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Krasnoselski flutură
securea războiului

Harta lumii

Cronica unui
faliment
anunțat
Adrian CIUBOTARU
Bula Biden s-a spart chiar
mai devreme decât se așteptau
cei mai sceptici comentatori ai
vieții politice din SUA. Și nu e
vorba doar de catastrofa umanitară din Afganistan, provocată
de retragerea intempestivă și
nechibzuită a trupelor americane. Presa critică îndărătnicia și
șovăielile, inepțiile și schimbările iuți de macaz ale președintelui. Ultimele două se traduc
prin modul în care administrația Casei Albe își promovează
acum marile strategii economice.
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Seniorii

În autocarele care circulă pe itinerarul
Chișinău-Albița-Focșani și înapoi poți
vedea destul de des un călător cufundat
în gândurile sale, un bărbat robust ajuns
la vârsta maturității depline. În vamă, la
controlul actelor, vameșii îl recunosc și
nu-l mai întreabă de unde vine și încotro
se duce, fiindcă răspunsul său e invariabil:
„Vin de acasă și merg acasă”.

Destinul discret
al unui erou.
Iubire și durere
Un om ce ne amintește dorobanțul lui
Alecsandri de „pe drumul de costișe ce duce
la Vaslui”, întorcându-se acasă din Războiul
de Independență. Îl cheamă Ștefan Jurja.
E născut la 18 mai 1954 în satul Dolna din
codrii Nisporenilor.
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Mai bine fugar decât
soldat la Stalin! (2)
Ura şi setea de răzbunare a românilor basarabeni
faţă de ocupanţii sovietici a transformat eschivarea
de la armata sovietică într-o acţiune de mari
proporţii. Un document sovietic strict secret de o
maximă orientare propagandistică, confirmă cele
relatate. Este vorba despre o „informaţie privind
rezultatele mobilizării în Armata roşie a celor supuşi
serviciului militar de pe teritoriile eliberate ale
RSSM şi actele de dezertare.
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„Legea Lustrației nu
este o lege a răzbunării,
ci o reparație morală
a societății noastre”

C

onsiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova
a adresat un apel conducerii statului
privind necesitatea stringentă de a
adopta o lege a lustrației. Publicăm
integral textul acestui demers al Consiliului
Uniunii Scriitorilor din Moldova.
„Excelenței Sale Doamnei
Maia Sandu,
Președintele Republicii
Moldova
Domnului Igor Grosu,
Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Consiliul Uniunii Scriitorilor
salută și sprijină programul de reforme și de eradicare a corupției,
cursul de integrare europeană,
anunțate de guvernarea PAS. În
spiritul acestor schimbări fundamentale, considerăm necesară
adoptarea unei legi a lustrației,
așa cum au făcut toate țările din
fostul lagăr socialist care au aderat

la Uniunea Europeană. În lipsa
unei legi a lustrației, eficiența reformelor ar putea avea de suferit,
iar cursul european periclitat, ținând cont de contextul geopolitic
de confruntare între est și vest, de
războiul hibrid pe care îl poartă
moștenitoarea URSS cu vecinii săi
pentru restabilirea sferei sale de
influență. Votând LEGEA LUSTRAȚIEI, România, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia,
Bulgaria, s-au putut debarasa de
trecutul lor comunist și au reușit
să se integreze în Uniunea Europeană.
În istoria noastră recentă există
destule momente care ridică semne
de întrebare privitor la loialitatea

Racursi

unor responsabili, dacă nu cumva
unii dintre ei au lucrat și mai lucrează pentru interesele unui alt
stat, sabotând cursul european al
Republicii Moldova. E vorba despre războiul moldo-rus de pe Nistru, din 1992, despre evenimentele
din 7 aprilie 2009, când a fost nimicită Declarația de Independență,
și chiar despre furtul miliardului
din sistemul bancar, compromițând imaginea Republicii Moldova
în lume. Cine sunt persoanele care
au trădat interesele patriei lor?
Până și lupta cu corupția pare a
fi o fantasmă atâta timp cât LEGEA
LUSTRAȚIEI nu a fost adoptată și
promulgată, cât nu sunt identificați
cei care au fost în serviciul KGB,
inclusiv în funcția de poliție politică. Șantajabili, ei pot îndeplini
comenzi străine, în detrimentul
societății și al statului.
Adoptarea legii lustrației a
permis României să creeze DNA
și să lupte în mod real cu marea
corupție.
Adoptarea legii lustrației ne-ar
permite și nouă să ne apropiem de
Uniunea Europeană, scăpând de
un trecut monstruos.
LEGEA LUSTRAȚIEI nu este
o lege a răzbunării, ci o reparație
morală a societății noastre.
Vrem să ne cunoaștem nu doar
eroii, ci și trădătorii. Pentru că
atunci când nu-i știm aceștia se pot
deghiza în patrioți, dar să lucreze
contra interesului nostru național.
Consiliul Uniunii Scriitorilor
din Moldova
7 septembrie 2021”

Săptămânal independent

Deputat PAS: O lege a
lustrației nu mai este
actuală după 30 de ani
PAS are în prezent ca prioritate națională lupta cu corupția
mare, iar o lege a lustrației, așa cum o cere Consiliul Uniunii
Scriitorilor într-un apel adresat noului Parlament nu mai este
actuală, după 30 de ani de la căderea regimului sovietic. De
această părere este deputatul PAS, Virgil Pâslariuc, istoric de
profesie, care mai spune că amenințările la adresa securității R.
Moldova ce pot veni din partea unor agenți ai altor state, despre care vorbește Uniunea Scriitorilor, trebuie tratate strict din
punct de vedere juridic, pentru a evita eventuale cauze pierdute
la CtEDO. „Loialitatea, trădarea, acțiunile care pot fi incriminate
unora sunt fixate în lege. Există organe abilitate care trebuie să
se ocupe de acest lucru. Nu vorbim despre acțiuni strict politice
sau declarative, vorbim despre măsuri strict juridice, care trebuie să aibă la bază niște fapte”, a declarat Pâslariuc pentru „Gazeta de Chișinău”.
„Personal, împărtășesc această îngrijorare, dar, pe de altă
parte, pot să afirm că PAS, ca partid de guvernare, are suficientă
voință politică ca să evite aceste temeri ale Uniunii Scriitorilor
precum că corupția nu va putea fi combătută fără această lege a
lustrației”, mai spune deputatul.
El consideră că această lege trebuia adoptată și aplicată în primii ani după proclamarea independenței R. Moldova și amintește că, atunci încă fostul speaker al Parlamentului, Petru Lucinschi, declara că dacă o lege a lustrației va fi adoptată R. Moldova
va rămâne fără o jumătate din intelectualitate. „Eu nu știu dacă
anume această amenințare a funcționat, dar, în orice caz, nu
s-au găsit atunci mecanismele necesare. Și era vorba despre primul Parlament, care avea o majoritate confortabilă care putea să
aplice această lege”, subliniază Pâslariuc.
În discuția cu reporterul de la „Gazeta de Chișinău”, deputatul
a mai atras atenția asupra faptului că arhivele care ar putea demonstra colaborarea unor foști sau actuali funcționari cu serviciile speciale din URSS s-au „subțiat” simțitor, o parte dintre acestea fiind între timp duse în regiunea separatistă transnistreană.
Menționăm în acest context că miercuri, 8 iulie, Consiliul Uniunii Scriitorilor s-a adresat cu un apel președintei Maia Sandu
și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, privind necesitatea
stringentă de a adopta o lege a lustrației.
Un ultim proiect cu privire la o lege a lustrației a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați ai PSRM la începutul
lui decembrie 2020, la scurt timp după victoria Maiei Sandu în
alegerile prezidențiale.
Socialiștii nu au mai amintit, însă, despre acest proiect după
ce s-au aliat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie cu
comuniștii lui Vladimir Voronin, fost ministru de Interne în ultimii ani de existență a puterii sovietice în RSS Moldovenească.
Valeriu CAȚER

Călătorie la capătul deontologiei

Foto: Mihai Vengher

S

ăptămânalul independent „Gazeta de Chișinău” a adresat un memoriu
Consiliului de Presă din Republica Moldova, cerându-i luarea de
atitudine față de situația fără precedent creată de declarațiile jurnalistei
Natalia Morari.

MEMORIU

Solicităm Consiliului de Presă din Republica Moldova să ia, fără întârziere, atitudine publică
în scandalul legat de cazul Natalia Morari/ TV8/ 7 aprilie 2009/ TV7/ Radio „Europa Liberă”/
premiile acordate acesteia, precum și instituțiilor de presă pe care le reprezenta, de către organizații media naționale și internaționale.
Victoria Popa, directoare a „Gazetei de Chișinău”
Rodica Mahu, redactor-șef al „Gazetei de Chișinău”
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„Am avut impresia că (Ion Caramitru – n.r.) îi îmbarca pe gerul unei forţe despre care el însuşi nu ştie mare lucru, dar
toţi spectatorii într-un fel de zbor cosmic în mintea lui Emi- care îi face pe oameni să-şi descopere arderi interioare pronescu, într-un spaţiu în care poezia devine materie, zvâcnet, funde şi nebănuite.”
memorie, ardere temporală. Poate aici se ascunde secretul
ACTORULUI cu majuscule, în capacitatea sa de a fi mesaMatei Vișniec, rfi.ro
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„Fleacurile” și „lucrurile
importante” ale lui Ion Jigău
Primul studiu sociologic despre percepțiile de securitate și apărare ale moldovenilor

C

irca 33,2% din respondenții unui sondaj
consideră că Ștefan cel Mare și Sfânt a
fost personalitatea care a asigurat „cel
mai înalt nivel de securitate pentru
Moldova”. Marele voievod este urmat în acest top
de Vladimir Voronin – 7%, Maia Sandu – 1,4%,
Mircea Snegur – 1,3%, Leonid Brejnev – 1,0%, Vlad
Țepeș – 1,0%, Iosif Stalin – 0,9%, Igor Dodon –
0,9%, Dimitrii Cantemir (domnul Țării Moldovei,
Dimitrie Cantemir) – 0,8%, Ion Bodiu (Ivan
Bodiul, prim-secretar al Partidului Comunist din
RSS Moldovenească) – 0,3% și Lebedev (probabil,
generalul rus Aleksandr Lebed) – 0,3%.

Ilie GULCA
Acest sondaj a fost realizat de
Centrul de Studii Sociale și Marketing CBS-Research la comanda
Centrului de Informare și Documentare NATO. De fapt, studiul
cu pricina și-a propus să afle percepția populației cu privire la sistemul de securitate și apărare al
Republicii Moldova.
Respondenții au fost solicitați
să spună care „este personalitatea
politică sau istorică ce a luptat sau
a asigurat țării un nivel înalt de
securitate și apărare”.
„Astea sunt niște fleacuri”
„Pentru noi, era important să
aflăm la ce perioadă consideră populația că era un stat sigur, când a
fost asigurată securitatea”, a explicat Elena Mârzac scopul acestei întrebări, precizând că nu Centrul de
Informare și Documentare NATO
a formulat întrebarea cu pricina, ci

Centrul de Studii Sociale și Marketing CBS-Research.
La rândul său, directorul executiv al Centrul de Studii Sociale
și Marketing CBS-Research, Ion
Jigău, a explicat apariția în sondaj
a acestor nume distorsionate de
personalități „prin memoria istorică” a moldovenilor.
„Place sau nu acest lucru cuiva,
este memoria istorică. Nu am pus
noi personalitățile într-o anumită
ordine. Rotația s-a făcut în funcție
de preferințele respondenților.
Astfel, Ștefan cel Mare a rămas pe
primul loc. Și care este treaba, măi
băiete?”, a întrebat el didacticist.
Solicitat totuși să explice ortografierea eronată a numelor personalităților, Ion Jigău a recunoscut
greșeala, numai că a considerat
asemenea greșeli „un fleac”, „restul
întrebărilor prezentând interes
pentru societate”.
„După tine, asta este unica
întrebare care merită discutată?
Atâtea întrebări sunt acolo care
prezintă interes pentru societatea
noastră. S-a găsit o întrebare care
este poate un clenci... Nu contează
nimic altceva?”, a spus el suspicios
și supărat pe comentariile apărute
pe rețelele de socializare despre
demersul „firmei sale”.
De fapt, la calm, directorul
Centrului de Informare și Docu-

mentare NATO, Elena Mârzac, a
declarat că, în urma schimbărilor
politice, este necesară o reformă a
domeniului securității și apărării,
iar acest lucru nu poate să fie făcut
fără a afla percepțiile moldovenilor
despre securitatea statului lor.
„Știrile false, cea mai
mare amenințare”
„Am realizat că nu există un studiu despre percepția cetățenilor
moldoveni referitor la securitate.
Acest studiu este necesar pentru
crearea unei baze pentru viitoarele documente de politici. Dacă
nu avem susținerea populației pe
o anumită direcție, este complicat
să legitimăm anumite opțiuni în
domeniul securității și apărării”,
a explicat Elena Mârzac.
Astfel, studiul realizat de Centrul de Studii Sociale și Marketing
CBS-Research demonstrează că
percepțiile moldovenilor despre
apărare și securitate au cunoscut
anumite mutații comparativ cu
ultimii patru-cinci ani.
De exemplu, deși majoritatea
respondenților (66,4%) se informează despre securitatea și
apărarea statului de la televizor,
consideră că politica externă a
Republicii Moldova ar trebui să se
orienteze spre „Europa” (49,7%).

Pentru comparație, doar 21,1% din
respondenți susțin că Chișinăul
ar trebui să își orienteze politica
externă spre Rusia.
În același timp, în opinia a
50,9% din participanții la sondaj,
cele mai mari amenințări externe
la adresa Republicii Moldova sau
a cetățenilor țării noastre sunt
„știrile false, propaganda externă,
războiul informațional și dezinformarea”. Totodată, 24,1% din
respondenți consideră că Rusia
reprezintă o amenințare pentru
Republica Moldova.
În situația în care Republica
Moldova s-ar confrunta cu o
problemă de securitate, arată
sondajul, 35,9% din respondenți
consideră că România ar putea să-i
ofere ajutor. Alți 35,5% din cei care
au participat la studiu consideră
că sprijinul pentru Republica Moldova ar trebui să vină din partea
Federației Ruse.
Trebuie indicat, de asemenea,
că, potrivit sondajului, 30 la sută
din respondenți consideră că acest
sprijin pentru R. Moldova ar trebui
să vină din partea Uniunii Europene.
Agățați de neutralitate
Totodată, 31% din respondenți opinează că soluția pentru

securitatea Republicii Moldova
ar fi independența.
Neutralitatea (neaderarea la
blocurile militare) reprezintă
o garanție a securității pentru
20,6 la sută din participanții la
sondaj.
Unirea cu România ar rezolva problemele de securitate ale
Republicii Moldova doar pentru
13,6% din respondenți. În același
timp, conform rezultatelor sondajului, 13,0% din respondenți susțin că Rusia ar fi o soluție pentru
securitatea statului moldovenesc.
Cele mai mari preocupări sau
amenințări ale societății la adresa Republicii Moldova ar fi, în
opinia a 70,3% din respondenți,
plecarea tineretului/ specialiștilor/ forței de muncă.
Un nou val de COVID-19 ar
reprezenta o amenințare la adresa Republicii Moldova pentru
53,1 la sută din participanții la
studiu.
În același timp, 50,2% din
respondenți consideră că cea
mai mare amenințare la adresa
statului este „lipsa de dreptate”.
Elena Mârzac și-a exprimat
speranța că acest sondaj va servi
drept suport pentru instituțiile
de stat, pentru cercetători, pentru diferite programe, inclusiv
campaniile de informare.

Mapamond

Occidentalii nu își fac multe
iluzii în cazul Afganistanului
Formarea guvernului taliban, dominat de cei mai radicali, la fel ca blocarea evacuării la ieșirea din Kabul, arată
că limitele de manevră ale occidentalilor sunt reduse în
fața noului regim, scrie lemonde.fr. Numirea în posturile-cheie a veteranilor mișcării islamiste, vizați adesea
de sancțiuni ale ONU, este un duș rece și suscită reacții
critice la Washington, precum și în capitalele europene.
După căderea Kabulului, pe 15 august, americanii și europenii au încercat să lege contacte oficiale cu noii stăpâni
ai țării, afirmând că vor să îi judece după „faptele lor”,
formulă consacrată.

Franța acordă cetățenie
pentru 12.000 de lucrători
din prima linie
Franța a acordat cetățenie pentru 12.000 de lucrători ale căror locuri de muncă îi pun în pericol în timpul
pandemiei Covid, prin intermediul unui sistem special,
scrie theguardian.com. Pe lângă accelerarea procesului
de solicitare, care durează în mod normal până la doi ani,
Guvernul a redus și cerința de reședință de la cinci ani la
doi. „Muncitorii din prima linie au răspuns la chemarea
națiunii, deci este corect ca națiunea să facă un pas spre
ei”, a spus ministrul cetățeniei, Marlène Schiappa.

Rusia a trimis avioane
militare în Belarus
Rusia a trimis avioane militare Suhoi Su-30 în vestul
Belarusului pentru a forma un centru de pregătire militară mixt, pentru misiuni aeriene comune şi patrularea
frontierelor celor două ţări, a anunţat miercuri Ministerul
Apărării de la Minsk, potrivit Reuters, citat de agerpres.
ro. Avioanele ruse, al căror număr nu este precizat, au
sosit pe Aerodromul Baranovici. Anunţul survine cu două
zile înaintea începerii unor exerciţii militare comune în
Belarus şi Rusia care au provocat consternare în interiorul
NATO şi în rândul ţărilor Uniunii Europene.
I.G.
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Ce s-a întâmplat
pe 11 septembrie 2001?

P

e 11 septembrie 2021 se împlinesc 20
de ani de la atacurile teroriste din
Statele Unite. O cronologie a zilei de 11
septembrie, de la primul avion care a
decolat din Boston și până la prăbușirea Turnului
de Nord al World Trade Center.

În total, 2.977 de oameni au
fost uciși în atacuri, iar alte sute
au murit în anii următori, din cauza bolilor cauzate de azbestul toxic
din clădirile care s-au prăbușit.
115 țări au deplâns victime (au
pierdut cetățeni) pe 11 septembrie,
în timp ce se estimează că au fost
necesare peste 3 milioane de ore
de muncă pentru a curăța cele 1,8
milioane de tone de moloz, lăsate
în urmă de atacurile teroriste.
Cronologia unei dimineți:
11 septembrie 2001
7:59 am – Zborul American
Airlines 11 (Boeing 767) decolează
de pe aeroportul din Boston, spre
Los Angeles, cu 92 de persoane
la bord.

8:14 am – Zborul United Airlines 175 (Boeing 767) decolează
tot de la Boston, spre Los Angeles,
cu 65 de persoane la bord.
8:19 am – Însoțitorii de bord de
pe zborul AA 11 avertizează personalul de la sol că avionul a fost
deturnat. AA informează Biroul
Federal de Investigații (FBI).
8:20 am – Zborul American
Airlines 77 (Boeing 757) decolează
de la Washington D.C, spre Los
Angeles, cu 64 de persoane la
bord.
8:41 am – Zborul United Airlines 93 (Boeing 757) decolează de
la Newark, spre San Francisco, cu
44 de persoane la bord.
8:46 am – Avionul AA 11, care a
fost deturnat, lovește turnul nordic de la World Trade Center, din

singurul care nu și-a atins ținta, se
îndrepta spre clădirea Capitoliului,
sediul Congresului american de la
Washington. Pasageri și membri
ai echipajului au reușit să zădărnicească planurile teroriștilor.
10:28 am – Turnul nordic de la
World Trade Center se prăbușește,
la 102 minute după ce fusese lovi.
Procesul atacului terorist
s-a reluat la Guantanamo

New York. Toți cei din avion și
sute de oameni care erau în clădire
sunt uciși.
9:03 am – Avionul UA 175, care
a fost deturnat, lovește turnul sudic de la World Trade Center, între
etajele 75-85.
9:37 am – Avionul AA 77 lovește aripa de vest a Pentagonului (Ministerul Apărării) de la
Washington. Toate cele 59 de persoane de la bord și 125 de militari

și civili din clădirea Pentagonului
sunt uciși.
9:59 am – Turnul sudic de la
World Trade Center se prăbușește.
10:07 am – Avionul UA 93 se
prăbușește într-un câmp din localitatea Stonycreek, la aproximativ
240 km nord-vest de Washington,
D.C. Toate persoanele aflate la
bord, pasageri, membri ai echipajului, și cei patru teroriști, au
murit. Se bănuiește că avionul,

Procesul presupusului cap al
atacurilor teroriste, Khalid Sheikh
Mohammed, şi al altor patru acuzaţi (Ammar al-Baluchi, numit şi
Ali Abdul Aziz Ali şi nepot al lui
KSM, Walid bin Attash, Ramzi bin
al-Shibh şi Mustafa al-Hawsawi)
s-a reluat marți, 7 septembrie, la
închisoarea militară de la Guantanamo, în sud-estul Cubei, după
o întrerupere de 18 luni.
Cei cinci bărbaţi, acuzaţi de
„crimă” şi de „acte teroriste”, riscă
pedeapsa cu moartea.
După moldova.europalibera.org
și digi24.ro
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Platon donatorul şi „Solnîşko”
Sau relații patologice în jurnalismul moldovenesc

D

ezvăluirea „bombă” a Nataliei Morari că
tatăl băiețelului ei este controversatul
Veaceslav Platon nu a şocat chiar toată
lumea. Despre relaţia dintre Morari
şi Platon se vorbeşte mai demult, iar primele
zvonuri că micuţul Rem este fiul lui Platon au
apărut cu vreo două luni în urmă. Se creează
impresia că părinţii bebeluşului au pregătit
din timp dezvăluirea „senzaţională” a mameijurnaliste, care s-a victimizat în anunţul său că
este şantajată.

Julieta SAVIȚCHI
Prin această dezvăluire, Natalia Morari nu a făcut decât să
dea apă la moara fugarului de
la Londra şi să arunce o piatră
în noua guvernare care o „şantajează” prin intermediul celor
de la SIS. Felul cum a procedat
Natalia Morari însă nu pare a fi
o consecinţă a activităţii celor
de la SIS, dar se aseamănă mai
mult cu metodele lui Platon care
de câteva luni se tot chinuie să
ne demonstreze că „regina este
goală”.
De fapt, problema nu constă
în al cui tată este micuţul, dar
că cea care l-a adus pe lume s-a
folosit de statutul de jurnalist
independent şi integru la o televiziune independentă finanţată
la greu din bani europeni, ca să
promoveze imaginea amantului
şi a acoliţilor săi, pe de o parte,
şi să o şifoneze pe a celor care nu
erau pe placul iubitului.
„Donatorul” de spermă
Natalia Morari a folosit pe larg
sarcina şi naşterea bebeluşului
pentru PR, asemenea divelor de
la Hollywood. Noutatea că este
însărcinată, problemele de gravidă, retragerea în concediu de
maternitate au fost motive de ştiri
pentru TV 8 şi presa de cancan.
În timp ce majoritatea mămicilor
fac tot posibilul ca să-şi ascundă
pruncii pentru a-i feri de ochiul
cel rău, Natalia Morari a postat
o poză cu el pe reţelele de socializare imediat ce şi-a revenit
după naştere.
Şi chiar dacă nu prea stătea
lumea la rând să afle cine este
tatăl copilului Nataliei Morari,
aceasta a declarat, la vreo trei luni
după venirea micuţului pe lume,
în spaţiul public, că nu cunoaşte
cine este tatăl copilului şi că este
un oarecare donator de spermă.
„Băiatul este Rem Morari. Sunt
multe întrebări despre tată. Pe
de o parte sunt firești atâta timp
cât sunt persoană publică, dar în
același timp, îmi par un pic nu la
locul lor. Rem a avut un tată- donator, pentru că nu toți au posibilitatea să nască în mod obișnuit

și în familie. Am deja 37 de ani și
nu mai voiam să amân nașterea
copilului până voi întâlni bărbatul
visurilor mele”. Așa se întâmplă
că nu la toți le este dat să trăiască
fericirea ca la carte. Femeile trebuie să înțeleagă că fericirea lor
nu trebuie să fie condiționată de
bărbatul de alături. Eu am trăit în
familie divorțată, dar am fost cel
mai fericit copil în lume, pentru
că mă simțeam mereu iubită. Anul
trecut am decis să-mi construiesc propria fericire și l-am născut
pe Rem. Cum va fi mai departe
– viața va arăta”, a fost mesajul
emoţionant al Nataliei.
„Solnîşko”
Fiul Nataliei Morari s-a născut
la mai puţin de zece luni după
eliberarea dubioasă a lui Platon
din puşcărie. Jurnalista de la TV
8 a fost prima care a reuşit să facă
un interviu cu controversatul afacerist, la 29 iulie 2019. Veaceslav
Platon avea un ton familiar, de
parcă s-ar fi cunoscut de ani buni,
i se adresa neprotocolar, per tu,
„Nataşa”, şi chiar cu „solnîşko”
(Soarele meu – n.a.). Ce-i drept,
jurnalista a reacţionat: „Ia ne solnîşko”, iar Platon şi-a cerut scuze.
Tot cu „solnîşko” Platon o dezmierda şi pe soţia sa, fosta miss
Ucraina, Evgenya Tulchevskaya.
Acesta îi trimitea mesaje tandre
din puşcărie şi îi promitea că degrabă vor fi împreună. Doar că,
după ce a scăpat din închisoare,
Platon nu a fost văzut niciodată
cu ucraineanca.
Episodul cu „solnîşko” ne
amintește într-un fel de cazul în
care Alexandr Stoianoglo i s-a
adresat pe un ton prietenos lui
Platon „Slava” atunci când acesta a fost adus încătuşat în biroul
său. După acest caz mai multă
lume și-a dat cu părerea că nu
mai este mult până la eliberarea
lui Platon.
Prima dată Platon s-a scăpat
cu vorba că are un copil pe la începutul lunii mai. Acesta a anunţat grefiera unui magistrat că nu
poate să vină la proces pentru că
trebuie să ducă copilul la spital.
Cei care aşteptau în sala de judecată au rămas uimiţi, deoarece
ştiau că Platon nu are copil mic,
cei doi băieţi ai lui sunt mari şi
pot să meargă singuri la medic.
Pe la începutul lunii iulie, în
spaţiul online apar tot mai multe
postări că relaţia dintre Veaceslav
Platon şi Natalia Morari este mai
mult decât una de prietenie şi că
tatăl copilului este controversatul
afacerist.

La sfârşitul lunii iulie, când
se afla deja la Londra, Platon a
publicat o postare pe pagina sa
de Facebook, în care vorbeşte că
este aşteptat de familie şi anexează o poză cu bebeluşul Nataliei
Morari. Internauţii reacţionează
imediat, comentariile curg gârlă,
iar comentariul inițial este şters
în scurt timp. A urmat mai apoi
un comentariu semnat de Platon
în care îşi cere scuze şi susţine
că a postat poza din greşeală şi
că i-a trimis-o o persoană terţă.
Urmează postarea fugarului de
peste Prut, Mihai Cristian Rizea,
de pe Instagram, în care afirmă
că Natalia Morari a fost văzută de
mai multe ori ieşind dimineaţă
devreme din blocul în care locuia
Platon.
Pe rețelele de socializare s-a
vehiculat și că Natalia ar fi fost
văzută la Londra, după fuga lui
Platon.
Interesele SIS-lui
şi ale lui Platon
Natalia Morari a explicat că a
fost nevoită să divulge cine este
tatăl copilului pentru că ar fi fost
şantajată de SIS. De fapt, prin
aceasta, jurnalista a aruncat indirect o piatră în actuala guvernare.
Printre rânduri, se întrezăreşte
mesajul că, uite, este urmărită de
SIS, şantajată, la fel ca pe timpul
guvernării lui Plahotniuc, că iată
este nevoită să se retragă din televiziune, ceea ce nu s-a întâmplat
nici pe vremea PDM-lui.
Care ar fi interesul SIS-lui ca o
jurnalistă să spună la toţi cu cine
a făcut un copil? Dacă urmărim
emisiunile Nataliei, vedem că în
ultima perioadă au fost invitaţi
aproape toţi fruntaşii de la PAS,
inclusiv şefa statului. În schimb,
cei de la SIS au efectuat câteva
operaţiuni în urma cărora au fost
afectate interesele lui Platon.
Este vorba de reţinerea oamenilor din anturajul afaceristului în dosarul filării magistratei
Angela Bostan, descinderile din
casa de la Malina Mică, în care
a fost descoperit un cuib de troli
de ai lui Platon şi deconspirarea
intenţiei afaceristului de a posta

în spaţiul online un filmuleţ trucat că Maia Sandu ar fi luat mită
de la Ilan Şor.
În orice caz, în serviciul respectiv nu lucrează cei mai proşti
şi ar fi găsit o mie de metode ca
să se afle acest lucru fără ca să
se compromită prin șantaj o jurnalistă.
Declaraţia Nataliei Morari se
încadrează mai mult în felul de
a acţiona al lui Veaceslav Platon
şi în strategia sa de a discredita
cu orice preţ actuala guvernare
cu care se află la cuţite.
„Victima revoluţiilor”
şi de ce se revoltă breasla
Scandalul cu Platon nu este o
premieră pentru Natalia Morari.
De vreo 13 ani, de când a revenit
din Rusia, jurnalista a fost subiectul mai multor scandaluri,
întrecându-i în acest sens pe toţi
colegii de breaslă. De fiecare dată,
s-a victimizat, creându-şi o imagine de jurnalistă corectă care
este persecutată pentru că îşi face
onest meseria.
Prima apariţie a Nataliei Morari în spaţiul public moldovenesc a fost în 2007, când declara
că a fost expulzată din Rusia şi
nevoită să se despartă de soţ,
fiind persecutată de serviciile
secrete ruseşti pentru că a scris
o investigaţie prin care au fost
afectate interesele Kremlinului.
În martie 2008, Natalia Morari a depus o plângere la poliția moldovenească cum că ar fi
primit telefonic amenințări cu
moartea.
Natalia Morari apare în forţă
la evenimentele din aprilie 2009.
Aceasta se află pe linia întâi şi
este văzută la tribune. Ulterior,
Natalia se plânge că i s-a intentat
dosar penal, că îi este frică şi că
a fost plasată în arest la domiciliu. În timp ce au loc acţiuni de
tortură în masă a tinerilor participanţi la revolte, oamenii o cred
şi o compătimesc.
Mai târziu însă ies în vileag
relaţia amoroasă cu Mark Tkaciuk şi complicitatea cu Eduard
Baghirov în organizarea Revoluţiei Twitter. Care a fost interesul

Nataliei? Nu se ştie. Dar se ştie
că principalul beneficiar al răscoalei tinerilor a fost în cele din
urmă Vladimir Plahotniuc care
şi-a făcut apariţia în forţă după
înlăturarea lui Vladimir Voronin. Ulterior, Natalia a lucrat o
perioadă ca moderatoare a emisiunii Fabrika de la televiziunea
oligarhului.
După plecarea de la Publika
TV, Natalia Morari ajunge moderatoare la TV 7 al lui Chiril
Lucinschi cu care leagă o relaţie
amoroasă. Lucinschi figurează în
Raportul Kroll, iar pe numele său
este pornit un dosar penal, iar
relaţia cu Plahotniuc ajunge una
ostilă. Anume în această perioadă Natalia Morari se situează pe
poziţia de luptătoare înflăcărată
împotriva regimului oligarhic al
lui Plahotniuc.
Dar Chiril Lucinschi falimentează, nu mai are bani să finanţeze o televiziune şi astfel apare
proiectul TV 8, finanţat din banii europenilor care şi-au dorit
o televiziune independentă la
Chişinău.
Între timp, Natalia Morari se
implică în mai multe proiecte
pentru mass-media, luând şi diferite premii prestigioase pentru
jurnalişti.
În ultimul an, breasla nu a
putut să treacă cu vederea faptul că TV 8 a promovat imaginea
lui Platon. De ceva timp chiar se
vehiculează că Natalia Morari ar
fi luat bani grei de la Platon. Anume acest fapt a indignat breasla
când Natalia Morari a dezvăluit
cine este tatăl copilului. Nu că a
avut o relaţie cu acesta, dar că
s-a folosit de poziţia avută la o
televiziune finanţată din bani
europeni, că a profitat de încrederea auditoriului şi a promovat
interesele iubitului penal aşa cum
şi-a dorit el, că a făcut parte din
maşinăria unui escroc care a folosit presa în interesele sale, că
nu i-a păsat de colegii din presa
independentă care supraviețuiește din finanțările externe şi care
ar putea să rămână fără proiecte
după ce a compromis o instituție
media plătită din afara țării ca să
fie independentă.
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Agricultorii
așteaptă o
recoltă record
de floareasoarelui
După recolta înaltă la grâu
din acest an, agricultorii se
aşteaptă la o roadă record şi de
floarea-soarelui. Potrivit specialiştilor, recolta medie va fi de
cel puţin 22 de chintale pe hectar, ceea ce va permite fermierilor să bată recordul din anul
2017. În acelaşi timp, recoltarea
în anul curent întârzie cu aproximativ două săptămâni. Pe de
altă parte, experţii susţin că, în
pofida recoltei înalte, preţurile
la uleiul de floarea-soarelui nu
vor scădea ci, dimpotrivă, ar
putea creşte.

Integrarea economică dintre
cele două maluri de Prut,
între vorbe și fapte

L

a finele săptămânii trecute, s-a
consumat, mai puțin luat în seamă de
presă, un eveniment care, acum câțiva
ani, ar fi fost tirajat mult mai intens
de presa moldovenească. O delegație în frunte
cu președintele Parlamentului, Igor Grosu,
care a inclus președinții mai multor comisii
parlamentare, s-a aflat în vizită la București, unde
s-a întreținut cu președinții Senatului și Camerei
Deputaților, cu deputați și senatori români.

Carburanții
se scumpesc
a șasea zi
consecutiv
Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică
(ANRE) a stabilit un nou preț
la carburanți pentru ziua de 10
septembrie. Dacă ieri dimineață
benzina cu cifra octanică A 95
costa 20,61 lei, de azi prețul la
un litru s-a scumpit cu nouă
bani, iar la motorină, cu trei
bani. Astfel, prețul pentru benzina A 95 este de 20,70 lei/litru,
iar pentru motorină – 16,69 lei/
litru. ANRE aduce asigurări că
în formula actuală de formare a
prețurilor nu există posibilități
pentru operatorii de pe piață să
aplice prețuri mai mari decât
cele stabilite de Agenție.

Nord Stram
2 începe să
funcționeaze
din octombrie
Grupul rus Gazprom intenţionează ca luna viitoare să
înceapă să livreze gaze naturale
prin gazoductul Nord Stream 2,
una din cele mai controversate
conducte de gaze din lume, au
declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.
Potrivit acestor surse, Gazprom
vrea să înceapă să livreze gaze
naturale prin Nord Stream 2 începând cu data de 1 octombrie.
Momentul exact în care vor
începe livrările de gaze către
reţeaua de conducte din Europa depinde însă de o decizie a
Autorităţii de reglementare din
Germania.

Săptămânal independent

Ion CHIȘLEA
Vizita nu s-a bucurat de o atenție deosebită nici în presa din România, preocupată de criza din
Partidul Național Liberal aflat la
guvernare, chiar zilele acestea consumându-se o moțiune de cenzură
împotriva guvernului Câțu. Deși
moțiunea nu a trecut, situația politică internă la București rămâne
încă destul de tulbure.
Cât privește presa moldovenească, aceasta nu a primit nici
un indiciu nou, care să merite a fi
reflectat pe larg or vizita s-a consumat fără declarații memorabile
sau identificarea unor noi proiecte,
care să sporească interesul publicului larg.

în acest mandat vor duce asemenea
inițiative până la bun sfârșit, ca să
schimbe spre bine viața oamenilor,
și vor fi lansate altele noi.
În cadrul vizitei a fost reconfirmată intenția organizării unei
ședințe comune de guvern, anunțată anterior.
Totuși, la modul concret, publicul larg nu a aflat prea multe,
ce fel de proiecte urmează a fi implementate și când.
Săptămâna aceasta, și ministrul
de Externe, Nicu Popescu, a făcut o
vizită la București, unde iarăși s-a
vorbit despre comunitatea de limbă, cultură și istorie, colaborarea
bilaterală, aprofundarea relațiilor,
integrarea europeană a Republicii
Moldova prin România etc. Altfel

Potrivit ministrului Afacerilor
Externe al României, ar putea fi
extinse domeniile de aplicabilitate
a acordului și, în același timp, să
fie mai eficient.
„Vom lucra și la mecanismul
de implementare în așa fel încât
aplicarea acestui acord să fie mai
rapidă, sustenabilă și vizibilă în
același timp, pentru a asigura
impact mai bun pentru aceste
proiecte pe care le vom finanța în
Republica Moldova”, a adăugat
Bogdan Aurescu.
Cât despre suma care va fi alocată de Guvernul României pentru noul acord, ministrul român
a spus că nu s-a ajuns încă la o
decizie finală, dar este examinată
„posibilitatea de a crește această
sumă, cel puțin până la nivelul de
100 de milioane de euro, care era
inițial prevăzută”.
Este o sumă destul de mare,
este însă puțin probabil că va fi
absorbită în întregime de partea
moldoveană.
Totuşi, cu ajutorul acestor resurse s-a reuşit renovarea a peste
1.000 de grădinițe, instituții școlare etc. Totodată, s-au alocat şi
bani pentru alte proiecte, inclusiv
pentru faza iniţială a gazoductului

de pe bursele europene de profil,
atunci când va fi mai avantajos. De
fapt, aceasta e misiunea conexiunii
energetice spre vest: să excludă
posibilitatea șantajului energetic,
pe care Rusia îl aplica frecvent, din
cauza că era singura sursă disponibilă de gaz pentru moldoveni.
Totuși, acest proiect, dar și cel
de interconectare a rețelelor electrice Isaccea-Vulcănești-Chișinău,
în desfășurare, au mai degrabă o
importanță strategică decât de intensificare a relațiilor economice
dintre cele două maluri ale Prutului.

Iaşi-Ungheni-Chişinău.

să unească Chișinăul cu Iașiul și, în
perspectivă, cu Bucureștiul.
În acest sens, chiar există un
proiect, elaborat de ONG-ul de la
Chișinău, Institutul de Dezvoltare
și Expertiză a Proiectelor, IDEP
Moldova, care de vreo trei ani promovează inițiativa Moldova-vrea
autostradă. Iurie Calestru, unul
din promotorii proiectului, a avut
vizite nenumărate atât la Bruxelles,
cât și la București, Kiev și Chișinău. În capitala UE chiar a primit
promisiuni de finanțare a proiectului promovat, care prevede construcția unei autostrăzi de la Iași
spre Chișinău și, mai departe, spre
Odesa. Pe partea românească este
deja în proces de implementare, la
diferite stadii, construcția autostrăzii Târgu-Mureș-Iași-Ungheni
(autostrada Unirii), care prevede
aducerea magistralei rutiere până
la nord de orașul Ungheni, inclusiv
construcția unui pod. Însă, potrivit
lui Calestru, pentru ca proiectul
să obțină finanțări din partea UE,
trebuie ca acesta să fie inclus în
planul de guvernare de la Chișinău.
Însă, până acum, în acest plan este
inclusă doar construcția podului
de la Ungheni.

Autostrada nu este
o prioritate pentru
guvernul Gavriliță
Pentru acestea sunt necesare
altfel de proiecte. Spre exemplu,
o integrare a pieței de capital moldovenești cu cea românească prin
deschiderea unei filiale a Bursei de
Valori București, ceea ce ar crea
condiții pentru sporirea investițiilor private de pe malul stâng al
Prutului pe cel drept, și invers. Alt
proiect, care ar consolida relațiile
dintre cele două părți divizate momentan ale spațiului românesc, ar
fi construirea unei autostrăzi care

„Avem foarte multe
de făcut”
Ulterior, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei Economie Buget
și Finanțe, a menționat pe pagina
sa de Facebook că, în plan bilateral,
este foarte mult de lucru, fără însă
a intra în detalii.
„Dis-de-dimineață am avut
două întrevederi cu omologii mei
din Camera Deputaților și din
Senatul României. Avem multe,
multe de făcut. Așteptările oamenilor sunt mari și timp nu avem.
Oamenii au așteptat prea mult”,
menționa acesta.
În aceeași cheie el a menționat
că trebuie recuperat foarte mult în
relația cu România, ca oamenii să-i
vadă beneficiul, și că nu trebuie să
ratăm acest moment unic.
„Legendara conductă de gaze
naturale dintre România și Republica Moldova este un proiect
care a apărut în discuții încă de pe
timpul premierului Tarlev. Și s-a
tot mișcat cu viteza melcului. De
atunci am avut 10 prim-miniștri
(nici nu mai număr interimarii) și
tot nu e dus până la capăt”, amintește președintele comisiei. El nu
a enumerat toate proiectele din
energetică, infrastructură, investiții și antreprenoriat, armonizare
legislativă, educație și cultură, cooperare bilaterală etc., care puteau
fi realizate demult, însă a promis că

spus, aceleași declarații, pe care le
auzim de peste un deceniu, însă
care încă nu s-au materializat,
decât cu mici excepții.
Încă 100 de milioane de
euro din partea României,
capacitatea de absorbție
e sub semnul întrebării
Unul din rezultatele concrete
ale deplasării lui Popescu la București poate fi considerată înțelegerea prealabilă în vederea încheierii unui nou acord de asistență
nerambursabilă, acordată Republicii Moldova de către România,
care s-ar afla într-o fază finală de
redactare, potrivit ministrului
Afacerilor Externe al României,
Bogdan Aurescu.
„Așa cum am discutat deja
în timpul vizitei la Chișinău din
23 iulie cu doamna președintă
Maia Sandu, cu doamna Gavrilița, chiar înainte să fie desemnată
ca prim-ministră, acest acord va
integra și protocoalele adiționale
care au fost deja încheiate. Până în
prezent, au fost deja încheiate și au
intrat în vigoare cinci protocoale
adiționale”, a precizat Aurescu.

Proiectele de
interconectare energetică
se mișcă cu pași de melc
Dincolo de această finanțare,
nu prea există realizări importante pe agenda bilaterală decât
în domeniul energetic, care, deși
într-un ritm extrem de lent, totuși s-a mișcat înainte. Astfel, pe
moment există conducta de gaz
Iași-Ungheni-Chișinău, care însă
nu poate fi utilizată la capacitate
maximă din cauza că presiunea
gazelor pe partea românească
este mai mică decât în sistemul
moldovenesc. Este, prin urmare,
necesară o stație de comprimare,
care era planificată să fie dată în
exploatare în 2022. Chiar și așa, nu
se știe când sau, în general, dacă
Republica Moldova va consuma
gaze românești dat fiind faptul că
volumul acestora este destul de
redus și mai scump, în prezent,
decât al celor rusești. Nu ar fi o
problemă, pentru că prețul s-ar putea schimba în viitor și Republica
Moldova ar putea achiziționa gaze,
dacă nu din România, cel puțin
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Cronica unui Scena politică
și jocurile de culise
faliment
anunțat
Bula Biden s-a spart chiar
mai devreme decât se așteptau
cei mai sceptici comentatori
ai vieții politice din SUA. Și
nu e vorba doar de catastrofa
umanitară din Afganistan, provocată de retragerea intempestivă și nechibzuită a trupelor
americane. Presa critică îndăAdrian CIUBOTARU
rătnicia și șovăielile, inepțiile
și schimbările iuți de macaz ale
președintelui. Ultimele două se
traduc prin modul în care administrația Casei Albe își promovează
acum marile strategii economice.
Inițial, Biden și tovarășii lui propuneau investiții de un trilion de dolari în proiecte de infrastructură, menite să dea un nou
start economiei, să creeze numeroase locuri de muncă, să rezolve
o serie de alte probleme. Acum se vorbește însă și de un Plan de
Reconciliere bugetară care amintește izbitor de programul Marea
Societate, un eșec răsunător al democraților din anii ’60 ai secolului trecut. Planul ar costa și mai mult, vreo 3,5 trilioane de dolari,
dar perspectivele lui sunt la fel de pâcloase ca și fumigena propagandistică în care a fost învelit: extinderea sistemului educațional,
creșterea cheltuielilor publice pentru sănătate, indemnizații mai
mari pentru familiile cu copii, lupta cu încălzirea globală. Republicanii au susținut, în mare, investițiile în infrastructură, dar
nu vor susține în niciun caz Planul de Reconciliere, întrucât în
spatele acestuia nu stă creșterea economică reală, ci, după cum se
întâmplă în toate guvernările cu iz socialist și populist, în creșterea corespunzătoare, dacă nu cumva disproporționată, a taxelor
și impozitelor. Chiar și unii colegi de partid ai lui Biden (de pildă,
senatorul Joe Manchin) se opun ideii.
SUA a atins recordul istoric la datorii: 28,7 trilioane de dolari.
Casa Albă dă fisuri și din ele se scurge un lichid urât mirositor.
Partidul aflat la putere e dominat de inadecvați, agitat de aventurieri și sfâșiat de tendințe divergente în interior (aripa mai moderată și aripa radicală, întruchipată de personaje precum Alexandria Ocasio-Cortez). Inflația e în plin galop. Capac peste toate
e criza din Afganistan, care a dezvăluit parcă toate contradicțiile
lăuntrice, proasta coeziune și amatorismul noii administrații:
pripa cu care s-a fugit din Kabul s-a îmbinat, cretin și criminal, cu
tărăgănarea procesului de acordare a… vizelor pentru refugiații
afgani, victime nu atât ale talibanilor, cât ale iresponsabilității și
incompetenței americane. Erorile denotă din ce în ce mai mult un
caracter general și puțini sunt cei care dau vina doar pe demnitari
izolați precum Secretarul de Stat Blinken, insul din spatele isprăvii cu vizele.
***
În acest context (puțin spus: alarmant) s-a trezit și mass-media. Publicul intelectual și scriitor (în primul rând, jurnaliștii și
publiciștii) al Americii se desolidarizează de Biden & Co. Presa care a acceptat anul trecut toate radicalismele posibile doar
pentru a-i face pe alegători să voteze împotriva marelui clovn
culege acum primele roade ale elanului ei schimbist-machiavelic.
Cele mai prestigioase publicații și posturi TV au tras, ușurate, apa
după Trump, dar Biden pare să le dea acum bătăi și mai mari de
cap. De fapt, chiar această elită progresist-activistă, care domină
presa și creează cu adevărat opinia publică în America, se află în
miezul problemei. Este și ea o cauză pentru care lucrurile merg
așa cum merg, adică din ce în ce mai prost.
E o elită care, în avântul ei „umanist“ și „justițiar“ (să nu
excludem însă și alți factori: imaginea, ratingul, toate însemnând bani într-o societate dominată de media precum cea
americană), a provocat unele dintre cele mai mari scandaluri
politice în SUA – deseori, din nimic. Le-a provocat și anul
trecut, radicalizând societatea și adâncind niște clivaje primejdioase. Trump trebuia să plece, dar nu așa. Altă cale însă pare
să fie imposibilă pentru moment în America. Dezbaterea calmă,
vectorul empiric al analizei, argumentul realității, despărțirea
doctrinarului de umoral, toate acestea par să nu mai fie accesibile publicului de dincolo de ocean. Nimeni nu învață nimic
din greșeli, erorile din trecut se repetă în prezent, dar la o altă
scară și cu urmări mult mai grave. Isteria și psihoza rentează,
deci se promovează, iar bunul-simț și moderația sunt privite ca
niște anacronisme.
Un ziarist afirma deunăzi în „The New York Times“ că America
are nevoie de politici „mai de centru“. Ar fi curios să aflăm dacă
același publicist și-a citit ziarul anul trecut, de exemplu, edițiile
din vară?

P

Mircea V. CIOBANU
Niciun alt domeniu public
(decât teatrul însuși) nu este
atât de vizibil. E o condiție
sine qua non a jocului, nu un
capriciu al forțelor obscure. Nu
te poți ascunde. Orice tentativă de a-ți tăinui intențiile
și faptele se penalizează. Mai
mult, fiecare spectator e un
mic (dar capricios) Stanislavski și poate să-ți strige în orice
moment, după orice declarație,
sau mișcare neconvingătoare: „Не верю!” Și acest Toma
Necredinciosul nu poate fi
ignorat. Fie că joci onest, fie
că joci spectaculos, gâdilindu-i
dorințele.
Noua guvernare (acum, privită în bloc indestructibil: președinție, parlament, guvern)
s-a grăbit să renunțe la angajările unor demnitari publici
prin concurs. Să decidă într-un
tradițional joc de culise, nu în
avanscenă, în văzul tuturor.
Fripți cu zeamă de la foc (când
foștii aliați – în realitate, oponenții principiali – au deturnat
câteva concursuri într-un mod
ticălos), ei suflă și în chișleagul
din beci. Dar este oare acesta
un motiv de a renunța definitiv la testări, necesare oricărei
selecții? Mai ales că, oricum,
concursurile există: deputații
sunt aleși prin sufragiu universal; miniștrii sunt evaluați
după fapte, experiență, loialitate, criterii politice și profesionale, înainte de a fi propuși.
Solicitarea diplomei de studii,
a CV-ului, a cazierului judiciar
sau a permisului de conducere
pentru angajarea unui șofer
sunt deja testări. Adevărat,
discrete.
Dacă vorbim de concursurile
publice, cu participarea la evaluare a unui segment larg al societății, într-un anume sens noi
încă nu suntem gata pentru ele.
Avem prea multe testări organizate astfel, încât să fie promovat omul necesar, nu omul
potrivit. Ori, dimpotrivă, prin
concurs poate să fie debarcat
un individ incomod, pe care
legislația muncii nu îți permite
să-l concediezi, pur și simplu.
În anumite cazuri, concursurile
pot doar să dăuneze.
Toate limpezi până aici, dar
lumea cere schimbări (pentru
asta au votat!) și guvernarea e
grăbită. În esență, se produce
o revoluție instituțională, deși
noua putere a fost promovată
prin metode pașnice, prin alegeri. Iar orice revoluție implică

olitica e modelul clasic al jocurilor de rol.
Nimeni nu se naște politician și, oricâtă
experiență ori bună intuiție ar avea fiecare
actor, tot ce se întâmplă pe scena politică
(metafora nu e accidentală) e pentru prima oară.
Orice acțiune e un exercițiu de performance,
produs sub ochii spectatorului, chiar dacă l-a
precedat o anume fază preparatorie sau repetiție
discretă.

soluții neordinare, dureroase,
uneori violente (sau provocând
reacții violente). Dar dacă ai
la dispoziție toate pârghiile (și
majoritate în toate comisiile de
concurs), de ce nu ai continua
noua tradiție democratică?
Riscuri oricum sunt mai puține, iar pârghii – suficiente (inclusiv, instrumente de control).
Concursurile, într-o societate democratică, mai ales în una
tânără, mai au un avantaj: ele
pot fi paratrăsnet/ amortizator,
în caz de eșec (același lucru se
referă și la audițiile publice,
înainte de a adopta legi ce nu
țin cont de replicile opoziției). Las la o parte mecanismul
propriu-zis al concursului (nu
e imposibil să creezi un regulament eficient, care ar diminua
riscurile), dar vreau să menționez un detaliu: anunțarea din
timp a oricărei intenții, inclusiv a candidatului la o funcție
sau alta, condiție valabilă
pentru toate concursurile, e un
avantaj, nu un risc. Nu vorbesc
de secretari, șefi de cabinet
sau alte funcții tehnice, aici
jurnaliștii exagerează: aceste
funcții nu trebuie să fie obținute prin concurs, ele trebuie
să fie la discreția șefului, să fie
compatibil și – important – de
încredere.
Mă refer la demnitarii publici, la cei din scenă. La cei cu
putere decizională. Aici, orice
s-ar întâmpla și oricât de bune
vor fi candidaturile alese, ele
vor suscita interes și comentarii. E preferabil să se întâmple
înainte de numire. Candidații,
conform etimologiei cuvântului, să umble mai întâi pe
podium îmbrăcați în alb, să-i
vadă societatea, jurnaliștii de
investigație, ONG-urile, oponenți; să-i radiografieze, să-i
comenteze, să sugereze, să
Caricatura la gazetă

Dacă vorbim
de concursurile
publice, cu
participarea la
evaluare a unui
segment larg al
societății, într-un
anume sens noi
încă nu suntem gata
pentru ele. Avem
prea multe testări
organizate astfel, încât
să fie promovat omul
necesar, nu omul
potrivit.

avertizeze... Iar cei care îl vor
numi – să fie siguri că alegerea
e cea mai potrivită.
Dacă un concurs e făcut
după toate regulile, iar la
evaluare participă o echipă
largă de evaluatori (inclusiv
societatea civilă, opoziția și
mass-media), e mai ușor să
suporți eventualul eșec. Dacă
îl numești direct tu, cel de la
guvernare, trebuie să-ți asumi
și toate eșecurile. Mai mult: ele
se vor proiecta direct pe imaginea întregii guvernări. Dacă
îl numești discret, prin jocuri
de culise, creezi un mecanism
care, în cazul în care puterea se
schimbă, va juca împotriva ta:
oponenții vor proceda la fel. Și
tu tocmai veniseși să spui că de
azi înainte va fi altfel...
Dar, în fine, pentru privitorul dintr-o parte, aici nu e decât o scenă din spectacol. Dacă
protagoniștii vor obține performanțele anunțate, secvențele
neinspirate vor fi uitate. Iar
dacă nu, va însemna că toate
au fost prost gândite.
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Afaceri bisericești în Spitalul Clinic Bălți
Construcție neautorizată, vânzare și servicii cu plată, cu chirie gratuită

C

e spital moldovenesc funcționează în
prezent fără o biserică deschisă pe
teritoriul său? Spitalele pot funcționa
fără tomografe, fără echipamente
și laboratoare moderne, dar aproape toate
instituțiile medicale bugetare au un colț pentru
reprezentanții unui cult religios. Spitalul Clinic
Bălți nu face excepție aici, iar pe teritoriul său
există două biserici aparținând aceleiași familii
din Bălți.
Biserica Sf. Panteleimon
pe pagina oficială arată
că face parte din
Spitalul Clinic Bălți
După cum au înțeles deja mai
mulți cititori, vorbim despre starețul Bisericii Sf. Panteleimon,
Anatol Spătaru, și despre fostul
deputat de la Platforma DA, Arina
Spătaru. În prezent, familia Spătaru construiește o nouă biserică
pe un teren din scuarul Spitalului
Clinic, cu suprafața de 155 mp în
clădirea administrativă a Spitalului Clinic Bălți și 30 mp în clădirea
Clinicii ginecologice.
Ambele spații, atât în s pital,
cât și în clinica ginecologică, sunt
folosite de familia Spătaru pentru a vinde lumânări, icoane, comanda rugăciuni și slujbe. Pentru
toți cei care nu cred în medicina
autohtonă, se oferă o gamă largă
de amulete, cărți de rugăciune,
precum și „apă sfințită” dintr-un
recipient mare zincat.
În ciuda faptului că Biserica
Sf. Panteleimon nu plătește chiria spitalului Bălți, veniturile magazinului bisericii pot ajunge cu
ușurință la mii de lei pe zi. Și asta
fără a lua în considerare veniturile
obținute din servicii plătite, precum „servicii funerare”, botezuri
sau nunți. Și, după cum putem
vedea în fotografie, la magazinul
bisericii de la spital, totul este
foarte serios cu calculul banilor
câștigați pentru rugăciuni, unde,
în unele zile vedem doar pentru
rugăciunile mijlocitorului lui
Dumnezeu pe pământ, părintele
Anatol, oamenii dau mai mult de
1000 de lei.
Lista prețurilor stabilite de
cetățeanul de onoare din Bălți,
episcopul Markel, poate fi găsită
într-un document din biserica Sf.
Panteleimon, situat în Corpul Administrativ al Spitalului Clinic.
Astfel, primind o încăpere
complet gratuită de 155 mp de
la spitalul din Bălți, biserica Sf.
Panteleimon vinde servicii:
• botezul – 500 de lei,
• slujba (la domiciliu) de înmormântare a decedatului – 300
de lei, în biserică – 400 de lei,
cu plecare la cimitir – 500 de lei,
• sfințirea unei mașini – 200
de lei, sfințirea locuinței – 200300 de lei, sfințirea unei fântâni
– 250 de lei.
• cununia – 500 lei.
O astfel de listă incompletă a
serviciilor plătite poate fi obținută
la Spitalul Clinic Bălți din biserica
Sf. Panteleimon.
În plus, există o propunere comercială unică pe care nicio altă
biserică din oraș nu o va putea
oferi – parohul acestei biserici

poate merge personal la pacienții grav bolnavi contra cost. Toate
acestea sunt înregistrate în dovezi
audio și video.
Pe lângă hrana spirituală,
biserica Sf. Panteleimon oferă
vizitatorilor spitalului Bălți un
alt produs comercial – vânzarea
plăcintelor tradiționale moldovenești, la prețul de 12 lei fiecare.
Zeci de vizitatori sau angajați ai
spitalului sunt gata să confirme

aceste informații. Desigur, nu merită nici măcar să vorbim despre
controale, precum și despre certificate de la serviciile sanitare
Bălți, care de zeci de ani trec cu
vederea astfel de încălcări.
Lângă incinta bisericii există o
altă cameră în clădirea administrativă a spitalului, oferită pentru
nevoile conducerii bisericii:
În ce condiții
este închiriat localul?
Trebuie admis că toate încercările de a înțelege legalitatea aflării
bisericii Sf. Panteleimon pe teritoriul Spitalului Clinic Bălți s-au
încheiat fără un rezultat concret.
Cererile în scris, precum și apelurile telefonice, nu au furnizat
informații despre existența unui
contract între parohul Anatol Spătaru și Spitalul Clinic Bălți.
„Legea nu este pentru noi”
Pe lângă faptul că Spitalul
Clinic Bălți oferă 154 mp pentru
utilizarea gratuită de către familia
Spătaru, putem constata prezența
unei anexe neautorizate.

Anexa are aproximativ 5 metri
lățime și aproximativ 14 metri lungime. Toate acestea oferă 70-80
mp în plus. În plus, putem vedea
o altă anexă aparținând bisericii
Sf. Panteleimon, situată în deschiderea încă neterminată a noii
clădiri.
În clădirea neterminată a spitalului, există o bucătărie în toată
legea a bisericii Sf. Panteleimon.
De asemenea, este demn de
remarcat faptul că, în ciuda absenței unui contract de închiriere
clar între conducerea spitalului
și biserica Sf. Panteleimon, la
momentul redactării acestui articol, familia Spătaru a acumulat
o datorie serioasă de 95.000 de
lei pentru utilități. Toate aceste
datorii s-au acumulat de-a lungul
anilor, dar avocații spitalului Bălți
nu iau nicio măsură.
Ce altă biserică este capabilă
să-și anunțe serviciile chiar la

spitalului ne-au oferit informații
despre datoria totală de 95.000
de lei a bisericii Sf. Panteleimon
pentru Spitalul Clinic Bălți.
Apoi am luat legătura cu juristul spitalului, Valerie Bilici,
pentru a afla în ce condiții se
află biserica St. Panteleimon pe
teritoriul clădirii administrative
a unei instituții medicale. Într-o
conversație telefonică, domnul
Bilici a spus că există un anumit
contract și nu poate ști de ce nu
se află pe site-ul spitalului. De
asemenea, juristul a spus că nu
există revendicări legale în legătură cu datoria de 95.000 de lei,
care este între biserică și spital.
I-am telefonat totuși parohului
bisericii Sf. Panteleimon, Anatol
Spătaru, pentru a-i pune o serie de
întrebări. Ca răspuns la întrebările
noastre, Anatol Spătaru a spus că
se află în incinta spitalului Bălți
pe baza unui contract semnat în

pragul morgii din Bălți? Desigur,
biserica Sf. Panteleimon. Nu este
pe deplin clar cine din conducerea
spitalului a dat acordul pentru o
astfel de reclamă, dar, fără îndoială, loialitatea administrației
spitalului față de plasarea unei
reclame pentru biserica lui Anatol
Spătaru pentru efectuarea serviciilor religioase plătite este mai
mult decât evidentă.

urmă cu aproximativ 20 de ani,
când spitalul avea statut republican. Faptul că timp de aproape
20 de ani spitalul este municipal
și, pentru a reînnoi contractul, a
fost necesar să punem problema
pe ordinea de zi a consiliului municipal, nu l-a deranjat pe starețul
bisericii Sf. Panteleimon.
S-a pus o întrebare despre legalitatea anexei, disponibilitatea autorizațiilor pentru clădire. La care
s-a răspuns că Anatol Spătaru nu
a primit niciun document pentru anexă, întrucât nu construise
nimic.
S-a întrebat dacă biserica din
interiorul spitalului va fi închisă
la finalizarea construcției bisericii
din scuar. La care s-a răspuns că
după finalizarea construcției bi-

Dreptul la replică
Pentru a obține un răspuns oficial din partea conducerii spitalului, am încercat să o contactăm
telefonic pe vicedirectoarea spitalului, Ala Condrea. Din păcate,
nu am primit răspunsuri la apelurile noastre. Apelurile la recepția

sericii de pe stradă, biserica din
interiorul spitalului va continua
să funcționeze (Având în vedere
veniturile magazinului bisericii
din spitalul Bălți, un astfel de
răspuns de la Anatol Spătaru nu
pare surprinzător).
Concluzii
Într-un stat de drept, relația
dintre conducerea Spitalului Clinic Bălți și conducerea Bisericii
St. Panteleimon s-ar fi soldat
cu o serie de dosare, cu amenzi
grele și, eventual, condamnări la
închisoare. Materialul nostru se
bazează pe opinia autorului cu
privire la evenimentele de mai
sus, deci putem suspecta doar o
încălcare a legii în anumite puncte, așteptându-ne de la autoritățile competente să stabilească
încălcări. Modul în care conducerea spitalului nu observă încălcări evidente vorbește despre
incompetența sau corupția lor.
Aici, managerii spitalului trebuie
să decidă singuri ce formulare
a acțiunilor lor li se potrivește.
De asemenea, se remarcă acoperirea construcțiilor ilegale de
către structuri care ar trebui să
monitorizeze astfel de acțiuni. De
ce atât conducerea anterioară a
primăriei, cât și cea actuală, nu
reacționează deloc la ilegalitatea
acestor prelungiri, în condițiile
în care până în 2019 spitalul avea
statutul de „municipal”? În acest
caz, se remarcă în special faptul
că legea nu se aplică „persoanelor
speciale” și, dacă se efectuează
o anchetă, va fi o acțiune formală, unde, ca urmare, va exista un
protocol pentru dezabonare cu o
listă zero a persoanelor vinovate.
Dacă este nevoie sau nu de o
biserică pe teritoriul spitalelor
moldovenești este o întrebare
dificilă la care nu există un singur răspuns. Cu toate acestea, în
condițiile în care biserica primește
spații gratuite, aceasta ar putea
oferi servicii gratuite în schimb.
Dar biserica Sf. Panteleimon de
la Spitalul Clinic Bălți este o întreprindere exclusiv comercială
creată pentru a pompa banii.
Dacă conducerea spitalului
Bălți ar fi fost de acord cu un
contract de închiriere real cu reprezentanții bisericii, clerul ar fi
plătit cu ușurință 100 de lei pe
metru pătrat pe lună, având în
vedere veniturile lor. Asta ar oferi
spitalului un profit suplimentar de
15-20.000 de lei în fiecare lună.
Cu toate acestea, după cum putem
vedea, din serviciile religioase nu
se plătesc impozite pe profit deși
acestea aduc beneficii uriașe, cum
ar fi obținerea chiriei gratuite, patronajul publicitar și monopolul
serviciilor.

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.
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de atitudine

Pentru un jurnalist care se respectă este
importantă aprecierea cititorilor

Julieta SAVIȚCHI
În primăvara anului 2018,
am mers să fac filmări la casa
lui Constantin Ţuţu de pe strada
Grenoble. Până atunci nu s-a
mai scris despre asta. Informaţia o aveam de la un taximetrist.
Am făcut filmări de pe un drum
public, nu am pus un deget pe
proprietatea cuiva. Dar am fost
reţinuţi, ameninţați cu arma de
foc. Apoi timp de 40 de minute am stat blocaţi cu armele
ţintite spre noi. Zona a fost
înconjurată imediat cu boevici
de ai lui Ţuţu. Am fost numită,
ameninţată, umilită, am avut
nevoie de îngrijiri medicale.
Am crezut că o să ne facă acolo
capătul. Răscolisem un cuib de
viespi, legătura lui Ţuţu cu Vova
Mardar, unul din cei mai mari

contrabandişti ai ţării, vecin cu
deputatul sportiv. Pe urmă am
aflat că Mardar ar fi dat ordin
să fim lichidaţi. Oricum, investigaţia a fost publicată.
Am scris plângere la Poliţie,
dar a fost respinsă. La fel şi de
Procuratură. Apoi şi de judecătorul de instrucţie, Sergiu
Bularu, care a făcut sedinţa de
judecată în lipsa mea şi m-a
acuzat că nu am dat curs citaţiei, deși nu primisem niciuna.
Acum dosarul e pe rol la CEDO.
Dar altceva vreau să spun:
Nicio organizaţie neguvernamentală de mass-media NU
A REACŢIONAT! Nu s-a luat
nicio atitudine. Nu zic, au fost
vreo două ştiri în presă, am
primit mesaje de susţinere de
la jurnaliştii cu care comunicam. Dar pentru mine ar fi fost
atunci foarte important să am o
susţinere din partea organizaţiilor mass-media, să mă simt în
siguranţă, să ştiu că sunt ONG
de media care mă vor apăra
pe mine şi pe membrii familiei
mele. Eram în pericol, era în
plină guvernare a PDM.
În schimb cineva menajat de
aceste organizaţii a fost susţinut

la greu, în privinţa sa s-a luat
atitudine doar în baza unor declaraţii, i s-au dat premii pentru
curaj.
Nu am luat niciodată bani,
nu am lustruit imagini contra
plată, cu toate că am fost acuzată de aceasta. Ducem un trai
modest, aproape că nu avem un
automobil (când aveam nişte
economii, am preferat să-mi
cumpăr o dronă). Dar sunt
mulţumită de ceea ce am. Şi nu
am folosit niciodată job-ul ca să
mă îmbogăţesc. Mi s-au propus
şi mie anume remunerări ca
să scriu sau să nu scriu ceva.
Odată am fost invitată şi la un
viţel umplut! Dar am rămas pe
poziţia mea. Şi nu am primit niciodată premii pentru curaj sau
alte premii speciale. Şi nici nu
am nevoie. Pentru un jurnalist
care se respectă este importantă
aprecierea cititorilor.
De ce scriu toate acestea?
Pentru că azi am primit o palmă
dureroasă. O palmă aplicată
jurnalismului independent. O
palmă dată credibilităţii jurnalistice de cineva care a primit
diferite premii, inclusiv pentru
curaj.

Unde-i miliardul!?

Doru PETRUȚI
Întotdeauna a fost o problemă cu dimensionarea corectă a
așteptărilor, iar capacitatea de
a învăța din trecut a fost cam la
nivelul memoriei peștelui din
acvariu.
Acolo unde moldovenii și-au
pus cea mai mare încredere, de
regulă, tocmai ăia i-au dezamăgit, furat și fentat cel mai mult.

Să nu credeți că lucrurile astea
sunt legate doar de politică/
politicieni. În trecutul nu prea
îndepărtat, Banca de Economii
era în permanență pe locul I
în topul preferințelor oamenilor, a încrederii, utilizării etc.,
chiar și după prima devalizare.
Fix aceleași lucruri sunt valabile legat de companii de telefonie mobilă, mezeluri, jurnaliști
și orice topuri ați dori să faceți.
Dincolo de telenovela de
care societatea avea cel mai
mult nevoie acum, eu personal
respect dreptul oricărui om de
a face copii cu oricine de pe
această planetă, inclusiv dacă
ar fi vorba de cel mai sinistru
terorist. nimeni nu trebuie ju-

decat pentru alegerile legate de
viața personală, mai ales dacă e
vorba despre copii. Atâta timp
cât îți asumi, fiecare trebuie să
fie liber și ferit de orice judecăți în privința alegerilor din
viața personală.
Partea de conduită publică/
profesională însă ne privește
pe mai mulți, de la lecțiile de
comportament, lecțiile de jurnalism, moralitate, democrație,
valori nu știu de care, baricade și alte cele. Cred că este o
întrebare publică legitimă: UNDE-I MILIARDUL!? (campanie
în care personal recunosc că
am crezut un pic, ca un pește
din acvariu).

Nu trebuie să răspundă câteva sute
de oameni pentru alegerile unuia

Mariana COLUN
Un punct de vedere, poate
nepopular. Ceea ce a declarat
ieri Natalia Morari, după mine,
trebuie să aibă consecințe pe
mai multe planuri. În primul
rând, eu n-aș felicita-o pentru
curaj, pentru că a anunțat despre relația cu un interlop abia
când a fost, după cum spune
ea, șantajată. Dacă anunța la
începutul acestei relații și se
retrăgea din formatul de emisiune pe care o prezenta, chiar

era demnă de tot respectul. Din
păcate, îmi vine greu să îmi
imaginez ce viitor ar putea avea
în jurnalismul serios, pentru
că și-a pierdut credibilitatea,
indiferent de meritele pe care
le are și de curajul de care a dat
dovadă nu o dată. De asemenea, îmi pare sincer rău pentru
colegii ei care nu au știut despre
această relație și care sunt nevoiți să suporte niște consecințe
pentru nimic, ei nu au greșit, ei
doar și-au făcut munca. Despre
umbra de neîncredere care cade
peste întreaga breaslă, cred
că se exagerează. Trebuie să
distingem orzul de grâu. Nu trebuie să răspundă câteva sute de
oameni pentru alegerile unuia.
În al doilea rând, dacă
Natalia Morari într-adevăr a
fost șantajată de SIS așa cum
declară, cred că trebuie să

zboare niște epoleți și să fie dați
afară din sistem niște oameni.
Este inadmisibilă ingerința în
viața privată a oricui, fie politician, fie simplu funcționar
sau jurnalist. De unde are SIS
probe despre paternitatea cuiva
este alt subiect și de ce această
informație ar avea de a face cu
securitatea țării tot n-am înțeles. Ecuația asta are prea multe
necunoscute.
Cât despre ura pe care am
văzut-o turnându-se în valuri de sub degetele a sute de
comentatori pe grupuri, mi se
pare mult prea mult. Fiecare
are dreptul la demnitate. Și da,
fiecare va plăti mai devreme sau
mai târziu pentru alegeri/greșeli/păcate.
P.S. Încetați cu „nimeni nu-i
sfânt”, că nu e potrivit contextului, sper că discerneți.
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Subiectul Zilei (pe scurt):

Dionis CENUȘĂ

Cazul Nataliei Morari este foarte
complex, iar eu am câteva întrebări
serioase:
1. Când a început relația lui Morari cu Platon, înainte de aprilie
2009 (răsturnarea Comuniștilor și
ascensiunea oligarhilor) sau după?
2. Ce fel de credibilitate pot avea
toți cei din mass-media care nu știau despre relația (bine ascunsă)
dintre Morari și Platon (cercetat

pentru multiple infracțiuni)?
3. Cum se poziționează cei care sub umbrela TV8 au promovat tot
felul de mesaje împotriva lui Platon? Vor fi ei la fel de stricți față de
Morari ca și față de Stoianoglo?
4. Câți din mass-media vor cere retragerea premiilor acordate Nataliei Morari, inclusiv pe platforma Forumului Parteneriatului Estic?
Cei din mass-media care au lobat pentru candidatura lui Morari știu
bine acest lucru.
5. Cum rămâne cu Fundația UE European Endowment for Democracy care a susținut financiar TV8, inclusiv grație lui Morari? E
vorba și de imaginea celor de la Bruxelles. Cred că finanțarea pentru
TV8 va fi retrasă, iar unii jurnaliști buni de acolo vor avea de pătimit.
6. De ce Morari a acuzat SIS-ul și indirect PAS-ul și pe Maia Sandu
că ar șantaja-o și ar dori să o cenzureze? Morari a avut simpatii clar
exprimate față de Sandu și PAS, care probabil nici ei nu știau despre
legăturile dintre Morari și Platon.
Concluzia și morala principală:
Pentru public: Nu vă creați idoli nici în politică, nici în presă. Gândiți critic.
Pentru Mass-media: Cei independenți trebuie să evite orice asociere și simpatizare politică. Chiar dacă mulți dintre jurnaliști cu mii
de like-uri au promovat partide politice, sub piele de miel (unii au
câștigat prestigiu și bani), încă aveți timp să reveniți la datoria de
jurnalist independent și imparțial.

Acum jurnaliștii integri
trebuie să o ia de la capăt
Încrederea în mass-media independentă se construiește foarte
greu și se ruinează ușor. Pe mulți
jurnaliști chiar i-a costat sănătatea, siguranța familiei și a copiilor luptând pentru integritatea lor
profesională. Atunci când cineva
creează o legendă ca să își apere
propriul copil, e bine să evalueze în
Alina RADU
ce mod dăunează asta încrederii în
mass-media liberă la care au muncit mulți, sacrificându-și copiii. Acum jurnaliștii integri trebuie să o
ia de la capăt, să construiască din nou. Îi va mai crede oare publicul?
Mai au puteri de construit?

Noi nu am meritat
așa tratament
Ca persoană care a avut tangențe
cu TV8.MD prin emisiunea „Optmart SRL” cred că este de datoria
mea să mă exprim pe „tema zilei”.
Cel puțin, pentru mine e important
să nu tac și să mă fac că nimic nu
s-a întâmplat. Tot ce simt acum este
furie. Nu dezamăgire, nu regret, nu
tristețe, ci o tare mare furie. IncluDiana GUJA
siv furie pentru naivitatea cu care
am crezut atunci că poate fi altfel.
Îmi pare atât de rău. Noi nu am meritat așa tratament.

Bancul zilei
Din surse nedemne de încredere
aflăm că, la Londra, în timpul cel
mai apropiat, urmează și fie deschis un restaurant și un post TV cu
un pronunțat specific „național”.
Propaganda și serviciile secrete nu
vor mai figura în „meniu”. Primii
clienți – reprezentanții națiunii
civice moldovenești (doar în baza
înscrierii prealabile – by appointIurie RENIȚĂ
ment).
Enjoy your meal! Приятного аппетита! Poftă nebună!
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INVESTIGAȚIE

Săptămânal independent

Suspiciuni legate de repartizarea
aleatorie a dosarelor în cadrul ANI
Banca Mondială a propus o evaluare independentă a Sistemului e-Integritate, dar conducerea
Autorității nu a oferit acces la sistem

D

eși 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.
Sistemul Informațional Automatizat e-Integritate, utilizat de
Autoritatea Națională de Integritate în activitatea sa de control
și de gestionare a declarațiilor
de avere și interese personal, nu
este pe deplin operațional și nu
asigură o repartizare cu adevărat
aleatorie a dosarelor examinate de
către inspectorii de integritate. Cu
toate acestea, conducerea ANI nu
a oferit acces pentru un expert al
Băncii Mondiale, care a finanțat
dezvoltarea acestui proiect, pentru
efectuare unei evaluări independente a sistemului e-Integritate,
invocând cadrul legal.
Consiliul de Integritate al ANI
a încercat să lămurească, la solicitarea unor petiționari nemulțumiți, dacă sistemul de repartizare
aleatorie a dosarelor în cadrul ANI
este funcțional și dacă s-a intervenit sau nu în mod abuziv pentru
ca unele cazuri să ajungă în examinarea anumitor inspectori de
integritate. MoldovaCurata.md a
scris despre aceste cazuri, reclamate de către fostul președinte
interimar al Consiliului Superior
al Magistraturii, Dorel Musteață,
judecătorul Gheorghe Balan și procurorul Vladislav Bobrov.
Eforturile membrilor CI de a găsi
un răspuns exact la întrebarea dacă
s-a intervenit sau nu în programul
de repartizare aleatorie, inclus în
sistemul e-Integritate (o platformă
on-line pe care se depun declarațiile
de avere și interese personale, care
asigură depozitarea și publicarea
acestora, precum și repartizarea
sesizărilor către inspectori, în mod
aleatoriu) au rămas fără rezultate.
Nicio instituție care a avut tangență sau care gestionează în prezent
sistemul e-Integritate nu a putut
da un răspuns exact. Unul dintre
membrii CI, Vitalie Palega, raportor
pe acest subiect, a concluzionat că
nu poate fi vorba despre o repartizare aleatorie în adevăratul sens
al cuvântului.
Răspunsurile oficiale din partea
Băncii Mondiale, a Agenției pentru
Guvernare Electronică (E-Gov), a
Serviciului Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică (STISC) și
a Centrului Național Anticorupție
au fost analizate de MoldovaCurată.md, fiind oferite, la solicitare,
de către membrii Consiliului de
Integritate.
Agenția de guvernare electronică (e-Gov) a informat CI că ANI
a recepționat în gestiune sistemul
informațional „e-Integritate” în iunie 2017 și l-a lansat în exploatare
industrială în ianuarie 2018, astfel că e-Gov nu deține în gestiune
acest sistem și nu poate răspunde
la întrebarea membrilor CI referi-

toare la corectitudinea repartizării
aleatorii a sesizărilor. Totodată,
printr-o hotărâre a Guvernului,
din aprilie 2020, administrarea
tehnică a Sistemului informațional
automatizat (SIA) e-Integritate se
pune în sarcina Instituției publice
Serviciul Tehnologia Informației și
Securitate Cibernetică, a mai informat e-Gov. Agenția mai precizează
că atunci când a fost transmis către
ANI, sistemul oferea funcționalitatea de repartizare automatizată
a declarațiilor spre control către
utilizatorii cu rol de inspector de
integritate înregistrați în sistem
(indiferent dacă sunt autentificați
sau nu în momentul declanșării
repartizării aleatorii), ca urmare
a sesizărilor depuse de persoane
fizice sau juridice interesate și a
sesizărilor din oficiu, ca rezultat al
verificărilor automatizate efectuate
de sistem.
Repartizarea aleatorie –
cum era concepută inițial
Astfel, sistemul e-Integritate
atribuia aleatoriu declarațiile spre
control și ținea cont de numărul
de cazuri de control în lucru la fiecare inspector pentru a asigura
un număr egal de cazuri pentru
fiecare inspector. În cazul suspendării raporturilor de serviciu
ale inspectorilor de integritate, pe
un termen ce depășea 30 de zile
lucrătoare, administratorul de sistem putea exclude inspectorii aflați
în asemenea circumstanțe de la
repartizarea aleatorie. Funcționalitatea de excludere a inspectorilor
din repartizarea aleatorie a fost
dezvoltată în scopul evitării tergiversărilor la desfășurarea cazurilor
de control. Pentru validarea excluderii inspectorului de la repartizarea aleatorie, administratorul de
sistem trebuia să consemneze în
sistem dovada oferită de departamentul resurse umane al ANI
și aprobarea președintelui ANI.
Totodată, la repartizarea aleatorie a cazului de control de către
sistemul e-Integritate, inspectorul
avea posibilitatea să accepte sau
să se autorecuze, pentru evitarea
conflictelor de interese. Recuzarea
propriu-zisă se accepta de către
președintele sau vicepreședintele
ANI, fapt ce declanșa repartizarea
aleatorie repetată cu excluderea
inspectorului recuzat. „În același
timp, având în vedere că de la preluarea sistemului informațional
„e-Integritate”, ANI a asigurat
diverse modificări în sistemul
informațional, nu excludem că
modulul de repartizare aleatorie
nu mai aplică regulile sus-descrise, ci alte reguli actualizate”, se

Membrul Consiliului de Integritate, Vitalie Palega, și președinta ANI, Rodica Antoci. Sursa foto colaj: ani.md

mai arată în răspunsul Agenției
de guvernare electronică.
STISC consideră oportună
revizuirea algoritmului
de repartizare
În răspunsul oferit Consiliului
de Integritate, la întrebarea despre
repartizarea aleatorie a dosarelor,
STISC a comunicat că „algoritmul
de repartizare a sesizărilor constă
din determinarea inspectorului de
integritate care are cele mai puține
sesizări în statut nou și în lucru și
repartizarea sesizării către inspectorul respectiv. În cazul în care doi
sau mai mulți inspectori au același
volum de sesizări, algoritmul repartizează sesizarea către oricare
dintre ei. Totodată, considerăm
oportună revizuirea algoritmului
de repartizare, descrierea și aprobarea, iar apoi implementarea programatică a acestuia”, a subliniat
directorul STISC, Serghei Popovici.
Directorul CNA, Ruslan Flocea,
le-a răspuns membrilor CI, care
au solicitat efectuarea evaluării
integrității instituționale la ANI,
că „informația comunicată poate
servi drept temei pentru inițierea
evaluării integrității instituționale
în viitor”.
Membru al CI: „Eu o spun
direct – nu există
repartizare aleatorie”
În raportul său prezentat Consiliului de Integritate, unul dintre
membrii CI, Vitalie Palega, a ajuns
la concluzia că repartizarea nu este
întocmai aleatorie. El a explicat în
cadrul ședinței din 14 iunie 2021 că
sesizarea depusă ajunge în primul
rând la secretariat, apoi la președintele sau vicepreședintele ANI,
care decid unde urmează să ajungă
documentul și abia apoi - la inspectorul de integritate. Vitalie
Palega consideră că astfel, nu este
exclus factorul uman, așa cum s-ar
cuvenit la o repartizare aleatorie.
„Toate sesizările, nu doar acestea
trei, sunt repartizate în felul următor: secretariat, președinte, apoi
se decide unde merg ulterior, ceea
ce nu este prin definiție aleatoriu.
Distribuirea aleatorie înseamnă
acea repartizare a sesizărilor care
exclude factorul uman, este făcută
de tehnică după un algoritm in-

trodus în program. Caz practic:
eu din umbră am verificat acest
fapt, nu știe nimeni că eu am fost
acolo. S-a depus o sesizare care a
ajuns la președinte, apoi la vicepreședinte, apoi la executor, apoi
s-a dat răspuns. Sesizarea, practic,
nici nu a ajuns în sistemul informațional automatizat e-Integritate”,
a declarat Vitalie Palega.
„Eu o spun direct – nu există repartizare aleatorie. Așa am
declarat și în ședință”, a subliniat Vitalie Palega în discuție cu
MoldovaCurata.md. „Sesizările ar
trebui să le treacă direct în sistem,
în program. Dar, de fapt se iau pe
linie administrativă și, în genere,
nu ajunge la sistemul cela”, a spus
membrul CI. El a adus exemplul
sistemului de distribuire aleatorie
din instanțele de judecată, unde nu
este implicat factorul uman. „Nu se
duce cererea mea la președintele
instanței de judecată care mai apoi
să o transmită la judecători. Nu.
Eu merg în instanță și o depun la
ghișeu, unde persoana de acolo o
introduce deodată în baza de date.
Și de acolo este distribuită. La ANI
sesizarea se duce la președinte,
care decide unde se duce mai departe”, a explicat Vitalie Palega.
Totodată, din documentele furnizate Consiliului de Integritate,
rezultă că ANI a refuzat efectuarea unei evaluări din partea unui
consultant IT angajat de Banca
Mondială, a mai subliniat Vitalie
Palega. Banca Mondială a finanțat și supravegheat dezvoltarea
sistemul e-Integritate în cadrul
proiectului de e-Transformare a
Guvernanței Moldovei finanțat
de Bancă și implementat de către
Guvernul Republicii Moldova, în
perioada 2011-2016.
Banca Mondială:
SIA e-Integritate nu este
pe deplin operațional.
Este necesară o evaluare
independentă
Astfel, Banca Mondială a informat membrii CI că „este conștientă
de faptul că unele dintre funcționalitățile sistemului care erau
operaționale atunci când sistemul
a fost transferat de la Agenția de
guvernare electronică către Autoritatea Națională de Integritate, în
2016, nu sunt operaționale în acest

moment. Banca este conștientă
că, în 2019 și în 2020, sistemul de
e-integritate a fost dezvoltat într-o
anumită măsură de către Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), care
a afectat designul și arhitectura
inițială a sistemului. Funcționalitățile sistemului e-Integritate și
opțiunile pentru depășirea provocărilor existente au fost discutate
cu ANI, STISC și e-Guvernare în
câteva ocazii în anii 2019 și 2020.
Ca urmare, Banca i-a oferit ANI
posibilitatea să efectueze o evaluare independentă a sistemului
e-Integritate care ar include: (a)
o evaluare a funcționalităților și
performanței sistemului în conformitate cu specificațiile tehnice
și cerințele standardelor de securitate elaborate anterior și (b) o
evaluare a lacunelor și necesităților
în sprijinul consolidării în continuare a sistemului e-Integritate.
ANI a răspuns că nu poate
oferi acces la sistemul
e-Integritate pentru
expertul Băncii Mondiale
În august 2020, Banca a angajat un consultant IT și și-a exprimat disponibilitatea de a începe
evaluarea. Cu toate acestea, ANI
a răspuns că nu poate oferi acces
la sistemul e-Integritate pentru o
evaluare și că o procedură care să
permită un astfel de acces ar trebui
să fie stabilită de guvern. Dorim să
reiterăm dorința și disponibilitatea
noastră de a efectua o evaluare a
sistemului e-Integritate, odată cu
acordarea accesului. De asemenea,
am pornit dialogul cu STISC, responsabil pentru întreținerea tehnică a sistemului e-Integritate și
ei au confirmat disponibilitatea de
a crea un mediu de testare pentru
ca Banca să efectueze evaluarea”,
după cum se arată în răspunsul
Băncii Mondiale către CI.
(continuarea
articolului o găsiți pe
gazetadechisinau.md)
Natalia ZAHARESCU
Acest material apare cu
suportul Fundației Soros
Moldova. Fundația nu intervine în politica editorială a
redacției.
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S-a stins Ion Caramitru

C

ultura românească e în doliu. S-a stins
marele actor, regizor, Ion Caramitru,
director al Teatrului Național București,
președinte al Uniunii Teatrale din
România. Ion Caramitru, 79 de ani, şi-a
petrecut ultima lună din viaţă la Spitalul „Elias”
din Bucureşti. Internat în august, din cauza
unei infecţii, artistul a decedat duminică, 5
septembrie. El va fi înmormântat astăzi, pe Aleea
Actorilor din Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Trei salve de foc vor fi executate
de Regimentul de Gardă al Garnizoanei Bucureştiului, aşa cum se
obişnuieşte în cazul celor recompensaţi cu „Steaua României”.
Ion Caramitru, un luptător
pentru libertate
Ani de zile, când mergeam la
București, mă opream la cinci
dimineața în fața Teatrului Național, așteptând să se trezească
orașul. Pe acolo trecea autobuzul
Chișinău-București și coboram la
TNB – era un loc unde mă simțeam
ocrotită. Într-o dimineață, am auzit
prăbușindu-se bucăți uriașe de sticlă, de sub acoperișul Teatrului Național. O avalanșă de sticlă spartă.
Începea reconstrucția TNB. Recunosc, m-am întrebat: De ce dărâmă
o construcție trainică, de ce n-o lasă
în pace? De fapt, nu o dărâmau,
ci porneau renovarea ei radicală,
pentru a-i reda aspectul proiectat
de la bun început. Reconstrucția a
durat, dar actorii au continuat să
repete, în măști antigaz. Inițiatorul
renovării și realizatorul principal al
acesteia era Ion Caramitru. În toate
câte le-a făcut, a avut puterea de a
schimba niște structuri anchilozate, de a demola trecutul ceaușist,
de a apăra adevărul, de a răspândi un suflu de libertate. Forța cu
care recita din Eminescu și cu care
interpreta roluri majore precum cel
al lui Hamlet, era apropiată de cea
demiurgică. Era unul din oamenii
despre care nu te gândești că ar
putea muri.
Un curajos apărător
al valorilor
Coroanei Române
„Majestatea Sa Margareta, Cus-

todele Coroanei și ASR Principele
Radu au aflat cu nespusă tristețe
neașteptata veste a trecerii la cele
veșnice a marelui actor Ion Caramitru. Alături de Regele Mihai I și
de Custodele Coroanei Margareta,
încă din primele zile ale lui decembrie 1989, Ion Caramitru a fost
un devotat, constant și curajos
apărător al principiilor și valorilor Coroanei Române, precum și
un adevărat prieten”, transmite
familia regală a României.
Ion Caramitru a făcut parte din
guvernul care i-a redat Regelui
Mihai cetăţenia română în 1997
şi a fost cel care i-a dat personal
vestea fostului suveran.
Un lider al scenei
românești
Toate teatrele românești, artiști, oameni de cultură, colegi de
breaslă își exprimă durerea pricinuită de plecarea la cele veșnice
a lui Ion Caramitru.
„Pe neașteptate, fără să strige
„Atenție, mă duc!”, a plecat dintre
noi – între două proiecte importante ale sale, Gala Premiilor UNITER și FNT, Ion Caramitru, cel
care, de la debutul pe scena Teatrului Național, cu „Eminescu”, și
până la asfințitul cu „Negustorul
din Veneția”, a bucurat mintea și
inimile tuturor, cu rolurile sale din
filme și de pe scenă, cu poezia pe
care numai el știa să o recite așa,
cu prezența sa ce impunea respect. Din păcate, pică stejarii!!!”,
se menționează în comunicatul
Teatrului Odeon din București.
Teatrul Național Radiofonic, de
asemenea, a publicat un text îndoliat: „La dispariţia unei personalităţi precum Ion Caramitru, puţine
vorbe mai au sens, iar în radio,

dar şi în teatru, ştim că nimic nu
este mai puternic, mai demn, mai
plin de semnificaţii decât tăcerea.
Tăcerea noastră în faţa pierderii,
soră cu tăcerea care se lasă după
stingerea explozivă a unei stele. Într-adevăr, se lasă o adâncă şi tulburătoare tăcere în teatrul românesc
la dispariţia unuia dintre cei mai
mari şi strălucitori actori care au
păşit pe scena noastră – discret,
asumat şi loial iubitor de libertate
şi artişti. Echipa Teatrului Naţional
Radiofonic îşi exprimă profunda
tristeţe în faţa acestei neaşteptate
plecări. Vom păstra în suflet şi în
melancolica memorie a sunetelor
prezenţa lui Ion Caramitru”.
În necrologul Uniunii Teatrale
din România citim rânduri încărcate de emoție: „A plecat dintre
noi o personalitate unică a artei,
culturii, istoriei contemporane.
(…) O prezență carismatică, seducătoare, irezistibilă, de o eleganţă plină de nobleţe. Dar, înainte
de toate, un OM, un LIDER, un
CONSTRUCTOR, un CREATOR
DE UIMITOARE VIZIUNE. Principial, curajos, tenace, și-a urmat
fără să se abată, cu orice riscuri,
convingerile. A participat din tot
sufletul la Revoluţia din 1989,
sperând în realizarea idealurilor
democratice. Dar foarte curând a
simțit nevoia să se depărteze de
formele în care aceste idealuri
s-au distorsionat. N-a încetat,
cu toate acestea, să acționeze în
noile condiţii pentru a genera o
restructurare a instituțiilor culturale în favoarea artistului și a
spiritului său creator. Cunoştea
legile şi le privea în ansamblul
legislaţiei europene, se pricepea

să le conceapă, să le aplice adaptat
la realităţile româneşti.
A întemeiat, încă din 1990,
UNITER-ul, Uniunea Teatrală
din România, asociaţie de breaslă devenită model pentru lumea
artistică. I-a dat un prestigiu internaţional prin activitatea lui
personală şi prin aceea a colaboratorilor. A fost un excepţional
ministru al culturii, competent,
activ, eficient, devotat interesului
naţional. Credea în Dumnezeu şi
în izbânda binelui. S-a identificat cu interesul comun și, deși a
fost extrem de dezamăgit de toate
disfuncţiile, mizeriile, afacerile
murdare, semnele decăderii şi necinstei, nu a abandonat propria
sa stăruinţă de a a merge până la
capăt în ceea ce putea să realizeze. A fost un excepţional actor,
regizor, director de teatru, sprijinitor al tinerilor artişti. A avut
întotdeauna o deschidere specială
pentru ei, dorind să-i promoveze,
să-i impulsioneze, să-i călăuzească să aspire la cultură, măiestrie,
temeinicie profesională.
Plecarea lui Ion Caramitru lasă
un gol imens ale cărui proporţii şi
semnificaţii se vor vedea în timp.
Dumnezeu să-i dea lumină, pace,
odihnă, după frumuseţea sufletului său şi după toate realizările pe
care le-a înfăptuit”.
Un susținător al teatrului
românesc de pe malul stâng
al Prutului
Ion Caramitru a inițiat numeroase proiecte prin care a sprijinit
teatrul de expresie română din
R. Moldova. Publicul de la Chi-

șinău l-a admirat pe scenă, în
spectacole memorabile aduse de
la București. Unul dintre cele mai
trainice poduri de cultură a fost
cel dintre teatrele naționale de pe
ambele maluri ale Prutului. Directorul Teatrului Național „Mihai
Eminescu” de la Chișinău, Petru
Hadârcă, scrie pe pagina sa de
facebook: „Vestea m-a lăsat fără
cuvinte, fără respirație. Durerea
nu are cuvinte... Dar durerea nu
este numai a mea, durerea este
a noastră a tuturor și a fiecărui
român născut de această parte a
Prutului. Și tot ce mi-a dăruit și
am primit în acești ani de la domnul Ion Caramitru: și acea seară
unică de poezie din 1981 pe care
am trăit-o împreună cu colegii mei
de facultate, și distribuția într-un
rol când eram tânăr actor la Teatrul „Luceafărul”, și inițierea și
susținerea Turneelor Unirii prin
proiectul Teatrul Românesc Chișinău-București care s-au transformat în Reuniunea Teatrelor
Naționale românești la Chișinău,
toate au fost pentru că a ținut la
noi toți, cei care am dus dorul de
limba și cultura română, pentru
că ne-a iubit și a fost alături de
noi prin fapte și în spectacole de
sărbătoare, și pe baricade, și ca
artist, și ca Ministru al culturii, și
ca manager al Teatrului Național
„I.L. Caragiale” din București. Și
onoarea de a-mi acorda Premiul
Președintelui UNITER, și cuvintele înțelepte și calde, și strângerea
de mână, și îmbrățișarea, toate
au fost nu numai pentru mine,
au fost pentru noi toți”...
Criticul teatral Elisabeta Pop,
de la Oradea, îl plânge pe Ion
Caramitru într-un mesaj trimis
tuturor colegilor de breaslă: „Pentru mulți dintre noi, printre care
sunt onorată să mă număr, Ion
Caramitru a fost simplu, Pino...
Azi ne despărțim nu doar de unul
din marii artiști ai României, un
monstru sacru, ci și de un bun prieten. Să nu-i dorim somn lin, nu,
ci nesfârșite, infinite recitaluri de
poezie eminesciană, acolo, în eter...
aproape de îngeri, vegheat de ei”.
Să ne rugăm pentru sufletul lui
Ion Caramitru, Dumnezeu să-l
odihnească în grădina Cerului.
Irina Nechit

Filmul „Șapte personaje
în căutarea unui teatru”,
lansat la 30 de ani ai TEI
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
(TEI) își marchează cea de-a 30-a aniversare invitând publicul la o serie de
manifestări, la început de stagiune. Ieri
a avut loc premiera absolută a documentarului „Șapte personaje în căutarea unui
teatru”, realizat de TeleFilm Chișinău,
cu suportul Centrului Național de Cinematografie.
Protagoniști ai noului film documentar sunt actorii TEI, Petru Vutcărău, Ala
Menșicov, Elena Chioibaș, Boris Cremene, Elvira Platon, Andrei Moșoi, Nelly
Cozaru. Autor și regizor al filmului este

Mircea Surdu, director de imagine – Eugeniu Popovici, editor imagine, montaj
– Leonid Melnic. Muzica îi aparține compozitorului Ghenadie Ciobanu.
Echipa de creație a făcut filmări la
Chișinău și în România, Germania, Irlanda, Portugalia. În documentar sunt
incluse puține materiale de arhivă, filmul
este bazat pe mărturisiri ale celor șapte
protagoniști.
Autorul documentarului, Mircea Surdu, a declarat pentru „Gazeta de Chișinău”: „Am încercat să facem un film
nu atât despre acești actori, cât despre

generația lor de creatori. De unde s-au
pornit și unde au ajuns? Încercăm să
răspundem la o întrebare existențială:
generația lor este una care s-a realizat
sau este una de compromis? Răspunsul
îl va da publicul după vizionarea documentarului”.
Mâine, 11 septembrie, TEI prezintă
premiera spectacolului „Regele Lear”
de Shakespeare în regia lui Mihai Țărnă. Marea veste este că Petru Vutcărău
revine în scenă, anume el îl va juca pe
Regele Lear.
I.N.

12

SENIORII
Săptămânal independent

Vineri / 10 septembrie / 2021

Destinul discret
al unui erou.
Iubire și durere
Î

n autocarele care circulă pe itinerarul Chișinău-Albița-Focșani și
înapoi poți vedea destul de des un călător cufundat în gândurile
sale, un bărbat robust ajuns la vârsta maturității depline. În vamă,
la controlul actelor, vameșii îl recunosc și nu-l mai întreabă de unde
vine și încotro se duce, fiindcă răspunsul său e invariabil: „Vin de acasă
și merg acasă”. Un om ce ne amintește dorobanțul lui Alecsandri de „pe
drumul de costișe ce duce la Vaslui”, întorcându-se acasă din Războiul
de Independență. Îl cheamă Ștefan Jurja. E născut la 18 mai 1954 în
satul Dolna din codrii Nisporenilor. L-am cunoscut personal în 2004, în
timpul grevei din Dealul Schinoasei, când, împreună cu alți combatanți,
a păzit câteva săptămâni, zi și noapte, jurnaliștii protestatari de atacurile
polițiștilor, securiștilor și provocatorilor lui Voronin. A participat în
luptele din războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru, pentru independența
RM, unde a fost grav rănit. Are gradul de căpitan. Este cavaler al ordinului
Ștefan cel Mare. A mai fost distins cu medaliile Vulturul de Aur și Crucea
Memoriei. În aceste zile se află la Chișinău, unde a sosit cu prilejul
sărbătorilor de la sfârșitul lui august – începutul lui septembrie, pentru
a-și vedea apropiații și camarazii. Ocazie de care am beneficiat, răpindu-i
câteva ceasuri și descoperind un om deosebit, cu o soartă pe cât de aspră,
pe atât de fascinantă. Eliminăm numeroasele întrebări pe care i le-am pus
și îl lăsăm să vorbească.

Copilăria. Părinții
Măi, ce pot să spun eu despre
mine, decât adevărul. Îs și eu un
om ca toți, dar parcă-s fantastic.
De ce spun eu vorba asta, hm?...
M-am născut vrând-nevrând... Că
nu-i cum vrea omul, dar cum vrea
Domnul. Mama mea, Măriuca,
săraca, a fost o mână de femeie,
un suflet chinuit și prăpădit. În
47-48, pe foamete, a murit fratele ei, Toma, iar pe două surori
le-au dat la casa de copii. Și ea a
rămas singură. A plecat din Dolna
la construcții, din acelea, unionale, s-a dus după o bucată de
pâine, în lumea amară. A ajuns
tocmai la Celeabinsk, unde a stat
vreo jumătate de an, după care
s-a întors. Când a venit, n-a găsit
nici casă, nici masă. Cineva dăduse casei foc. Și ea se angajase,
sărmana, la uscătoria de prune
din sat. Ziua lucra, iar seara era
și paznic. Și dormea tot acolo.
Ei, din acel loc am apărut și eu.
Feciorul unei biete femei – săracă
și singură, și înjosită. Asta e. Pe
teritoriul acelei întreprinderi am
venit pe lume.
Șeful uscătoriei, acesta locuia
la Chișinău, nu știa că m-am născut (râde). Dar cei care au lucrat
cu el, oameni din sat, când veneau
la Chișinău și îl întâlneau, îi spuneau: „Măi, tu ai la Dolna un băiat

ca o floare”... Și el s-a răspuns abia
peste vreo nouă ani de zile.
- Șeful nu cumva era tatăl
dumitale?...
Păi da, tocmai asta și spun.
Interesant, să vezi cum se întorc
lucrurile... El, când a auzit vestea,
se miră: „Nu mai spuneți! Cum
așa?”. Și parcă-l văd cum a venit
într-o zi, eram de față. Stătea la
poartă și striga: „Aici trăiește Jurja
Maria?...”. Că de acum aveam și
noi o căsuță pe locul bătrânesc.
Eu îi răspund: „Da”. „Da unde-i
mamă-ta?”. Eu strig: „Mamă, iaca
o venit un om la poartă!”. Ea l-a
văzut și clar că l-a cunoscut. Și o
început vreo două vorbe cu dânsa, să-i spuie că: „...Marie, ție ți-i
greu, și mie mi-i greu... Eu n-am
știut... să mă ierți... N-am știut că
am băiat... Dă-mi băiatul mie...”.
Că el n-avea copii. Soția sa lucra
într-o farmacie, iar el era tot șef,
tot cu uscătoriile, vinăriile. Era om
mare, în vremea ceea.
Mihail îl chema. Era evreu, ca
să vorbim așa, mai pe de-a dreptul.
Și el îi lămurește mamei: „Dă-mi
băiatul mie, eu îl țin, eu îl cresc, îl
învăț...”. Mama, când a auzit acestea, a pus mâna pe cârligul fântânii, că scoteam apa cu cârligul, că
era apa în față... Și când l-o luat la
măsurat din cap până-n picioare:
„Măi, acuma te-ai trezit, când de-

amu băietul e mare și mi-i de ajutor
și-mi va fi toiag la bătrânețe?!...”.
Și l-o ciomăgit bine și el s-a dus.
Ca să vezi mata ce istorie! Peste
ani, după ce am făcut armata în
Germania, m-a sfătuit cineva să
intru în miliție. I-am ascultat sfatul, cu gând că o să capăt un apartament. Tocmai mă însurasem.
Casă n-aveam, nimic n-aveam,
trăiam cu chirie aici, în Chișinău.
La început am lucrat într-o subunitate de patrule călări. Vreo doi
ani, până „s-au terminat” caii.
Când mă vedeau oamenii din sat,
mă șuierau: „Măi Ștefane, n-ai tu
cai în sat, că ai venit să-i călărești
pe cei din Chișinău?!”. Păzeam
mai ales prin parcuri, unde se făceau multe prostii. Dar mai mult
stăteam pe terenul de dansuri
„Ulîbka”. Era acolo o bandă de
muți și una de ăștia, mai normali,
și când se mântuiau dansurile îi
împrăștiam, că de obicei porneau
bătăile.
Am fost apoi sectorist, inspectam vreo 70-80 de paznici, de la
diferite întreprinderi. Ei, și cum
stăteam eu cu storojii aceștia de
vorbă, m-am destăinuit către ei:
„Am avut și eu un tată, dar nu
mai știu de urma lui. Mama îmi
spunea că numele lui de familie
e Sarovsky”. Erau acolo și niște
evrei care lucrau și ei paznici,
și unul îmi zice: „Da eu îl știu.
Sarovsky Mihal Mihalîci...”. M-am
informat la Biroul de adrese, unde
au confirmat că există o asemenea
persoană, dar nu mi-au dat adresa. Până la urmă l-am găsit. Locuia pe str. Șciusev colț cu Pușkin.
Bucuros că l-am găsit, îndrăznesc
să-i fac o vizită. Intru în curte,
găsesc apartamentul. Eu, cu mapa
subțioară, în uniformă. Când m-au
văzut, s-au speriat. M-a întâlnit

soția sa. Buna ziua!, zic. - Iată
controlăm adresele...”, și nu mai
știu ce am zis. Întreb: „Dar unde
e soțul Dvs.?”. „E în oraș, nu știu
unde...” „Transmiteți-i că o să trec
mâine, pe la ora 12 ziua.” Să vezi
dumneata ce se întâmplă! Când
vin a doua zi (dar eu observasem
de prima dată că locuința era goală, nu era nici mobilă, nimic), nu
găsesc pe nimeni. Ei plecaseră,
taman în noaptea aceea, în Israel.
Evreii plecau noaptea. Îi adunau în centrul Chișinăului, cam pe
lângă actualul Minister al Justiției,
de unde îi transportau la autogară, de acolo la București, iar apoi
spre Israel. Evreul care îmi dăduse
adresa era prieten cu Sarovsky.
Într-o zi m-a chemat la el și-mi
zice: „Pune-te mata așa pe scaun
aicea, să ne facem o fotografie”.
Ne-am fotografiat împreună, ca
să trimită o poză și în Israel, să-i
arate băiatul... A trecut un an și
ceva și n-a venit niciun răspuns.
În sfârșit, evreul cela care lucra
paznic îmi zice: „Stepan Petrovici,
- că așa îmi spuneau atuncea -, a
murit Mihal Mihalîci...”. Nu mi-a
mai fost dat să-l văd.
Dar să ne întoarcem la copilăria mea necăjită. Am muncit de
mic copil, de la șase ani. La șapte
ani lucram cioban la stână. Eram
strungar. Mai pășteam cârlanii și
nelepcile. Erau vreo 150 de capete.
Stâna era mare, de tot erau vreo
șase sute de oi. Trebuia să fac și
mămăligă, și să spăl gălețile, totul
era pe capul meu. Și aveam un baci
al dracului, unul Vanea Curcă. Și
curvar, dar și rău. Mă punea la
muls. Eu, cu mânuțele mele de
copil, trăgeam de țâțâșoare, țâc,
țâc, țâc, o mulgeam și eu cum puteam, da el, când o apuca, tocmai
se chișa oaia ceea de frică, storcea

tot laptele din ea. Mă controla dacă
am muls până la urmă și dacă nu-i
plăcea ceva îmi dădea vreo două
dosuri de mână de îmi săreau
mucii pe sus. Om rău... Pe de altă
parte, trebuia să-l înțelegi, baciul
trebuia să dea oamenilor brânza.
Veneau copii la stână să ieie cașurile fiindcă mamele lor munceau
pe deal. „Gheaghe Vani, m-o trimis
mama să-mi dai un caș...”. El: „Da
unde-i mă-ta?”. „Mama-i la prășit”.
El: „Las să vină mă-ta s-o sar și să-i
fac un pui de cuc și-i dau și brânză,
și tot ce vre”. Al naibii curvar!
În lume
Când am terminat opt clase în
sat, m-am dus să învăț meseria
de tractorist la Școala tehnică din
Cucuruzeni. Acolo au venit însă
niște spurcăciuni, că altfel n-am
cum să le spun, niște verbovșici
(recrutori – n.a.) care ne-au ademenit să mergem la școală tocmai
în Kazahstan. Ne-au îngrămădit și
au prins să ne spună povești, că
mai întâi vom trece prin Moscova,
pe la mausoleul lui Lenin, apoi, cu
alt tren, vom trece vreo patru zile
prin munți, până vom ajunge. Și, să
vezi, frate, ne-au luat documentele
și ne-au spus: „Sâmbătă să veniți
la gară la Chișinău, vă încărcăm
în tren și mergem”. Și așa a fost.
Fiecare își luase de acasă un pahar,
o bucățică, aveam de toate, până
la Moscova chiuiam, bucuroși că
mergem cu trenul. Era fantastic!
Nu l-am mai văzut pe Lenin! La
Moscova ne-au încărcat în alt
tren care ne-a dus până în orașul
Orsk, un oraș mare din regiunea
Aktiubinsk. Aici ne așteptau niște camioane mari care ne-au dus
mai departe în pustietatea stepei.
Ne-am dat jos într-o așezare unde
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ales că mulți flăcăi pretindeau s-o
ia de nevastă. Totuși am luat-o eu,
cum am vrut eu, nu cum au vrut
ei. Și, ca să nu fie sfadă, am părăsit
Dolna și am venit la Chișinău.
Milițian sovietic.
Perestroika.
Războiul

casele erau niște semibordeie, săpate în pământ. Înăuntru aveau
vreo cinci-șase încăperi în care,
pe lângă oameni, se adăposteau
și cai, și oi, și vaci, și măgari. Și
culmea a fost că la acea „școală”
am găsit o adunătură de vagabonzi,
bandiți, orfani, hoți, alcoolici, toți
prăpădiții de pe lume. Și se furau
unii pe alții, se băteau, unii erau
deja în evidența miliției. Eram cu
un prieten, Valentin Adam, din
sat de la mine. Îi zic: „Măi Valentine, ce facem noi? Hai să fugim,
că n-avem ce sta aici”. Iar noi, dacă
eram verbuiți, trebuia să învățăm
doi ani, după care eram obligați să
muncim cel puțin cinci ani, fiindcă
ei te hrăneau, te îmbrăcau...
Dar până la asta am fost chemat în casa unui băiat, un localnic
care învăța și el cu noi. Acesta mi-a
mărturisit: „I-am spus lui tata că
ești din Moldova. Tata a luptat în
timpul războiului pe la voi și tare
vrea să te vadă, să te cunoască”.
Față de moldoveni cei de acolo
trăiau în mare sălbăticie. La înmormântări, morții lor nu-s acoperiți
cu țărână, ci deasupra lor se pun
pietre. Și corbii stepei dădeau pietrele la o parte, ciupeau cadavrele,
zburau cu bucăți de carne de om
peste mașinile noastre care ne
transportau la scos cartofi.
Am fost în ospeție la acel om.
De cum m-a văzut, m-a cuprins.
O familie sănătoasă, niște oameni
muncitori, săracii. Ne-au pus la
masă. Dar ce masă era aceea? Toți
s-au așezat turcește, cu picioarele
sub ei. Nu puteam sta așa. Cum să
nu șezi pe scaun?
Ne-au servit cu pilaf de al lor,
cu carne multă. Carnea ei n-o fierb
prea tare, le place s-o mănânce pe
jumătate crudă, zic că așa are mai
multe vitamine. Și cumâs. Nu rachiu, nu bere, da cumâs. Care are
și el tărie, că te îmbată de nici nu
bagi de seamă. Și cănile celea fără
toartă... Am ridicat cana cu cumâs,
dar n-am luat câte o gură, ci am
dat-o peste cap, moldovenește.
L-am băut și, când am răsuflat,
îmi venea miros de sudoare de cal.
Mamma mia! Voiam să vomit și nu
știam cum, unde... „Stai și rabdă,
las că va merge, oi mânca ceva și
mi-a trece”, mi-am zis. Ei, însă,
de cum am golit cănița, mi-au mai
turnat una. Cum s-o mai beau și
pe a doua? Că numai uitându-mă
la cană mi se întorcea dintr-odată.
Am dat cănuța peste cap și m-o
răzbucnit. M-am ridicat și am ieșit
fuga afară, fiul gazdei a ieșit după

mine. „Ce-i, Ștefane, ce-ai pățit?”
„Măi, nu mi-a priit băutura voastră.” „Dacă nu ți-a plăcut, trebuia
să întorci cana cu fundul în sus, ca
să știm că nu mai vrei.” Nu știam
de acest obicei al cazahilor...
Totuși, până la urmă, am fugit de acolo. Ne-am gătit noi cum
ne-am gătit. Bani n-aveam. Doar
vreo 17 ruble. Am vândut ceasul, că
aveam ceas la mână, și nu mai știu
ce, ca să avem de drum. Și m-am
înțeles cu Valentin să dispărem
câte unul, ca să nu bată la ochi, și
să ne întâlnim la gară, unde trenurile se opreau trei minute, că, dacă
ne prindeau, puteam să ne bage
chiar și la rece. Nu aveam voie să
părăsim școala. Eram de acuma
„de-ai lor”. Valentin a ieșit primul.
Iar eu, când să fug pe altă parte,
m-am întâlnit cu un maistru, care
a început să bodogănească ceva și
am scăpat trenul. Valentin plecase,
eu am rămas. Mi-am zis însă că
înapoi nu mă mai întorc. M-am
cățărat într-un marfar cu cărbuni
și am mers, măi frate, zi și noapte, nici nu mai știu prin ce orașe.
Era decembrie. Frig. Mă astupa
omătul. M-am dat jos la Orenburg.
Bani – mai nimic. Vreo douăzeci și
ceva de ruble. În sfârșit am ajuns
la Moscova. Acolo am mai mâncat
ceva și eu. La Gara Kievski, când
am întâlnit moldoveni și când i-am
auzit grăind moldovenește, mi-au
dat lacrimile. Și mi-am luat bilet
ieftin până la Chișinău, pe polița
cea de sus, și ședeam acolo ghemuit ca un mâț lepădat. Jos, oamenii
au pus masa. Aveau slănină, pâine,
rachiu, de toate... Mă rog, se întorceau acasă după ce lucraseră la
tăiat pădure... „Dă-te, măi băiețel,
jos”, mi-au zis. Mi-au dat și mie o
bucată de pâine cu o hașchină de
slănină care mi-au părut cea mai
mare bunătate de pe lume.
Era seară când am ajuns la Chișinău. Bani n-aveam. Am întâlnit
o femeie din sat. „Mătușă Varvară, dă-mi măcar două ruble, că la
Dolna o să ți le dau de la mama.”
Uite-așa am mers o săptămână
până am ajuns acasă.
Am mai stat eu așa, pe lângă
mama, până în toamna lui 72, când
m-au luat în armată. Dar până
atunci m-au pus să învăț șoferie
la DOSAAF-ul din Nisporeni.
Când a venit vremea înrolării,
m-au adus la Chișinău, la un centru unde se adunaseră vreo șase
sute de recruți care urmau să facă
armată în Germania. Unitatea în
care am nimerit era dislocată în

orașul Berna. Am fost servant la
un aruncător de proiectile reactive
Katiușa. Mă rog, armata ca armata,
dar aș vrea să vă povestesc un caz.
Într-o zi, eram de gardă, pe turnul de pază de lângă gară. Văd un
neamț cu două canistre care striga
ceva la mine nemțește. Parcă-mi
spunea inima că ceva nu-i a bine.
Apoi am fost schimbat, m-am odihnit și la ora 3 de noapte am revenit
la post. Când colo, văd că iar a apărut acel neamț, care a aruncat peste
gard cele două canistre, după care
a sărit și el gardul înalt de vreo doi
metri, sus având sârmă ghimpată.
Neamțul însă era îmbrăcat gros să
nu se înțepe. A sărit pe teritoriul
unității și nu l-am mai văzut. Ce să
fac? Am apăsat butonul alarmei.
Între timp, văd că neamțul vine
înapoi. Eu, tulburat, după ce l-am
somat, în loc să trag o singură împușcătură, am slobozit asupra lui
o rafală. Neamțul a căzut jos. Mi
s-a părut că l-am omorât. Au venit în ajutor băieții din gardă. Am
fost schimbat, m-am coborât jos. Și
era și ofițerul de serviciu, care mă
întrebă: „Unde-i el?”. „Acolo e!”.
Ofițerul merge într-acolo, cercetează locul și-l aud strigând: „Jivoi!”.
Slavă Domnului, mă gândesc eu.
Alături erau cele două canistre.
Pline cu benzină. Comandanții știau că se fură benzina, deficitară
în RDG pe vremea aceea. Și când
s-a făcut o revizie a parcului, s-a
constatat că jumătate din mașini
aveau rezervoarele goale. A doua
zi, întregul regiment a fost aliniat
pe platoul de instrucție și mă scot
pe mine în fața frontului, îl aduc
și neamțul hoț, era și poliția germană. Comandantul zice: „Soldat
Jurja, pentru vigilența de care ați
dat dovadă...” și nu mai știu ce spune el acolo. Îmi propune să aleg
între o avansare militară sau să
plec într-un concediu acasă. Zic:
„Vreau acasă. Vreau în Moldova.
Măcar pe-un ceas”.
S-a împlinit sorocul, am fost lăsat la vatră. În viața mea a apărut
Valentina. De fapt o cunoșteam
demult, într-o clasă am învățat,
într-o bancă am stat. Am crescut
împreună. A fost mare dragoste.
Și de-odată m-am însurat, de parcă
n-am mai văzut fete!... Să vezi cum
se întorc lucrurile – și însurat, și
de acum și gravidă... Și părinții ei
nu m-au vrut pe mine. Eu, un copil orfan, iar ea era una la părinți.
Taică-său, care era gospodar în sat,
cred că se întreba: „Și cum, măi,
golanul ista să-mi ieie fata?...”. Mai

Despre angajarea mea în organele de interne am vorbit mai înainte. Eram, prin anii 70, inspector,
păzeam cartierul din zona Fabricii
de bomboane „Bucuria”. În vremea
ceea se fura pe-un cap, se fura tot
ce se putea mânca, bea sau putea
fi folosit la ceva. Dar eu am un
dar de la Dumnezeu, că-l vedeam
prin cămașă pe hoț. Puneam mâna
taman pe cel care a furat. Când
auzeau de Jurja, se temeau toți
ca de dracul, mă căutau oamenii
să-i ajut, de parcă eram buruiană
de leac, unde mă duceam, acolo
îl găseam. Îl luam ca din oală. În
1985, am fost admis la Școala de
Miliție, pe care am absolvit-o în
1988, obținând grad de ofițer. Între
timp, aveam de acum trei copii,
primisem și o locuință. Tocmai în
acel timp, odată cu perestroika,
la Chișinău au început mișcări de
stradă, adunările cenaclului „A.
Mateevici”. Autoritățile, miliția
supravegheau cu atenție aceste
manifestări. Noi stăteam mai mult
în alertă, dosiți în subsoluri, iar
când ni se comanda: „Hai, fas!”,
ieșeam toți afară să batem oamenii. Eu le spuneam colegilor: „Măi,
acela poate fi frate-tău sau tată-tău.
De ce să-i batem? Ce vor oamenii
aceștia? Vor să se simtă stăpâni
acasă, vor limba și alfabetul lor”.
Pentru mulți devenisem un dușman. Când supravegheam cenaclul
„Mateevici”, aveam două rânduri
de haine, uniforma și îmbrăcămintea civilă pe care o purtam într-o
sacoșă. Când ajungeam în Valea
Morilor, intram în niște spini
unde îmi schimbam hainele, apoi
intram între oameni și ascultam ce
se vorbește. Eram, cum ar veni, un
fel de turnător. Nu aveam încotro,
ce spunea comandantul – aceea
era! Mă bănuiau toți că aș fi un
provocator KGB. Pe urmă au aflat
că-s un român din talpă și eram
cel mai bun prieten cu ei.
A venit anul piciului din 1991.
Comratul și Tiraspolul apucaseră
calea separatismului. S-a terminat cu găgăuzii și s-a început la
Dubăsari.
A început războiul. Moldovenii
au fost primii din URSS care au
luptat cu arma în mână împotriva
separatismului rus. De ce au făcut-o? Din prostie, sau că erau sub
ordin, sau că erau atât de curajoși?
Cred că toate aceste motive sunt
adevărate. Noi atuncea ne întrebam: „Cum să vină străinul și să
ne bată la noi acasă? Cum să mă
ucidă cineva în propria bătătură?”. În acea vreme tulbure noi,
polițiștii, asiguram paza celor mai
importante obiective din capitală: „Poșta Moldovei”, digul lacului
Ghidighici, clădirile statului. Între timp, situația devenea tot mai
dramatică. În fiecare zi se vorbea
despre morți, violuri, oameni dispăruți. Nistrul era plin cu cadavre
de oameni civili.
Pe băieții noștri i-au dus prima
dată la Coșnița. Pe mine, nu. Miam zis: „Măi, dar cum să rămân
eu?” Am lepădat postul și am venit
la autobuzul în care erau încărcați băieții. Era plin. Așa de tare
mă trăgeam la război! Mă rog la
comandant: „Vreau să merg și eu

cu voi”. El zice: „Bine, Ștefane!
Du-te acasă, ia-ți haine calde și,
dacă reușești peste jumătate de
oră, te luăm”. Am alergat acasă,
mi-am luat ciubotele și cojocul,
că era frig. Era în 29 martie 1992.
Am ajuns la Dubăsari, nu aveam
arme, doar pistoalele din dotare.
Abia am coborât din mașină, că au
și început să tragă în noi de pe colinele Nistrului. Ferească Dumnezeu
ce se făcea! Ne ascundeam pe sub
garduri ca șobolanii, nu știam de
ai cui suntem. După asta au început să aducă răniți, arși. „Măi, aici
chiar îi război!”, m-am gândit eu.
Ne-au dus apoi la Holercani. Aici
ne-au împărțit arme și muniție.
Grenade ne-au dat mai târziu, când
eram în tranșee. Apoi ne-au adus la
Coșnița. Aici am stat în șanțuri. A
trecut martie, aprilie... Vremea era
urâtă, ploua, ningea, frig. Tranșeele – pline de glod. Acolo am cunoscut băieți minunați, acolo l-am
pierdut pe unul dintre prietenii
mei, pe Filip Lupașcu, un luptător
viteaz și iscusit, care venise viu din
Afganistan și și-a găsit moartea
pe Nistru.
La 5 iunie 1992, am fost grav
rănit de un obuz de mortier. 19
schije îmi sfârtecaseră trupul, două
le mai port în mine. Au urmat spitale, operații, ani de recuperare.
Despre toate aceste am scris în
cartea mea, „În căutarea luminii”.
Am pierdut războiul. Culmea
a fost însă să-l văd la televizor pe
comandantul suprem ciocnind cu
Elțin și cu banditul Smirnov cupe
de șampanie, „pentru pace”. Un
act de înaltă trădare. Totul a fost
zadarnic.
Apoi au început problemele în
familie. Rămăsesem, de fapt, șomer. Copiii mă întrebau: „Tată, ceai câștigat tu dacă ai fost la război?
Numai răni, numai bube”. Azi, eu
plâng de jalea acestei „independențe”. Nici nu mori, nici nu trăiești. La noi chiar să mori este un
lux. Cu cât mă gândesc mai mult
la acest plai, cu atât mai bine îmi
dau seama că Unirea cu România
e singura noastră salvare.
M-am retras mai în adâncul
Țării, în Cotești, o suburbie a Focșanilor, unde mi-am cumpărat o
căsuță pe care am reconstruit-o.
Am mai scris câteva cărți de memorii despre războiul uitat de pe
Nistru. Viața mea, atâta cât mai
este, rămâne a fi o luptă.
***
Deși a înfruntat, și înfruntă,
un destin de o duritate cumplită,
sufletul său nu s-a înăsprit. E muzical-armonios, răspândind aceeași voie bună, nădejde și omenie.
Poartă în el un fatalism mioritic,
dar și o candoare plină de îndrăzneală, pe care o aveau, probabil,
primii creștini din vremea când
biserica încă nu devenise sluga statului. Și o putere de iertare nemărginită. Dovadă sunt aceste rânduri,
intitulate „Iubire și durere”, scrise
de pribeagul dintre Bâc și Milcov,
în rarele sale clipe de senină visare,
fostul polițist Ștefan Jurja.
...Și dacă și eu voi pleca/ zdrobit de-a voastră ură –/ veți fi mai
vajnici, mai avuți/ în viața voastră
dură?// veți fi mai demni, independenți,/ mai limpezi la făptură?//
veți fi mai domni, mai mulțumiți/
de-a voastră aventură?!// veți fi
mai bravi, mai împăcați/ de-a
voastră lovitură?!// ...vă voi iubi
mai dureros –/ cu-asupra de măsură!...
Igor Nagacevschi,
8 septembrie 2021
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Săptămânal independent

Mai bine fugar decât soldat
la Stalin! (2)

U

ra şi setea de răzbunare a românilor
basarabeni faţă de ocupanţii sovietici
a transformat eschivarea de la armata
sovietică într-o acţiune de mari
proporţii. Un document sovietic strict secret de
o maximă orientare propagandistică, confirmă
cele relatate. Este vorba despre o „informaţie
privind rezultatele mobilizării în Armata roşie a
celor supuşi serviciului militar de pe teritoriile
eliberate ale RSSM şi actele de dezertare”,
trimisă la 15 august 1944 tov. Şamberg din Secţia
de organizare şi instructaj a CC al PCU(b).

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
(continuare din numărul trecut)
Dezertarea moldovenilor din
Armata roșie se explică prin următoarele cauze:
– influenţa agitaţiei elementelor contrarevoluţionare. De exemplu, în raionul Otaci a fost arestat
dezertorul Ustroi – moldovean,
din ţărani mijlocaşi, puţin ştiutor
de carte, anul naşterii 1916, care,
deghizându-se în haine femeieşti,
desfăşura între combatanţi agitaţie antisovietică, convingându-i
să dezerteze. În urma agitaţiei lui
au dezertat 15 persoane (Ustroi a
fost arestat);
– apropierea de RSSM a punctelor de înrolare (or. Moghiliov-Podolsk, st. Vapnearka, st.
Pescianka), din care cauză recruţii
sunt deseori vizitaţi de rude, care
îi influenţează corespunzător. Au
fost cazuri când soţiile şi rudele
în vizitele lor transmiteau mobilizaţilor scrisori provocatoare cu

asemenea conţinut: „Veţi fi duşi
în Siberia la muncă, acolo unde
se află numai criminalii. Plecaţi
acasă, curând vor veni românii”;
– neajunsurile în asigurarea
materială a mobilizaţilor, precum
şi lucrul politic nesatisfăcător.
În afară de acestea, menționăm
pedepsele aplicate dezertorilor de
către unele comitete militare raionale, care, în loc să-i trimită pe
dezertori înapoi, se limitau doar
la aplicarea unor amenzi, lăsându-i pe dezertori la lucrările de
fortificare sau în industrie la locul
anterior de trai.
Sunt cazuri când lucrătorii
comitetelor militare raionale întreţineau legături criminale cu
dezertorii. Astfel, lucrătorii comitetului raional Glodeni luau de
la dezertorii reţinuţi mită în vin,
produse alimentare şi, împreună, se dedau beţiei. Vinovaţii sunt
traşi la răspundere.
În legătură cu mobilizarea în
Armata roşie, dispoziţia populaţiei şi, în special, a femeilor s-a
înrăutăţit. Acest fapt se confirmă
prin scrisorile localnicilor scrise
rudelor aflate în Armata roşie.
Aducem la cunoştinţă cele mai
des întâlnite texte:
Cet. Batrâniuc din satul
Gaşpar, raionul Brătuşeni,
judeţul Bălţi, scrie în regiunea
Kirov – pentru Batrâniuc: „Dragul
meu Stepan, secara e foarte bună,
iar grâul e şi mai bun, dar eu sunt

foarte mâhnită când mă duc în
câmp din cauză că nu are cine să
strângă roada...”.
Cet. Niculici M. din sovietul sătesc Năduşiţa, raionul
Drochia, judeţul Soroca, scrie
în oraşul Celeabinsk – pentru Niculici: „Dragul meu Ivan, pe 26 a
fost o mare scârbă în sat, fiindcă
au luat tot tineretul, şi mari, şi
mici. I-am petrecut tot satul. Erau
mulţi copii mici, îi cuprindeam
şi plângeam. Toţi plângeam, iar
femeile cădeau în genunchi şi sărutau pământul şi ţipau din toate puterile, să nu le ia copiii. Se
vorbeşte că o să le ia şi pe fete…”.
Cet. Cotlari din s. Târnova,
judeţul Soroca, scrie către poşta
militară – pentru Cotlari: „Dragul
meu Efim, grâul s-a făcut frumos,
dar nu are cine să-l strângă. Femeile sunt fără soţi, iar fetele fără
flăcăi şi satul e pustiu. Roagă-te
să-ţi dea drumul măcar pe o lună
şi ne vei ajuta…”.
Cet. Vozdasţa din r-l Târnova, judeţul Soroca, scrie
pentru Vozdasţa G.: „…dragul
meu frate, te rog fă ceva şi vino
acasă. În sat e jale, numai femei
care plâng prin câmpuri, fiindcă
nu are cine strânge pâinea. Noi
avem 3 ha de grâu şi nu are cine
să strângă – mama e singură…”.
Cet. Podşrneac din s. Mândâc, r-l Târnova, judeţul Soroca, scrie către poşta militară
– pentru Podşrneac: „…dragul
meu soţ, îţi comunic că nu ştiu
cum vom strânge pâinea, deoarece
nu au rămas nici calici, nici orbi
în sat şi aş vrea să ştiu când vei
veni tu?…”.
Cet. Cehovici din satul
Scocina, r-l Târnova, judeţul
Soroca – pentru Cehovici V.: „…
dragul meu tată, roada e foarte
bună, în special grâul, dar nu ştiu
cine o va strânge. Afanasii a fost
mobilizat de comisia a treia, am
rămas singuri. Vino să ne ajuţi
la strâns…”.
Cet. Sârbu din s. Mândâc,
r-l Târnova, judeţul Soroca,
scrie pentru Sârbu N.: „…dragul
meu soţ, îţi comunic că pâinea

s-a făcut tare bună, numai că nu
ştiu cine şi cu ce o va strânge. Noi
vom strânge sau statul, fiindcă se
vorbeşte că totul va fi strâns de
stat, iar noi vom rămâne doar cu
munca. Îmi vine foarte greu cu
copiii şi vitele şi cu lucrul, îmi vine
să-mi iau lumea în cap. Muncim
foarte mult, numai nu ştiu pentru
cine. Nu ştim nimic, iar viaţa e
foarte grea…”.
Pregătirea pentru
înrolarea ulterioară
a cetăţenilor născuţi
în anul 1927
Lucrul de pregătire cu recruţii
născuţi în anul 1927 din raioanele
eliberate ale republicii s-a început
la 10 aprilie 1944.
S-a întocmit lista recruţilor,
fiind depistate 11331 de persoane,
din care:
Neştiutori de carte – 1359 pers.
(cu 4-5-7 clase româneşti erau
scrişi la analfabeţi – Al.M)
Puţin ştiutori de carte – 2118
Necesită tratament – 681
După naţionalitate :
Moldoveni – 7903 pers.
Ucraineni – 2764
Ruşi – 495
Alte naţionalităţi – 169
În contingentul de recruţi
nu sunt membri ai PCU(b) şi
candidaţi pentru intrarea în
rândurile PCU(b), precum şi
comsomolişti.
În raioanele eliberate ale republicii au fost organizate 80 de
puncte militare, asigurate cu terenuri sportive, tiruri, câmpuri
pentru exerciţii militare. Au fost
organizate igienizarea, spălatul în
baie, tunsul, ca rezultat, nu a fost
înregistrat nici un caz de epidemie.
S-au organizat concentrări
pentru o instrucţie de 5 zile, au
fost selectaţi comandanţii subdiviziunilor.
În general, programul a fost
însuşit la nivel satisfăcător. Astfel,
la comitetul militar raional Bălţi
concentrările au fost finalizate cu
nota generală de 3,5, pe comitetul
militar raional Drochia sunt 80 de

eminenţi, rezultate bune – 120,
medii – 125, slabe – 35 etc.
Şeful secţiei de organizare
şi instructaj al CC al PC(b) din
Moldova Şciolokov
(Arhiva OSPRM, F. 51, inv. 2,
d. 36)
Mii şi mii de români basarabeni
n-au avut totuşi de ales şi au fost
nevoiţi să lupte de partea sovieticilor. Mulți, foarte mulți români
basarabeni și-au pierdut viața pe
câmpurile de luptă din Polonia,
Cehoslovacia, Austria şi Germania. Mulți, foarte mulți s-au întors
de la războiul sângeros schilozi,
fără o mână, fără un picior, s-au
chiar fără ambele… Alţii, răniţi
mai grav sau mai uşor, au avut
serioase probleme de sănătate
toată viaţa. Oricum, şi-au făcut
datoria în faţa Europei.
Dar n-au mai avut viaţă bună,
chiar dacă războiul s-a terminat,
deoarece România, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Albania, Germania (parţial) s-au pomenit deja sub ocupaţie sovietică.
În respectiva listă erau şi Estonia,
Letonia, Lituania etc. Batjocura şi
violenţa față de tot ce-i românesc
a continuat încă mulţi ani.
Românii care au luptat în război nu aveau dreptul să-şi zică
veterani ai războiului, ci numai
„participanţi”. Iar pe cei care au
luptat în armata română condusă
de Mareşalul Ion Antonescu autorităţile sovietice i-au lipsit de
orice înlesniri, care le erau acordate doar celor care au luptat de
partea ruşilor.
Tot noii stăpâni le-au interzis
acestora să poarte distincţiile
româneşti, primite pentru merite deosebite în luptă. Mai mult
decât atât, în presă, la radio a
început o propagandă de învrăjbire a societăţii împotriva acestor
foşti militari, numiţi „fascişti, hitlerişti” etc. Multora din aceşti
oameni li se refuza sub diferite
motive angajarea la un serviciu.
Cu adevărat, mai bine fugar decât
soldat la Stalin.
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Krasnoselski flutură securea războiului.
Care este reacția autorităților moldovene
Liderul separatiștilor de la
Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a
calificat autoritățile de la Chișinău
drept „teroriste” și responsabile
de „genocid împotriva poporului
transnistrean”, fără un răspuns
adecvat din partea administrației constituționale a R.Moldova.
Despre aceasta vorbește într-un
comentariu pe Facebook generalul
Ion Costaș, fost ministru al Apărării în 1992, în timpul războiului de
pe Nistru. El consideră că Vladislav Kulminski, noul vicepremier
pentru Reintegrare, „este un fel de
trimis al rușilor în Moldova”. Totodată, declarațiile lui Krasnoselski,
care a mai insinuat că Chișinăul ar
putea aplica forța pentru a rezolva
conflictul transnistrean, au fost
caracterizate ca iresponsabile de
președintele Parlamentului R.Moldova, Igor Grosu.
Pe de altă parte, ex-președintele
R.Moldova, Igor Dodon, s-a erijat
în purtător de cuvânt al regimului
separatist, afirmând deopotrivă cu
Moscova că interdicția de circulație
impusă mașinilor cu numere din
Transnistria de către autoritățile
de la Kiev ar fi fost rezultatul unei
înțelegeri secrete între președinta
Maia Sandu și liderul ucrainean,

Volodimir Zelenskiy.
„Nimeni nu știe exact ce va fi
mai departe. Eu nu exclud că sunt
posibile variante de soluționare în
forță a conflictului transnistrean
– variante dure. Nimeni nu a renunțat la ele. Încă niciun politician
din Moldova nu a avut curajul și nu
a spus: Noi renunțăm la asemenea
măsuri”, a declarat Krasnoselski cu
ocazia împlinirii a 30 de ani de la
înființarea așa-ziselor forțe armate
ale Transnistriei. Tocmai în acest
context el a folosit noțiunile de
„terorism” și „genocid” la adresa
autorităților constituționale ale
R.Moldova.
„Nu vreau război, Doamne ferește, nu avem noi în sânge așa
ceva, dar în fața dușmanului trebuie să ai oleacă de demnitate, să
stai drept, hotărât, curajos și cu
mult spirit patriotic. Mai ales cu
o așa majoritate parlamentară și
stabilitate politică pe următorii
patru ani”, a scris în legătură cu
aceasta generalul Ion Costaș.
El argumentează de ce Krasnoselski, militar rus, trebuie izolat
și că o blocadă a administrației
separatiste, dar nu a cetățenilor
R.Moldova din regiune, este necesară.

Pe de altă parte, liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon,
îmbrățișează poziția Moscovei.
„Este jocul autorităților de la
Chișinău. Consider că ei, de la bun
început, s-au înțeles cu ucrainenii
despre acea scrisoare prin care s-a
cerut amânarea interdicției. Scopul
a fost să-i joace pe degete pe ruși
spunându-le că s-a încercat aplanarea conflictului, dar ucrainenii
n-au cedat. Ca ucrainenii să iasă
răi, iar cei de la Chișinău – buni.
Nu cred că Zelenski, aflându-se
la Chișinău, n-a abordat acest

subiect și nu s-a ajuns la vreun
consens. Maia Sandu i l-a dat pe
Ceauș (fost judecător ucrainean,
cunoscut pentru că a ascuns mita
în borcane îngropate în curtea
casei sale – n.red.) în portbagaj.
Oare ea n-a putut să se înțeleagă
ca să evite blocarea Transnistriei?
Sunt convins că ar fi putut. Însă
miza jocului a fost ca treptat să se
instituie o blocadă economică în
regiunea transnistreană. Și acest
pas nu este corect”, a declarat liderul socialiștilor la un post afiliat
partidului său.

În acest context, președintele
Parlamentului, Igor Grosu, susține
că Chișinăul a tratat cu responsabilitate tot ce se numește interesul de
pe malul stâng al Nistrului, deoarece și ei sunt cetățeni ai R.Moldova.
„Ei sunt ostaticii regimului de
acolo și individul menționat ține
acești oameni în captivitate. Calea
pe care încearcă ei s-o impună prin
astfel de discursuri virulente nu
duce la nimic bun, pentru că ar
putea suferi oamenii”, a declarat
Grosu la Jurnal TV.
La întrebarea moderatorului,
când i se va interzice lui Krasnoselski să se mai plimbe liber pe malul
drept și să mai treacă prin zona VIP
a Aeroportului Internațional Chișinău, Grosu a declarat că, pe viitor,
posibil, va fi instituită o practică
încât toți demnitarii, inclusiv liderul nerecunoscut de la Tiraspol, să
treacă în regimul obișnuit.
Amintim că Ucraina a restricționat circulația automobilelor cu
numere de înmatriculare transnistrene, începând de la 1 septembrie,
în pofida faptului că autoritățile de
la Chișinău au adresat Kievului o
cerere de a amâna aplicarea acestei
măsuri.
Valeriu CAȚER

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

Manifestările intoxicației
cu cafeină și ce cantitate
de cafea devine periculoasă

Ș

tiați 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.
Cafeina, denumită și cofeină,
este un stimulent al sistemului
nervos ce se regăsește într-o gamă
largă de produse, precum cafeaua,
ceaiul, cacaua sau băuturile energizante. Consumată cu moderație,
cafeina are efecte benefice asupra
organismului, îmbunătățind circulația sanguină, capacitatea de
concentrare, memoria și starea de
spirit. De asemenea, consumul de
cafeină ar putea reduce riscul pentru anumite tipuri de cancer, cât
și pentru demență sau diabet de
tip 2, sugerează o serie de studii.
Efectele cofeinei asupra organismului sunt unele de scurtă
durată, în special asupra sistemului cardiorespirator. Consumul
de cofeină în cantități moderate
determină accelerarea ritmului
cardiac pe durată scurtă, fără riscuri pentru sănătate pentru majoritatea persoanelor. Un consum
exagerat de cofeină, în schimb,
poate avea un efect dăunător asupra organismului, în mod deosebit pentru persoanele cu un ritm
cardiac crescut.
Supradozajul letal cu cofeină
la adulți este rar, iar atunci când
se întâmplă, majoritatea cazurilor

sunt determinate de consumul
intenționat de medicamente sau
suplimente cu cofeină. Conform
estimărilor, ar fi nevoie de consumul a peste 100 de cutii de
băuturi energizante cu cofeină
pentru ca un adult sănătos să își
piardă viața. În cazul unui consum
exagerat de băuturi cu cofeină,
precum cafeaua sau energizantele, vărsăturile ar împiedica însă
supradozajul.
În cazul copiilor, ingestia accidentală de cofeină este mult mai
gravă, deoarece toleranța organismului acestora la cafeină este
mai mică. Dintre toate băuturile
cofeinizate, energizantele prezintă
cea mai mare toxicitate, riscul de
supradozaj cu alt tip de băuturi,
precum cafeaua sau ceaiul negru,
fiind unul redus, chiar și pentru
copii.
Ce cantitate de cafea
devine periculoasă
pentru organism?
Pentru adulții sănătoși, Administrația pentru Alimente și
Medicamente din SUA (FDA) a
clasificat ca fiind asociat cu efecte

negative consumul a peste 400 de
miligrame pe zi, echivalentul a
aproximativ patru sau cinci căni
de cafea sau a două cutii de băuturi energizante. Există, însă, o
mare variație în ceea ce privește
ce cantitate de cafea devine periculoasă pentru fiecare individ în
parte. Anumite afecțiuni, precum
și vârsta sau sexul, pot diminua
sau pot crește sensibilitatea la
cofeină.
FDA estimează că efectele toxice, precum convulsiile, pot fi
observate în urma unui consum
de aproximativ 1.200 miligrame
de cofeină în mai puțin de 24 ore.
O astfel de cantitate este considerată toxică pentru organism, iar
consecințele asupra sănătății pot
fi unele severe.

Care sunt manifestările
intoxicației cu cafeină?
Consumul a mai mult de patru
cești de cafea poate duce la apariția durerilor de cap, a problemelor
de somn, dar și la creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale.
Alte simptome comune ale intoxicației cu cafeină includ:
nervozitate și tremurături;
ameţeală;
deshidratare;
iritabilitate;
arsuri gastrice;
diaree și greață;
pierderi involuntare de urină.
Persoanele cu o sensibilitate
crescută la cofeină, precum femeile gravide sau cele care alăptează, persoanele cu un ritm cardiac

crescut, copiii sau adolescenții,
pot să se confrunte cu simptomele
intoxicației cu cofeină chiar și în
urma consumului unei cantități
mai mici de cofeină, de peste 200
miligrame.
Efectele secundare ale intoxicației cu cofeină pot fi însă unele
mult mai profunde, mergând de
la convulsii până la vasoconstricție cerebrală și coronariană.
Cofeina poate stimula eliberarea
de catecolamine, în special noradrenalină, ducând la tahicardie, vasodilatație periferică sau
hipotensiune arterială. Cofeina
poate, de asemenea, să crească
excreția de renină, ceea ce duce la
hipertensiune arterială, retenție
de sodiu și retenție de apă.
romedic.ro

Corona Virus este o boală vasculară,
care lezează în principal vasele mici
Incidența deceselor cauzate de SARSCoV2 la pacienții care suferă de insuficiență
renală este mai mare pentru că diabetul
zaharat și boala cronică de rinichi – insuficiența renală, sunt de fapt boli cardiovasculare și se știe deja că boala provocată
de Corona virus este o boală vasculară, ce
lezează în principal vasele mici. În acest
caz, o leziune vasculară pre-existentă, din
cauza diabetului și a bolii de rinichi, face
ca vulnerabilitatea acestor pacienți să fie
mai mare și riscul de complicații și de deces
să fie mai mare.
Nu avem o situație statistică pentru că
majoritatea formelor de Covid sunt asimptomatice. De obicei, cei care ajung să se
trateze, dacă vin cu simptome înseamnă că
sunt deja forme medii sau grave, și în acest
caz mortalitatea este mare. Cifrele acestea
nu sunt relevante pentru masa pacienților
cu diabet sau cu insuficiență renală. Evident că mortalitatea este mai mare decât
în populația generală.
Chiar și la cei cu diabet de tip II există

risc mai mare decât în populația generală
pentru că și diabetul de tip II, la fel ca și
boala cronică de rinichi, sunt leziuni vasculare pre-existente. Diabetul de orice tip
presupune un risc vascular.
Nu există un protocol de tratament specific pentru pacienții infectați cu COVID
care au și diabet sau insuficiență renală care
să fie aplicat la acești pacienți, față de cei

care nu au diabet sau insuficiență renală.
Sunt câteva puncte în care supravegherea
trebuie să fie mai atentă. De exemplu, legat
de inflamație și febră. Riscul pentru pacienții cu diabet zaharat este deshidratarea și
dezechilibrul metabolic. Se știe că hiperglicemia este un factor de risc în plus pentru
mortalitate și pentru forme severe, pentru
complicații. Orice boală inflamatorie acută

dezechilibrează metabolic diabetul și aduce
în plus acest risc. Deci pentru pacienții cu
diabet zaharat trebuie o atenție specială.
Pentru această zonă a dezechilibrului metabolic sunt anumite clase de medicamente
în diabet care pot să genereze deshidratare. Această deshidratare poate să ducă la
hiperglicemie și această hiperglicemie să
ducă la un risc mai mare.
În diabetul de tip II, administrarea de
corticoizi, cum se face în COVID, cu Dexametazonă și alte preparate gluco-corticoide,
aduce un risc în plus pentru că acestea cresc
glicemia, dezechilibrează metabolic diabetul și atunci preocuparea pentru echilibrul
metabolic trebuie să fie specială. La pacienții cu insuficiență renală sau, de exemplu,
la pacienții cu transplant renal, administrarea unor doze mai mari de corticoizi,
s-a demonstrat, crește supraviețuirea, dar
poate să dezechilibreze metabolic pacientul.
Totuși, tratamentul gluco-corticoid este un
tratament salvator.
saptamanamedicala.ro

social-politic

17

SPORT

de atitudine

Vineri / 10 septembrie / 2021

Grigore Popovici,
un arhitect al
sportului național

Î

n acest început de toamnă, mai exact la
11 septembrie 1936, Grigore Popovici a
atins frumoasa vârstă de 85 de ani. Vârsta
maturității depline. Deși, la drept vorbind,
viața nu se măsoară în lungimea anilor, ci în
densitatea lor.
Grigore Popovici a trăit și trăiește o viață plină de sens și de
rod, care a fost consacrată în exclusivitate activității pe tărâmul
sportului. Nu e cazul, credem, să
enumerăm toate reperele cruciale
ale vieții sale, toate etapele traseului destinului său. Suficient
este să menționăm câteva puncte
esențiale: Țânțărenii Teleneștilor,
locul de unde a pornit în lume și
la care mereu revine, la care când
gândește îi apar întotdeauna înaintea ochilor părinții și oamenii
dragi ai acestei vetre de răzeși,
Negurenii și Chițcanii, localități
învecinate în care a făcut carte,
Căzăneștii, un alt sat din preajmă
în care și-a început activitatea de
profesor de educație fizică și în
care copiii se țineau de el scai,
întrucât a știut în scurt timp să
le ațâțe interesul pentru mișcare
și sport.

apoi la Hâncești, unde între timp
s-a construit o bază sportivă corespunzătoare, iar ulterior la Drochia, Fălești etc. a fost pregătită
o pleiadă de performeri, care
evoluau cu succes în competițiile unionale.

plăcut surprinși că dumnealui a
început nu de la stabilirea sarcinilor pentru echipă, ci de la o
analiză amplă a problemelor ce
țineau de crearea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a
procesului de antrenament, probleme care au fost rapid rezolvate.
De fapt, el m-a ajutat să câștig
aurul olimpic”.
În general, succesele lui Grigore Popovici se datorează faptului
că a reușit în toate acțiunile sale
să atragă oameni dintr-o bucată,
integri, cu aplecare spre sport,

Mihai Chihaia,
campion
mondial
la canoe

pic a fost strategul și organizatorul tuturor succeselor olimpicilor moldoveni. De ce a reușit
realizări notabile Grigore Popovici pretutindeni unde a activat? Din simplul motiv că în
tot ce a făcut a aplicat vastele
lui cunoștințe, a pus mult suflet, urmărind în primul rând
prosperitatea sportului național,
promovarea prin sport a imaginii Republicii Moldova în lume.
Meritele sale au fost apreciate
cu numeroase distincții, inclusiv cu Ordinul Republicii. De-a

Echipa
Moldovei,
calificată în
prima divizie
valorică la șah
Selecționata de șah a Moldovei
s-a calificat în prima divizie valorică, grație evoluției strălucite la
Olimpiada Mondială, desfășurată
online în perioada 2-4 septembrie a.c. Tricolorii au acumulat
14 puncte, la egalitate cu echipa
Letoniei, ambele reprezentative
situându-se în vârful clasamentului. De asemenea, în divizia
superioară a promovat naționala Italiei, care cu 13 puncte s-a
clasat pe locul 3. Pentru echipa
noastră au evoluat Viorel Bologan,
Viorel Iordăchescu, Andrei Macovei, Ivan Schițco, Egor Lașkin,
Dragoș Cereș, Paula-Alexandra
Gîtu, Valentina Verbin, Alina Mihailova, Ana Petricenco și Diana
Tuktamîsova.

Un nume sonor
al sportului moldovenesc
Au urmat alte jaloane inconfundabile: instructor, șef de secție
la Comitetul de Stat pentru Cultură Fizică și Sport, președinte
la ASB „Colhoznicul”, președinte
al Asociației Sportive Benevole
a Sindicatelor „Moldova”, director general al Departamentului
Tineret și Sport, prim-viceministru al Tineretului, Sportului
și Turismului, vicepreședinte al
Comitetului Național Olimpic
(CNO) din R. Moldova și, în fine,
secretar general al CNO. A parcurs calea de la simplu învățător
până la conducător al sportului
moldovenesc destul de repede,
fiindcă, oriunde a activat, a știut
să-și formeze echipe bine închegate și bine intenționate, care să
facă lucruri durabile, temeinice,
să promoveze interesele sportului
autohton: atât cel pentru toți, de
masă, cât și cel de performanță.
A preluat șefia ASB „Colhoznicul” și într-o primă fază a rezolvat problema sediului Consiliului
Central al asociației respective,
iar lucrătorii au fost asigurați cu
apartamente. De asemenea, au
fost edificate zeci de stadioane,
terenuri și săli sportive în întreaga republică. Se desfășurau
numeroase întreceri cu caracter
de masă, dintre care menționăm
Jocurile sportive pentru tinerii
de la sate, ce aveau loc din patru
în patru ani, de regulă, în orașele
Chișinău, Tiraspol și Bălți. Popovici a lansat ideea de a organiza
finalele Jocurilor chiar în centrele
raionale. Mai întâi, la Dubăsari,

Canotorul Mihai Chihaia a
cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial pentru juniori
și tineret U-23, care a avut loc în
perioada 3-6 septembrie curent la
Montemor-o-Velho (Portugalia).
Elevul Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv din Chișinău
s-a impus în finala cursei de 1000
metri, în cat.U-18, cu rezultatul
de 4:05:95 min., întrecându-l
cu o sutime de secundă pe rusul
Maksim Karataev. Podiumul de
premiere a fost completat de germanul Jonas Boettinger. La fete,
dubloul din Moldova, alcătuit din
Daniela Cociu și Maria Olărașu,
s-a clasat pe locul 2 la distanța de
500 m, în cat.U-23. Discipolele lui
Viktor Reneiski au fost întrecute
de reprezentantele Ungariei, Giada Bragada și Bianka Nagy, poziția
a treia revenind perechii din Canada, Sophia Jensen/Anna Cyr.

Apoi Grigore Popovici a venit la
conducerea ASB „Moldova” când
aceasta era într-o fază de declin
și, în scurt timp, a ridicat asociația, în colaborare cu noul colectiv, pe poziții performante. A fost
construită cea mai mare piscină
de înot din Moldova, reconstruit
Complexul „Iunosti” din cartierul
Botanica al capitalei. S-a creat aici
și un Centru de Medicină Sportivă.
Mai târziu a fost înființat Centrul
de Pregătire Olimpică „Codru”, cei
mai buni discipoli ai căruia au cucerit prețioase medalii la Jocurile
Olimpice de la Seul, Barcelona,
Atlanta și Sydney. O dezvoltare
deosebită a cunoscut canotajul
academic în orașele Tiraspol și
Bender, cea mai bună discipolă,
Larisa Popova, devenind campioană olimpică la ediția JO de la
Moscova 1980.
Iată ce își amintește marea
canotoare despre protagonistul
acestor rânduri: „L-am cunoscut
în anul 1978, când a venit la Tiraspol ca să se întâlnească, în calitate
de președinte al ASM „Moldova”,
cu selecționata de canotaj academic a asociației. Am rămas cu toții

cultură și tot ce este frumos și
durabil. În acest sens, vom da
câteva nume sonore: V. Proțenco, primul secretar de partid în
raioanele Dubăsari și Slobozia; G.
Cecoi, Erou al Muncii Socialiste,
Fălești; S. Fondofan, Drochia; N.
Connicov, Telenești; D. Vasilache,
Hâncești; A Cebotari, Glodeni; F.
Costin, Sângerei. „Acești oameni
iubeau cu adevărat sportul și colaborarea cu ei reprezenta pentru
noi o plăcere. În afară de aceasta,
nu ne lăsa indiferenți nici faptul
că între conducătorii raioanelor
apăruse o concurență, fiecare dintre ei dorindu-și să construiască
un stadion mai bun sau să aibă o
echipă de fotbal mai puternică.
Or, floarea pe care am sădit-o
își răspândea deja mirosul, iar
oamenii, surprinși, luptau între
ei ca s-o culeagă”, consemnează
Grigore Popovici în cartea sa, „O
viață dedicată sportului”, apărută
în anul 2006.
Strategul succeselor
olimpicilor moldoveni
La Comitetul Național Olim-

lungul anilor, Grigore Popovici
a depășit multe obstacole, greutăți, a rezistat cu demnitate la
toate loviturile sorții, inclusiv la
atacurile unor indivizi de o probitate morală și umană mai mult
decât îndoielnică, care l-ar fi vrut
„desființat” ca personalitate, ca
specialist, ca om. Zadarnic însă.
Grigore Popovici a rămas același
dintotdeauna: un om de o rară
bunătate sufletească și de o rafinată înțelepciune, de o hărnicie
și de un devotament deosebite,
puse pe altarul cauzei naționale.
În orice situație, dumnealui și-a
păstrat intacte verticalitatea și
dragostea de neam.
...Cu toate că de câțiva ani sunteți stabilit cu familia în Canada,
peste Ocean, mii de fire vă leagă
de baștină, de oamenii apropiați și
dragi inimii Dumneavoastră. Mulți ani și de acum înainte, stimate
Grigore Popovici, prosperitate și
toate cele bune vă dorim la acest
frumos prag aniversar.
Nicolai AMBROSI,
Pavel BRĂDESCU,
Sergiu BUSUIOC

Rezultate de
succes pentru
Moldova
la orientare
sportivă
Delegația Moldovei a revenit
acasă cu cinci medalii cucerite la
Campionatul Sud-Est European ce
s-a desfășurat la Zagreb (Croația).
Astfel, Zlata Savinova s-a impus la
proba distanță medie, și s-a clasat
pe locul 3 la sprint, în cat.W16.
De medalia de bronz la sprint s-a
învrednicit și Iaroslav Davîdov, în
cat.M18. Victoria Nosenco a câștigat distincția de argint la proba
distanță lungă (W16), iar la ștafetă
(M21 Elite) echipa Moldovei s-a
situat pe locul 3 premiant.
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TUTTI-FRUTTI

Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte
servicii, la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei
putea intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la
telefonul redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației –
gazetadechisinau.md .
Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema rubrica prin intermediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți
găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA de
Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău,

în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care
conține mesajele celor care se află în aceeași situație
ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și frumoasă
dacă o trăiești din plin alături de omul drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te caut”.
Transmite o scrisoare pe adresa redacției GAZETA
de Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2 a,
nr. 23, sau sună la numărul de telefon 090010050.

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur.
De aceea aș vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să
cunosc o femeie potrivită vârstei mele, născută în
anii 1945-1948, gospodină, educată, care să iubească
plimbările de dimineață și de seară. (01)

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

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva
la țară, anul nașterii 1962-1963, cu înălțimea de la
164 cm până la 176 cm, care poate avea și copii.
Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din
centrul Moldovei. „Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă cu traiul la
mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea să facă cunoștință cu un bărbat
care să nu aibă vicii și să fie un bun gospodar. „Ca
mai apoi să-mi devină un prieten respectuos și un
susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie
potrivită vârstei mele, cu studii superioare, serioasă,
gospodină, care ar vrea să treacă cu traiul la mine.”
Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)
Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta
cuprinsă între 29 și 42 de ani, care să mă înțeleagă
și să o înțeleg, să mă iubească și să o iubesc... Aștept
scrisorile femeilor interesate. (06)

Sudoku

Săptămânal independent

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea
să împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu
simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru,
brunet și chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din
preajma orașului Căușeni. Traiul e similar celui
urban. (08)
Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui
bărbat potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)
Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta
până la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de
a crea o relație bună. Bărbatul locuiește la casă la
sol în raionul Telenești. Una dintre condiții este ca
femeia să treacă cu traiul la el. (10)
Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta
până la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de
municipiul Bălți. Mai multe detalii la numărul de
telefon lăsat la redacție. (11)
Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o
vârstă apropiată. Mai multe detalii la numărul de
telefon lăsat la redacție. (12)

Teatrul „Național Mihai Eminescu”
15.09 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de
Matei Vișniec, ora 18.30.
16.09 „Călătoria lui Dante după Divina Comedie”, de Dante Alighieri, ora 17.00.
16.09 „Inimă și alte preparate din carne”, text de Dan Coman,
ora 19.00.
17.09 „Orașul cu fete sărace” după nuvelele lui Radu Tudoran,
ora 19.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
11.09 PREMIERĂ!!! Spectacolul „Regele Lear” de William Shakespeare, regia Mihai Țărnă, ora 19.00.
Teatrul Geneza Art
11 – 12.09 „Toc” de Laurent Bafie, ora 19.00.
14 – 15.09 „ZACS”, ora 19.00.
18 – 19.09 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
12.09 „Aida”, operă în patru acte de Giuseppe Verdi, ora 18.00.
16.09 „Macbeth”, operă în patru acte de Giuseppe Verdi, ora 18.00.
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
12.03 „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă, ora 11.00;
12.30.
19.03 „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, ora 11.00; 12.30.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
11.09 „Unde-i hipopotamul?” de V. Livşiţ, ora 11.00.
Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
17.09 Risipitorul de frumuseți, Tudor Gheorghe, cu cele mai frumoase șlagăre, Orchestra și Corul Concertino sub bagheta dirijorului
Marius Hristescu, ora 19.00.
Carul cu bancuri

Proverb: Calculatorul tace, da’ femeia ba’...
Fiule, a venit vremea să vorbim despre filmele deocheate de pe
internet.
Ok, tată, spune-mi.
Cum fac să şterg istoricul, să nu vadă mă-ta că m-am uitat la ele?

Integramă

social-politic

LUME, SORO, LUME

de atitudine
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Cel mai exemplar bărbat cu
desfrânata s-a-ncurcat (II)

N

oian de dragoste fierbinte peste
trupurile și sufletele a doi oameni,
care, despărțiți fiind, se visau mereu
împreună. Reîntâlnirea i-a înălțat mai
presus de sentiment.

„Doar gândul la tine, dorul de
tine, de îmbrăţişările tale m-au
făcut să sper şi să cred că, într-o
zi, drumurile noastre se vor întâlni
din nou”, i-a spus Veronica omului
drag când s-au revăzut după despărţirea lor. „În viață conviețuiam
cu Ilenuța, iar în visele mele ai fost
prezentă mereu”, i-a spus Petru,
îmbrățișând-o cu tandrețe.
Erau două ființe mereu
zâmbitoare
Şi din nou potop de cuvinte de
dragoste s-au revărsat peste sufletele lor. Senzaţia copleşitoare
provocată de revedere le dădea
aripi. Erau două fiinţe mereu
zâmbitoare, cu ochi luminoşi, care
vorbeau cu atâta însufleţire despre
viaţa care merită trăită frumos.

Firele din pânza de iubire
se rup unul câte unul
Anii se rânduiau cu bucurii şi
cu belşug, dar când fata cea mică
învăţa în clasa a noua, familia plină de dragoste şi înţelegere s-a pomenit într-o criză financiară. Legumele nu mai puteau fi vândute
în Ucraina ca pe timpuri, salariile
veneau cu întârziere. Veronica, la
fel ca atâtea alte femei din sat, a
hotărât să plece în ţara salvatoare,
Italia. Nu i-a fost uşor. Harnică,
precum vă spuneam, muncea fără
zile de odihnă, aşa încât în trei
ani a adunat o sumă frumuşică de
bani. Era gata să vină acasă, dar
Petru a rugat-o să mai stea un an
pentru a mai aduna nişte bani ca

FOTO-SIMBOL

Nina NECULCE

Trăiau o poveste de iubire demnă
de toată admirația.
Din marea lor dragoste li s-au
născut două fete, ce creşteau fericite alături de surioara lor mai
mare, adusă pe lume de Ilenuţa.
Harnici amândoi, aveau ograda
plină cu păsări, o grădină de legume de toată frumuseţea, animale
bine îngrijite. Uitasem să vă spun
că locuiau pe malul Nistrului într-un sat din preajma orăşelului
de reşedinţă al raionului.
să poată pune pe roate o afacere.
Femeia l-a ascultat. Nici prin
cap să îi dea că dragul ei soţior a
fost ademenit de desfrânata nr. 1
din sat care stricase multe căsnicii.
Revenită după patru ani acasă, nuşi mai recunoştea soţul. Era transfigurat definitiv. Aproape nimic nu
a mai rămas din afecţiunea cu care
o trata până la plecarea ei în Italia.
Satul vuia. Unde se întorcea,
consătenii îi vorbeau de aventura
lui Petru cu desfrânata. Nu a crezut până când i-a telefonat chiar
târfa: „La ce ai mai venit acasă,
gospodino? De ce nu ai stat acolo
cu italianul tău? Dacă nu crezi ce
spune satul, îţi spun eu – Petru
demult e al meu. Aşa că pleacă din
casa lui şi dă-i divorţul cât nu e
prea târziu...”.

În acele clipe, Veronica s-a
simţit neputincioasă. Îi roiau în
minte întrebări care dor, întrebări care îi înfierbântau tâmplele.
După ce s-a mai calmat un pic a
încercat să stea de vorbă cu soţul,
dar fără rost. Până la urmă, au
divorţat.
Rătăcitului îi vin minţile
la loc
O jumătate de an satul s-a tot
crucit. A rămas mirat şi preotul
când a auzit de una ca asta. Îl știa
pe Petru un bun creștin și avea tot
respectul pentru familia lui frumoasă. L-a chemat la mărturisire,
după care au mers împreună la
mănăstirea Poceaev, apoi la mănăstirea sf. Daniil din Moscova.

După cele văzute şi auzite pe locurile sfinte, Petru s-a trezit din
ameţeala lui. A înţeles că „podoaba” care îi sucise minţile avea un
singur scop – să pună mâna pe o
parte din averea lui, aşa cum mai
procedase cu alţi bărbaţi care s-au
lăsat traşi pe sfoară.
Mustrat de conștiință, s-a întors la nevastă şi copii. Rușinat,
i-a oferit cel mai frumos buchet
de flori Veronicăi – buchetul iertării și al împăcării. A căzut în
genunchi în fața ei și, cu vădită
sinceritate, i-a spus tot ce simte și
cât de importantă este ea pentru
el. S-a jurat în fața icoanei că nu
va mai călca pe bec. Femeia l-a
iertat. Încet-încet, pacea şi înţelegerea au revenit în casa lor, dar
nu mai era cum a fost. Din focul
dragostei ce-i încălzea până la
plecarea în Italia a rămas doar
respectul și atitudinea grijulie
față de fetele lor, care i-au bucurat cu 5 nepoți.
Fiica cea mai mare s-a stabilit
în Franţa şi s-a căsătorit cu un
francez. Celelalte două, după ce
au făcut facultatea la Chişinău, au
hotărât să-şi continue studiile în
România. S-au căsătorit amândouă cu băieți bucureșteni și au
rămas să trăiască și să muncească
în București.
Iar Petru și Veronica, trec dintr-o zi în alta cu sentimente de
prețuire unul față de altul, cu bucurie și mulțumire pentru fiecare
clipă trăită. Respectul reciproc
rămâne a fi stâlpul relației lor.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Fluctuațiile bruște de
temperatură creează haos
la nivelul sistemului tău
imunitar. Te vei simți mai
tot timpul vlăguit. Prin
prisma evenimentelor de
care ai avut parte în ultima
perioadă, o să încerci să fii
mai flexibil, mai empatic
și mai uman cu cei din jur.
Alegerile pe care urmează să
le faci te vor ajuta să găsești
un nou sens al vieții.

Chiar dacă propriile visuri presupun acțiune și
perseverență, ești conștient că treci printr-un impas
care te „blochează” la nivel
energetic. Vrei să te face remarcat de acele persoane
care pare că îți hrănesc orgoliul. Săptămâna aceasta
îți va aduce multe provocări, dar și reușite, mai ales
în plan profesional.

„Recalibrarea” imediată
în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce
destul de mult echilibru
emoțional. Această săptămână reprezintă un nou
început pentru tine. Venirea toamnei este percepută
mereu prin prisma acestei
dorințe de a face lucrurile
altfel. De multe ori, tot ceea
ce îți propui se și îndeplinește.

Evenimentele care au loc
în plan profesional te ajută
să îți creionezi noi obiective. În plan personal, faci întotdeauna alegeri iraționale
și fără sens. Consecințele
nu vor întârzia să apară și
se pare că tu ești conștient
de asta. Venus va fi destul
de agitat în zilele următoare
și va reuși să te scoată din
zona de confort. Rămâi conectat la sine!

A adopta un comportament profesionist și a fi
loial face parte din orice
strategie care urmărește
succesul. Intuiția pare că
„lucrează” la cote maxime
în aceste zile. Perioada
aceasta agitată din viața
ta te va ajuta să îți testezi
limitele, iar modul în care
te vei „reconstrui” nu va
mai putea fi atât de ușor
de zdruncinat.

Zodia ta este caracterizată acum de o dorință
continuă de a țese intrigi.
Tăcerea pe care o primești
din partea anumitor persoane te întristează. Îți dorești
să crezi mai mult în propria
intuiție. Dacă te simți nesigur cu privire la anumiți
pași pe care trebuie să îi faci
în carieră, trebuie doar să
ai răbdare cu tine.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Micile conflicte pe care le
trăiești la birou te vor face
irascibil. Nu vei reuși să te
temperezi. Este posibil ca
unele aspecte personale
să interfereze cu dinamica
de la birou. Poate este momentul potrivit pentru un
concediu neplănuit. Acum
reușești să vorbești cu seninătate despre propriile
emoții.

Nimeni nu merită să fie
amăgit sau indus în eroare cu
intenție. În urma unei experiențe dureros de profunde,
te simți revigorat din punct
de vedere psihic. Încrederea
în sine își „reface” puterile
și acum vei reuși să pui în
aplicare tot ceea ce îți propui.
Lucrurile noi vor fi predominante în viața ta pe parcursul
întregii săptămâni.

Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă
prezente, alături de cel ales
reușești să devii o persoană
mai bună. Nu este vorba de
a vedea totul prin ochii perfecțiunii, ci de a-ți da voie
să speri că poți ajunge la
cea mai bună variantă a ta.
Este mult mai benefic pentru
tine, dar și pentru cei din jur
de a face doar ceea ce simți.

Convingerea în raport
cu ceea ce îţi dorești te
ajută să faci întotdeauna
ca lucrurile să se întoarcă
în favoarea ta. Dispoziția
pozitivă pe care o resimți
te ajută în tot ceea ce întreprinzi. Când vine vorba
de achiziții, trebuie să fii
mai calculat. Cheltuielile
inutile te vor face să ajungi
din nou în impas financiar.

Tot ceea ce reprezintă
viața ta actuală este catalizatorul pentru fericire,
chiar dacă uneori îți este dificil să accepți unele lucruri.
Delăsarea de care constați
că ești capabil în contextul
profesional este de fapt lipsa unei motivații pentru a fi
mai bun în ceea ce faci. Nu
te mai simți confortabil în
colectivul actual.

În plan profesional, ai
nevoie de mult mai multă
stabilitate și organizare. De
cele mai multe ori, acțiunile
tale indică o altă stare de
spirit față de cea pe care o
ai. Sunt contexte în care diplomația sau pragmatismul
sunt indicate, dar asta nu
înseamnă să nu fii receptiv
la ceea ce simți. Inteligența
emoțională este despre sine.
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Săptămânal independent

Boli și dăunători ce se dezvoltă
la culturi în septembrie

C

ondițiile meteorologice din perioada de
vară au fost favorabile pentru creșterea,
dezvoltarea și formarea roadei la
culturile agricole.

În condițiile climatice formate,
o dezvoltare însemnată au avut-o
și majoritatea speciilor nocive
plantelor. În perioada de toamnă, dezvoltarea acestora va continua, cauzând dăunarea culturilor
agricole și deprecierea calității
producției.
Dăunătorii culturilor
de câmp periculoși
în lunile de toamnă
Între speciile de dăunătorii polifagi sunt murinele, activitatea
sporită a cărora se va semnala
pe semănăturile de rapiță și cele
cerealiere de toamnă.
Pe parcursul lunilor de toamnă, se va semnala hrănirea larvelor din a doua generație ale
buhei semănăturilor. Menținerea culturilor în stare liberă de
buruieni va diminua nocivitatea
dăunătorului.
Până la recoltarea culturilor
prășitoare, precum și legumicole cu termene târzii de coacere
(tomate, ardei, vinete, varză) va
continua dezvoltarea larvelor de
buhă (a verzei, a fructificațiilor)
din a doua și a treia generație.

Atacuri însemnate ale larvelor
sunt posibile pretutindeni la tomate, porumb, varză, ardei, vinete, în special pe timp cald (t℃=2228ºC), cu umiditate moderată.
La păioasele de toamnă va
continua depunerea ouălor şi
eclozarea larvelor gândacului
ghebos.
Hrănirea larvelor va fi deosebit
de periculoasă pe câmpurile însămânțate cu semințe netratate cu
insecticide, în special pe timp cald
cu precipitații periodice.
Bolile și dăunătorii
ce se dezvoltă la legume
în lunile septembrie
La tomate, ardei și vinete, precum și varza tardivă vor continua
să dăuneze speciile de păduchi,
tripsul comun.
În condiții favorabile de dezvoltare (nopți reci cu rouă sau
ploaie ce alternează cu zile înnorate, moderat calde), va progresa
contaminarea cu mană, precum
și dezvoltarea pătărilor: pătarea
neagră bacteriană, pătarea albă
a frunzelor de tomate, alternarioza ş.a.

Fitoftoroza la tomate
În scopul reducerii intensității
dezvoltării bolilor, tratamentele
foliare cu fungicidele omologate
la cultură vor continua, ținând
cont de intervalul de pauză până
la recoltarea culturilor.
Dăunători și boli ce se
dezvoltă în livezi în luna
septembrie
În livezi, până la finele lunii
octombrie, va continua dezvoltarea larvelor generației a doua a
păduchelui din San-Jose, și a păduchelui lânos, care vor continua
să dăuneze fructelor, lăstarilor,
ramurilor, tulpinilor.
Nocivitatea acestora va fi însemnată în livezile unde sistemul
de protecție a fost neglijat. Până
la recoltarea fructelor, va continua zborul fluturilor, depunerea
ouălor și pătrunderea larvelor în
fructe a viermelui merelor, hrănirea larvelor moliilor, care fac
rosături în coaja fructelor.
În livezile cu specii sămânțoase
la temperaturi pozitive în lunile de
toamnă, va continua dezvoltarea
majorității agenților patogeni din
genurile Podosphaera, Venturia,
Monilia, Cytospora ș.a., precum
și a bacteriilor (Pseudomonas și
Erwinia).
În livezile cu specii sâmburoase

va continua dezvoltarea agenților
patogeni ce provoacă atacul de
băşicare a frunzelor, clasterosporioza, monilioza, verticilioza,
citosporozа, precum și ciuruirea
bacteriană.
Luând în calcul că aceștia iernează preponderent în țesuturile
ramurilor și trunchiurile pomilor
bolnavi, înainte sau după căderea
frunzelor, în scopul diminuării
sursei de inocul, se vor întreprinde un șir de măsuri profilactice.
Boli ce se dezvoltă toamna
la vița-de-vie
La vița-de-vie, în condiții favorabile de dezvoltare, până la

sosirea timpului rece, va continua
dezvoltarea cancerului bacterian,
mai însemnat pe sectoarele afectate de ploile cu grindină sau de
dăunători.
Atacul va avea caracter local,
de obicei, la baza tulpinii. Pe
unele sectoare la unii butuci se
va semnala dezvoltarea bolilor ce
provoacă uscarea lemnului: esca
(apoplexia) – Stereum hirsutum
și Phellinus (Fomes) igniarius;
eutipioza (Eutypa lata), excorioza
(Phomopsis viticola) și citosporioza (Valsa vitis).
Sunt boli provocate de ciuperci,
ce cauzează debilitarea şi uscarea
treptată a butucilor.
După ansa.gov.md

Boala hemoragică a iepurilor –
maladie contagioasă
Boala hemoragică a iepurilor este o boală infectocontagioasă, specifică iepurilor,
cu evoluție acută (rapidă), caracterizată
printr-un sindrom hemoragic însoțit de
tulburări generale și respiratorii, urmate
de moarte.
Hemoragia este produsă de virusul bolii
hemoragice al iepurilor (RHDV). Virusul este
foarte stabil și rezistent în mediul exterior,
rezistă minimum 105 zile în stare uscată pe
îmbrăcăminte la temperatura camerei și două
zile la 60 de grade Celsius.
Cei mai sensibili sunt iepurii peste vârsta
de două luni. Boala se dezvoltă în special în
perioada mai-octombrie, dar îmbolnăviri se
pot semnala și în lunile de iarnă.
Sursele principale de infecție sunt reprezentate de iepurii bolnavi și de cadavrele
acestora. Transmiterea se face prin contact
direct dintre iepurii bolnavi și cei purtători
de virus, cu iepurii sănătoși sau prin contact

indirect prin intermediul surselor secundare
și al vectorilor.
Pătrunderea virusului în organism se realizează pe cale orală, nazală, conjunctivală și
cutanată (leziuni ale pielii sau prin înțepăturile insectelor). Boala are tendința de difuzare
rapidă și mortalitate de până la 100%.
Boala evoluează supra acut și acut și se
exprimă prin temperatură ridicată a corpului,
abatere, lipsa poftei de mâncare, respirație
accelerată, hemoragii nazale, dilatarea abdomenului, constipație sau diaree, mișcări
bruște, convulsii, țipete, căderi în decubit,
mișcări de pedalare a membrelor și moarte,
care survine după 12-60 de ore (în medie 24
de ore) în 80-100% din cazuri.
Leziunile sunt de septicemie hemoragică, hemoragii în laringe și trahee și mărirea
în volum a timusului. Se mai constată edem
pulmonar, uneori pneumonie.
Splina este congestionată și hipertrofiată,
ficatul mărit, de consistență redusă, friabil, de culoare
gri-gălbui și cu zone de necroză.
Pentru a preveni boala se
utilizează vaccinuri inactivate. Imunitatea se instalează
după 5-10 zile de la vaccinare
și durează până la 6 luni.
În caz de apariție a bolii, se recurge la sacrificarea tuturor iepurilor din
efectiv, furajele, dejecțiile
și așternutul se ard sau se
îngroapă și se fac dezinfecții
cu formol 5%.
agrobiznes.md

„Saună pentru albine” –
sau cum combat elvețienii
acarianul Varroa fără
produse chimice
Vatorex este un start-up dezvoltat în 2016 în Elveția de către ETH Zurich Pascal
Brunner și tatăl său care este apicultor și biolog.
Principalul produs al companiei funcționează ca o „saună pentru albine”, scopul
căreia este de a scăpa albinele de acarianul Varroa, care devine tot mai periculos
an de an.
Principiul de funcționare al așa-numitei saune constă în încorporarea unor
dispozitive mici de încălzire în ceară care asigură o temperatură de 42°C timp de
trei ore, în acest mod fiind omorâți acarienii.
Operațiunea se repetă la fiecare 16 zile pentru a menține sub control acarianul.
Firele de încălzire Vatorex ucid acarienii, în timp ce albinele supraviețuiesc
tratamentului termic fără daune și se pot dezvolta după aceasta.
Potrivit fondatorilor Vatorex, aceasta este prima soluție ce nu presupune utilizarea substanțelor chimice. Pe lângă aceasta, Brunner și echipa sa au dezvoltat o
aplicație care colectează date de la apicultori și le evaluează electronic.
În prezent, compania Varotex are clienți în 14 țări europene și acum se extinde în
Noua Zeelandă. În 2022, va lansa o nouă tehnologie bazată pe cercetările actuale.
agrobiznes.md
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PROGRAME TV

05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

05.15 Lecţii de viaţa

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

Moldova 1

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TVR 1

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul meu ponei: Magia dansului
09.45 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de
Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi şi Tina 4
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Barbie în Printesa Insulei Magice
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

TVR Moldova

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Între cer şi mare
08.30 Vizită de lucru

09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 31
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 32
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Sindromul burnout - un program de
autodistrugere
00.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.40 Serial: Jocurile timpului
02.50 Sindromul burnout - un program de
autodistrugere
03.20 Tema zilei
04.10 Meteo
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
01.45 Film: Haiducii lui şaptecai
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 România… în bucate
05.05 Natură şi aventură

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

Minimax

Jurnal TV

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Готовим с серфингистами
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 Особенные
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştirile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Особенные
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național
06.00 Albumul Național
08.00 Film: VECINII
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 79
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 730
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 733
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 80
21.00 Film: DRAGONUL ALB
23.00 Iubire interzisă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 14 septembrie
TVR Moldova

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshoping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Lumea de Dincolo: Razboaie
singeroase
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 La Măruţă
03.40 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

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

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV

05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Între cer şi mare
08.30 Vizită de lucru
09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 32
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!

TV8

ProTV

ProTV InterNațional
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09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Printesa Insulei Magice
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 33
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca: Drumul spre înalta
societate
00.15 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
01.00 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
01.05 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.55 Telecinemateca: Drumul spre înalta
societate
04.00 Sport
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

ProTV

TVR 2

ProTV InterNațional

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generaţii
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
01.45 Film: Un vis american 90’
03.35 Sport
04.15 E vremea ta!
04.30 România… în bucate
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă

Moldova 1

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.15 America
01.15 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

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

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Casatoriti pe nevazute
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Fast and Furious 4
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
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 Как украсть бриллиант
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport

20.00 Politica
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Как украсть бриллиант
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 80
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 731
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 734
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 81
21.00 Film: COMANDO DE SACRIFICIU
23.00 Film: DRAGONUL ALB
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 15 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 2
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Pofticioşi, la cratiţă!
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Între cer şi mare
08.30 Vizită de lucru
09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Breaking Fake News
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 33
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 34
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Revoluţia irlandeză 3 eps
23.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.40 Serial: Obsesia Evei, 		
sez. 1

22
Vineri / 10 septembrie / 2021
02.30 Vreau să fiu sănătos!
03.20 Tema zilei
04.10 Meteo
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.34 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor
- etapa 1
17.30 Serial: Doctor Quinn
18.25 România… în bucate
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Dragă Frankie
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Dragă Frankie
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler călătorie toamna
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Portretul savantului
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Magia naiului
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Trei prieteni aventuroşi - Petrecere
în Mullewapp
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Noapte albă
00.00 Film I-am dat de capat?
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
03.45 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii

22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
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 Старски и Хатч
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Ştirile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Старски и Хатч
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 81
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 732
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 735
20.00 Film: LEGEA LUI JACOB
22.00 Film: GUSTUL 		
RĂZBUNĂRII
00.15 Film: COMANDO 		
DE SACRIFICIU
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

PROGRAME TV
Joi, 16 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 Masculin - Liga Zimbrilor
- Etapa 1: CSM Bucuresti-Dobrogea Sud
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Doar să gustaţi…, 15 ep
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Între cer şi mare
08.30 Vizită de lucru
09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 34
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 35
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.40 Serial: Obsesia Evei
02.30 Dispăruţi fără urmă
03.20 Tema zilei
04.10 Telejurnal Ştiri
04.55 România 9
05.50 Profesioniştii…

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Tezaur
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 La noi în sat
11.35 Cântec, dor şi omenie
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
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor
Naționale
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Prin muzică în Europa

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroşi - Petrecere
în Mullewapp
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Distracţiile lui Cazacu
17.30 România… în bucate
17.57 #generatii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: O lume de secrete
21.55 Discover România
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Film: O lume de secrete
02.45 Discover România
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Reteaua de idoli
05.50 Filler călătorie toamna
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate

19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 Film Thor: Ragnarok
03.10 Lecţii de viaţa
04.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Masked Singer Romania
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Masked Singer Romania

Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii

Săptămânal independent
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
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 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
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 Бобро поржаловать!
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Ştirile
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politica
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.15 Sport
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Бобро поржаловать!
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 733
17.15 sez. NOU!
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 736
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 80
21.00 Film: WINNETOU: PRINTRE
VULTURI
23.15 Film: LEGEA LUI JACOB
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 17 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 Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Doar să gustaţi…, 15 ep
23.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Între cer şi mare
08.30 Vizită de lucru

09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Izolaţi în România
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 35
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 Moment Art
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 36
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Film: Regii blestemaţi
23.10 Film: Victime de război

00.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.55 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.45 Film: Regii blestemaţi
03.25 Telejurnal Ştiri
04.10 Film: Legenda lui Bruc
05.40 Discover România
06.00 Teleshopping

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 #generaţii
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #generaţii
04.50 Filler călătorie toamna
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art club (rus.)
10.15 Serial Poftă bună
11.00 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Magia naiului
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor
Naționale
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.10 Fronte line
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Ştiri externe
23.50 O seară în familie

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Un var indepartat

social-politic

de atitudine

12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Rumble în the Bronx: Bubuiala în Bronx
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 Las Fierbinţi

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SuperStar

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 80
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 734
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 737
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 81
21.00 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
00.15 Film: GUSTUL RĂZBUNĂRII
02.30 Miezul problemei
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 18 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 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
11.00 România veritabilă
11.30 Izolaţi în România
12.00 #Generaţii TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generaţii TVR 65
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Istorii ascunse
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea a
doua
23.00 Film: Ciocolată cu alune
00.30 Istorii ascunse
01.00 #Generaţii TVR 65
02.00 Film: Ciocolată cu alune
03.30 Cap Compas
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1
23.30 Superspeed
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 One Way Ticket
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
01.00 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Politica
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
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 Копы в глубоком запасе
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politica
17.00 Ştirile
17.45 13 cu Rodica Ciorănică
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.15 Sport
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Копы в глубоком запасе

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 4
08.45 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 #Creativ
12.00 Costa Rica - biodiversitatea pădurii
tropicale
12.25 Costa Rica - o nouă viaţă pentru
pădurile tropicale
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Milionarul secret
17.00 Festivalul Cântecele munţilor.
Ediţia 4
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Croaziera
23.15 Dosar România
00.15 Profesioniştii…
01.15 Teleenciclopedia
02.00 Film: Milionarul secret
03.25 Izolaţi în România
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Concertul de vară de la Palatul
Schönbrunn al Filarmonicii din Viena,
2021
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Stelele circului din Beijing: legenda
lui Mulan
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
22.10 Serial: Viaţa visată
23.10 Distracţiile lui Cazacu
23.45 Concertul de vară de la Palatul
Schönbrunn al Filarmonicii din Viena,
2021
01.45 Film: Săgeata neagră

23

PROGRAME TV
03.20 Serial: Viaţa visată
04.20 Telejurnal
04.50 E vremea ta!
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Ştiinţa uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Caleidsocop muzical
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor
Naționale
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film: Santinela
23.05 Fronte line
23.35 Ştirile (rus.)
23.55 Ştiri externe

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Jurnalul lui Barbie
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Curiosul George 3 - Înapoi în junglă
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
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 Garfield 2
14.30 Film Seara mamelor
16.45 Teleshopping
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Poarta-te ca o doamna, gandeste ca un barbat
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Garfield 2
04.30 Film Seara mamelor

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
13.45 Masked Singer Romania
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT

01.30 Superspeed

02.00 Ştirile Pro TV
03.00 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 Cabinetul din umbră
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 Rock’n Roll
03.30 The Man Who Killed Don Quixote
05.00 Dora Show

TV8
05.00 Dosarele X
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Oaspetele neaşteptat
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Х/ф Кухня в Париже
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Мальчик в полосатой
пижаме
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Троя
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Кухня в Париже

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 735
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 729
16.15 Film: WINNETOU: PRINTRE
VULTURI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 738
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 19 septembrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal Masculin - Liga Zimbrilor
- Etapa 3: Dinamo Bucuresti-CSM Vaslui
17.00 Reţeaua de idoli
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Festivalul Cantecele muntilor
23.00 Teatru TV
03.00 #Generaţii TVR 65
04.00 Reţeaua 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 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo

Vineri / 10 septembrie / 2021
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor.
Etapa 3
17.10 Exclusiv în România
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 Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Festivalul Cântecele munţilor
Ediţia 5
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru TV
01.15 Film: Croaziera
03.10 Sport
03.30 Telejurnal Ştiri
04.15 Universul credintei
06.00 Costa Rica - biodiversitatea pădurii
tropicale
06.25 Costa Rica - o nouă viaţă pentru
pădurile tropicale

TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XXV-a
de Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor
- etapa 3
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Zestrea Domniţei Ralu
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Stelele Circului din Beijing: Legenda lui Mulan

18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săptămâna nebunilor
21.50 Discover România
22.10 Film: Simon Magul 111’
00.15 Stelele Circului din Beijing: Legenda lui Mulan
02.05 Film: Zestrea Domniţei Ralu
03.40 Sport
04.20 E vremea ta!
04.35 Pescar hoinar
05.00 Ferma
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor
Naționale
19.55 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Latino simfonic. E timpul muzicii
fierbinţi
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Film Colind spre soare

Minimax
06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie şi cei Trei Muschetari
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în junglă
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Eu şi Mia
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei
lunii
20.00 Curiosul George: Maimuţoiul Regal
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur

04.00 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 Gusturile se discuţă
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.15 Film Excursie cu surperize
13.00 Apropo TV
14.00 Teleshopping
14.15 În Profunzime
16.00 Teleshopping
16.15 Casatoriti pe nevazute
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.30 Gusturile se discuţă
21.30 Film Furios şi iute în viteza a 5-a
23.30 Film Prima crima
01.30 Ştirile Pro TV Chişinău
02.00 Film Excursie cu surperize
03.00 Film Furios şi iute în viteza a 5-a
05.00 Film Prima crima

ProTV InterNațional
06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile 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 Lecţii de viaţa
14.30 Doctor de bine
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Pe bune?!
21.30 Pariu cu viaţa
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Doctor de bine
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Pariu cu viaţa
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 Casse-tete chinois
02.00 Тайная жизнь Мэрилин
Монро
05.00 Ora Expertizei

TV8
06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Кухня. Последняя битва

12.45 Teleshopping
13.00 Politica
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Дневник памяти
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Х/ф Невозможное
00.00 Dosarele X sinteza
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Кухня. Последняя битва
04.00 Punct şi de la capăt

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: DUMBRAVA MINUNATĂ R:
Gheorghe Naghi
12.30 Reluare: Stan şi Bran - momente
de exceptie
13.00 sez. NOU!!!
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 739
20.00 Film: ONOARE RECÂŞTIGATĂ
00.00 Film: DUMBRAVA MINUNATĂ
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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A murit actorul
Jean-Paul Belmondo,
„Magnificul”, „Asul aşilor”
cinematografiei franceze

Jean-Paul Belmondo, actor
francez reprezentant al „noului
val” dar şi al filmelor zise „populare”, poreclit „Magnificul” sau
„Asul aşilor” după numele filmelor care i-au adus faima, a murit
în vârstă de 88 de ani. Odată cu
această dispariţie, se întoarce o
pagină a cinemaului francez.
Jean-Paul Belmondo, monstru sacru al cinemaului francez,
şi-a început cariera cu Jean-Luc
Godard şi Noul val al cinemaului
francez. A luat apoi virajul come-

diilor şi filmelor de acţiune. Un
viraj reuşit care se poate rezuma
astfel: 60 de ani de carieră şi roluri
în mai bine de 80 de filme.
Figura lui Belmondo s-a impus
repede pe marile ecrane: corp de
atlet, faţă de boxer şi zâmbet de
neuitat. Născut în periferia Parisului din părinţi artişti – mama
pictoriţă, tatăl sculptor – Belmondo a fost în adolescenţă un elev
turbulent şi mai degrabă atras de
sport decât de cărţi.
Atras şi de scenă, Jean-Paul

Belmondo va urma în cele din
urmă conservatorul. Talentatul
actor este reperat de Jean-Luc
Godard, tânăr critic şi regizor în
devenire. Noul val al cinemaului
francez ia naştere, iar rolul din „A
bout de souffle” va lansa cariera
actorului.
De la Noul val, actorul-cascador – „actorii trebuie să ştie să
facă totul”, spunea el – trece cu
succes la filmele de acţiune şi la
comedie. Faima, Belmondo şi-o
câştigă astfel în anii 70-80 cu filme devenite clasice precum „Le
cerveau”, „Peur sur la ville” şi
„L’As des as”.
În 2011, la Festivalul de film
de la Cannes avea să primească o
Palme d’or de onoare pentru întreaga sa carieră. O carieră care
i-a dat şi faimoasele porecle „Asul
aşilor” sau „Magnificul”.
Într-un mesaj publicat pe reţeaua Twitter, Emmanuel Macron,
preşedintele Franţei, salută „un
tezaur naţional” şi estimează că
„Belmondo va rămâne pe veci
Magnificul”.
rfi.ro

Scădere masivă a studenţilor din
ţările UE la universităţile britanice
Brexitul se simte acut pe
culoarele universităţilor din
Regatul Unit, cu o scădere
masivă a numărului de înscrieri din rândul studenţilor
proveniţi din ţări ale Uniunii
Europene, comentează dpa.
Potrivit cifrelor furnizate
de Serviciul de Admitere în
Universităţi şi Colegii, numărul total de studenţi din
UE înscrişi la universităţile
britanice în această toamnă este de 11.700, faţă de
27.750 înscrişi anul trecut.
Marea Britanie s-a retras din programul Erasmus, care organizează schimburi pentru studenţi
pentru a învăţa sau lucra în străinătate în orice ţară
europeană care participă la el. Acum, studenţii din

UE trebuie să solicite o viză
de studii în Marea Britanie,
care este costisitoare, ia timp,
iar procesul în sine este unul
anevoios, scrie dpa.
Un alt impediment este
acela că, în prezent, Marea
Britanie îi cataloghează pe studenţii din UE drept studenţi
internaţionali. În condiţiile în
care cetăţenii UE din Anglia
plăteau în trecut aceleaşi taxe
de şcolarizare ca studenţii britanici, respectiv maximum 9.250 de lire sterline pe an (aproape 11.000 de
euro), pentru 2021, studenţii străini sunt nevoiţi să
plătească mai mult decât dublu, iar în unele cazuri
mai mult decât triplu, potrivit dpa.
Agerpres

Alegeți

„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!
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Săptămânal independent

Tactica FSB-ului rusesc
Pe câmpul de bătaie, epocal,
Natașele fac lucrul principal
Că se predau divizii regulate
Cu mâinile și... aia ridicate.

Gheorghe BÂLICI

Mexicul va înlocui statuia
lui Cristofor Columb cu cea
a unei femei indigene
Autorităţile mexicane au confirmat luni că o statuie a navigatorului şi exploratorului italian
Cristofor Columb din Ciudad de
Mexico va fi înlocuită cu cea a unei
femei indigene, cu câteva zile înainte de cea de-a 200-a aniversare a
independenţei ţării faţă de Coroana
spaniolă, informează AFP.
„Sculptura va fi deplasată într-un loc sigur, demn şi adecvat”,
notează, într-un comunicat reprezentanţii Institutului Naţional de
Antropologie şi Istorie (INAH) din
Mexic.
În locul său va fi amplasată
sculptura unei femei olmece, realizată de artistul mexican Pedro
Reyes, a anunţat primarul din Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum.
„Femeile indigene sunt cele care au avut, probabil, cea mai mare
pondere în istoria Mexicului, dar care au fost cel mai puţin recunoscute”,
a adăugat ea. Decizia reprezintă totodată un act de „justiţie socială”,
a spus Claudia Sheinbaum, precum şi o recunoaştere a celor 500 de
ani de „rezistenţă indigenă” după cucerirea spaniolă a Mexicului.
Statuia lui Cristofor Columb, căruia îi este atribuită descoperirea
Americii sub patronajul Coroanei spaniole, a fost plasată într-un sens
giratoriu de pe bulevardul central Paseo de la Reforma, în anul 1877,
foarte aproape de ruinele Templo Mayor, centrul civilizaţiei aztece.
Agerpres
Caricatura la gazetă

