
absorbție a vitaminei B12 la nivel celular.

Pacienții suspectați clinic de deficit, dar 
cu un nivel seric de vitamina B12 în limite 
normale trebuie să fie investigați cu alte 
teste, cum ar fi holotranscobalamina (vita-
mina B12 activă), homocisteina plasmatică 
sau acidul metilmalonic seric.

Metilcobalamina poate penetra cu 
ușurință bariera hemato-encefalică, iar 
încapsularea sa în lipozomi naturali, de 
înaltă stabilitate, conferă o absorbție la 
nivel celular de până la 99%.

În România, formularea lipozomală pură 
a vitaminei B12 de către LipoCellTechTM 
se găsește sub denumirea de Lipozomal 
Vitamina B12 + D-Riboză Hypernatura.

D-Riboza este un element constitutiv al 
macromoleculelor de ADN și ARN, fiind 
folosit de toate celulele organismului în 
procesul de producție a energiei celulare 
(ATP). Este recomandat persoanelor di-
agnosticate cu fibromialgie sau sindrom 
de oboseală cronică, dar și sportivilor de 
performanță pentru creșterea energiei și 
anduranței.

Vitamina B12 și D-Riboza acționează 
sinergic în sintetizarea corectă a ADN-ului, 
replicarea ARN-ului, protejarea împotriva 
defectelor de tub neural în timpul sarcinii, 
susținerea sistemului imunitar și protejarea 
de infecții prin reglarea activității limfoci-
telor B și T și a celulelor NK, dezvoltarea 
optimă a creierului și a sistemului nervos, 
susținerea atenției și memoriei, reducerea 
oboselii, producerea de energie, formarea 
și regenerarea celulelor roșii.

saptamanamedicala.ro

Importanța Vitaminei B12 în anemie, 
imunitate și sănătate celulară
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A decedat 
boxerul 
Vasili Belous

 Discipolul celebrei școli de 
box din Grimăncăuți, Vasili 
Belous, și-a pierdut viața pe 
31 august a.c. într-un teribil 
accident rutier. Mașina condusă 
de el a intrat în gardul de piatră 
al Mănăstirii din Călărășeuca, 
Ocnița. Boxerul era căsătorit și 
avea doi copii. Cu doar câteva 
zile în urmă, ucenicul renu-
mitului antrenor Petru Caduc 
a împlinit 33 de ani, iar la 29 
august curent a luptat în finala 
Turneului internațional de la 
Grimăncăuți. Palmaresul lui 
Vasili Belous include locul 9 la 
Jocurile Olimpice de la Lon-
dra 2012, medalia de bronz a 
Campionatului European 2017 
și mai multe titluri naționale. 

Andrian 
Mardare,
locul 3 la 
Diamond 
League

Andrian Mardare s-a clasat 
pe locul 3 la proba de aruncare 
a suliței din cadrul reuniunii 
atletice a circuitului Ligii de 
Diamant, etapă disputată la 28 
august pe stadionul Charlety din 
Paris (Franța). El a fost devansat 
de Anderson Peters (Grenada) și 
de Johannes Vetter (Germania). 
Următoarea etapă Diamond 
League urmează să se desfășoare 
în data de 9 septembrie a.c. la 
Zurich (Elveția). Reamintim că 
discipolul lui Valeriu Lungu s-a 
situat pe poziția a 7-a la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo.

Avem 
campioni 
mondiali la 
jocul de dame

Campionatul Mondial la 
jocul de dame-64, ce a avut 
loc în perioada 20-31 august la 
Kranevo (Bulgaria), a adus o 
serie de rezultate excepționa-
le pentru delegația Moldovei. 
Astfel, câte două medalii de aur 
și-au adjudecat marele maestru 
internațional Ion Dosca (vete-
rani +60) și Eva Erîghina (Un-
der-9), ambii la blitz și la clasic, 
iar echipa Moldovei alcătuită 
din Elena Scovitina și Maria 
Gaidarji s-a impus în categoria 
blitz și s-a situat pe poziția a 
doua la clasic. De asemenea, la 
joc de dame rapid Eva Erîghina 
și Mihail Cunițchi (U-11) au 
cucerit distincții de argint. În 
proba clasică, selecționatele 
noastre (de fete și cea mixtă) au 
urcat pe treapta a treia a po-
diumului de premiere, iar Ada 
Odajiu a devenit vicecampioană 
mondială între veterani.

În primele sale două lupte 
desfășurate pe traseul olimpic, 
contra turcului Kerem Kamal 
și kirghizului Jolaman Șarșen-
bekov, compatriotul nostru s-a 
impus într-un stil de zile mari, 
prin superioritate tehnică, în ca-
tegoria de 60 kg. În semifinale, 
el i-a cedat cubanezului Luis Al-
berto Orta Sanchez, iar în lupta 
pentru distincția de bronz a fost 
învins de vechiul și redutabilul 
său rival, rusul Serghei Emelin, 
pe care a reușit să-l surclaseze 
în precedenta lor întâlnire, din 
finala Campionatului European de 
la București 2019. Astfel, scorul 
dintre ei a devenit de 2-1 pentru 
reprezentantul Federației Ruse, 
Victor Ciobanu clasându-se pe un 
prestigios loc 5, la doar un pas de 
podiumul olimpic de premiere.  

- Victor, ați fost primul 
reprezentant al luptelor 
greco-romane din Moldova 
la Jocurile Olimpice după 
o pauză de 25 de ani. Sun-
teți mulțumit de rezultatul 
obținut? 
De fapt, nu am reușit să materi-

alizez acele intenții pe care le-am 
avut înainte de plecarea la Tokyo. 
Și nici nu am avut parte de niște 
lupte ușoare; din contra, acestea 
s-au dovedit a fi extrem de grele, 
cu adversari foarte buni.

- V-ați simțit cumva cople-
șit de atmosfera Jocurilor 
Olimpice?
Nu prea m-am lăsat influențat 

de atmosfera de mare rivalitate 
ce domina la Jocuri, am căutat 
în primul rând să mă concentrez 
pe desfășurarea competiției și să 

„Este regretabil 
că la noi nu se pune preț 
pe munca unui sportiv”

pun în aplicare ceea ce știu eu 
a face mai bine, să lupt. Pentru 
asta m-am pregătit intens, cu o 
atenție deosebită abordând par-
tea psihologică a lucrurilor. De 
asemenea, am căutat pe parcur-
sul întrecerilor să uit, să fac abs-
tracție de atitudinea neglijentă 
și indiferentă a statului pe care 
o are față de propriii sportivi, 
și să nu țin cont de faptul că nu 
am beneficiat de nicio susținere 
înainte de Olimpiadă. Este regre-
tabil că la noi nu se pune preț 
pe munca unui sportiv. Vreau 
să subliniez în mod deosebit: 
rezultatul meu este rodul unei 
munci colective, a efortului de-

pus de antrenorul Mihail Cucul 
și de echipa alcătuită din colegii 
mei. Ei se trezeau la 5 dimineața 
sau chiar mai devreme ca să mă 
asiste la antrenamente; în lipsa 
lor nu aș fi avut parte de o pre-
gătire plenară, fără de care nu 
ai ce căuta la Olimpiadă. 

- Din câte îmi dau seama, 
visul Dvs. olimpic nu este 
nici pe departe încheiat...
Așa este. Sunt ferm hotărât să 

revin, adică să mă calific la vii-
toarea ediție a Jocurilor, cea de 
la Paris 2024, pentru a-mi realiza 
visul din copilărie: de a urca pe po-
diumul olimpic de premiere. Este 
o aspirație adânc sădită în suflet, 
la care nu renunți cu una, cu două. 

- La Tokyo ați reușit al 
doilea rezultat din cadrul 
delegației moldovenești...
Îi mulțumesc lui Dumnezeu 

că-mi dă multă răbdare, putere 
și capacitate de concentrare. Mă 
bucur că a fost bătut recordul de 
vizualizări la TVR Moldova în tim-
pul luptelor mele. Le mulțumesc 
tuturor susținătorilor noștri (cei 
dragi, prietenii, colegii de sală 
ș.a.), care ne apreciază și au în-
credere în noi. La un asemenea 
nivel de concurs, orice intenție 

bună te motivează, orice cuvânt 
de susținere spus de un manager 
sau chiar de colegul de cameră 
are o pondere aparte. Căci astfel 
de competiții se aseamănă cu un 
război, nu cu o joacă; toți caută 
acolo să se impună, să câștige cu 
orice preț o medalie. 

Însă nu pot să nu vorbesc și 
despre partea proastă a situației 
în care au ajuns sportivii noștri. De 
exemplu, adversarul din Cuba – o 
țară extrem de săracă, de altfel –, 
Luis Alberto Orta Sanchez, căruia 
i-am cedat în semifinale, a benefi-
ciat, spre deosebire de luptătorii 
din Moldova, de serviciile a câțiva 
antrenori, de psiholog, maseur și 
medic. Pe când noi am avut doar 
câte un singur tehnician, care era 

nevoit în timpul întrecerii să alerge 
cu sufletul la gură pentru a rezolva 
tot felul de chestiuni ce revin echi-
pei administrative. Este o atitudine 
de-a dreptul jalnică și rușinoasă 
din partea unui stat care încă mai 
și aspiră la rezultate înalte. 

- Ne puteți da mai multe 
detalii cu privire la acest 
subiect?
Vedeți și dumneavoastră, noi, 

sportivii, reprezentăm cu cinste 
țara la diferite întreceri interna-
ționale de prestigiu, însă factorii 
decidenți ai statului nu ne repre-
zintă în niciun fel. Și acest lucru 
nu e corect: reiese că noi, atleții 
și antrenorii, ne facem lucrul în 
deplină măsură, iar așa-zișii „ad-
ministratori” ai treburilor stata-
le își neglijează completamente 
obligațiile. 

Sportivii noștri fac tot ce-i posi-
bil ca să creeze o imagine frumoa-
să a patriei, iar conducerea aceste-
ia ne „ignoră” în cel mai regretabil 
mod: nici tu cantonamente, nici 
tu programe de recuperare, nimic. 
Astfel, omul de afaceri din Soroca, 
Damian Răileanu, stabilit în pre-
zent la Timișoara, ne invită în mod 
regulat la tot felul de cantonamen-
te și competiții, și asta pe cont 
propriu. Așa se face că o singură 
persoană, și încă din altă țară, 
ne ajută mai mult decât propria 
noastră republică: oare e normal 
acest lucru, oare doar atâta atenție 
merită sportivii noștri din partea 
statului pe care îl reprezintă? Vă 
promit că la timpul cuvenit am să 
fac dezvăluirile pe care le consider 
necesare, cu o descriere detalia-
tă a tot ce se întâmplă în acest 
domeniu, ca toată lumea să știe 
în ce situație se află performerii 
noștri la noi acasă – acești adevă-
rați eroi care, din spirit patriotic, 
au declinat oferte tentante venite 
din afara țării, iar acum se află în 
fața unor cioburi zdrobite ale unor 
doleanțe imposibil de îndeplinit 
în astfel de condiții.

Luptătorul de stil greco-roman Victor 
Ciobanu a avut un parcurs remarcabil 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
în năzuința sa de a scrie istorie în 

domeniul sportului autohton. Mai cu seamă că 
pregătirea lui fizică și tehnico-tactică permite 
cu prisosință acest lucru. Însă doleanțele 
cu adevărat mari necesită nu doar talent și 
perseverență, calități pe care el le posedă 
din plin, ci și o anumită rezervă de timp, 
adeseori considerabilă, ca experiența prețioasă 
acumulată cu mari sacrificii – așa cum e de 
obicei în sport – să înceapă a da roade... 

Iulian BOGATU

La oră de bilanț olimpic

Interviu cu luptătorul de stil greco-roman Victor Ciobanu

 Victor Ciobanu, încadrat de tehnicienii Mihail Cucul (în dreapta) 
și Tudor Cîrlan (antrenorul Anastasiei Nichita)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

A v i z  p u b l i c

„Te caut!” – așa se va chema rubrica prin inter-
mediul 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 abo-
nament 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.

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

centrul Moldovei. „Sunt în căutarea unei femei gos-
podine, 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 raio-

nului 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)

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)

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

golioasă, 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 nu-
mărul 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)

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, comunică pârâtului Gamurar 
Dumitru Dumitru, domiciliat în mun. Chișinău, or. Codru, str-la 3 
Drumul Schinoasei 43, că pe rolul instanței se află în examinare, în 
procedura cererilor cu valoare redusă, cerere de chemare în judecată 
depusă de OCN Fagura Marketplace SRL împotriva lui Gamurar 
Dumitru cu privire la încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Pârâtul Gamurar Dumitru Dumitru este obligat în termen de 30 
de zile de la data publicării prezentului aviz să prezinte referința 
scrisă privind acțiunea reclamantei și toate probele necesare care 
confirmă obiecțiile sale, prin intermediul cancelariei Judecătoriei 
Chișinău, sediul Centru, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, bir. 504.

Se explică pârâtului că în cazul nedepunerii referinței și probelor 
în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în baza materi-
alelor anexate la dosar.

Judecător – Larisa Lavric 

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, vân-

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

telefonul redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – 

gazetadechisinau.md .

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

Teatrul Geneza Art
04.09 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
07.09 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
08.09 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 

19.00.
09.09 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
11 – 12.09 „Toc” de Laurent Bafie, ora 19.00.
14 – 15.09 „ZACS”, ora 19.00. 

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

05.09 „Traviata”, operă în patru acte de Giuseppe Verdi, ora 18.00.
09.09 „Don Quijote”, balet în trei acte de Ludwig Minkus, ora 18.00.

Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”

12.09 „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă, ora 11.00; 
12.30.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”
Palatul Republicii

06.09 Recital de pian cu Alexander Paley (SUA) – pianist de mare 
anvergură. În program: M. Musorgski – „Tablouri dintr-o expoziție”; 
Ch. Gounod-A. Paley – „La nuit de Walpurgis”; C. Saint Saëns – 6 
Etudes, Op. 52, ora 18.00.

A f i ş
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Săptămâna care urmea-
ză te are pe tine în centrul 
atenției. Chiar dacă va fi 
vorba de viața personală sau 
de cea profesională, astrele 
îți vor scoate în cale des-
tul de multe provocări. Și 
cum ție îți place agitația, vei 
amplifica anumite lucruri 
prin tot felul de reacții sau 
atitudini nepotrivite.

Vorbești cu blândețe 
și înțelegere despre sine. 
Pentru a ajunge în acest 
punct, a fost nevoie de 
multă muncă cu tine. Tot 
ceea ce îți dorești în viața 
ta este să nu te mai anulezi 
pentru cei din jur. În plan 
profesional, reușita este de 
partea ta. Ești o fire perse-
verentă și responsabilă și 
asta te recomandă.

Este important să gă-
sești un echilibru între a 
face ceea ce îți place și a 
avea grijă de sănătatea ta. 
În zilele acestei săptămâni, 
ai posibilitatea să aduci o 
mare schimbare în modul 
de gândire al colegilor. Vei 
pune toată pasiunea pe care 
o resimți în slujba comuni-
cării pertinente a ideilor pe 
care le ai.

Se întâmplă multe lu-
cruri în viața ta. Te simți 
epuizat din punct de vedere 
psihic. Partenerul de viață 
este o fire extrem de înțe-
legătoare și ai tot sprijinul 
său. La birou ești mulțumit 
de modul cum decurg lucru-
rile. Chiar dacă nu mai pui 
aceeași pasiune în ceea ce 
faci, știi că este vorba doar 
de ceva temporar.

În urma evenimentelor 
de care ai avut parte ești 
conștient că ai nevoie doar 
de timp pentru a te reechi-
libra. Încearcă să nu forțezi 
prea mult să se întâmple 
anumite lucruri. De cele 
mai multe ori, ai tendința 
de a te suprasolicita doar 
pentru a îndeplini niște 
norme în care nici măcar 
nu crezi.

Neînțelegerile legate de 
viitor vor strica atmosfera 
în cadrul relației persona-
le. Chiar dacă reușiți să 
vă țineți departe de anu-
mite intrigi, câțiva prie-
teni comuni vor fi sursa 
unui conflict dureros din-
tre tine și partener. La ni-
vel profesional, ai parte 
de zile pline de reușite și 
provocări.

Chiar dacă la începutul 
săptămânii vin către tine tot 
felul de propuneri profesio-
nale, nu vei acționa concret 
în nicio direcție. Nu te simți 
pregătit pentru schimbare 
și este în regulă să simți 
asta. Este confortabil să 
rămâi ancorat într-o anu-
mită stare de confort și nu 
te minți în acest sens.

Faptul că accepți rea-
litatea care te înconjoară 
te ajută să acționezi în di-
recția propriului bine. În 
mai multe momente din 
perioada următoare vei 
avea ocazia de a intra în 
contact cu propriul sine. 
Profită de aceste experiențe 
revelatoare! La birou este 
o perioadă propice pentru 
a prelua inițiativa.

Relațiile cu cei din jur 
vor reprezenta punctul cen-
tral al vieții tale pe parcur-
sul acestei săptămâni. Te 
lași captiv într-o stare de 
deznădejde. Anumite con-
texte te vor pune în contact 
cu o parte din propriile frus-
trări. Va fi nevoie de multă 
conștiință de sine pentru a 
descoperi ce se află în spa-
tele acelor reacții.

Proiectele care se află în 
desfășurare au nevoie de 
oameni determinați ca tine. 
Nu plănuiești să îi schimbi 
pe cei din jur pentru că tot 
ceea ce te interesează este 
propriul confort. Pentru a 
fi bine cu tine, concentra-
rea trebuie să fie pe propria 
persoană. Această săptămâ-
nă se finalizează cu o super-
bă ieșire în natură.

Te bucuri constant pen-
tru lucrurile simple din via-
ța ta și arăți recunoștință 
în acest sens. Sunt multe 
comportamente care te de-
ranjează la cei din jur, dar 
acestea vorbesc și despre 
universul tău interior. A-ți 
îndrepta atenția către ceea 
ce se află în tine este cu si-
guranță un pas important 
spre vindecare emoțională.

Ai devenit din ce în ce 
mai exuberant și dornic de 
a ieși în evidență cu orice 
preț. Comportamentul tău 
atrage remarci negative. Nu 
îți pasă de părerea celor din 
jur și asta este o parte sănă-
toasă a vieții tale psihice. Cu 
toate acestea, este posibil 
ca anumite persoane să se 
îndepărteze pentru că nu își 
mai găsesc locul în viața ta.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Iată de ce rudele au mări-
tat-o cu de-a sila cu Vasile, un 
flăcău tomnatic din alt sat care 
avea slujbă bună, casă și ma-
șină. N-a vrut, s-a împotrivit, 
îi spunea tatălui și mătușilor 
că i-i drag altul, dar ce folos? 
Taică-său i-a dat o bătaie bună 
și au făcut nunta.

„Fie cum o vrea Dumnezeu”, 
și-a zis tânăra nevastă și a 
plecat cu urâtul la casa lui. Săr-
mana de ea nu-l putea suferi de 
urât ce era. În noaptea nunții, 
de necaz și de durere, s-a îm-
bătat și Vasile a putut împărți 
patul cu ea, dar pe urmă Vero-
nica nu a mai vrut să se culce 
cu el. De la aceasta s-a pornit 

buclucul în casă. Amenințări, 
sudălmi, bătăi ca în păpușoi în 
fiecare seară înainte de culcare. 
Le îndura pe toate biata femeie 
cu gândul la Petru, iubitul ei. 

Rostea zilnic în genunchi 
această rugăciune: „Maică 
Preacurată și Sfântă Cuvioasă 
Parascheva, nu mă lăsați pradă 
acestui urâcios și nu mă lipsiți 
de ajutorul vostru. Aveți milă 
de mine, păcătoasa, acum când 
am fost despărțită de ce îmi 
este tare drag și ajutați-mă să 
scap de această pedeapsă. De 
sunt vinovată, pedepsiți-mă cu 
milă și cu îndurări. De sunt fără 
vină, scoateți-mă din necaz, 
căci numai Tu, Stăpâna mea, 
de Dumnezeu Născătoare, și 
numai Tu, Sfântă Parascheva, 
care ai ajutat pe  atâția scârbiți, 
mă puteți ajuta și pe mine”.

Drama din familia 
iubitului

 Iubitul Veronicăi nu rostea 
rugăciuni. A tânjit cât a tânjit 
și, la doi ani după nunta aces-
teia, s-a însurat cu o fată de 

Cel mai exemplar bărbat 
cu desfrânata s-a-ncurcat

gospodari din mahalaua în care 
crescuse iubita lui. Chiar dacă 
continua să o poarte în inimă pe 
Veronica, era drăguț și cu Ilenu-
ța. Și-au ridicat casă arătoasă, 
și-au cumpărat mașină, apoi li 
s-a născut o fetiță. Erau fericiți 
și credeau că norocul și-a croit 
drum pentru toată viața spre 
casa lor. Dar nenorocirea, ca 
fericirea, vine atunci când te 
aștepți cel mai puțin. 

Într-o dimineață de toamnă 
târzie, Ilenuța a ieșit să întindă 
rufele spălate. Petru se juca cu 

fetița lor de trei anișori. Toată 
noaptea bătuse un vânt puter-
nic, care a rupt un fir de înaltă 
tensiune ce trecea prin ograda 
lor. Era încă întuneric, și Ilenu-
ța s-a împiedicat de acea sârmă 
blestemată. Peste jumătate de 
oră, Petru a găsit-o electrocu-
tată.

Urâtul Veronicăi 
moare 
la sanatoriu

Să vedeți cum le rânduiește 

Dumnezeu pe toate! Bolnav de 
inimă, Vasile mergea în fiecare 
an la sanatoriu. Erau cele mai 
așteptate zile pentru Veronica, 
adevărate sărbători ale sufle-
tului. După ce se întorcea de la 
magazin și termina treburile 
prin gospodărie, se îmbrăca 
sobru ca o profesoară și, așa 
ca altădată când era în căsuța 
părintească, lua o carte în mână 
și se adâncea în lectură până în 
zori. Pasiunea pentru romanele 
de dragoste continua să îi îndul-
cească inima. 

În duminica ceea, la o săptă-
mână după plecarea lui Vasile 
la sanatoriu, a terminat de citit 
„Cântătoarele din mărăcini”. 
Cuprinsă de o bucurie neînțe-
leasă, se gândea la Petru și în 
acel  moment a zbârnâit telefo-
nul. Femeia de la celălalt capăt 
al firului a anunțat-o că soțul 
ei, Vasile C., a fost găsit mort 
în patul din odaia în care stătea 
singur. 

Aceasta s-a întâmplat în vara 
lui 1981, după o jumătate de an 
de la moartea Ilenuței. Vestea a 
venit ca un balsam peste rănile 
pe care i le-a pricinuit omul 
nesuferit în cei câțiva ani de 
căsătorie. L-a petrecut la cimitir 
după toată rânduiala creștină 
și, după 40 de zile, a trecut cu 
traiul în casa lui Petru, care, 
la acea vreme, era un bărbat 
exemplar sub toate aspectele, 
bine cunoscut în întreg raionul.  
   

(va urma)

Nina NECULCE

FO
T

O
-S

IM
B

O
L

Când a împlinit 20 de ani, Veronica s-a 
deschis în fața lumii ca o floare. Lucra 
vânzătoare și era cea mai frumoasă fată 
din sat, dar și cea mai săracă. Locuia cu 

tata într-o căsuță mică de pe malul unui pârâiaș 
care despărțea localitatea în două părți. Mamă-sa 
murise de cancer cu ceva timp în urmă. Iar tata, 
invalid de război, lucra paznic la școală. Așa că 
parale întotdeauna erau puține în casa lor. 



20

Săptămânal independentVineri / 3 septembrie / 2021

Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

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

Unui avocat
Degeaba-ncerc să-l mai dezbăr
(La el e una din constante),
Minciuna-i tot un adevăr
Cu circumstanțe-atenuante! 

Unui șofer care are 
mania vitezei
Pe orice timp, pe orice rută, 
Nu „zbori” cu mai puțin de-o sută; 
Motivul tău nu-i un mister: 
Vrei calea s-o scurtezi spre... cer! 

Unei liceene
Și proverbele sunt glume – 

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Cugetă cu-amar frumoasa: 
Totul trece-n astă lume, 
Numai ea nu trece... clasa. 

Epigrama
Ca epigrama să rămână, 
Nu-i numai scriere de mână, 
Căci se reține doar esența: 
Se scrie cu inteligența. 

Adrian BECHERETE

Repetabila povară
De când mi-a răsărit în față, 
Am înțeles instantaneu, 
Că e iubirea mea de-o viață! 
Și-așa m-am păcălit mereu… 

Unei colege
Nu se sperie de greu –
Spun și bârfitoarele – 
Și-urcă-n schemă tot mereu, 
Cât o țin picioarele. 
            
Fostului meu șef
A răposat la datorie
Și subalternii sunt în doliu, 
A fost o-ntreagă tragedie…
Să-i scoatem dinții din fotoliu. 
            
Nostalgie
În seri târzii, la braț, pe-alei
Noi ne-am plimbat sub plopi  
și tei
Și am fi mers la nesfârșit...
De nu ne-am fi căsătorit.

Mircea C. DINESCU

Dragoste 
și frică
 
- Pe unde ești, iubito, tu,
Mă chinui: vei veni ori nu?
Atunci când mă gândesc la tine,
Mă iau fiori și... mi-i rușine,
Îmi cade inima-n călcâie:
Și mă gândesc la ce-o să fie.
Când te arăți în cadrul ușii
Trezești în mine trepădușii
Și-aș face tot ce îți dorești
Doar pentru una – să-mi zâm-
bești.
Eu te implor: hai fii miloasă,
Așteaptă-mă puțin în casă!

***
Așa gândea moș Calistrat
Grăbit și tare încurcat.
El se ruga în vremea asta
Să nu-l surprindă-n beci nevasta.

Vlad PAOMI

Să știți că atunci când te botea-
ză satul și-ți pune poreclă, apoi 
botezat rămâi! Nu-ți trebuie nici 
popă țigănesc și nu te dezbotează 
nici pupăza! Iar porecla n-o speli 
nici cu toată apa Bâcului! 

Să te ascunzi tu la capătul pă-
mântului, că porecla te găsește 
și acolo, ca moartea! Ba chiar și 
dacă mori, porecla trăiește îna-
inte mult și bine până nu dispari 
și tu, și urmașii tăi din memoria 
oamenilor. 

Prin urmare, odată ce ai primit 
porecla, fii bun și poart-o sănătos, 
transmite-o cu demnitate copiilor 
și nepoților tăi ca să o ducă mai 
departe. Și nu încerca să te opui 
împoreclirii, că poți s-o pățești și 
mai rău. Dacă nu credeți, atunci 
ascultați. 

Mitruță Costăchel nu se năs-
cuse încă, iar porecla „Cucu” îl și 
aștepta de acum. Asta pentru că 
și tatăl, și bunelu’-său tot „cuci” 
erau. De, așa i-a venit în cap lu-
mii!, dar, la origini, o fi avut ea 
un motiv, unul serios, că numai 
așa și apar poreclele!

De mic copil, Mitruță reacționa 
dureros când îl poreclea cineva, 
darmite acum, când ajunsese di-
tamai viceprimarul satului. Șagă 
e?: viceprimar, adică, al doilea 
om ca importanță în sat! Cum 
să-ți dea în cap să poreclești un 
asemenea om?!...

Câteva zile în urmă, însă, Mi-
truță fu scos din pepeni de un 
puștan de vreo opt ani. Era fiul 
hăbăucului de Tănase Coțofană, 
care, jucându-se în ogradă și vă-
zându-l printre gard că trece pe 
drum, prinse a cânta: „Cu-cu! 
Cu-cu!”. 

Viceprimarul, luând aproape 
de inimă cucuiala, se simți ofen-
sat, cu demnitatea călcată în pi-
cioare! Vă dați seama și dumnea-
voastră: una e când te poreclește 
un om matur și cu totul alta când 
își permite așa ceva un mucos! 

Vânăt de mânie, viceprimarul 
ezită un pic, apoi, hotărât, cum 
e omul când ia brusc o decizie, 
o luă cu pași repezi la deal. La 
răscruce, coti spre școală și, cu 
aceeași viteză, intră în cabinetul 
directorului. Tulburat și cu in-
dignare în glas, povesti acestuia 
despre fapta josnică a discipolului 
onoratei instituții de învățământ 
și insistă să fie invitați numaidecât 
părinții mucosului la școală. 

A doua zi, în timpul recreației 

mari, Tănase Coțofană, ținându-și 
odrasla de mână, asculta în can-
celarie cetărătura viceprimaru-
lui, care încă nu-și revenise după 
ofensa de ieri. Bietul tată, silit de 
prezența tuturor profesorilor să 
aplice o metodă de educație, re-
acționă prompt: își înfipse mâna 
în părul feciorului și, zgâlțâindu-l 
bine, prinse a-l ocărî:

— Mă-ă-ăi, cum nu ți-i rușine la 
obraz, măi, să poreclești oamenii 
pe drum, ha?! De ce ai cântat, măi, 
„Cu-cu, cu-cu?”. Ce, măi, omu’ ista 
te-a poreclit și ți-a cântat „car-car-
car!”?, măgarule ce ești!

Directorul școlii îl opri pe-o 
clipă din „procesul de educație”, 
spre a face pentru toți o remarcă 
foarte importantă pentru relațiile 
sale cu primăria:

— Și știți ce e deosebit de im-
portant aici, oameni buni? Im-
portant este că, dacă elevul s-a 
comportat astfel cu viceprimarul 
satului, atunci puteți să vă imagi-
nați cum se comportă el cu ceilalți 
oameni!

Tănase Coțofană se uită puțin 
holbat, conștientizând lent și pro-
fund sensul adânc al celor spuse, 
apoi lăsă în pace părul copilului și 
apucă urechea, căci era mai lungă 
și mai lesne de ținut. 

— Așa-i, măi?... Tu auzi, măi, 
ce se vorbește aici?!... Măi, tu știi, 
măi, cine-i omul ista?... Și Tănase 
îndreptă „harbujelul” copilului cu 
nasul spre viceprimar. 

Dar cum să răspundă bietul 
copil, dacă urechea îi pârâia să 
se rupă nu alta, iar capul îi umbla 
ca mărul când scuturi creanga?... 

— Măi! Răspunde, măi: tu știi 
cine-i omul ista? Eu te întreb: tu 
știi cine-i omul ista, ori nu?! Ais-
ta-i viceul satului, măi! Vi-ce-ul 
satului, mă-ă-ăi! Ai înțeles?!

Înfruntând durerea, copilul 
schiță un zâmbet șiret printre la-
crimi. Ar fi râs și profesorii, dar 
cum să-ți permiți așa ceva în pre-
zența viceprimarului?... Și-apoi 
strici tot procesul de educație!

Până în seară însă tot satul știa 
noutatea și porecla suferi schim-
bări radicale.

Peste câteva zile, Mitruță Cos-
tăchel se întâlnește pe drum cu 
frate-său mai mare, care-l oprește 
și-i zice cu dojană în glas:

— Ce, măi Mitruță, te simțeai 
prost, când erai „cuc”? ... Acum 
te simți mai bine?!

Valeriu BULAT

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

P o e z i e  u m o r i s t i c ă

• ULTIMA ORĂ. A fost creat un virus nou, care-i atacă doar pe miliardari!
• Mai-marii acestei lumi deja ne văd cu mască pe creier!
• Nu mai vezi un zâmbet natural, niște sâni naturali, fructe, legume, bucate 
naturale... Și voi ați vrut un virus natural???
• Nu mai vreau să zbor în cosmos. Mi s-a dat de înțeles că va trebui să port 
și acolo mască de protecție!
• Mascații CNA sunt niște… mascodonți!
• Tot ce are partidul mai bun se află în capul sau în buzunarul liderului său?!
• Înțelepciunea vine cu anii… Dar nici prostia nu-i proastă să plece!...
• Primăvară… De sub poalele rochițelor se arată sfioși primii genunchi albi…
• Alertă cu bombă ATOMICĂ la Curtea de Apel Chișinău!
• Dublura lui Vladimir Putin anunță că a refuzat să aibă o dublură care să 
o înlocuiască în deplasări.
• Coronavi(n)rușii sunt de veacuri la Chișinău!
• Dacă n-ar fi fost scriitorii, oare cine îi mai citea azi pe scriitori?!
• Mă doare peste tot, dar încă am puteri să nu merg la medic. Ia spuneți, nu 
sunt eu un om sănătos?!
• E demonstrat de știință că bărbații însurați trăiesc mai mult, iar celibatarii 
cu mult mai… interesant!
• Kilogramele în plus nu ne-ar supăra atât de tare, de nu s-ar acumula în 
locurile cele mai vizibile.
• Nu există femei urâte, ci doar îngrozitor de frumoase!

Ion DIVIZA

S c u r t  p e  d o i

Din afurisismele 
pandemiei

Porecla

• Paradox: Cât de ușor apar greutățile!
• Timpul probabil îl indică și multe ceasornice.
• Pentru unele doamne, binele făcut rău e mai rău decât răul făcut bine.
• S-a dat la brazdă, dar tot bou a rămas.
• Egoistul și cu soția în pat doarme singur.
• E nevoie să ne autodepășim, pentru a vedea cât de mult am rămas 
în urmă.
• Unii se plâng că nu li se împlinesc visurile, alții – că nu-și împlinesc 
somnul.
• Animalele au multe neajunsuri… De-ale noastre.
• Ce înveți la tinerețe nu mai poți la bătrânețe.
• Vinuri, video, vicii…
• Timpul probabil: așa și așa! Uneori invers.
• În aparență, avem și stat, și trai, și libertate. În realitate – doar 
aparențe.
• Nu da, Doamne, mintea moldoveanului cea de la urnă!...

Efim BIVOL

A f o r i s m e

Forța inteligenței

Din ulciorul 
cu pătăranii

Efim Tarlapan făcea „Microfo-
nul cu ghimpi” la radio – o emi-
siune de satiră și umor, în care, 
pentru a primi mai multe scrisori 
de la ascultători, includea și un fel 
de ghicitoare radiofonică: „Ce o fi 
însemnând sunetul?”. Și dădea un 
mieunat, un scheunat, un cotco-
dăcit… Într-o zi include un… răget 
de măgar. Redactorul-șef, doamna 
Cemortan, care era foarte exigen-
tă, ascultă banda și-l întrebă scurt: 

– Cine a ras? 
– Crainicul V.M., zice Tarla-

pan. 
– Ţi-ai găsit! Ia-ți chiar acum 

magnetofonul și du-te la menaje-
rie de imprimă un măgar acătării, 
să ragă ca oamenii… 

***
Fiind redactor la radio, Efim 

Tarlapan propune un ciclu de 
emisiuni „Din neamul lui Păcală”. 
Șeful radioului, pe atunci Filip 
Crulițchi, îl admonestează: 

– Suferi de miopie politică, to-
varășe Tarlapan. Orice copil știe 
că noi suntem nepoții lui Ilici, da 
mata vii cu… neamul lui Păcală…   

***
Pe când lucra la radio, lui Efim 

Tarlapan îi abate să se ducă să 
învețe de „savant”, adică să intre 
la Academie. Șeful de redacție îi 
scrie referința: „Tarlapan dă do-
vadă de inițiativă, are cunoștințe 
profunde, se bucură de autoritate 
ș.a.m.d.”. Efim i-o duce la semnat 
redactorului-șef, doamnei Lud-
mila Cemortan. Peste câtva timp, 
dumneaei i-o întoarse: 

– Retipărește-o, că eu am mai 
adăugat ici-colo câte un cuvințel.   

Tarlapan o citește și rămâne 
trăsnit: cuvințelul adăugat era 
„nu”: … „nu dă dovadă de iniția-
tivă, nu are cunoștințe profunde, 
nu se bucură de autoritate…”. 

***
Fiodor Ponomari aduce pentru 

discuție la Uniune un manuscris 
de versuri satirice, intitulat „Cu 
sula-n coaste”.  După ce versu-
rile sunt scărmănate că nu mai 
rămâne nimic din ele, Busuioc 
îl dă gata și pe autor, citindu-i o 
epigramă proaspătă:   

N-ai avut intenții proaste,
Cartea asta s-o prezinți –
Ai venit cu sula-n coaste
Și te duci cu ea… în dinți.

Aurel SCOBIOALĂ

U n d a  v e s e l ă
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Luni, 6 septembrie

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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioși, la cratiță!

23.00 Dosar România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
09.00 Vorbește corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Ciclism - Turul Romaniei - etapa 
5 Bucuresti
10.45 Discover România
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.10 Discover România
18.25 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
mol etapa 2
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Legende și mistere, 26 eps
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Serial: Jocurile timpului
03.30 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 CiclismTurul României Etapa 5
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: Păcatul și rușinea
01.45 Film: Cowboy 105’
03.35 Sport
04.15 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Natură și aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Veniți de gustați!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Cuvintele credinței
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
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Cântec, dor și omenie
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Artelier
17.50 Concert solo N. Ciubotaru
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea   
diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.25 Știri externe
23.50 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha și ursul
07.30 Bufnița SRL
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie aventuri cu prințese
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie și al ei Pegasus magic
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshoping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Prince of Persia: The Stand 
of Time
01.00 Știrile Pro TV
01.40 La Măruță
03.40 Lecții de viața
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Pariu cu viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show

10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Presa
21.00 Where the Heart Is
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Where the Heart Is
01.00 Ora Expertizei
03.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
04.00 Presa
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știri de week-end
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Секреты сада
10.00 Reporter de Gardă
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Замуж на 2 дня
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știrile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.25 Х/ф Замуж на 2 дня
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: DRAGOSTE NEBUNĂ
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 77
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 11

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 723
17.15 Serial: Clanul, ep. 12
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 726
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 78
21.00 Film: SUPRAVIEŢUITOAREA
23.00 Iubire interzisă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 7 septembrie

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 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 2: Gloria Bistrita-CSM 
Bucuresti
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Amintiri despre infern
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioși, la cratiță!
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate

02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
09.00 Vorbește corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Discover România
11.00 Politică și delicatețuri
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Serial: Dragul de Raymond: cine 
râde la urmă
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 28
19.30 Sanătate, România!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Live stadion
21.00 Fotbal U21 Meci amical
23.00 Legende și mistere, 26 eps
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond: cine 
râde la urmă
01.44 Sport
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: Păcatul și rușinea
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Veniți de gustați!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
11.50 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Stăpînii străzilor

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha și ursul
07.30 Bufnița SRL
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie și al ei Pegasus magic
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL

18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Rapunzel
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

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

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Concert
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
17.00 Doina și Ion
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Presa
21.00 Concert
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Concert
00.30 Tur-Retur
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Ora de Ras
04.00 Presa
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Экстримальные виды спорта
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Барбара
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости

22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Барбара
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 78
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 724
17.15 Serial: Clanul, ep. 13
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 727
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 79
21.00 Film: CU SÂNGE RECE
23.00 Film: SUPRAVIEŢUITOAREA
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 8 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
11.50 Discover România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioși, la cratiță!
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
09.00 Vorbește corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Breaking Fake News
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 28
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 1
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 29
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Revoluția irlandeză 3 eps
23.00 Serial: Godunov
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 1
01.50 Legende și mistere
02.50 Exclusiv în România
03.30 Tema zilei
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04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Strop și balonaș
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Afacerea diamantelor
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: Păcatul și rușinea
01.45 Film: Afacerea diamantelor
03.20 Sport
04.00 E vremea ta!
04.15 România… în bucate
05.05 Memorialul Durerii
05.55 Veniți de gustați!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha și ursul
07.30 Bufnița SRL
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Rapunzel
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Pompierul Sam - Gata de acțiune!
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV

21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Masca lui Zorro
00.00 Film Rush Hour 3
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Dialoguri - cu Vlad Kulminschi
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Cabinetul din umbră
03.00 Ora de Ras
04.00 Film: Serial
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Доктор Мартин

11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Свадебный переполох
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Știrile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Свадебный переполох
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 79
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 725
17.15 Serial: Clanul, ep. 14
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 728
20.00 Film: DORINŢĂ MORTALĂ
22.15 Film: INVAZIA
00.30 Film: CU SÂNGE RECE
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii

Joi, 9 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor

08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Garantat 100%
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioși, la cratiță!
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
09.00 Vorbește corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 29
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 2
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 30
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 2
01.50 Serial: Obsesia Evei
02.35 Dispăruți fără urmă
03.25 Meteo
03.30 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Aventurile lui Mark Twain
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Distracțiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ultima dovadă
21.50 Discover România
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.10 Serial: Păcatul și rușinea
01.45 Film: Ultima dovadă
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 România… în bucate
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Veniți de gustați!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile

08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 People to people
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 Prin muzică în Europa

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha și ursul
07.30 Bufnița SRL
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul meu ponei: Magia filmului
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Pompierul Sam - Gata de acțiune!
15.00 Pad-ul lui Zeke

15.30 Dronix
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Bibi și Tina
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

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

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Masked Singer RomГўnia
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Masked Singer   
RomГўnia

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19

20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Asfalt de Moldova-Intre două 
maluri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
03.00 Secretele Puterii
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Экстримальные виды спорта
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Особо опасна
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Știrile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Особо опасна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
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 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 726
17.15 Serial: Clanul, ep. 15
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 729
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 78
21.00 Film: MONSTRUL DIN CHICAGO
23.15 Film: DORINŢĂ MORTALĂ
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 10 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioși, la cratiță!
23.00 Femei de 10, bărbați de 10
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
09.00 Vorbește corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Izolați în România
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 30
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 3

14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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. 31
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Regii blestemați
22.55 Moment Art
23.10 Film: Legenda lui Bruc
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 3
01.50 Film: Regii blestemați
03.30 Meteo
03.35 Telejurnal Știri
04.20 Film: Legenda lui Bruc
05.50 Sănătate, România!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Aventurile lui Mark Twain
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 #generații
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #generații
04.50 Filler călătorie toamnă
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Veniți de gustați!
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.40 Respiro
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Cântec, dor și omenie
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Portretul savantului
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Artelier
20.35 Respiro
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS

21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Știri externe
23.50 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Masha și ursul
07.30 Bufnița SRL
08.00 Bebe Șef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul meu ponei: Magia oglinzii
10.00 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi și Tina
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 Talking Tom și prietenii lui
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16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Bibi și Tina: Cucerit și vrăjit
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV cu Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea

13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SuperStar
00.00 Știrile Pro TV
00.40 La Măruță
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SuperStar
23.30 Superspeed
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
11.00 Tombola Tirex
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ultima Parada
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.30 Cealaltă Basarabie
02.15 Ora de Ras
03.00 Asfalt de Moldova
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Экстримальные виды спорта
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Манглхорн
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Știrile
17.45 13 cu Rodica Ciorănică
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Что это было?
23.30 Știrile TV8
00.15 Sport
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Манглхорн
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 78

10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 727
17.15 Serial: Clanul, ep. 16
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 730
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 79
21.00 Film: PROTECTORUL
23.00 Film: INVAZIA
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 11 septembrie

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 și afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
11.00 România veritabilă
11.30 Izolați în România
12.00 #Generații TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generații TVR 65
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Istorii ascunse
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima 
parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea 
a doua
23.00 Film: Un oaspete la cină
00.30 Istorii ascunse
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Film: Un oaspete la cină
03.30 Cap Compas
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 3
08.45 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Superliga    
Etapa 10
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Vremea speranței
17.00 Festivalul Cântecele munților 
Ediția 3
18.50 Teleenciclopedia Paris, capitala 
lumii
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu
23.45 Profesioniștii…
00.45 Legende și mistere
01.20 Teleenciclopedia
02.05 Film: Vremea speranței
03.25 Izolați în România
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit sez. Nou
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal femininLiga Florilor 
MOL - etapa 2
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Concert Special al Filarmonicii din 
Viena - În onoarea lui Riccardo Muti
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Festivalul Internațional de Circ de 
la Monte Carlo
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
21.55 Serial: Viața visată
23.00 Distracțiile lui Cazacu
23.35 Concert Special al Filarmonicii din 
Viena - În onoarea lui Riccardo Muti
01.35 Film: Săgeata neagră
03.10 Serial: Viața visată
04.10 Telejurnal
04.40 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Veniți de   
gustați!
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Știință și inovații
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 People to people
14.10 Dor de voi. Program   
muzical
14.30 F/d
15.00 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Joc riscant
22.50 Chișinău: ieri și azi
23.05 24 front line
23.35 Știrile (rus.)
23.55 Știri externe

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Printesa Insulei Magice
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi și Tina: Cucerit și vrăjit
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Bibi și Tina 3: Fete și băieți
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar

00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.15 Teleshopping
08.30 O seară perfectă
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Film Bingo
14.30 Film Kull, Cuceritorul
16.45 Teleshopping
17.00 Masked Singer România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.15 SuperStar
00.00 Film Lumea de Dincolo: Razboaie 
singeroase
02.00 Știrile Pro TV Chișinău
02.40 Film Bingo
04.40 Film Kull, Cuceritorul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
13.45 Masked Singer RomГўnia
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar

05.15 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Travel USA
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
14.00 Po’s Kitchen
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Asfalt de Moldova
17.45 Teleshopping
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Italia, Patria Nostra
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Tragedy Girls
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Oaspetele neașteptat
10.30 Iubește viața
11.30 Что это было?
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Х/ф Особенные
18.30 My everest
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Капитан Филлипс
22.30 Sinteza ru
23.00 Муз/ф Волк с Уолл-Стрит
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Особенные

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
13.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 728
14.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 729
15.45 Film: DE CE TRAG CLOPOTELE, 
MITICĂ?
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 731
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MONSTRUL DIN CHICAGO
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 12 septembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură

12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.25 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
etapa 1
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Festivalul Cântecele munților 
Ediția 4
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru TV
01.20 Film: Întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu
03.45 Legende și mistere
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 a XXIV-a 
de Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Răzbunarea haiducilor
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Festivalul Internațional de Circ de 
la Monte Carlo
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Haiducii lui șaptecai
21.50 Discover România
22.10 Film: Un vis american 90’
00.00 Festivalul Internațional de Circ de 
la Monte Carlo
02.00 Film: Răzbunarea haiducilor
03.30 Sport
04.10 E vremea ta!
04.30 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Veniți de gustați!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.30 F/d
12.00 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Program muzical
21.00 Știrile
21.20 V. Golomoz și orchestra Mugurel
22.05 Știrile (rus.)
23.20 Film: Noe
22.25 Opera Traviața

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi și Tina 3: Fete și băieți
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu și Mia
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Bibi și Tina 4
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și 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 și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.00 Teleshopping
10.15 Film Povestea unui cavaler
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Film I-am dat de capat
16.00 Teleshopping
16.15 Casatoriti pe nevazute
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Furios și iute 4: Piese 
originale
23.00 Film Hotel Artemis
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film I-am dat de capat

02.40 Film Povestea unui   
cavaler
04.40 Film Furios și iute 4: Piese 
originale

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.00 Ce spun românii
11.45 I likeIT
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Pariu cu viața
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Pariu cu viața
04.30 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Travel USA
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Hurricane man
12.00 Dora Show
14.00 Po’s Kitchen
14.45 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Asfalt de Moldova
17.45 Teleshopping
18.00 Agricool
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Patrula
23.30 Jackie
02.00 Where the Heart Is
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Sinteza ru
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Как украсть бриллиант
12.45 Teleshopping
13.00 Politica
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Муз/ф Бурлеск
19.00 Sinteza ro
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Х/ф Время
00.00 Dosarele X sinteza
01.00 Sinteza ro
02.00 Х/ф Как украсть бриллиант

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: DE CE TRAG CLOPOTELE, 
MITICĂ?
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Iubire interzisă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 732
20.00 Film: VECINII
23.15 Film: PROTECTORUL
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii 
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Cu gândul la Unire

Cât în două țări vecine
Guvernanții o duc bine,
Hai să dăm mână cu mână
Că Unirea se amână. Gheorghe BÂLICI

Nicolae Borgros: 
„Nu știu dacă mai are 
rost să vorbesc” 

tru asta vă mulțumesc din suflet.  
Nu știu dacă mai are rost să vorbesc 
despre persoana mea, probabil, ce 
a fost de spus, s-a spus… acum, 
este important să înțeleagă lumea 
că și Nicolae Botgros este un om 
ca toți ceilalți, cu aceleași bucurii, 
necazuri și nevoi omenești. Astăzi 
am decis ca toate paginile care mă 
reprezintă să fie blocate, închise, 
oprite…. de acu în colo, prefer să 
las doar muzica să vorbească. Este 
important pentru mine să știți că 
vă sunt enorm de recunoscător 
pentru toate momentele vieții 
pe care le-am trăit împreună. Vă 
doresc din inimă să fiți buni, să 
fiți sănătoși, împliniți și, evident, 
cât mai multe realizări frumoase. 
Doamne ajută la toți! Cu drag de 
voi, Nicolae Botgros”, a scris artis-
tul pe contul de socializare. 

După libertatea.ro

Adevărata reședință a lui 
Vlad Țepeș primește 
3 milioane de euro de la UE 

A d e v ă r a t a 
reședință a lui 
Vlad Ţepeș a 
fost de fapt Ce-
tatea Poenari, 
din județul 
Argeș. Fortă-
reața a fost con-
struită direct pe 
stâncă, în vârful 
muntelui. Ai de 
urcat 1.480 de trepte ca să ajungi să vizitezi cetatea, dar priveliștea 
Văii Argeșului merită efortul. În curând încep și aici reconsolidările 
și, categoric, ajutorul vine dinspre Uniunea Europeană.

„În Dealul Cetățuii este Cetatea Poenari, singura cetate care are 
din punct de vedere istoric legătură cu Vlad Ţepeș. De fapt, turnul 
patrulater datează încă din timpul lui Basarab I și lucrările au fost 
continuate și cetatea extinsă de către domnitorul Vlad Ţepeș”, afirmă 
Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș.

Este, de asemenea, un monument istoric clasa A, sunt lucrări deo-
sebite, lucrări de complexitate, având în vedere și poziționarea cetății, 
organizarea de șantier va impune foarte mult de lucru.

„Avem o scară, sunt 1.480 de trepte, este realizată în anii 70 de 
către armata română și pe acea scară se face accesul dintotdeauna 
până în prezent la cetate. Am avut și probleme în trecut cu urșii, avem 
un sistem de împrejmuire, un gard electric care ne protejează acum, 
și astfel cetatea este deschisă aproape tot timpul anului, mai puțin 
în momentele în care ninge, pentru că atunci, sigur, nu se mai poate 
urca”, spune Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș.

digi24.ro

ABBA, revenire în forță

Artistul Nicolae Botgros traver-
sează o perioadă grea, după ce so-
ția lui s-a stins din viață. Acesta a 
luat o decizie radicală și a făcut un 
anunț important pentru cei care îl 
urmăresc în mediul virtual. Mesa-
jul scris de interpret a primit sute 

de aprecieri, fanii îndemnându-l 
să fie tare în această perioadă. 

„Dragii mei prieteni, Voi, cei 
care mi-ați fost aproape la bine, dar 
și la mai puțin bine… zic asta pentru 
că v-am simțit prezența, am simțit 
că nu sunteți indiferenți și pen-

Legendara trupă suedeză ABBA revine 
în forță, după o pauză de 39 de ani, cu 
noi piese ce ar putea fi lansate chiar peste 
câteva zile, la începutul lunii septembrie. 

Pentru a promova evenimentul, trupa 
ABBA a deschis un nou site, Abba Voyage, 
destinat fanilor care așteaptă cu nerăb-
dare ziua cea mare, care ar fi data de 2 
septembrie. Atunci, potrivit site-ului, va 
fi marcat startul proiectului. Ar putea 
fi vorba despre un „turneu cu holograme”, 
mult așteptat, pe care ABBA îl anunțase 
inițial în 2016.

În cadrul acestui proiect, ABBA ar pu-
tea lansa și cele cinci melodii noi.

Björn Ulvaeus, unul dintre cei patru membri ai 
formației, confirmase la începutul lunii mai că artiștii 
s-au reunit deja în studio.

ABBA a fost înființată în 1972 și a câștigat con-
cursul Eurovision Song Contest cu piesa „Waterloo” 
în 1974. Trupa a vândut în întreaga carieră aproape 
400 de milioane de single-uri și albume, în întreaga 
lume. Are 9 albume scoase și tot atâtea single-uri.

Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid 
Lyngstad și Bjorn Ulvaeus au scris istorie în muzica 
pop. Cu piese melodioase, ușor de reținut, cu versuri 
simple, dar sensibile, au dominat topurile mondiale 
timp de opt ani, iar melodiile lor sunt și acum difu-

zate în toată lumea și încântă noile generații, fiind 
de multe ori remixate pe ritmuri noi.

Cei patru s-au întâlnit pentru prima dată în 1972, 
apoi Bjorn s-a căsătorit cu Agnetha, iar Benny cu 
Frida. Au ales acronimul ABBA, deși același nume 
era folosit de o firmă de conserve de pește. În pe-
rioada lor de maxim succes, trupa a supraviețuit și 
celor două divorțuri.

Oficial, grupul nu și-a anunțat niciodată destră-
marea, dar membrii ABBA au avut apoi propriile 
lor cariere. Cei doi băieți au devenit compozitori 
prolifici și producători de musicaluri, iar fetele au 
scos albume solo.

După digi24.ro
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