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Telenovele 
basarabene

Politicul insistă să ne reprezin-
te ipostaza sa de bâlci. De teleno-
velă. Să ne aburească cu realitatea 
vorbită. Chiar dacă suntem într-
un fel de pauză de așteptare, noul 
sistem fiind în regim de testare. 
Nici în viața socială nu s-au pro-
dus mari schimbări, dar cineva 
are grijă să nu ne plictisim. 

Între timp, la Chișinău teatrele 
își așteaptă spectatorii pierduți în 
păienjenișul rețelelor și al televi-
ziunilor. Petru Vutcărău a revenit 
în scenă ca actor, în rolul regelui 
Lear! După teatrul absurdului de 
afară, o tragedie clasică și un rol 
de zile mari e cu adevărat recon-
fortant.
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Biserica Catolică din 
RSSM: Documente (I)

O  n o u ă  r u b r i c ă  l a  „ G a z e t a  d e  C h i ș i n ă u ” !

  POLITICĂ

A - p o l i t i c e

(81)

Ce mai fac 
ai noștri? 
Dragi cititori, spuneți-i lumii întregi pe cine 
iubiți – pentru ce fapte anume sau, pur și 
simplu, povestiți-ne despre prietenii, copiii 
și apropiații Dvs., despre realizările lor de 
acasă sau din afară, și noi vom relata despre 
bucuriile Domniilor Voastre! 

Autoritățile sovietice au avut întotdeauna 
o atitudine dușmănoasă față de cultele 
religioase a căror conducere se afla peste 
frontierele URSS, mai pronunțată în 
comparație cu altele care aveau patronii în 
interiorul URSS.

Catolicismul a fost unul dintre cei mai 
redutabili adversari ai regimului comunist. 
Primele măsuri împotriva catolicismului, 
luate în numele edificării unei societăți 
ce se voia eliberată de vechile atașamente 
religioase, au aparținut Rusiei Sovietice, 
care, de fapt, preluase ostilitatea Rusiei 
imperiale față de Biserica Romei.

Unii sunt 
mai egali 

decât alții

Toți pacienții sunt egali 5 

Iunie 2021, maratonul vaccinării la Chișinău. Foto: Primăria Chișinău
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R a c u r s i

Unul dintre noi

Impactul Complexului Hidroenergetic Nistrean asupra râului Nistru se resimte cel mai puternic 
pe un sector de 150 de kilometri în aval de Naslavcea 

Președintele Poloniei 
Andrzej Duda s-a pronunțat 
în favoarea extinderii Uniu-
nii Europene, menționând că 
Ucrainei și Moldovei, precum 
și altor state care se moder-
nizează și aspiră să devină 
membre ale UE, ar trebui să 
li se ofere o astfel de oportu-
nitate.

Potrivit agenției Infotag, el 
a spus acest lucru la reuniu-
nea grupului Arraiolos de la 
Roma – o întâlnire informală a 
președinților statelor membre 
parlamentare și semi-preziden-
țiale ale UE.

„Nu vom crea încredere dacă 
partenerilor noștri care între-
prind eforturi de modernizare și 
doresc să se alăture comunității 
noastre nu li se oferă această 
ocazie. Prin urmare, este vorba 
despre o expansiune. Suntem 
Europa, un continent, nu un 
club elitar”, a spus președintele 
Poloniei.

El și-a exprimat regretul 
că la mai bine de 30 de ani de 
la căderea Cortinei de Fier, 
teritoriul Europei rămâne încă 
divizat.

„Astăzi cortina nu este din 
fier, ci din bariere vamale, 
regimuri de vize și lipsa per-
spectivelor de membru. Și spun 
asta în mod deschis: în imediata 
noastră vecinătate există țări 
europene care ar trebui să facă 
parte din comunitatea noastră”, 
a spus Andrzej Duda.

Potrivit lui, este vorba despre 
Ucraina și Moldova.

„Am fost recent în Moldova 
cu ocazia celei de-a 30-a ani-
versări de la independență și 
am văzut tineri entuziasmați de 
schimbarea țării. Cu toții am 
văzut Ucraina în 2014, unde 
tineri patrioți și democrați au 
murit pe baricade, astfel în-
cât țara lor să aibă șansa de a 
intra într-o zi în comunitatea 
europeană. Și dacă vrem ca 
Uniunea să fie cu adevărat o 
Uniune Europeană, trebuie să 
continuăm politica de extinde-
re”, este convins președintele 
polonez.

radiochisinau.md
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De atunci, Aurel îi înveselește 
pe toți prietenii la care a plecat, 
dar și pe cei care l-au urmat în 
lumea cea curată și senină din 
ceruri. Dumnezeu însuși cred că 
l-a îndrituit cu funcția nobilă de 
a avea grijă de buna dispoziție 
a tuturor celor aciuați în împă-
răția de dincolo. Pentru o mai 
bună organizare a reprezentați-
ei, bănuim, Aurel ar avea nevoie 
de un păhărel de vin din beciul 
moștenit de la socri la Gălășeni 

sau de un ceai à la Scobioală, 
din cel amestecat cu coniac în 
timpul prohibiției. Dar, dacă nu 
se poate, nu se poate...

Nouă, celor rămași fără vorba 
lui de duh, ne lipsesc neasemu-
itele întâlniri cu el de la terasa 
USM, umorul său spumos din 
ulcioarele cu pătărănii, glumele 
care ne făceau să râdem cum de-
mult nu s-a mai râs pe la uniune. 
La masa unde stătea Aurel, țin 
minte, niciodată nu erau locuri 
libere, se mai aduceau scaune ca 
să încapă toți doritorii să asculte, 
miezul nopții fiind, uneori, tim-
pul plecării spre casă al tuturora. 

Acum, când nu mai e prin-
tre noi, înțelegem și mai mult 
că Aurel  avea replică și poantă 
ca nimeni altul. Unui coleg care 
se plângea că a fost la o casă de 
creație, dar nu a fost în stare să 
scrie ceva i-a zis că mai bine își 
lua cu el un scriitor, lui Dumitru 

Moțpan, cel cu „globul Moldovei”, 
când înaltul demnitar semidoct 
se împotrivea editării de manuale 
afirmând că pe timpul când era el 
școlar erau vreo câteva manuale 
pentru toată clasa și trebuia să aș-
tepți să ajungă și la masa ta unul, 
i-a replicat că  „se vede treaba, pe 
masa dumitale n-a prea ajuns”.

Mare pișicher, priceput la 
șmecherii de tot felul, într-o 
seară, când stătea cu alți colegi 
la vestita sa colibă din Valea 
Crucii și s-au auzit răgetele le-
ilor de la grădina zoologică din 
apropiere, Aurel, făcând-o pe 

Astăzi, 17 septembrie 2021, scriitorul 
Aurel Scobioală ar fi împlinit 80 de ani. 
Ar fi împlinit dacă, acum 14 ani, o boală 
necruțătoare nu l-ar fi luat dintre noi 

pe sfătosul și mucalitul povestitor, scriitor iubit 
de copii și maturi, cel care era sufletul vesel și, 
ni se părea nouă, lipsit de griji al întâlnirilor de 
la Uniunea Scriitorilor, de la coliba sa din Valea 
Crucii și de oriunde ajungea el în graba sa de a 
face lumea să râdă și să se bucure de cuvântul 
scris sau rostit cu pricepere.

Președintele 
Poloniei s-a 
pronunțat 
pentru 
extinderea UE, 
inclusiv prin 
aderarea 
R. Moldova 
și a Ucrainei

speriatul, le-a spus acestora că 
„iar au scăpat leii ceia afară”. 
Unii au vrut să urce în copaci, 
dar pe aceștia și pe cei care au 
vrut să fugă i-a oprit râsul mo-
lipsitor al lui Aurel.

Cunoscător al tuturor ban-
curilor, ne spunea nouă, celor 
mai tineri, că cele mai noi ban-
curi sunt cele vechi. Știa să le 
potrivească situației și pe cele 
mai noi, și pe cele mai vechi, și 
nu le spunea pur și simplu. Bu-
năoară, atunci când am depus și 
eu o cerere pentru apartament 
în „cooperativa” uniunii, după 
luptele de la Tighina, de unde 
m-am refugiat cu familia, Preșe-
dintele Mihai Cimpoi mi-a sem-
nat cererea și a zis „las’ să fie”, 
iar Aurel m-a întrebat dacă știu 
ce înseamnă expresia. Nu știam 
și el mi-a explicat: „Moșneagul 
se trezește noaptea și achipuie 
baba: - Ei, mie nu-mi trebuie, 
dar las’ să fie...”.

Tot la colibă fiind, o fetiță a 
vecinilor i-a spus: „Domnu’ Au-
rel, câinele nostru s-a culcat pe 
stratul dumneavoastră de ridi-
che!”. „Ridiche-te de-acolo!”, i-a 
strigat el câinelui care era un fel 
de paznic și la coliba lui.

Mă bucur că am fost prieteni, 
iar dușmani Aurel Scobioală nu 
prea a avut. De Mălăeștii lui sa-
tul meu de baștină este despărțit 
de un singur sat. De Aurel, oricât 
timp ar trece, nu mă poate des-
părți nimic. Mai citesc din cărțile 
sale pentru copii, scrise cu înțe-
lepciune și pentru cei maturi, din 
ulcioarele sale cu pătărănii și-mi 
spun că a fost un om fericit, unul 
dintre noi care s-a bucurat de viață 
și a știut să-i bucure și pe alții.

Gheorghe BÂLICI
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Un candidat cu afaceri obscure cere 
referendum național pentru limba rusă

El s-a arătat convins că iniți-
ativa sa va fi susținută nu numai 
în Găgăuzia, dar și în raionul Ta-
raclia, la Bălți și în alte localități 
din nordul R. Moldova, precum 
și în Transnistria, „care e de ase-
menea parte a țării noastre”. În 
același timp, experții și politicienii 
solicitați de „Gazeta de Chișinău” 
sunt de părerea că aceasta este o 
inițiativă populistă, care trebuie 
tratată ca atare, dar cu anumită 
atenție.

Înregistrat ca independent, Vi-
ktor Petrov a lansat ideea unui re-
ferendum în problema limbii ruse 
ca membru al Consiliului Național 
al Platformei Publice „Uniunea 
Populară” – o organizație regio-
nală din Găgăuzia. 

„În autonomia găgăuză
este exploatat, 
în scopuri politice,
fenomenul românofobiei”

„Este foarte important că auto-
ritățile subliniază în permanență 
că Transnistria este Moldova și se 
vorbește mult despre necesitatea 
reintegrării. Creați atunci condiții 
normale pentru viață și comunica-
re în limba rusă în această țară!”, 
argumentează, printre altele, ac-
tivistul-candidat la alegerile în 
Adunarea Populară a Găgăuziei. 

Pe de altă parte, deputatul 
PAS, Oazu Nantoi, un cunoscut 
expert în probleme regionale din 
R. Moldova, spune că nu e cazul 
ca societatea să se alarmeze, însă 
nu trebuie să ignore și faptul că 
autonomia găgăuză este utilizată 
sistematic pentru a provoca ten-
siuni în R. Moldova.

El atrage atenția asupra fap-
tului că „în autonomia găgăuză 
este exploatat cinic și sistema-
tic, în scopuri politice, fenome-
nul românofobiei, moștenit din 
trecutul sovietic. Și, totodată, în 
autonomia găgăuză sunt provo-
catori, inclusiv agenți ruși, care 
sunt utilizați pentru lansarea di-
feritor idei provocatoare.  

Acest lucru se întâmplă în 
timp ce limba găgăuză își pierde 
pozițiile în autonomia găgăuză 
din contul autorusificării masive, 
spune Oazu Nantoi. 

„În autonomia găgăuză, brutal 
și timp de un sfert de secol, se 

Cu numai o săptămână până la alegerile 
în Adunarea Populară a Găgăuziei, care 
se vor desfășura la 19 septembrie, unul 
dintre candidați, Viktor Petrov, scoate 

din nou pe tapet problema statutului limbii ruse 
în R. Moldova. Invitat într-o emisiune la un post 
TV afiliat socialiștilor, acesta a declarat că va 
iniția un referendum național pentru a determina 
autoritățile centrale de la Chișinău să acorde limbii 
ruse statutul de a doua limbă de stat. 

încalcă prevederile legii din 23 
decembrie 1994 (privind înfiin-
țarea UTA Gagauz-Yeri – n.red.), 
care stipulează că în autonomia 
găgăuză sunt trei limbi oficiale: 
limba găgăuză, limba „moldove-
nească” și limba rusă. În realita-
te, dacă deschideți site-ul oficial 
gagauzia.md, vă veți convinge 
că nu există pe acest site niciun 
material în cele trei limbi oficia-
le ale autonomiei. Totul este în 
limba rusă. Același lucru se poate 
spune și despre site-ul oficial al 
adunării populare – halktoplushu.
md –, nu e niciun act normativ 
al autonomiei găgăuze, care ar fi 
tradus, scris în limba găgăuză sau 
în limba română. 

Deci, este un fals! Autonomia 
găgăuză nu funcționează ca au-
tonomie găgăuză”, accentuează 
deputatul. 

Și expertul regional din Găgău-
zia, Mihail Sirkeli, crede că Petrov 
„face valuri”. „Ei toți, cei care vor 
să devină persoane importante, 
încep cu astfel de aiureli și tâm-
penii – nu știu cum să le zic mai 
bine. Evident că omul are ambiții 
în politică, dar omul trebuie, în 
primul rând, să spună de unde ia 
el bani pentru toate inițiativele lui 
„sociale”, accentuează expertul.

Candidat cu o reputație 
controversată

Acesta face referire la repu-
tația controversată a candida-
tului Viktor Petrov, care se po-
ziționează în Găgăuzia drept un 
businessman preocupat de acte 
de binefacere pentru categoriile 
social vulnerabile ale locuitori-
lor din autonomie. În declarația 
sa de avere, Petrov, în calitate 
de candidat, indică o casă de 
locuit, fără a-i preciza valoarea, 
precum și două automobile de 
lux – un Porsche, cumpărat în 
2019 cu 80.000 de euro, și un 
Land Rover, cumpărat în 2020, 
cu 35 000 euro. Tot acolo mai 
apare că el este cofondator a trei 
firme comerciale, una dintre care 
este înregistrată în Germania și 
altele două – în R. Moldova. Con-
form datelor prezentate de site-ul 
specializat alegeri.md, el ar fi ob-
ținut în ultimii doi ani venituri 
de 3.855.416 de lei. 

El s-a făcut cunoscut în viața 
politică din regiune de la mij-
locul anului 2020, când a creat 
o organizație obștească cu de-
numirea „Centrul Comunitar 
Anticriză” («Общественный 
антикризисный центр», în ori-

ginal – n.red.), cunoscută în au-
tonomie și cu denumirea „НАШ” 
(al nostru – n.red.). Organizația 
a distribuit pachete alimentare 
nevoiașilor și chiar a înființat 
două rute de transport gratuit, 
la Comrat, pentru pensionari și 
persoane cu venituri reduse. 

Toate acestea, însă, nu din 
banii proprii, ci „din donații de 
la cetățeni, dar nu în numerar”, 
potrivit aceluiași Petrov, intervi-
evat de Moldova Curată. 

Portalul a publicat, de altfel, în 
martie, o investigație în care dez-
văluie că o parte din banii donați 
anul trecut Găgăuziei de Uniunea 
Europeană pentru echipamente 
medicale necesare în centrele cu 
profil COVID-19 din autonomie 
au ajuns la o firmă creată în re-
gim de urgență de același Viktor 
Petrov. Este vorba despre două 
aparate de ultrasonografie (USG) 
procurate de Comitetul executiv 
(executivul regional – n.red.) din 
autonomie în vara anului trecut 
cu o sumă mult mai mare decât 
costul lor la distribuitorul oficial. 
Astfel, autoritățile de la Comrat 
au îmbogățit firma intermediară, 
care pare să fi fost creată spe-
cial pentru această achiziție, cu 
156.000 de lei.

Valeriu CAȚER

Transnistrenii sunt chemați să voteze 
„Rusia Unită” a lui Putin

Transnistrenii cu cetățenie rusă sunt 
tot mai insistent îndemnați, în ultimele 
zile până la alegerile în Duma de Stat, să 
se prezinte la urne. Special pentru ei vor fi 
deschise, pe teritoriul regiunii separatiste, 
27 din cele 30 de secții de votare care vor 
funcționa duminică, 19 septembrie, iar în 
unele localități începând chiar de vineri, 
17 septembrie. Pentru a-i convinge pe lo-
cuitorii din Transnistria să voteze, dar nu 
pentru oricine, funcționari din prima linie 
a regimului separatist de la Tiraspol s-au 
întrecut în osanale ridicate Moscovei și 
partidului lui Putin – „Rusia Unită”. Nu a 
rămas deoparte, ceva mai voalat ce-i drept, 
și ambasadorul Federației Ruse în R. Mol-
dova, Oleg Vasnețov, care spune că „parti-
ciparea la alegeri reprezintă o manifestare 
a datoriei civice a compatrioților noștri”.

„Desigur, pentru Rusia reprezintă o va-
loare fiecare vot al cetățenilor din afara 
țării, pe care îi percepem ca o parte inte-
grantă și importantă a lumii ruse”, declara 
Vasnețov, la începutul săptămânii, într-un 

interviu pentru portavocea Kremlinului, 
agenția Sputnik Moldova. 

La scurt timp, așa-zisa vicepreședintă a 
sovietului suprem (legislativul regional de 
la Tiraspol – n.red.), Galina Antiufeeva, a 
recunoscut că fără ajutorul Rusiei Trans-
nistria pur și simplu nu ar fi supraviețuit.

„Tot ce avem și în baza la ce se dezvoltă 
statul nostru, desigur, acest lucru nu s-ar 
fi întâmplat fără sprijinul Rusiei. Copilă-
ria fericită a copiilor noștri, dezvoltarea 
republicii noastre, tot ceea ce se face pen-
tru tineretul transnistrean. Oportunitatea 
de a primi educație conform standardelor 
rusești și recunoașterea diplomelor noastre 
în Rusia. Oportunitatea de a trăi pe acest 
pământ, de a avea dreptul să vorbești limba 
ta maternă, oportunitatea de a crede într-un 
viitor bun, dragostea pentru țara ta, pentru 
Federația Rusă”, declară Antiufeeva, soția 
fostului șef al KGB-ului transnistrean, Vla-
dimir Antiufeev. 

Ea mai afirmă că „transnistrenii își aso-
ciază viitorul cu Rusia” și prin urmare îi 

invită pe toți să voteze cu „Rusia Unită”, 
care ar reprezenta cel mai bine, probabil, 
interesele separatiștilor în Duma de Stat. 

De altfel, pentru a-i motiva pe trans-
nistreni să meargă la alegerile în Duma de 
Stat a Rusiei, administrația de la Tiraspol a 
anunțat că vor putea vota până și cei care 
dețin doar un pașaport sovietic. Acest fapt 
i-a uimit până și pe jurnaliștii ruși, obiș-
nuiți deja cu „votul pe buturugă” sau în 
portbagajul unor automobile, precum și 
cu alte grave încălcări ale legislației electo-
rale, admise în timpul referendumului din 
2020, care i-a permis lui Vladimir Putin să 
rămână președinte al Rusiei până în 2036.

„În afara Rusiei, a fost găsit un electorat 
«nuclear», gata să voteze la alegeri”, titra în 
legătură cu aceasta „Moskovski Komsomo-
leț”, fără niciun fel de dubii cu privire la par-
tea cui o vor lua cetățenii ruși din regiunea 
separatistă, votul lor urmând să fie acordat 
masiv formațiunii putiniste „Rusia Unită”. 

Alegerile de duminică în Duma de 
Stat a Rusiei nu au rămas fără ecou nici 

la Chișinău, după ce conducerea noului 
Parlament al R. Moldova a refuzat să-și 
trimită observatorii la Moscova. Potrivit 
unei scrisori publicate de ex-președintele 
Igor Dodon, decizia a fost motivată prin 
„programul încărcat al Parlamentului”. 
Liderul socialiștilor susține că aceasta a 
fost luată la indicația lui Grosu și spune 
că este „o tentativă de a periclita relațiile 
bilaterale cu Federația Rusă”. O replică 
din partea lui Igor Grosu încă nu a urmat.

V. V.
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„Sunt dosare ținute pe raft de un an și 
jumătate, de doi ani. De aici vine cea mai 
mare neîncredere față de activitatea ANI”

- Majoritatea modificări-
lor pe care le propuneți au 
fost criticate de societatea 
civilă. S-a argumentat că 
sunt dificil de pus în prac-
tică, sau că ar îngreuna 
procedurile de control, că 
s-ar putea crea blocaje în 
activitatea Autorității Na-
ționale de Integritate. Cum 
răspundeți acestor critici?
Să vă dau un pic de preistorie 

a acestei inițiative legislative. Noi 
am început să muncim la ea cu vreo 
jumătate de an în urmă, de la o 
simplă necesitate de a corespunde 
acelui criteriu impus de Uniunea 
Europeană pentru plata celei de-a 
doua tranșe de asistență macro-
financiară. Anume – modificarea 
legislației cu privire la declararea 
averilor și intereselor, astfel încât 
să fie declarată și verificată va-
loarea reală a bunurilor, nu doar 
valoarea contractuală. Am pornit 
de la asta. Apoi ne-am întrebat ce 
facem cu disfuncționalitatea ANI 
și breșele din legislație care nu îi 
permit să-și exercite suficient de 
bine atribuțiile. Și ne-am trezit cu 
un proiect de lege pe 50 de pagini, 
care este unul complex. Și este ab-
solut normal să fie critici. Din par-
tea ANI, unele aspecte pot fi tratate 
drept neajunsuri, iar din partea 
societății civile, pot fi privite ca 
ceva nou și bun, și invers. Este bine 
că avem critici, pentru că ne ajută 
să îmbunătățim proiectul acolo 
unde, într-adevăr, poate am mers 
prea departe, poate unele chestii 
sunt insuficient de bine explicate 
sau reglementate. În următoarele 
una-două săptămâni vom îmbună-
tăți proiectul de lege votat în pri-
ma lectură, astfel încât în lectura 
a doua să prezentăm un proiect 
suficient de bun, eu nu zic cel mai 
bun pe care putem să-l producem, 
pentru că întotdeauna este loc de 
mai bine.

- Este vorba despre pro-
iectul elaborat atunci când 
erați consilieră la Președin-
ție? Ați menționat anterior 
despre el în apariții publi-
ce. Acum a devenit proiec-
tul PAS?

Da, a devenit proiectul PAS, 
în contextul în care procedura de 
promovare în Parlament este mai 
rapidă prin intermediul deputați-
lor PAS, decât dacă-l promovezi de 
la Președinție sau de la Guvern. 
Trebuia să demonstrăm Uniunii 
Europene că îl votăm în prima 
lectură. Într-un fel, noi nu am în-
deplinit condiționalitatea sută la 
sută, pentru că proiectul trebuia 
să fie votat în ambele lecturi până 
la 1 septembrie, poate chiar mai 
devreme, și legea să poată intra 
în vigoare. Dar am arătat că cel 
puțin există un angajament ferm 
din partea noastră, că îl votăm și 
în a doua lectură, îmbunătățind 
textul pe parcurs.

- Să înțelegem că experții 
europeni au atras atenția 
anume la această breșă în 
legislație care permite să 
nu se declare valoarea reală 
a bunurilor? Asta i-a pus 
în gardă?
Da, și este natural, deoarece 

acesta este unul dintre motivele 
pentru care ANI a eșuat în sanc-
ționarea persoanelor care decla-
rau bunuri la prețuri derizorii. Ne 
amintim de mașini foarte scumpe 
declarate la prețuri de 500 de euro 
sau 10 mii de lei. ANI nu avea nicio 
pârghie să-i sancționeze, deoarece 
legea spune că se declară la valoa-
rea cadastrală sau contractuală. 
Aici competențele ANI se termină. 
Că ar putea interveni fiscul, că ar 
putea interveni procurorul și să 
spun că aici miroase fie a mită as-
cunsă, fie a evaziune fiscală – da, 
dar la nivelul ANI aici se epuizează 
subiectul. Nu mai putea face nimic. 
Dar toate „pietrele” erau aruncate 
în curtea ANI și, pe acest aspect, în 
mod nejustificat, pentru că ei nu 
aveau competențe. Ei verificau să 
corespundă cu ceea ce scrie în con-
tract. Și atunci, experții europeni 
au venit cu această recomandare: 
voi trebuie să-i verificați la valoa-
rea reală, nu putem să ne permitem 
să continuăm să declarăm valoarea 
bunurilor de care râde și un copil 
de clasa întâi.

Nu riscă să fie anulate toate 

Președinta Comisiei juridice, deputata 
Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea 
Stamate, a vorbit într-un interviu pentru 
MoldovaCurata.md despre prevederile 

proiectului de modificare a legislației cu privire 
la Autoritatea Națională de Integritate, unele 
criticate de societatea civilă. Ea a argumentat că 
breșele în legislație, mai ales în ceea ce privește 
declararea valorii reale a bunurilor, au fost 
observate de experții europeni, astfel că UE 
a condiționat plata celei de-a doua tranșe de 
asistență macrofinanciară de modificările legii în 
această privință. Totodată, ea critică activitatea 
ANI și subliniază că se vor introduce prevederi 
care să permită demiterea conducerii Autorității, 
înainte de expirarea mandatului, pe motive de 
lipsă de performanțe. 

aceste acte de constatare în ju-
decată? Fac trimitere la păreri-
le experților: Mariana Kalughin 
argumenta că contractele rămân 
contracte valabile, atâta timp cât 
nu sunt anulate de o instanță de 
judecată. Și atunci când va fi cal-
culată diferența substanțială în 
cadrul unei proceduri de control 
nu va putea fi luată în considerare 
valoarea reală a bunului, ci doar 
cea contractuală.

Nu este vorba de a anula legi-
timitatea contractului. Din ce am 
discutat și cu experții europeni 
care au formulat aceste recoman-
dări Republicii Moldova, atunci 
când se declară valoarea de piață 
sau valoarea reală a bunurilor, 
intenția nu este de a sancționa 
persoana pentru faptul că există 
o discrepanță. Interesul primar 
al ANI este să urmărească inte-
gritatea subiecților declarării. Cel 
mai mult pe ANI trebuie s-o in-
tereseze averea versus veniturile 
persoanei, din momentul în care a 
intrat în funcția publică. Valoarea 
reală a bunului se ia drept punct 
de plecare, drept valoare de re-
ferință. De exemplu, o persoană 
se angajează în funcție publică și 
declară o mașină la valoare con-
tractuală de 20 de mii de euro și 
la valoare de piață tot de 20 de mii 
de euro. La anul viitor valoarea 
de piață va scădea și este normal, 
e procesul de uzură. Peste un an 
iarăși scade, și alte bunuri noi nu 
mai sunt declarate, astfel, ANI nu 
are suspiciuni că persoana respec-
tivă, deținând funcția publică, a 
încălcat regimul declarării averilor 
și intereselor. Dacă pe parcursul 
activității, persoana angajată în 
funcție publică declară un contract 
de cumpărare de 10 mii de lei, în 
timp ce mașina costă 30 de mii 
de euro, evident că ANI trebuie să 
înceapă o investigație. Pe noi nu 
ne interesează contractul, ci inte-
gritatea persoanei. Și deja ANI, în 
funcție de circumstanțele depistate 
în cadrul investigației, colaborează 
cu procuratura pe aspectele pena-
le, cu organele fiscale, pe aspecte 
fiscale. Este un punct de pornire și 
nu este unicul temei pentru a sanc-
ționa persoana respectivă. Desigur, 
poate fi lăsată doar declararea va-
lorii contractuale sau cadastrale 
și să fie pusă în sarcina inspecto-
rului de integritate să determine 
o valoare de piață aproximativă, 
dar este o altă pondere a acestei 
valori atunci când subiectul însuși 
este impus să declare valoarea de 
piață, fiindcă își asumă o anumită 

responsabilitate.

- Cum se va întâmpla asta 
la modul practic?
De exemplu, eu declar o ma-

șină la valoarea contractuală de 
20 de mii de lei. Fiind obligată să 
declar și valoarea reală, știind că 
voi fi verificată, credeți că voi mai 
putea declara că valoarea reală a 
acestui bun este de 20 de mii de 
lei? Știind că inspectorul verifică 
bazele de date internaționale sau 
că poate face o expertiză, pentru 
că am inclus în proiect și acest 
lucru – să comande o expertiză 
independentă, eu nu-mi voi per-
mite să declar o valoare de piață 
derizorie. Astfel că voi fi nevoită să 
fac o cercetare, să declar valoarea 
de piață, ceea ce pe mine mă des-
curajează să închei contracte cu 
valoare derizorie, deoarece eu știu 
că va trebui să declar și valoarea 
reală și va apărea discrepanța.

- Și atunci vor fi obligați, 
indirect, să încheie con-
tracte la valoarea reală a 
bunurilor? Așa credeți că 
se va întâmpla?

Exact. Este mai degrabă un 
mecanism de prevenire, nu ca un 
instrument pe care îl folosești la 
modul cel mai direct pentru sanc-
ționarea lor pentru discrepanța 
asta. Vă dați seama că dau cu ru-
șinea, dau cu obrazul. Fie că declar 
valoarea contractuală și cea reală 
egale, și atunci inspectorul zice că 
valoarea reală este de zece ori mai 
mare, fie declar că valoarea con-
tractuală e de 20 de mii de lei, iar 
cea reală este de 20 de mii de euro, 
și atunci declarația e publică și eu 
sunt taxată public, iar inspectorul 
de integritate mă întreabă de ce 
valoarea contractuală este atât de 
diferită. La recomandările Băncii 
Mondiale, în formular urmează 
să fie introdusă o boxă în care să 
se poată scrie o justificare de ce 
există această discrepanță. De 
exemplu, apartamente la prețuri 
preferențiale pe care le-au primit 
și judecătorii, și procurorii...

Dar ideea este să aflăm cât a 
cheltuit subiectul declarării din 
veniturile sale, adică să facem di-
ferența dintre cheltuieli și venituri. 
Și el declară: cheltuiala mea rea-
lă este asta, am cumpărat la preț 
preferențial, dar valoarea reală e 
mai mare.

Pentru asta și va fi boxa asta 
în care se indică motivele pentru 
o potențială discrepanță.

- Și inspectorul de integri-
tate, atunci când va face 
controlul, pe care valoare 
o va lua în considerare?
El verifică pe cât de justificată 

este acea explicație și poate să facă 
și verificări dacă în blocul respectiv 
au fost sau nu prețuri preferen-
țiale. Dacă nu, îi poate solicita 
subiectului declarării explicații 
adiționale.

- Dar doamna prim-minis-
tru Natalia Gavriliță ar fi 
trebuit să declare casa în 
care locuiește?
Conform legii, în versiunea ac-

tuală, nu.
De ce? Pentru că, dacă înțeleg 

corect, în lege scrie că trebuie de-
clarate și bunurile pe care le fo-
losești, chiar dacă nu sunt oficial 
înregistrate pe numele tău.

În cazul în care există un con-
tract de folosință, proprietate, și 
așa mai departe...

- Deci, doar în cazul în care 
există un contract?
Strict juridic, articolul respectiv 

îți permite să nu declari. Eu, de 
exemplu, ca să evit o asemenea si-
tuație, pentru că mă aflu, probabil, 
într-o situație similară cu doamna 
prim-ministru – eu cu familia mea 
locuiesc în casa care aparține pă-
rinților mei, noi locuim acolo de 
mulți ani, dar nu am niciun drept 
de proprietate asupra casei și, ca 
să evit asemenea interpretări, în 
formular am indicat că proprietar 
este tatăl meu, iar beneficiar efectiv 
sunt eu. Eu nu am niciun contract 
cu tatăl meu pentru folosirea bu-
nului respectiv, noi pur și simplu, 
locuim acolo. Dacă era să iau strict 
prevederile legale, eu nu trebuie 
să-l declar. Dar m-am asigurat, 
pentru că toată lumea știe că eu 
locuiesc acolo, voi fi fotografiată 
de jurnaliști etc... Am găsit pentru 
mine soluția respectivă. Doamna 
prim-ministru nu că nu a înțeles, 
dar probabil că nu a văzut aceas-
tă portiță. Eu sunt sigură că nu a 
fost cu rea-intenție, ea citind le-
gea stricto-senso, știind că nu are 
un contract asupra acestui bun, a 
zis că nu trebuie să-l declare. Și, 
conform legii, ea nu trebuie să-l 
declare.

Urmează să dăm o claritate 
acelui articol. Noi asta încă nu 
am prevăzut în proiectul de lege, 
dar urmează să reglementăm. Nu 
știu exact care e formula cea mai 
potrivită, dar ar trebui să le dea de 
înțeles subiecților declarării că și în 
lipsa unui contract, ei pot declara. 
Pentru mulți nu este clar.

- Vă mulțumim!
Natalia ZAHARESCU

Acest material apare cu suportul 
Fundației Soros Moldova. 

Fundația nu intervine în politica 
editorială a redacției.

(continuare 
pe gazetadechisinau.md)

Interviu cu președinta Comisiei juridice, Olesea Stamate
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Inechitate pandemică 

Săptămâna aceasta s-au împlinit 14 zile 
de la începutul noului an școlar, timp în 
care lucrătorii nevaccinați din domeniul 
educației trebuie să prezinte, conform 

deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de 
Sănătate Publică, rezultatele testelor anti-Covid. 

În timp ce angajații din mu-
nicipiul Chișinău au făcut cozi la 
policlinică unde au beneficiat de 
teste gratuite procurate de muni-
cipalitate sau din donații, în mai 
multe școli din raioanele Hân-
cești, Criuleni, Călărași, Leova 
ș.a. profesorii au fost nevoiți să 
scoată câte 150-300 de lei pen-
tru a se testa la centrele medicale 
private. Unii dintre ei ne-au spus 
că, dacă situația nu se schimbă, 
vor pleca din sistem.

Cu salarii mici, 
testarea la clinici private 
e costisitoare

Lucia Guriță, managerul gim-
naziului din satul Cotul Morii, 
raionul Hâncești, ne-a informat 
că majoritatea profesorilor și lu-
crătorilor auxiliari de la școala 
și grădinița din localitate sunt 
vaccinați. Cei nevaccinați, șap-
te persoane, s-au deplasat la 
începutul acestei săptămâni la 
Clinica „Sante” din Hâncești, 
unde și-au efectuat pentru pri-
ma oară din cont propriu testele 
anti-Covid. 

„Ne-am conformat întocmai de-
ciziei CNESP. 12 cadre didactice din 
cadrul gimnaziului sunt vaccinate și 
doar două sunt nevaccinate pentru 
că au contraindicații de la medici. 
Am început anul școlar bine, dar oa-
recum stresant din cauza pandemi-
ei”, ne spune managerul instituției. 
În luna martie, curent, infecția de 
Covid a răpus-o pe fosta directoare 
a gimnaziului din Cotul Morii, Rita 
Dănilă, în vârstă de doar 49 de ani, 
care a activat aici timp de 23 de ani. 
A fost o pierdere grea atât pentru 
instituție, cât și pentru întreaga 
comunitate.

„Respectăm exact toate reco-
mandările medicilor. Acum nu 
avem cazuri de Covid în rândul 
copiilor sau al angajaților. Totuși 
ar fi bine să fie luată o decizie la 
nivelul autorităților centrale ca 
testarea profesorilor să fie gra-
tuită și în sate. Salariul mediu al 
profesorilor e de circa 6000 de lei, 
al lucrătorilor auxiliari – de 2500 
de lei. Nu au suficiente mijloace 
ca să achite testarea de două ori 
pe lună la clinicile private”, ne-a 
mai spus Lucia Guriță.

„O să fiu nevoită 
să renunț la școală”

Oxana Buț, profesoară de isto-
rie care activează de 45 de ani la 
gimnaziul din Cotul Morii, este 
unul din cadrele didactice care nu 
s-au vaccinat din cauza probleme-
lor de sănătate. „Am efectuat luni 
testarea la clinica din Hâncești. 
Am plecat șapte persoane cu un 
microbuz. Pentru deplasare am 
achitat 100 de lei și 300 de lei 
pentru test. La toți testele PCR 
Covid au fost negative. Dacă mi se 
va cere și luna viitoare să fac astfel 
de cheltuieli, o să fiu nevoită să re-
nunț la școală. Noi aici avem câte 
20 de elevi în clase, respectăm 
distanța de un metru între mese, 
respectăm toate recomandările 
epidemiologilor, nu e aglomerație 
ca în orașe și liceele cu mulți copii. 
Ar trebui să se găsească o soluție, 
să fim ajutați de sindicate ori de 
autoritățile locale ca testarea să 
fie gratuită”, spune profesoara. 
„Sunt foarte alarmată de această 
situație deoarece salariul e mic 
pentru a mai face astfel de chel-
tuieli și totodată aș vrea să conti-
nui să activez”, a mai adăugat ea. 

Soroca, atinsă de noul 
val de Covid

După Leova și Hâncești, în to-
pul raioanelor cu cele mai multe 
cazuri de infectare cu virusul Co-
vid este raionul Soroca. În toatele 
liceele din oraș sunt cazuri de in-
fectare cu virusul Covid în rândul 
profesorilor și al elevilor. Unele 
clase au intrat în autoizolare.

La Liceul „Constantin Stere” 
învață 1291 de copii. O parte din 
elevi învață în prima parte a zilei, 
iar cea de a doua jumătate – du-
pă-masă. Din cei 81 de profesori, 
doar șapte persoane sunt nevacci-
nate. Vasile Baș, directorul liceu-
lui, ne informează că patru cadre 
didactice au prezentat deja rezul-
tatele testelor efectuate la o clinică 
privată. „Cei care au efectuat teste 
PCR Covid au plătit 300 de lei, cei 
care au făcut teste rapid antigen 
au achitat 150 de lei. Avem și 11 
lucrători auxiliari nevaccinați. Au 
salarii mici, nu au această posi-
bilitate de a se testa de două ori 
pe lună. Am găsit o soluție îm-
preună cu sindicatele. Ei își vor 
efectua testele gratuit. La fel și 
profesorii care au contraindicații 
de la medici – din octombrie vor 
beneficia de testare gratuită”, ne-a 
spus directorul liceului. 

Elevi infectați, 
clase în autoizolare

Vasile Baș ne-a mai informat 
că fac tot posibilul ca instituția 
să activeze în regim obișnuit, cu 
prezența elevilor în clase. Condu-
cerea liceului a majorat salariul 
profesorilor care activează până 
după orele 17:00. „Pentru salari-
zare achităm din bugetul liceului 
cu 100 de mii de lei pe lună mai 
mult, dar cred că merită. Învăță-
mântul cu prezența fizică e mult 
mai productiv decât cel online”, 
a opinat directorul.

La începutul acestei săptămâni, 
la Liceul „Constantin Stere” erau 
înregistrate două cazuri de Co-
vid. A fost confirmată pozitiv o 
profesoară și un elev din clasa a 
XII-a. O clasă din liceu a intrat 
în carantină. La fel și la Liceul 
Teoretic „Petru Rareș” din Soro-
ca o clasă a intrat în carantină, 
iar la LT „Ion Creangă” trei clase 
s-au autoizolat. Recent, la Soroca 
a decedat o elevă de 13 ani, răpu-
să de infecție. „Urmărind datele 
statistice, se simte că, din păcate, 
suntem la începutul unui nou val 
de infecție și ne îngrijorează noua 
tulpină”, ne-a spus directorul.

Chișinăul a demarat 
testarea gratuită 
a profesorilor

Spre deosebire de instituțiile 
de învățământ din centrele raio-
nale și din sate, reprezentanții 
primăriei Chișinău au decis de 
la bun început că testarea anga-
jaților din domeniul educației va 
fi gratuită.

În municipiul Chișinău 94% 
din angajați sunt vaccinați, iar 6% 
au contraindicații din partea me-
dicilor. Municipalitatea a procurat 
2318 teste în cadrul unui contract 
de valoare mică, pentru testarea 
gratuită a profesorilor. Spre deo-
sebire de instituțiile private, care 
afișează prețuri de 250-300 de lei, 
primăria capitalei a plătit doar 93 
de lei pentru un test. 

Anunțul a fost făcut de prima-

rul Ion Ceban care a precizat că pe 
lângă această achiziție primăria a 
beneficiat și de o donație de 800 
de teste PCR Covid.

„Cel mai important lucru e că 
un test rapid a fost achiziționat 
la prețul de 93 de lei, pe când 
în rețeaua instituțiilor medicale 
unde sunt trimiși învățătorii, dar 
și dădacele de la grădinițe, mătu-
rătorii, un test costă 250-300 de 
lei, ceea ce îmi pare incorect”, a 
accentuat primarul.

Marți, Direcția generală sănă-
tate a capitalei a anunțat o licita-
ție de procurare a testelor pentru 
testarea gratuită în continuare a 
personalului didactic și nedidac-
tic din instituțiile municipale de 
învățământ primar și secundar.

În context, Primăria a anun-
țat că va distribui câte 100 de 
teste în fiecare școală, ca să fie 
testați angajații nevaccinați și 
totodată, dacă cineva nu se va 
simți prea bine să poată fi testat 
chiar pe teritoriul instituției de 
învățământ.

În urma testării profesorilor 
nevaccinați din municipiul Chi-
șinău au fost depistate cazuri de 
infectare în rândul pedagogilor. 
Despre aceasta a anunțat șeful 
adjunct al Direcției municipale 
de Sănătate, Boris Gâlcă, care a 
precizat că în primele două zile 
de testare au fost depistate câte-
va cazuri pozitive. Deși nu sunt 
multe, ele sunt îngrijorătoare 
și a fost anunțată administra-
ția liceelor, a precizat medicul. 

Profesorii nevaccinați din sate au plătit câte 300 de lei pentru testele PCR Covid, 
iar la Chișinău a început testarea gratuită a angajaților din învățământ

Svetlana COROBCEANU

Covid: 11 decese 
și 1153 de noi 
îmbolnăviri

Alte 1153 de cazuri de infectare cu Co-
vid-19 au fost confirmate miercuri, 15 sep-
tembrie, în Republica Moldova, dintre care 
935 de persoane erau nevaccinate, iar altele 
218 vaccinate. 

Timp de 24 de ore au murit 11 cetățeni. 
Majoritatea celor decedați sufereau de 
comorbidități: hipertensiune arterială, 
cardiopatie, diabet zaharat, nefropatie, 
obezitate, diabet zaharat, fibrilație, boală 
hipertonică.

Numărul total de teste efectuate 
miercuri – 8941, dintre care 3961 – tes-
te Rapid-Antigen. Bilanțul cazurilor de 
Covid-19 în Republica Moldova a ajuns 
la 277854.

Din numărul total de cazuri de infectare, 

15 sunt în rândul lucrătorilor medicali: pa-
tru medici, șapte asistenți medicali, patru 
personal auxiliar.

În total, în cadrul instituțiilor medi-
co-sanitare spitalicești, sunt internate 1218 
persoane confirmate cu infecția Covid-19, 
dintre care 356 sunt în stare gravă, 85 de 
pacienți sunt internați la terapie intensivă, 
iar cinci persoane sunt conectate la respi-
rație asistată. În spital au fost internate 
118 persoane doar în ultimele 24 de ore, 
conform Ministerului Sănătății. 

În tratament la domiciliu cu forme ușoa-
re și moderate de Covid-19 se află 4436 de 
persoane, iar 16133 sunt sub supraveghere 
la domiciliu.

În Republica Moldova s-au vaccinat 
742231 de persoane. Timp de o zi s-au 
imunizat 4606 de moldoveni. Ministerul 
Sănătății informează că vaccinarea pre-
vine formele grave și decesele provocate 
de Covid-19. 

N. M. 
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Ion CHIȘLEA 

Reacția la scumpirea 
gazelor, indicator 
al sărăciei moldovenilor 

De fiecare dată când ajungem în pragul 
iernii, pe agenda opiniei publice din 
Republica Moldova apare sau este 
împins din spate subiectul prețului 

la gazele naturale. Mai exact, prețul la care 
MoldovaGaz, furnizorul de gaze în Republica 
Moldova, urmează să cumpere în anul respectiv 
gazele de la Gazprom. 

E C O N O M I E

Exploatat în scopuri politice, 
subiectul are, de regulă, un impact 
puternic asupra opiniei publice, or 
într-o țară cu o populație pauperi-

zată, orice scumpire sau ieftinire 
este resimțită din plin. 

Scumpiri record 
pe piețele internaționale

Umbrit de ultimul scandal de 
moment, cel din presă, subiectul 
este dezbătut, deși mai în surdină, 
și în acest an. Și este destul de acut, 
or, pe moment, pe piețele inter-
naționale, prețul gazelor crește 
într-un ritm galopant, ajungând 
la aproape 1000 de dolari pentru 
o mie de metri cubi. 

Miercuri, prețurile spot la gaze 
la hub-ul TTF din Olanda au atins 
un nivel record de 79 de euro pen-
tru un Megawatt-oră, adică mai 
mult de 960 de dolari pentru 1.000 
de metri cubi, pe fondul gradului 
redus de umplere a depozitelor 
subterane din Europa.

Creșterea prețurilor la energie 
a dus costurile la electricitate în 
Europa la cel mai ridicat nivel din 
ultimii ani și este puțin probabil 
ca situația să se schimbe până la 
finele anului, ceea ce înseamnă 
facturi mari la încălzire pentru 
consumatori.

Scumpirile la gaze, dar și la 
carburanți se datorează relansă-
rii economiilor mondiale după 
blocările de anul trecut, cauzate 

de pandemia de COVID-19. 
„În toată lumea, nu doar în Eu-

ropa, s-au relansat procesele de 
producție după pauza de COVID, 
consumul de resurse a crescut 
brusc, dar extragerea de resurse nu 
a crescut atât de brusc. Mai mult 
ca atât, sunt constrângeri logisti-
ce care nu întotdeauna permit să 
fie extrase volumele necesare de 
gaze și aduse la timp în punctul de 
consum. Respectiv pe toate piețele 
de gaze la nivel global: America 
de Nord, Europa și Asia, în toate 
aceste trei piețe prețurile la gaze 
bat recordurile, se află la maxime 

istorice, deci nu văd cum Republica 
Moldova ar putea constitui o ex-
cepție de la tot ce se întâmplă pe 
restul globului pământesc”, a de-
clarat pentru Europa Liberă exper-
tul în energetică Victor Parlicov.

Încă nu se știe prețul 
de achiziție

Evoluția prețurilor interna-
ționale este destul de actuală 
și pentru noi, or acordul dintre 
MoldovaGaz și Gazprom privind 
livrarea gazelor naturale expiră pe 
30 septembrie. Agenția Națională 
pentru Reglementări în Energetică 
(ANRE) încă nu cunoștea în ziua de 
miercuri, 15 septembrie, condițiile 
în care vor fi importate gazelele na-
turale, potrivit unuia din directorii 
agenției, Ștefan Creangă. 

„La 30 septembrie contractul 
expiră și, pentru că azi e terme-
nul limită de prezentare de către 
MoldovaGaz a contractului spre 
avizare către ANRE, noi am făcut 
o scrisoare oficială și am avut o 
discuție telefonică cu responsabilii 
de la MoldovaGaz. Și dumnealor 
ne-au informat că contractul este 
deja pe masa dlui Miller (direc-
torul general Gazprom) pentru a 
fi semnat, dar nu ne-au informat 
despre ce preț este vorba, ceea ce 

e normal cât timp contractul nu e 
semnat”, anunța Creangă pentru 
postul de radio Europa Liberă. 

Formula din 2006 rămâne 
în vigoare

Prețul la gazele cumpărate de 
către MoldovaGaz de la Gazprom 
era calculat începând cu anul 2006 
în baza unei formule ce conține 
prețul de pe piețele internaționale 
al unui mix de hidrocarburi, cum 
ar fi motorina, benzina sau păcura. 
Însă la începutul acestui an Moldo-
vaGaz a modificat formula de for-
mare a prețului de achiziție, astfel 
încât în lunile de vară acesta să fie 
corelat la evoluția prețurilor Spot 
pe piețele internaționale. 

Drept urmare, din cauza scum-
pirii galopante a gazului pe piețele 
internaționale, au crescut și prețu-
rile la care MoldovaGaz cumpără 
gazul de la Gazprom. 

Astfel, potrivit aceluiași Ștefan 
Creangă, pentru luna august Mol-

dovagaz a importat gazele la prețul 
de 440 de dolari pentru mia de 
metri cubi, iar pentru septembrie, 
prețul este deja de 550 de dolari, 
pe când la începutul anului prețul 
era de 127 de dolari.

Fiind întrebat de „Gazeta de 
Chișinău” privind prețurile de 
achiziție negociate cu Gazprom, 
Vadim Ceban, directorul general al 
MoldovaGaz, a spus că nu e vorba 
de un nou acord, ci de prelungirea 
celui vechi.  

„Sperăm că formula de preț 
nu se va schimba. Adică, prepon-
derent, va fi aplicată formula de 
preț în baza coșului de produse 
petroliere”, a menționat Ceban, 
subliniind însă că prețul de pe pie-
țele europene de tip spot în cazul 
contractului cu „Gazprom” se apli-
că doar pentru perioada caldă a 
anului. Este vorba despre 15% din 
volumul gazului consumat anual 
în Republica Moldova. 

„Însă pentru perioadă rece 
și sezonul de încălzire prețul de 
achiziție trimestrial este corelat 
cu costul coșului produselor petro-
liere și, respectiv, nu depinde de 
fluctuațiile bursiere de tip spot”, a 
specificat directorul MoldovaGaz. 
Și așa cum prețul la produsele pe-
troliere din mixul în baza căruia se 
formează prețul pe timp de iarnă 

crește mai lent, Ceban admite că 
și prețul de achiziție în această 
perioadă a anului ar putea fi mai 
mic decât cel actual calculat în baza 
evoluțiilor piețelor Spot. 

Vor crește tarifele?

Firește, scumpirea gazelor achi-
ziționate de MoldovaGaz poate să 
conducă la sporirea tarifelor apli-
cate populației. 

Victor Parlicov spune, în con-
text, că pe termen scurt nu vede 
o posibilitate de a evita creșterea 
tarifelor. „Prețurile de achiziție 
atât în trimestrul patru al anului 
curent, cât și pentru primul tri-
mestru al anului viitor cel mai 
probabil că vor fi semnificativ, cu 
zeci de procente peste ceea ce este 
inclus în tarife la ziua de astăzi, 
respectiv și tarifele vor trebui ma-
jorate”, spune expertul, subliniind 
că evoluția prețurilor de achiziție a 
gazelor nu reprezintă meritul sau 
eșecul cuiva, în special al liderilor 
politici. 

„Nu este meritul cuiva, la noi 
foarte des s-au făcut speculații pe 
marginea acestor prețuri și pretin-
selor negocieri de preț cu Gazprom, 
în realitate din 2006 formula prac-
tic nu s-a modificat, respectiv de 
fiecare dată când se schimba prețul 
era vorba de o schimbare mate-
matică, dacă doriți, o schimbare 
tehnică în baza formulei aprobate”, 
menționează el.

Politicienii speculează

Cu pretenția că s-ar fi înțeles 
mult mai bine cu Rusia în manda-
tul său, ex-președintele Igor Dodon 
a spus că R. Moldova ar trebui să 
ia exemplu de la Ungaria sau Ser-
bia, state care au deja de câteva 
săptămâni încheiate înțelegeri cu 
Gazprom, negociate „la nivelul pri-
melor persoane din stat. La rândul 
său, fostul premier socialist, Ion 
Chicu, a spus că Maia Sandu „s-ar 
eschiva, iar și iar, de la responsa-
bilitatea” care i-ar aparține.

Ce spune președinta

Răspunzând la întrebările jur-
naliștilor, Maia Sandu, a parat 
elegant atacul, spunând că nego-
cierea unui nou acord de achiziții 
de gaze naturale e treaba Moldo-
vaGaz, sugerând totodată că nici 
ea, nici executivul nu au de gând să 
intervină în aceste tratative.

Într-adevăr, așa e normal să se 
întâmple: raporturile dintre agen-
ții economici trebuie negociate de 
către agenții economici, implicarea 
statului nu are sens aici. Doar că 
reacția populației la o foarte pro-
babilă scumpire a tarifului la gaze 
nu ține cont de astfel de adevăruri. 
În concluzie, atât președinta San-
du, cât și partidul de guvernare ar 
trebui să se ocupe și mai intens de 
sporirea veniturilor și a bunăstării 
populației astfel încât o scumpire a 
gazelor, dictată de evoluția firească 
a pieței, să nu fie percepută ca o 
tragedie națională.

Economia 
moldovenească 
a sporit cu 11,7% 

În primul semestru din anul 
curent, Produsul Intern Brut a 
constituit în valoare nominală 
104,2 miliarde de lei, fiind în creș-
tere față de aceeași perioadă din 
2020 în termeni reali cu aproape 
16 miliarde de lei, sau cu 11,7%. 
La creștere au contribuit mai 
toate domeniile economice, mai 
puțin agricultura, silvicultura și 
pescuitul, care au atenuat creș-
terea cu 0,5%. Impozitele nete pe 
produs, cu o pondere de 14,6% 
la formarea PIB, au contribuit cu 
3% la majorarea PIB, volumul lor 
fiind în creștere cu 22,8%.

Întreprinderile 
cu capital străin 
asigură 30% 
din impozitele 
plătite la buget

Cu doar 7,5% din numărul 
total de întreprinderi, întreprin-
derile cu investiții străine directe 
(ISD) creează locuri de muncă 
pentru 16,3% din angajații din 
Republica Moldova, iar contribu-
ția lor la venitul total din vânzări 
este de 28,4%, ceea ce indică o 
productivitate ridicată a muncii. 
Întreprinderile cu ISD contribuie 
cu 29,4% din toate impozitele 
pe venit acumulate la buget. În 
2019, acestea au plătit în fondu-
rile de asigurare obligatorie de 
asistență medicală prime în va-
loare de 341,2 milioane lei (24,1% 
din total) și 1,4 miliarde de lei în 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat (23,9% din total).

UNCTAD 
prognozează 
cea mai mare 
creștere a 
economiei 
mondiale din 
ultimii 50 de ani

Economia mondială ar urma 
să înregistreze în acest an cea mai 
rapidă revenire din ultimele cinci 
decenii, însă adâncirea inegali-
tăților dintre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare 
riscă să submineze acest avans, 
a anunțat miercuri Conferința 
ONU pentru Comerț și Dez-
voltare (UNCTAD), transmite 
Bloomberg. După contracția de 
3,5% înregistrată anul trecut, 
Produsul Intern Brut mondial 
ar putea înregistra un avans de 
5,3% în 2021, grație interven-
țiilor „radicale” ale factorilor 
politici și a succesului, chiar 
dacă incomplet, al campaniilor 
de vaccinare din economiile 
dezvoltate, susține UNCTAD. 
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Două persoane au 
fost reținute de 
angajații Poliției 
de Frontieră a 

Republicii Moldova și ai 
Serviciului de Grăniceri al 
Ucrainei în cazul avionului 
ucrainean, de model AN-
2, care ar fi fost folosit la 
transportarea țigărilor de 
contrabandă în România.

În seara zilei de luni spre marți, în 
localitatea Hlinaia Mică, Edineț, polițiș-
tii de frontieră moldoveni au descoperit 
un avion de model AN-2 ucrainean, cu 
un număr de bord vopsit, un autoturism 
cu număr de înmatriculare fals moldo-
venesc și trei persoane – doi cetățeni ai 
Ucrainei și unul al Belarusului.

Membrii echipajului au fost prinși în 
momentul în care alimentau avionul. În 
afară de cei trei cetățeni străini, oamenii 
legii au reținut un cetățean ucrainean în-
tr-un hotel din Edineț. În cele din urmă, 
în timpul reținerii, doi inși au reușit să 
scape. Deci, în custodia poliției se află 
în acest moment, doar două persoane 
implicate în acest caz.

Polițiștii moldoveni au constatat că 
avionul era gol și că se afla pe teritoriul 
Republicii Moldova de sâmbătă seară. 
Membrii echipajului sunt cercetați pe 
moment doar pentru încălcarea spațiului 
aerian al Republicii Moldova.

Șeful Poliției de Frontieră, Rosian 
Vasiloi, a prezentat drept eveniment 
important reținerea acestui avion. El a 
sugerat că nava ar fi circulat timp înde-
lungat și că abia acum, după schimbarea 
conducerii Poliției de Frontieră, a fost 
stopat.

De unde sunt țigările?

În momentul reținerii avionului, aces-
ta era gol. Cu toate acestea, autoritățile 
moldovenești și cele ucrainene suspec-
tează că țigările transportate de această 
navă provin din Republica Moldova. 

Surse din cadrul Poliției de Frontieră 

au declarat pentru „Gazeta de Chișinău” 
că țigările sunt din Transnistria. 

Pe 9 septembrie, un cetățean a fost 
reținut, la postul vamal intern Hârbovăț, 
cu țigări de marca Ashima, în valoare de 
50.000 de euro, pe care le transporta 
într-un camion cu nisip din regiunea 
transnistreană. 

În ianuarie–septembrie 2020, două 
firme controlate de holdingul Sheriff, 
Almavis și Tabimport, au importat în 
stânga Nistrului 145 de tiruri de țigări 
în valoare de peste 20 de milioane de 
dolari. Un tir cu țigări costă aproxima-
tiv 150.000 de dolari. Țigările au fost 
transportate din China, prin Slovenia, și 
Belarus. În camionul reținut la Hârbovăț 
au fost depistate țigări importate din 
China, „Ashima”.

Potrivit informațiilor obținute de 
„Gazeta de Chișinău”, pe moment, au 

rămas în Transnistria 35 de containere/
tiruri de țigări importate de Sheriff. Ce-
lelalte 110 containere au fost deja trans-
portate prin contrabandă în România 
și Polonia de către Holdingul Sheriff. 

„Rețeaua de Est 
a gulerelor albe”

Almavis și Tabimport sunt succesoa-
rele unei largi scheme de contrabandă 
de țigări, aplicată de holding-ul trans-
nistrean Sheriff în 2012–2014, docu-
mentată într-o amplă operațiune la nivel 
european de către Europol – „Rețeaua 
de Est a gulerelor albe”. 

Până la emiterea licențelor pentru 
Almavis și Tabimport, contrabanda în 
regiunea transnistreană se efectua prin 
intermediul firmelor care dețineau li-
cențe pentru funcționarea magazinelor 
duty-free.  

Cel care a legalizat funcționarea 
magazinelor duty-free pe teritoriul 
necontrolat din stânga Nistrului a fost 
Guvernul Gaburici. Pe 12 aprilie 2015, 
Executivul de la Chișinău și-a asumat 
răspunderea pentru legalizarea activi-
tății magazinelor duty-free în regiunea 
separatistă transnistreană. 

Această decizie a Chișinăului a fost 
luată după ce Guvernul Ucrainei a in-
terzis, pe 18 martie 2015, transporta-
rea produselor accizabile prin anumite 
puncte de hotar cu Republica Moldova, 
pe segmentul transnistrean. 

De fapt, este vorba de aceleași pos-
turi vamale prin care guvernele Filip și 
Chicu le-au permis agenților economici 
din Transnistria să facă exporturi Cu-
ciurgan–Pervomaisk (auto și feroviar) 
și Platonovo–Goienii Noi. 

Isprava procurorului Bacalîm

În urma deciziei luate în 2015 de către 
Kiev, agenții economici din Transnistria 
nu mai puteau să importe produse acci-
zabile prin Ucraina, ci doar pe teritoriul 
controlat de autoritățile constituționale 
de la Chișinău. 

Concomitent, la Chișinău, SRL She-
riff, împreună cu alte 29 de societăți co-
merciale din regiunea transnistreană, 
a fost pusă sub acuzare într-un dosar 
pentru contrabandă care a prejudiciat 
bugetul Republicii Moldova cu 2,6 mi-
liarde de lei (130 de milioane de euro) 
între 2012 și 2014.

Conform materialelor cauzei penale, 
în perioada 2012–2014, SRL Sheriff a 
efectuat 544 de tranzacții pe teritoriul 
Republicii Moldova, Transnistria, cu 
țigarete în valoare de peste 63 de mi-
lioane de dolari. La 14 aprilie 2015, 
Sheriff a fost pusă sub învinuire, incri-
minându-i-se comiterea infracțiunii de 
contrabandă. 

În cele din urmă, în toamna anului 
2018, în ajunul alegerilor legislative din 
februarie 2019, procurorul de caz, Lili-
an Bacalîm, a considerat că în această 
cauză lipsesc cu desăvârșire elemente 
de infracțiune. Drept schimb, Sheriff 
a transportat pe malul drept alegători 
pentru a participa la scrutin.  

Lilian Bacalîm nu mai lucrează în 
domeniul procuraturii și este coleg de 
partid cu fostul polițist Gheorghe Ca-
vcaliuc.   

Procuratura Generală nu are în pre-
zent în gestiune cauze penale inițiate 
pe numele factorilor de decizie / pro-
prietarilor SRL Sheriff de la Tiraspol / 
Holdingului Sheriff Tiraspol.

P O L I T I C Ă

Avionul de la Edineț și 
„Rețeaua gulerelor albe”

Ilie GULCA

Cu „Zapad”, Moscova 
vrea să facă NATO 
să tremure

De la începutul lunii, Polonia a decretat stare de 
urgență pentru 30 de zile la frontiera cu Belarus. 
Varșovia se îngrijorează și ține să facă acest lucru 
public, scrie lefigaro.fr. Este în primul rând o po-
tențială criză de migrație. Guvernul președintelui 
Andrzej Duda acuză Minskul de conducerea unei 
strategii de confruntare hibridă, lăsând voluntar 
să intre în Europa miile de refugiați irakieni și 
afgani, care tranzitează teritoriul său. Polonia nu 
are intenția să le deschidă porțile de azil.

„Lovitură în spate”
pentru Franța 

Canberra a rupt „contractul secolului” cu în-
treprinderea franceză Naval Group, în favoarea 
tehnologiilor nucleare americane și britanice, 
scrie lemonde.fr. Joi, șeful diplomației franceze, 
Jean-Yves Le Drian, a acuzat o „lovitură în spate” 
din partea Australiei. SUA, Australia și Regatul 
Unit au anunțat miercuri un parteneriat strategic 
inedit. Aceasta înseamnă pentru Australia un salt 
tehnologic și militar enorm, cu construcția de sub-
marine cu propulsie nucleară. Totodată, Franța a 
pierdut contractul de a livra Australiei 12 submarine 
cu propulsie clasică.

China previne SUA, 
Regatul Unit și Australia

China a spus SUA, Regatului Unit și Australiei 
să abandoneze mentalitatea lor de „război rece” 
ori riscă să își afecteze interesele. Cele trei state 
au anunțat un nou pact de cooperare în domeniul 
apărării, scrie theguardian.com. Parteneriatul de 
Securitate strategică, Aukus, a fost anunțat joi de 
către liderii celor trei națiuni, care prevede livrarea 
pentru Australia de submarine cu propulsive de 
reacție. China acuză SUA de încălcarea tratatului 
care interzice proliferarea armelor cu reacție. 

Yuan numeric poate să 
accelereze criza în China

Expertul financiar Pierre-Antoine Dusoulier sem-
nalează că răspândirea monedei numerice riscă să 
fragilizeze băncile rurale chineze și să destabilizeze 
ansamblul instituțiilor bancare ale țarii. Potrivit 
lemonde.fr, China este pe punctul să treacă la o 
nouă etapă în răspândirea yuanului numeric. El a 
fost testat cu succes în patru orașe pilot. Două bănci 
publice ale țării, China Construction Bank și Bank of 
Communications, vor propune în curând clienților 
lor să utilizeze yuanul numeric pentru a cumpăra 
fonduri de investiții și de produse de asigurare. 

Internetul 
e blocat în Rusia 

GlobalCheck a comunicat că docs.google.com a 
început să fie blocat de operatorii МТS, Megafon și 
Rostelecom în unele regiuni din Rusia. Tvrain.ru 
susține că această acțiune este legată de publicarea 
listelor de candidați susținuți de Aleksei Navalnîi. 
Despre blocare a anunțat Roskomsvoboda, care 
susține că aceste probleme au fost semnalate și 
de userii operatorului Tele2. Pe 15 septembrie, pe 
Google.doc au fost publicate listele candidaților în 
Duma de Stat, care cheamă să fie votat proiectul lui 
Aleksei Navalnîi, «Умное голосование».

I.G.

M a p a m o n d

Victor Gușan, coproprietarul Holdingului Sheriff
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Telenovele 
basarabene

A - p o l i t i c e

În viziunea Consiliului Re-
publican al PSRM, pericolele 
– apocaliptice! – care „amenin-
ță” RM sunt: „scăderea nive-
lului apei în râul Nistru, ceea 
ce poate provoca un dezastru 
ecologic pentru întreaga țară” 
(e de vină guvernarea actuală! 
– mvc); „creșterea vertiginoasă 
a prețurilor la carburanți și la 
mărfurile de primă necesitate” 
(așijderi); „situația deplorabilă 
a fermierilor și producătorilor 
de mărfuri din Moldova” (pe 
vremea socialiștilor curgeau 
râuri de lapte și miere – mvc); 
„haosul juridic (sic! – mvc) 
al noii guvernări, implicarea 
în activitatea autorităților 
judecătorești și de anchetă”; 
„încetarea investigației privind 
furtul miliardului din sistemul 
bancar al țării și concesionarea 
ilegală a aeroportului Chișinău” 
(bingo! – dar de ce te revolți 
de presiunile puterii asupra 
procuraturii ineficiente?); 
urmează „corupția (sic! – mvc) 
și cumătrismul (sic!) în proce-
sul de numire în funcții publi-
ce”; „deciziile iresponsabile și 
necompetente ale noii guvernări 
(= majorarea numărului de 
ministere)”; apoi: „renunțarea 
la politica externă echilibrată, 
cursul spre o confruntare dură 
cu partenerul nostru strategic 
principal – Federația Rusă”; și 
tot aici: „tensiunea în domeniul 
reglementării transnistrene 
provocată de refuzul președin-
telui Moldovei, Maia Sandu, 
de a avea întrevederi personale 
cu administrația Transnistri-
ei”; în fine, cireașa de pe tort, 
fantoma sirienilor: „intenția 
autorităților Moldovei de a 
accepta refugiați din Afganistan 
în țara noastră”. Toate ambalate 
în straturi decorative, cu zmei 
apocaliptici pe frontispiciu și 
anunțate în termeni de sfârșit 
de lume. 

Dar spectacolul pe scena – în 
reparație, în reconfigurare – a 
structurilor și relațiilor politice 
încă nu a inaugurat sezonul 
propriu-zis. În schimb, un alt 
gen, mai curând, de telenovelă 
și roman polițist cu mișcări 
subterane, s-a produs pe tere-
nul mass-media. Recte: pe spa-
țiul rețelelor. Aici producătorii 
din umbră creează evenimente 
și în lipsa acestora. 

Un thriller, cu elemente 
de melodramă indiană-lati-
noamericană („cine este tatăl 
copilului?”), cu lupta serviciilor 
secrete (unele eșuând în ridicol, 
ca în comediile postmoderniste, 

Statele Unite ale Americii, 
Marea Britanie și Australia au 
semnat azi, 16 septembrie, un 
pact de securitate care îi va 
permite Canberrei să constru-
iască submarine nucleare cu 
sprijinul fraților anglo-saxoni. 
Acordul prevede furnizarea de 
tehnologii americane de vârf, 
colaborarea militară și partaja-
rea de tehnologii AI, cuantice și 
cibernetice între cele trei state. 

Astfel, se anulează înțelegerea avută cu francezii (Naval Group) din 
2016, care se obligaseră să construiască pentru australieni 12 sub-
marine propulsate de motoare diesel, iar Australia devine a șaptea 
țară din lume care va avea submersibile nucleare după SUA, Marea 
Britanie, Franța, China, Rusia și India.

Analiștii remarcă două aspecte importante ale pactului. Primul: 
Franța este exclusă nu doar dintr-o afacere de circa 31 de miliarde 
de euro, ci și dintr-un parteneriat strategic important. Al doilea: 
înțelegerea e menită să contracareze comportamentul agresiv al 
Beijingului în unele regiuni ale Oceanului Pacific, fiind un răspuns 
previzibil la creșterea masivă a numărului vaselor de război chineze 
în Marea Chinei de Sud.

Parisul a reacționat pe potri-
vă, acuzându-i pe anglo-saxoni 
de o lovitură à la Trump, „pe la 
spate”. Supărarea francezilor e 
evidentă, iar frustrarea, și mai 
mare, dacă ne gândim că nu 
e primul lor eșec de acest gen 
din ultimii ani – în 2015, două 
portelicoptere „Mistral” nu au 
mai ajuns la „client” (flota de 
război rusă) din motive bi-
ne-cunoscute. Sigur că Parisul 
are dreptatea lui, dar să nu 
uităm că australienii au amâ-
nat comanda pentru că țineau 
morțiș ca o parte din compo-
nente să fie de proveniență 
locală. Din interese bănești, dar 
și de securitate, firește, interese 
de care partea franceză nu s-a 
grăbit să țină cont. Apoi, înțe-
legerea anglo-saxonă arată încă 
o dată (dacă mai era cumva nevoie de o demonstrație) că centrul 
de greutate economic și politic al lumii se mută, aparent ireversi-
bil, dinspre Atlantic spre Pacific, și că problemele/ conflictele din 
Europa nu vor mai stârni, în viitor, aceeași curiozitate și aceleași 
emoții ca lupta pentru valurile mării care scaldă Filipinele, Vietna-
mul, Taiwanul etc.

Beijingul nu a tăcut nici el, acuzându-i pe membrii AUKUS (așa 
se numește pactul) de semnarea unui acord care „exclude terți și, în 
același timp, le țintește interesele”. Supărarea Chinei este, desigur, 
mimată: la ce se așteptau liderii de acolo după ce au declanșat o 
cursă a înarmărilor în regiune și au redeșteptat dispute teritoriale 
cu potențial exploziv? Ba mai mult, se poate presupune că tocmai 
acest scenariu, al confruntării indirecte, a fost cel scontat de actu-
ala conducere naționalistă a Chinei. O conducere care crede, după 
toate aparențele, că într-un nou război rece cu Occidentul, Beijin-
gul va avea mai mulți sorți de izbândă decât defunctul urs sovietic. 
(La câte semne de slăbiciune a arătat recent Occidentul, deznodă-
mântul acesta nu e chiar atât de implauzibil.) La mijloc e și o miză 
economică uriașă: cine controlează apele din sud-vestul Pacificului 
se înfruptă din cea mai grasă halcă a comerțului mondial. 

Încurajatoare, pentru restul lumii civilizate, a fost prestația 
americanilor și britanicilor. Pactul a fost o inițiativă mai curând 
australiană (să ne amintim de eforturile Canberrei de peste un 
deceniu de a-și asigura un perimetru de securitate în Pacific, de 
pildă, pactul de securitate semnat cu Japonia în 2007 ș.a.), dar 
Washingtonul și Londra s-au implicat exemplar. Ambele capitale 
vin după retragerea rușinoasă din Afganistan și după concedierea 
dezonorantă a unui ministru de externe (Johnson l-a dat afară pe 
Raab care nu a vrut să-și întrerupă concediul în timpul crizei din 
Kabul), iar Biden a comis-o din nou, uitând în timpul teleconferin-
ței... numele prim-ministrului australian Scott Morrison. Cu toate 
aceste (dar și altele, puzderie) scăderi strategice, stângăcii sau nai-
vități politice și populisme neroade, liderii Occidentului își demon-
strează solidaritatea și voința de a se opune regimului totalitar și 
agresiv chinez. Un semn bun pentru restul lumii care, atunci când 
se gândește la China, încă nu realizează cu cine are de a face. 

Belicosul 
Pacific

altele propunând un mixaj de 
performance și happening, cu 
angajarea, în rol de ofițeri de 
presă, a trolilor), cu bandiți 
locali, alias agenți străini, cu 
replici acide pe tema deonto-
logiei, cu ciocniri ale eternilor 
oponenți, care nu au nicio 
treabă aici, dar, având prefe-
rințe, fiind, ad hoc, asociați cu 
inculpații. Toate implică socie-
tatea în dezghiocarea, pe banca 
de la scară, a relației. Or la noi 
vinovatul nu poate fi impostor 
sau cârpaci, ci, neapărat, spion. 
Iar asta declină responsabili-
tățile, inclusiv ale auditoriului 
aburit, care materializează 
închipuirea, dar se plânge că 
cineva îl manipulează. Deși, 
dacă nu și-ar fi făcut idoli, nu 
l-ar fi interesat viața intimă a 
personajelor publice și „erotis-
mul” s-ar fi mutat la cinema. 
Într-o lume normală, „realita-
tea” privită prin gaura cheii 
trezește dezgust.

Replica se referă și la pro-
tagoniști. Fondatoarea tv8 nu 
ar trebui „să se retragă tem-
porar”, ci să le explice fanilor 
(nu nouă) cum a evoluat de la 
discipol al Evgheniei Albatz, 
(oponentă a regimului de la 
Kremlin), prietenă cu Nemțov 
și Navalnîi, la contraperfor-
manța uluitoare de a fi curtată 
de Baghirov și Tkaciuk (apelez 
la informația furnizată de pro-
tagonistă), eșuând în brațele 
lui Platon. Doar eventuala 
legătură (a ei sau a lui Platon?) 
cu serviciile secrete ale Kremli-
nului ar putea explica această 
misiune, ratată, dacă nu cumva 
tocmai asta s-a dorit: compro-
miterea media libere dintr-o 
țară în care Moscova își cam 
pierde influența. Or din inter-
pretările de pe rețele iese că 
deconspirarea tatălui fugar de-
mască, prin mariajul clandestin 
al noilor Stierlitz și Mata Hari, 
un desant de spioni: toate (!) 
instituțiile media independen-

te din RM sunt subordonate 
Moscovei (grăbiți, conspirați-
oniștii uită să includă în listă 
și cel puțin vreo televiziune 
de-a lui Dodon sau Plahotniuc, 
pentru credibilitate; nici măcar 
„Sputnik Moldova” nu e agent 
rusesc!).  

Între timp, la Chișinău 
teatrele își așteaptă spectatorii 
pierduți în păienjenișul rețe-
lelor și al televiziunilor. Petru 
Vutcărău a revenit în scenă 
ca actor, în rolul regelui Lear! 
După teatrul absurdului de 
afară, o tragedie clasică și un 
rol de zile mari e cu adevărat 
reconfortant. TN „Mihai Emi-
nescu” își deschide stagiunea cu 
Reuniunea Teatrelor Naționale, 
prezentând spectacole remar-
cabile din tot spațiul românesc 
(montate de Hagi-Culea, Pur-
cărete, Radu Afrim, Luminița 
Țâcu ș.a.). 

Reuniunea se deschide cu un 
spectacol emblematic: „Istoria 
comunismului povestită pentru 
bolnavii mintal”, după piesa 
lui Matei Vișniec, care, într-o 
adresare scrisă cu acest prilej, 
definește comunismul drept 
„asasin”, „cauționat chiar în 
țări cu mare tradiție”, „care 
scapă nepedepsit de justiție”. 
Iată thrillerul autentic! Acoladă 
închisă. Lăsați bâlciul. Mergeți 
la teatru! 

Adrian CIUBOTARU Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

Politicul insistă să ne reprezinte ipostaza sa 
de bâlci. De telenovelă. Să ne aburească cu 
realitatea vorbită. Chiar dacă suntem într-
un fel de pauză de așteptare, noul sistem 

fiind în regim de testare. Nici în viața socială nu 
s-au produs mari schimbări, dar cineva are grijă să 
nu ne plictisim. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Petru 
Vutcărău

a revenit în scenă ca 
actor, în rolul regelui 

Lear! După teatrul 
absurdului de afară, 

o tragedie clasică 
și un rol de zile 

mari e cu adevărat 
reconfortant.

Supărarea 

Chinei este, desigur, 
mimată: la ce se 

așteptau liderii de 
acolo după ce au 
declanșat o cursă 

a înarmărilor 
în regiune și au 

redeșteptat dispute 
teritoriale cu 

potențial exploziv?
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Mă îngrijorează pozițiile celor care 
susțin vehement școala online. I-aș 
întreba pe fiecare câți dintre ei au su-
ficiente argumente validate științific 
care să le susțină aceste teorii?

Să pornim de la premisa că ecra-
nele au un impact masiv la nivel co-
gnitiv, emoțional, social și la nivelul 
sănătății. Autorul Michel Desmurget 
în cartea sa ,,Fabrica cretinului di-
gital” vine cu niște precizări în acest 
sens. El afirmă că între 30 și 60 min. 

expuse în mediul online e suficient pentru a afecta dezvoltarea cognitivă 
și rezultatele școlare. 

Știm cu toții că sunt puțini cei care respectă acest regim. Cu un sim-
plu calcul din experiența anterioară: 5/6h lecțiile online, apoi sarcini și 
programe educative (tot online!), unde mai pui și distracția (jocuri video, 
YouTube, Tik Tok etc.), faceți bilanțul!

În realitate vorbim de o supraexpunere digitală pe care autoritățile 
statului o legitimează, chiar și unii dintre voi, fără să se ia în calcul conse-
cințele nefaste. Autorul ne atenționează începând cu modificarea ,,softului” 
copilului și terminând cu supraponderabilitatea (în lipsa mișcării), adicție, 
tulburare socială, depresie și anxietate, până la (chiar!) suicid. Pe de altă 
parte, ecranul dispersează concentrația și focusarea, producând astfel o 
ruptură în fluxul informațional cerebral. S-a constatat că în instituțiile în 
care există free wi fi studenții au fost tentați și au navigat pe rețelele sociale 
chiar în timpul cursului universitar. 

Bineînțeles că un calculator poate fi și un excelent instrument de cer-
cetare. Însă, după cum a spus un alt autor, doar pentru populația atent 
selecționată, cu o solidă educație, având competențele de atenție și con-
centrare, și fiind capabilă de a prelucra această informație. 

Autorul face o afirmație tulburătoare spunând că un asemenea experiment 
de decerebrare nu a fost întâlnit vreodată în toată istoria umanității.

O supraexpunere digitală 
pe care autoritățile statului 
o legitimează

Sergiu Cușnir a fost angajat la 
Corpul de Control al prim-minis-
trului. Acest domn după mulți ani 
de activitate la CNA, inclusiv în 
perioada de capturare a Moldo-
vei, în toamna 2018 a fost adus de 
către Baldovici la Agenția Proprie-
tății Publice. Din februarie 2019, 
activează în Direcția Securității 
Economice, care era menită să 
lupte cu corupția în cadrul APP. 
Vă amintesc că anume în perioada 
2018-2019 au avut loc privatizări 
mai mult decât dubioase ale Air 
Moldova și Tutun CTC. Cu parti-
ciparea APP a fost pornită sche-

„Mazda” dânsului parcată lângă… corpul 
de control al dânsei

ma criminală cu Arena Națională. 
Moldova a pierdut terenul aferent 
al consulatului din Odesa. APP nu 
controla deloc ce se întâmplă cu 
Aeroportul Chișinău. Vorbesc doar 
despre cele mai cunoscute cazuri 
de delapidare cu participarea lui 
Plahotniuc, Șor și Andronache sub 
paravanul lui Baldovici.

Din 2019 dl Cușnir conduce 
Direcția Securitate Economică și 
în perioada guvernării lui Dodon 
societatea a văzut cum omul lui An-
dronache la APP, Eugen Buzgan, 
a gestionat aproape deschis pro-
prietatea Moldovei în Ucraina. 
Întrebarea cum a luptat Cușnir 
cu corupția la APP în 2019-2021 
rămâne retorică. Cert este că 
această direcție a fost desființată 
în ianuarie 2021.

Dar iată că domnul a îmbrăcat 
haina „omului bun” și a intrat în 
Corpul de Control al șefului exe-
cutivului. Mai mult ca atât, el efec-
tuează acum controlul în cadrul 
APP la programe investiționale la... 
Aeroport, Air Moldova, Arena Na-

țională ect. „Mazda” dânsului CX9 
la prețul de 48 mii de euro este 
parcată lângă clădirea Guvernului.

În acest context pun două în-
trebări publice, așa cum a solicitat 
ieri Președintele Parlamentului:

1. Au fost ceva filtre pentru dl 
Cușnir, înainte să fie angajat în 
structura importantă și de mare 
încredere din partea prim-minis-
trului?

2. Oare nu există un conflict 
de interese când persoana care a 
activat recent la APP controlează 
unele aspecte ale activității acestei 
instituții, mai ales pe programele 
investiționale, aprobate în perioa-
da aflării sale la Agenție? Riscăm 
să primim un răspuns ca și în cazul 
Aeroportului, al Arenei Naționale, 
Air Moldova, că totul e ok.

P.S. Voi publica în continuare 
toate cazurile numirilor dubioa-
se, dacă nu i-a fost clar cuiva că 
am vorbit anterior despre Lilian 
Carabet, omul lui Recean, care a 
persecutat cu diligență opoziția și 
presa în perioada lui Plahotniuc.

Un tip de la ANRE, pus acolo 
în regimul Plahotniuc la cererea 
lui Leancă, care are peste 4 mii 
de euro salariu lunar, se poza azi 
într-o ședință a comisiei de profil 
în cel mai mare apărător al con-
sumatorilor de carburant. 

Carpov, că despre el e vorba, 
ne vorbea despre faptul că Moldo-
va are de departe cele mai multe 
benzinării pe cap de locuitor, pe 
număr de mașini, pe suprafață 

De ce a permis să se construiască 
benzinării la tot colțul?

și tot ce vreți, din Europa. Nu a 
precizat însă că-s de patru ori mai 
multe decât în Germania, sau de 
aproape cinci ori mai multe decât 
în Marea Britanie.  

Tot el ne spunea că o benzinărie 
din Moldova vinde de cinci ori mai 
puțin carburant decât în România. 
N-a spus că vinde de opt ori mai 
puțin decât una din Germania și 
de zece ori mai puțin decât una 
din Marea Britanie. 

Și venea nababul de la ANRE, 
sub privirile apreciative și miș-
cările de cap afirmative ale de-
putaților, cu atâtea inițiative că 
zici că e cel mai bine intenționat 
funcționar din istorie. 

Doar că celor impresionați de 
cuvintele mieroase ale funcționa-
rului le transmit că despre aceste 
lucruri vorbesc jurnaliști sau ex-

perți în domeniu de ani de zile. 
ANI DE ZILE, domnilor deputați 
impresionați!

Și în contextul ăsta, de ce ni-
meni nu l-a întrebat, dacă e atât 
de bine intenționat, de ce nu a 
venit cu astfel de inițiative în cei 
trei ani de mandat? 

De ce în toată perioada asta 
a permis să se vândă și cu su-
pra-profituri de 3-4 lei la litru? De 
ce a permis să se construiască hai-
hui benzinării la tot colțul? Pentru 
că avem străzi în Chișinău, în linie 
dreaptă, cu 10-11 benzinării în 6-7 
km. Mai bine de jumătate din ele 
construite în ultimii 4-5 ani. 

Și apropo, mai ușurel cu atacu-
rile la adresa presei. Că dacă presa 
nu aborda astfel de subiecte, sigur 
nu mai ajungeați voi astăzi să fiți 
impresionați de Carpov.

Când am intrat aici, la Centrul 
Covid, în primele zece minute 
am vrut să fug înapoi. Personalul 
medical – toți în costume de pro-
tecție, în boxe – oameni conectați 
la aparate de oxigen – o priveliște 
deprimantă. Când îți dai seama 
că în aceste condiții oamenii lu-
crează deja de un an și jumătate, 
salvând vieți și vieți, făcând de 
fapt sacrificii, nu mai îndrăznești 
să ai pretenții. O vecină din boxa 
de alături a gemut două zile. O 
auzeam la început că-și suna ru-
dele și le zicea să se vaccineze. 
Apoi starea ei s-a înrăutățit și 
a fost transferată în altă parte. 
Un bătrân delirează și își cheamă 

De peste tot se aud rafale de tuse…
mereu soția. Alt bătrân ieri toată 
ziua s-a războit cu ai lui de aca-
să, la care striga că aici vor să-l 
omoare, că el vrea să mai trăiască 
și să-l ia mai repede acasă (Covi-
dul generează atacuri de panică). 
De peste tot se aud rafale de tuse 
care îți rupe pieptul. Personalul 
de aici lucrează 24-48 de ore. Un 
asistent medical are în grijă vreo 
30 de pacienți. Deși încearcă să 
fie amabili, să mai glumească, 
când discuți despre muncă, îți 
spun cu tristețe ca sunt obosiți... 
un tânăr asistent mi-a arătat ieri 
cămașa udă-udă sub combinezo-
nul de protecție. Doctorița de la 
Roentgen îmi spunea la ora 13 că 
avea făcute de dimineață 70 de 
examinări. Cei mai mulți, circa 
90 la sută din pacienții de aici, 
sunt nevaccinați. Eu de fiecare 
dată mă justific că-s vaccinată ca 
să nu mă creadă iresponsabilă. 
Aici ambulanțele aduc pacienți 
24 din 24. Aseară chiar urmă-
ream cum veneau ambulanțele 
una după alta. În reprizele când 
nu se auzeau ambulanțele, de la 

o clădire din apropiere se auzea 
muzica de la o petrecere cu multă 
lume. În oraș se dădeau din când 
în când focuri de artificii. Deci, 
lumea petrece, iar aici medicii 
și tot personalul medical se su-
focă, tratându-i pe cei cu Covid. 
Eu sunt bine. Medicii spun că am 
o formă ușoară de Covid tocmai 
pentru că sunt vaccinată. Mulțu-
mesc tuturor pentru mesajele de 
încurajare. M-au emoționat până 
la lacrimi. Sănătate.

Cornelia COZONAC 

MREAJA REȚELELOR

Alexandr SLUSARI
Aura DAVID 

Parcă s-au mai calmat spiritele de la 
Chișinău și putem vorbi serios despre 
relația dintre mafia financiară post-so-
vietică și mass-media pro-europea-
nă. Pentru că despre asta este vorba, 
despre legăturile ascunse dintre banii 
murdari ai Rusiei și proiectul națiunii 
civice moldovenești pro-europene. 
Povestea de dragoste, viața privată 
și nașterea unui copil sunt elemente 
emoționale destinate deturnării dis-
cuției despre problema esențială, le 
ignorăm. Toate relatările despre po-

vestea de dragoste dintre jurnalista Natalia Morari și inginerul financiar 
Veaceslav Platon care încearcă să mulgă o lacrimă trebuie ignorate.

La rebeliunea anti-Voronin din 2009 de la Chișinău (când Natalia 
Morari a fost unul din actorii împinși în față) s-a încercat impunerea 
narațiunii conform căreia aceasta a fost provocată de naționaliști români 
locali cu sprijinul ascuns al României (afișarea hărții României Mari, a 
drapelului român, scandările etc.). Ancheta incompletă a dezvăluit că 
organizarea rebeliunii anti-Voronin a fost una rusească 100%. Conclu-
zia e simplă: dacă românii nu pot fi naționaliști se vor găsi alții să fie 
naționaliști români.

Același lucru s-a întâmplat în cazul Natalia Morari – Veaceslav Platon 
– moldovenismul civic pro-european, o preluare și mânjire a proiectului 
pro-european. Ar fi interesant de aflat dacă susținătorii moldovenismu-
lui civic pro-european de la București au fost și ei susținuți financiar de 
Veaceslav Platon sau au fost doar niște idioți utili.

Republica Moldova rămâne o amenințare permanentă la adresa se-
curității regionale și nu doar din perspectiva prezenței militare ruse la 
Nistru. Chișinăul este de mulți ani o placă turnantă a banilor murdari 
rusești, exportator de ingineri financiari și inginerii financiare dubioase. 
Fotografiile în care euro-deputații români se afișează cu tot soiul de afi-
liați ai banilor murdari din Rusia sunt o mărturie a eșecului instituțional 
în regiune.

Despre legăturile dintre 
banii murdari ai Rusiei 
și proiectul națiunii civice 
moldovenești 

George DAMIAN

Alexandru COZER

Oamenii întregi la cap știau că valul 4 va veni exact când au zis specialiștii 
(epidemiologi, virusologi, infecționiști etc.) că va veni. În aceste condiții, 
elevii au fot trimiși în lunga vacanță de vară, să se relaxeze după statul 
acasă, când virusul era slab și se înregistrau 4-5 cazuri pe zi în toată țara, și 
au fost chemați în clase acum, pe curba de forță a valului. Mii de elevi s-au 
reîntors deja acasă, la tabletă, se închid clase una după alta, apoi școli, apoi 
localități. Și iar vom avea un an școlar la mișto, cu așa-zisul învățământ 
online. E ca și cum te-ai apuca de însămânțat când știi că vine înghețul. 
N-ar fi fost un efort prea mare nici pentru profesori, nici pentru elevi să 
răstoarne un pic ciclul școlar tradițional. Avem un sistem de învățământ 

rigid, niște diriguitori și mai rigizi, n-ar mișca o dungă din graficele lor rupte de realitate! Zic și eu.

E ca și cum ai semăna când știi că vine înghețul

Viorel ILIȘOI
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Morari-Tkaciuk – un roman în SMS-uri

Cu o zi înaintea descinderii în forță a 
polițiștilor în noaptea de 7 spre 8 aprilie 
2009 și de moartea lui Valeriu Boboc, 
unul din organizatorii acțiunilor de 

protest, jurnalista Natalia Morari, îi urează 
„noapte bună” ideologului PCRM, Mark Tkaciuk, 
în noaptea de 6 spre 7 aprilie, la ora 1.40. 
Descifrarea schimbului de SMS-uri, document 
care a ajuns acum câteva săptămâni la redacția 
noastră, scoate la iveală că, în timp ce scanda „Jos 
comuniștii!”, Natalia Morari ar fi avut o legătură 
strânsă, pe alocuri chiar cu tentă amoroasă cu 
Mark Tkaciuk. Le-a urat succese în alegeri lui 
Vlad Filat și Dorin Chirtoacă, însă era convinsă că 
va învinge PCRM. „Iată că s-a terminat”, îi trimite 
un mesaj de încurajare Natalia Morari, în amiaza 
zilei de 5 aprilie prietenului său Mark, care până 
atunci se arătase foarte ocupat. Pe parcursul 
campaniei, cei doi își tot trimiteau mesaje în care 
își spuneau că le e dor unul de celălalt.

La 11 februarie 2009, Mark 
Tkaciuk se arată convins, într-un 
mesaj trimis Nataliei, că comu-
niștii vor câștiga în alegeri 65 de 
mandate. O săptămână mai târ-
ziu, acesta îi solicită sfatul dacă 
e cazul „să plaseze și PCRM bill-
board-uri prin Chișinău”. Nata-
lia Morari îi sugerează că oricum 
Chișinăul nu le aparține comu-
niștilor, de ce ar cheltui banii 
poporului pentru aceasta? Banii 
poporului nu-i cheltuim. Nicioda-
tă. Dar Chișinăul e al nostru. De 
„bani publici” m-am supărat, nu 
repeta în urma lor toate prostii-
le. Gata. Atârnăm billboard-uri”, 
pare decis Tkaciuk. „Glumesc. E 
aproape ca o metaforă”,  se dez-
vinovățește Morari.

Apoi, pe 4 aprilie le-a urat suc-
cese în alegeri și le-a zis că „le 
ține pumnii” lui Vlad Filat și Do-
rin Chirtoacă prin SMS, însă era 
convinsă că va învinge PCRM și 
asta transmitea la Moscova. „Iată 
că s-a terminat”, îi trimite un me-
saj de încurajare Natalia Morari, 
în amiaza zilei de 5 aprilie 2009 
prietenului său Mark, care până 
atunci se arătase foarte ocupat. 
Pe parcursul campaniei, cei doi 
își tot trimiteau mesaje în care 
își spuneau că le e dor unul de 
celălalt.

Deplasări în 
SUA și Europa

Pe lângă unele frivolități, co-
respondența dintre cei doi relevă 
și faptul că, în pragul alegerilor 
electorale din 2009, Morari a avut 
o serie de deplasări peste hotare, 
în SUA și Europa.

Pe 12 februarie, Natalia îi adre-
sează o rugăminte lui Tkaciuk în 
care îi solicită informații despre 
grupările criminale din RM, cine-s 
liderii și dacă mai activează aces-
tea, motivând că ar avea nevoie 
de informații pentru un proiect 
european vizând această temă. 
Câteva ore mai târziu, aceasta are 
o discuție cu un prieten căruia i 
se plânge că o îngrijorează ceva. 

Căsătorie de conveniență?

În timpul corespondenței din-
tre cei doi, pe ici-colea apar mesa-
je de la și pentru Ilya Barabanov, 
fostul soț al jurnalistei, care par să 
confirme unele zvonuri referitoa-
re la căsătoria lor de paie. „Atât 
timp cât exista un scop și un sens, 
mă aranja să fiu „soțul Nataliei 
Morari”, dar să fiu „soțul de la 
care ea a plecat la...” categoric nu 
mă aranjează”, îi comunică el. În 
discuțiile dintre aceștia, transpare 
numele lui Baghirov, cel despre 
care în presă s-a vehiculat că ante-
rior ar fi avut un roman cu Morari.

Filmul discuției dintre cei doi 
se întrerupe la 6 aprilie. La ora 
21.00, Natalia Morari le trimite 
câte un SMS lui Vlad Filat și lui 
Dorin Chirtoacă în care îi anunță 
că „trebuie să vorbim”. Iar la ora 
22.14 min. aceasta comunică cu 
Mark Tkaciuk în care acesta îi spu-
ne: „Acum, întoarceți microbuzul 
cu oameni”. „Mark, noi demult 
nu mai suntem la proteste. Am 
anunțat că acțiunea a luat sfârșit. 
Mâine la 10.00”. Jumătate de oră 
mai târziu mai primește un me-
saj de la Tkaciuk cu conținutul: 
„Provocare”.

„A apărut de nicăieri”

Ghenadie Brega, unul din or-

figureze în calitate de organizator 
al protestului. „Dacă au început 
violențele, oare organizatorii nu 
trebuia să anunțe că din momen-
tul acesta mitingul este suspendat, 
că nu mai suntem organizatori, ea 
însă îl continua, mie cel puțin nu 
mi-i clar în astfel de condiții cum 
a putut ieși basma curată fără a 
sta după gratii săptămâni și luni 
întregi ca cei care au aruncat o 
singură piatră”, mai spune Brega. 
Pe 7 aprilie, Morari a difuzat și 
un comunicat de presă în nume-
le grupului de inițiativă în care 
aducea critici partidelor liberale 
că nu sunt alături de cetățeni, că 
se tem să iasă în PMAN și sunt 
lași. „Nu știam nimic de acel mesaj 
și nu eram de acord cu el. M-au 
surprins și unele mesaje lansate 
de ea, prin care îndemna protes-
tatarii să meargă la TV Moldova 
1, să ceară să difuzeze în direct 
evenimentele din piață”, adaugă 
Brega. 

Seara – cu Tkaciuk, 
ziua „sunt anticomunist!”

Totodată, membrii grupului 
„Sunt anticomunist!” au obser-
vat că Morari a primit SMS-uri 
de la Mark Tkaciuk chiar în seara 
zilei de 6 aprilie. Deși primele do-
uă-trei zile pretindea că are nevoie 
de adăpost și avocați, aceasta nu a 
ținut cont de rugămintea lor de a 
închide telefonul. La un moment 
dat, ei au observat că Morari co-
munica cu Tkaciuk și au refuzat 
s-o mai apere. Au dus-o la domici-
liu, de unde imediat a fost preluată 
de câteva persoane în civil. A fost 
transportată la izolatorul CCCEC 
de unde a fost eliberată în scurt 
timp la intervenția viceministru-
lui de Interne, Valentin Zubic, și 
ulterior nu a mai fost presată de 
procurori. 

„După trei ani de la evenimen-
tele din aprilie, îmi dau seama că 
nu e un personaj oarecare, dar e 
un om care știa din timp ce se 
întâmplă. Probabil, o structură 
politică pregătea evenimentele 
din aprilie, cineva care ar fi fost 
interesat să deturneze protestele 
pașnice putea să utilizeze cercuri 

Memoria scurtă a societății noastre

7  a p r i l i e  2 0 0 9

Tkaciuk: 
„Лю. Блю.”

Corespondența între cei doi, 
în majoritatea cazurilor, se 
purta seara târziu. La 15 mar-
tie 2009, după ora 22.00, ei 
își spun:

Natalia Morari: Și mie mi-i 
dor de tine.
Mark Tkaciuk: A?
NM: După data de 5.
MT: Nu voi rezista.
NM: De ce?
MT: Pur și simplu.
MT: Roman în SMS-uri.
NM: Acesta are totuși un far-
mec.
NM: Eu m-am atașat de tine.
MT: Ceapaev și puștiul 
(«Чапаев и пустота»).
NM: Cartea mea preferată.
MT: Un Dumnezeu puternic, 
pentru domni puternici.
NM: Te iu...
MT: Nu glumi așa.
NM: Ok.
NM: Nugluminuglumi

C O R E S P O D E N ȚĂ

O P I N I E

Ghenadie Brega, unul din 
organizatorii protestelor 
din 7 aprilie: „Victimă”
 

„Natalia Morari, Elena Zgardan, Artur Gurău păreau credibili 
în acea perioadă, făceau dezbateri la „Think Moldova”, organizație 
apărută înainte de alegerile din 2009, care a avut câteva întâlniri cu 
politicieni, fiind foarte intens mediatizată în Republica Moldova. 
Probabil că astfel se încerca scoaterea lor în vizorul societății ca 
fiind mari formatori de opinie, inclusiv cu alura aceasta de jurnalist 
alungat din Rusia a Nataliei Morari. Ea a apărut ca și cum a fost 
aruncată din Rusia, și în Moldova majoritatea TV au prezentat-o 
ca pe o victimă, dar nici înainte, nici după aceasta n-am găsit nimic 
scris de ea: investigații, materiale jurnalistice incisive”.

Acela îi propune să se întâlneas-
că în „Stanbul” (Istanbul – n.r.), 
Turcia sau Europa. Morari alege 
Turcia, „pentru că e mai ieftin”. 
În seara aceleiași zile, Tkaciuk îi 
răspunde că până în 2001 în RM 
au activat 116 grupări criminale 
care „întruneau circa 2000 de 
luptători. Toți sunt după gratii”, 
se laudă el. Cifrele par s-o impre-
sioneze, „dar asta e puțin”, îi scrie 
Moraru, solicitând să i se prezinte 
o persoană care cunoaște în de-
taliu problema. 

Pe 25 martie, jurnalista Na-
talia Morari întreprinde o călă-
torie în SUA. Aproape de mie-
zul nopții, Tkaciuk îi trimite un 
SMS în care își cere scuze de la 
ea pentru întârziere. Aceasta îl 
informează că e deja la aeroport 
și că, în scurt timp, avionul va 
decola spre SUA. Merge în Los 
Angeles și New York, unde va 
avea întâlniri cu cineva din rân-
dul „libertarienilor”. Tkaciuk o 
roagă să transmită salutări unei 
cunoștințe mai vechi. La întoar-
cere, pe 1 aprilie, aproape de 
miezul nopții, Natalia îi trimite 
un SMS în care îl întreabă dacă 
i-a fost dor de ea. „Desigur, dar 
ție?”, o întrebă el. „Sunt acasă”, 
îi răspunde ea înainte să-i ureze 
„noapte bună”.

ganizatorii acțiunii de protest din 
seara zilei de 6 aprilie, ne spune 
că până atunci știa despre Natalia 
Morari doar ceea ce apăruse în 
presă, că a fost expulzată din Fe-
derația Rusă pentru o investigație 
în care fuseseră aduse critici la 
adresa autorităților de la Kremlin. 
În dimineața zilei de 6 aprilie, i-a 
telefonat Elena Zgardan, o tânără 
pe care o cunoștea de pe un site 
de socializare. Aceasta l-a invitat 
la o întâlnire cu Morari pentru a 
discuta situația legată de tărăgă-
narea procesării datelor despre 
alegerile din 5 aprilie. S-au întâl-
nit în dimineața aceleiași zile la 
cafeneaua „Gălbenuș”. „Natalia 
Morari a propus să organizăm un 
flash mob, tot ea a venit cu ideea 
să venim cu câte o lumânare la 
monumentul lui Ștefan cel Mare, 
își amintește Brega cum a apărut 
grupul „Sunt anticomunist!” din 
care a făcut parte și Morari.

În după-amiaza aceleiași zile, 
au depus o solicitare de autoriza-
re a acțiunii de protest la Primă-
rie. Potrivit lui Brega, în aceeași 
seară, sesizând riscul că acțiunea 
de protest poate degenera în vi-
olențe, au convenit cu Morari să 
nu participe a doua zi în calitate 
de organizatori la proteste, ci în 
calitate de simpli cetățeni, și să 
iasă cu un mesaj în cadrul unei 
conferințe de presă în care să ex-
plice că protestul organizat de ei a 
fost încheiat la ora 20.00. Ceea ce 
a urmat după nu a fost organizat 
de grupul lor. 

A dat de bănuit

Spre surprinderea lui Brega, 
a doua zi, Morari a continuat să 
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Val BUTNARU 

În cele ce urmează, asta va 
fi – vă vom dezvălui, cu ade-
vărat, o incredibilă poveste 
dintre două personaje. Ca în 
piesele shakespeariene – el 
și ea: Natasha și Mark. Mark 
și Natasha. Dar să le luăm pe 
rând.

Cu ceva timp în urmă, să fi fost 
acum o lună sau poate mai mult, 
cineva a adus la redacție și a lăsat, 
pe numele meu, un plic gros cu 
un conținut misterios, la prima 
vedere – un schimb de sms-uri 
dintre cei doi. Pe o pagină atașa-
tă era adăugat un text laconic în 
care un anonim ce pretinde că e 
fost polițist spune că a găsit aceste 
file în timpul evenimentelor din 
7 aprilie. Cam atât.

Citind documentul, l-am găsit 
extrem de curios, incitant și chiar, 
beletrizabil, dar, ne-am întrebat 
în repetate rânduri, ce relevanță 
are acesta în descoperirea adevă-
rului despre 7 aprilie? Nu e vorba 

oare de o corespondență privată, 
amoroasă pe alocuri, ce ar trebui 
să rămână în arhivele celor care 
au organizat interceptarea?

Cititorii atenți ai Unionului și 
ziarului „Jurnal de Chișinău” au 
observat probabil că, acum două 
săptămâni, am publicat un frag-
ment din documentul secret și un 
banner în care spuneam VREM 
MAI MULT. Eram siguri că cei 
care ne-au trimis plicul vor re-
acționa într-un fel anume și, cine 
știe, ne vor furniza informații su-
plimentare privind acest subiect. 
Zadarnică așteptare!

Între timp, discuțiile în cadrul 
redacției Union atinseseră punctul 
de fierbere. Publicăm sau nu 
publicăm documentul?

Tabăra hiperdeontologică pe-
dala pe ideea că e vorba de o cores-
pondență privată și nu ar trebui 
să ne băgăm în viața oamenilor. 
Ceilalți, adevărați câini turbați 
ai societății, aduceau argumente 
imbatabile: în cazul dat nu e vor-
ba de doi hulubași îndrăgostiți și 

7 aprilie: incredibila poveste 
a lui Mark și Natasha

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.

E  l a  n a v e  v a . . .

neprihăniți, ci de niște persona-
je care au jucat, poate, cele mai 
importante roluri în derularea 
evenimentelor din 7 aprilie. Pe 
urmă, conținutul discuțiilor lor nu 
vizează doar relațiile lor intime, 
dar și aspecte care, fie și indirect, 
ar putea turna lumină asupra celor 
întâmplate acum trei ani.

Până la urmă, a învins tabăra 
dură, și am căzut de acord cu ei că 
documentul prezintă un subiect 

de rezonanță publică fiindcă atin-
ge un subiect de maxim interes 
național. 

Așadar, timp de șase zile, veți 
avea ocazia să urmăriți incredibila 
poveste a lui Mark și Natasha.

Union.md

Text preluat din arhiva ziarului 
„Jurnal de Chișinău”,

 3 aprilie 2012

A r g u m e n t

O pastilă contra amneziei publice
 
Am decis să republicăm articolul Svetlanei Corobceanu din „Jurnal 
de Chișinău” (6 aprilie 2012) pentru a reaminti publicului că Natalia 
Morari, în bogata sa biografie de activistă, nu e la primul episod 
neelucidat. Totodată, am inserat și editorialul lui Val Butnaru din 
3 aprilie, același an, în care fondatorul „Jurnalului de Chișinău” 
lămurește cum a ajuns în posesia acestui schimb de sms-uri. 

Așa, ca să nu spună nimeni că nu a știut până acum nimic re-
probabil despre Natalia Morari. 

de oameni și să le canalizeze efor-
tul pentru a face dintr-un protest 
pașnic unul violent și a ieșit din 
aceasta cu imaginea curată. Asta 
au reușit să facă comuniștii, n-au 
apărat instituțiile statului, iar în 
final tot opoziția era învinuită de 
organizarea acțiunilor de protest 
și de distrugerea acestora”, este 
de părere Brega.

Tkaciuk: „Nu comentez”

Solicitat de „Jurnal de Chiși-
nău”, deputatul Mark Tkaciuk a 
refuzat să comenteze în ce relație 
era cu jurnalista Natalia Morari în 
perioada evenimentelor din apri-
lie 2009. „Nu comentez în niciun 
fel”, a răspuns el și la întrebarea 
ce crede despre transmiterea că-
tre mass-media a mapei cu docu-
mentele care conțin descifrarea 
SMS-lor dintre cei doi. Natalia 
Morari nu a fost de găsit pentru 
a comenta aceste lucruri. Fostul 
comunist, Vladimir Țurcan, care a 
condus inițial Comisia de investi-
gare a evenimentelor din 7 aprilie, 
a declarat la rândul său că nu știa 
nimic despre relația dintre cei doi 
și că numele îi amintește doar de 
faptul că aceasta figura printre 
organizatorii protestelor, din care 
cauză au cerut FR informații des-
pre cauzele expulzării acesteia.  

Articol preluat din ziarul 
„Jurnal de Chișinău”, 

publicat la 6 aprilie 2012, autor: 
Svetlana Corobceanu
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C U L T U R Ă

TEI – garanția securității 
noastre culturale

Atmosfera evenimentului a 
fost una de revedere cu oameni 
dragi, actori, colegi de breaslă, 
personalități din domeniul cul-
turii. Îmbrăcați la patru ace, s-au 
reunit pentru a celebra frumoasa 
vârstă de 30 de ani ai Teatrului 
Național „Eugene Ionesco”. 

În prezent, teatrul are o echi-
pă de tineri înflăcărați, pasionați 
de artă. „Eu sunt actor la Teatrul 
Național „Eugene Ionesco” de opt 
ani, dar oamenii care au stat la 
baza acestui teatru cred că au de 
spus mai multe. 30 de ani este o 
viață de om și acest eveniment 
este extraordinar”, a declarat unul 
dintre actorii teatrului, Anatol 
Guzic. 

„Într-o asemenea zi, ziua de 
naștere a teatrului, am încercat  și 
noi să invităm oamenii apropiați  
sufletului nostru, acestei institu-
ții. Țineți minte de unde a pornit 

Teatrul «Eugene Ionesco»? De 
la cafeneaua «Fulgușor»… Mul-
te s-au întâmplat de atunci. Pe 
lângă faptul că serbăm o vârstă 
de 30 de ani, astăzi  vom vedea 
și un film documentar de Mircea 
Surdu. Pentru cei care nu știu, vă 
spun că este al doilea film despre 
Teatrul «Eugene Ionesco». Primul 
film, «Încercarea cercului», a fost 
realizat în 1990 de Alecu Deleu, 
atunci când noi încă nu aveam ac-
tele în regulă”, afirmă directorul 
Teatrului „Eugene Ionesco”, Petru 
Vutcarău. 

La eveniment a fost prezent și 
primul director al Teatrului „Eu-
gene Ionesco”, Alexandru Cordu-
neanu. „Începuturile teatrului 
au fost puțin altfel, felicitări cu 
această ocazie fericită pentru noi 
toți. Eu sunt mândru că există 
acest teatru, sunt mândru pen-
tru cei care au lucrat, au început 
această aventură, această odisee 
teatrală, sunt mândru pentru cei 
care au luptat și au plecat și pen-

Teatrul Național „Eugene Ionesco” își 
sărbătorește 30 de ani de la fondare

tru cei care au luptat și au rămas, 
și pentru cei care vor continua. 
Teatrul «Eugene Ionesco» este 
mai mult decât un teatru, este 
garanția securității noastre cul-
turale, dar este așa fiindcă teatrul 
este mândru de titulatura pe care 
o poartă și nu a picat niciodată 
de la această titulatură”, mărtu-
risește Alexandru Corduneanu. 

O istorie a unei generații 
de creatori

Cu ocazia celor 30 de ani ai 
TEI, la eveniment a fost prezentat 
filmul documentar „Șapte perso-
naje în căutarea unui teatru” de 
Mircea Surdu, realizat de  „Tele-
Film Chișinău”, cu suportul Cen-
trului Național de Cinematografie.

Mircea Surdu a mărturisit că 
ideea filmului i-a venit de la re-
gizorul Alecu Deleu. Titlul inițial 
al filmului era „Încercarea cercu-
lui, 2”. „Până la urmă, am ajuns 
la titlul «7 personaje în căutarea 
unui teatru». Categoric, nu este o 
istorie a Teatrului «Eugene Iones-
co», ci este o istorie a generației 
noastre”. 

Protagoniștii documentarului, 
Petru Vutcărău, Ala Menșicov, 
Elena Chioibaș, Boris Cremene, 
Elvira Platon, Andrei Moșoi, Nelly 
Cozaru, sunt printre acei tineri 
înflăcărați cărora în anii 90 le-a 
venit ideea de a forma un teatru 
propriu. 

„E o mare bucurie să parti-
cip la serbarea celor 30 de ani ai 
Teatrului «Eugene Ionesco». Îl 
respect pe Mircea Surdu  pentru 
că a fost și este un îndrăgostit 
de teatru, de oamenii teatrului, 
de oamenii de cultură. Un inte-
lectual care ține foarte mult la 
generația în care s-a format. A 
depus un mare efort pentru a re-
aliza acest film. Prin aceste doar 
șapte personaje, șapte actori, am 
revăzut și am înțeles mai bine 
atmosfera din acele vremuri și 
atmosfera vieții sociale, a vieții 
politice și atitudinea față de cul-
tură, de teatru, atitudinea față de 
oamenii de cultură. E o calitate 
rară, aceea de a te dărui, a te 
consacra teatrului”, ne-a spus 
actrița, pedagogul Vera Mereuță. 
Domnia sa a mai adăugat că le-a 
fost profesoară de oratorică și 
că îi ține minte pe toți actorii 
Teatrului „Eugene Ionesco”, își 
aduce aminte toate spectacolele 
lor de licență. „Cu cât entuziasm 
i-a întâmpinat publicul, câtă spe-
ranță s-a pus în ei! Aceste spe-
ranțe au dat roade. Am impresia 
că societatea rămâne datoare ar-
tei, teatrului, culturii în general. 
Să-i dorim Teatrului «Eugene 
Ionesco» mulți ani înainte! Iar 
generația tânără, pe care am ad-
mirat-o astăzi pe scenă, să con-
știentizeze că teatrul este casa, 
familia, viitorul ei”, a subliniat 
Vera Mereuță.

Petru Vutcărău: „Filmul
 «7 personaje în căutarea 
unui teatru» ne 
propune o temă de discuție, 
de analiză”

În filmul „7 personaje în cău-
tarea unui teatru” actorii vorbesc 
despre începuturile carierei lor, 
despre provocările  prin care au 
trecut pentru a-și împlini visul de 
a fonda un teatru. E despre soarta 
fiecăruia în parte, e despre sutele 
de kilometri ce îi despart astăzi pe 
unii dintre ei de patrie.

„E un film despre care trebuie 
să se vorbească mai mult, el ne 
propune o temă de discuție, de 
analiză, de păreri. Filmul nu are 
nevoie de vorbele mele, a transmis 
tot”, conchide directorul Teatrului 
Național „Eugene Ionesco”, Petru 
Vutcarău.

Teatrul Național „Eugene 
Ionesco” a fost fondat la 11 sep-
tembrie 1991, în perioada când 
ministru al Culturii al R. Moldo-
va era Ion Ungureanu. Teatrul a 
fost creat la inițiativa unui grup 
de 13 actori, absolvenți ai Școlii de 
Teatru „Șciukin” din Moscova, în 
frunte cu Petru Vutcărău. Marele 
dramaturg Eugene Ionesco și-a 
dat personal acordul ca noul tea-
tru să-i poarte numele, acesta fi-
ind primul trofeu obținut de către 
descendenții școlii vahtangoviene. 

La mulți ani, TEI!
Ludmila Hițuc, stagiară

Teatrul Național  „Eugene Ionesco” 
(TEI) și-a celebrat pe 9 septembrie cea 
de-a 30-a aniversare, alături de actori, 
invitați speciali și prieteni ai teatrului. În 

cadrul manifestării a avut loc premiera absolută 
a filmului documentar „Șapte personaje în 
căutarea unui teatru”, realizat de Mircea Surdu. 
Iar la final câtorva actori și invitați de vază le-au 
fost acordate diplome aniversare. 

Miercuri, 15 septembrie, a avut loc o lansare cu 
soare, cu oameni pasionați de scris, cu lucrări de 
artă plastică în aer liber, la Muzeul Național de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău. 
Au fost lansate o carte-valet ce include prozele 
„Hoții din apartamente” de Vladimir Beșleagă și 
„Castanul roz” de Nicolae Popa, precum și jurnalul 
„Nugae” de Vladimir Beșleagă (ilustrații de Teodora 
Vasiliu). Subliniem că volumul cu cele două nuvele 
în oglindă de Vladimir Beșleagă și Nicolae Popa a 
fost editat de Muzeul Național de Literatură „M. 
Kogălniceanu”, la inițiativa directorului acestuia, 
Maria Șleahtițchi. E o apariție editorială inedită, 
în Anul Beșleagă.

Despre cărțile lansate au vorbit Lucia Țurcanu, 

Maria Șleahtițchi, Margareta Curtescu, Mircea Cio-
banu, Ana Bantoș, Grigore Chiper.

În cadrul evenimentului, publicul a văzut și apre-
ciat, de asemenea, și prima expoziție de grafică și 
pictură a scriitorului Nicolae Popa.

La manifestare au fost prezenți și actori ai Tea-
trului „Alexei Mateevici”. Actrița Nina Lefter ne-a 
oferit o lectură creativă, savuroasă din „Castanul 
roz”, iar actorul Victor Untilă a citit cu implicare 
emotivă texte de Vladimir Beșleagă.

Ne mai dorim astfel de întâlniri literare, cu dis-
cuții relevante, la Muzeul Național de Literatură 
Română, lângă Turnul de Apă, simbolul Chișinăului.

Irina Nechit

Vladimir Beșleagă și Nicolae Popa – un duet 
literar cu o nouă ofertă pentru cititor

Echipa Teatrului Național „Eugene Ionesco” în frunte cu Petru Vutcărău, 9 septembrie 2021
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Fluidul secret 
al iubirii
Artista cântecelor de inimă albastră și 

cântăreața care a adus în scenă vraja 
tristeții, a feminității îndurerate ca 
esență a mesajului ei artistic, a plecat 

dintre noi acum cinci ani, în miezul unei toamne. 
De parcă însăși intuiția firii ei i-a șoptit că decorul 
anotimpului despărțirii, strălucind doar prin aurul 
mat al frunzișului în agonie, e momentul când ne 
poate spune adio. 

Grav bolnavă, măcinata de mai 
mulți ani de o ciroză hepatică ne-
îndurătoare, ea cobora parcă dinr-
un vers bacovian ce răspândea în 
jur plumbul resemnării în melanj 
cu lumina palidă a unei speran-
țe de abia pâlpâinde. „Mi-e dor 
de scenă, mi-e dor de spectatorii 
mei”, îmi spunea Nina într-un 
salon de spital, mărturisindu-mi 
că regretă mult imposibilitatea 
financiară de a fi avut vreodată 
o seară a ei de creație. 

„Dar îi mulțumesc lui Dum-
nezeu că mă ține cu voce”, era 
bucuria ei, pe care o regăsim – 
și vocea, și bucuria – în vocaliza 
minunată, în dialog cu Fuego, 
un cântec înregistrat relativ nu 
cu mult timp înainte de decesul 
ei. Feminitatea ei, intensitatea și 
culorile vocii ei au rămas vii ca 
în anii tinereții, în timp ce atâtea 
soliste din generația ei ori au re-
nunțat definitiv să mai cânte, ori 
au glasurile estrogenilor pierduți. 
Uzură implacabilă care vine odată 
cu vârsta, dar care a cruțat-o pe ea. 

Poate și pentru că artista din 
ea nu putea să existe și să respire 
fără iubire. Solitudinea, după o 
căsătorie eșuată cu mai mulți ani 
în urmă, și disperarea maladiilor 
demolatoare din ultimii ani o îm-
pinse (la o vârstă când poveștile 
romanțioase nu mai interesează 
pe nimeni) să iubească un bărbat 
la fel de singur ca și ea. Viața din 
spital avea lumină, acel bărbat 
vine, sună și astfel ea învie, nu se 
simte singură. Era, cu siguranță, 
nu atât un reper pragmatic pentru 
cotidianul curent al vieții (pentru 
că ea avea și casă, și masă dobân-
dite, pe parcursul anilor, cu mult 
chin și efort; mai avea, pentru ali-
nare, și familia fiului său). Era, de 
fapt, nevoia ei de iubire – fluidul 
secret ce putea să reanime și să 
țină vie sensibilitatea ei de artistă. 
În egală măsură, și intensitatea  
sentimentală în expresia ei finală 
– cântecul. „Cu focul inimii să-
mi cânți,/ Să nu mă minți, să nu 
mă minți”, parcă ar resuscita ea, 
într-o romanță, propriul destin.  

Nina s-a simțit întotdeauna 
în elementul ei în registrul li-
ric, un registru care, dincolo de 

o artă specifică a cântului, cere 
sinceritate; ea le-a avut pe am-
bele. Cântecele-elegii, romanțe-
le ei inspirate din amintiri, din 
regrete, din dezamăgiri și visuri 
neîmplinite sunt tot atâtea reverii 
sentimentale, în care o voce ce 
avea un „of” (aprecierea îi aparți-
ne compozitorului Tudor Chiriac) 
te captează în mrejele freneziei, 
ale elanului și văpăilor inimii ei. 
Aceste cântece nu sunt lirice doar 
pentru că, tematic, evocă dorul 
neîmplinit, reculul irecuperabil, 
pierderea iubitului sau a anilor 
în galopul vieții; fluiditatea vocii 
ei, muzicalitatea, vibrațiile sen-
sibilității ei au calitatea de a le 
imprima valoare artistică – va-
loarea artistică a tristeții. 

„Dorul meu e numai dor”, „Măi 
cucule blestemat”, „Dor mi-e, sa-
tule, de tine”, „Foaie verde mă-
răcine”, „Ce cântec trist”, „Ma-
mei”, „Frunzuliță, lăcrămioară” 
– ce sunt cântecele și romanțele 
Ninei, alese după gustul și tempe-
ramentul ei, dacă nu un spectacol 
al confesiunii, al iubirii transfigu-
rate în dezamăgire? Acesta este 
zbuciumul ei, substanța și fiorul 
ce-i alimentează efluviile de tan-
drețe, de afect sentimental, vocea 
ei plină, consistentă și gravă, în 
special în romanțe, aducând în 
lumină zona de suferință a lumii 
și, în egală măsură, pe cea a pro-
priei vieți. 

Repertoriul ei nu era al 
epocii care a respins-o

Mai întâi coristă în Capela 
„Doina”, biografia ei sisifică în 
Orchestra „Folclor” (fiind, chiar 
de la fondare, în 1968, prima so-
listă salarizată a formației), bio-
grafie desfășurată în sincope pe 
parcursul a peste 20 de ani, fiind 
admisă/ repudiată și din nou ad-
misă/ repudiată de cei doi dirijori, 
Dumitru Blajinu și Petre Neamțu, 
nu putea să nu-i lase o amprentă 
de percepție dureroasă a antura-
jului artistic și a actorilor lui. Ea 
s-a văzut, de atâtea ori, deformată 
în oglinda unui „Consiliu artis-
tic” al Radioteleviziunii veghetor 
de cântece de veselie și de joc ce 

pretindea „planuri” obligatorii cu 
prestarea unui anumit număr de 
înregistrări, un „expert” de ne-
înduplecat al unei interpretări, 
în care nu se admitea o pauză de 
respirație la începutul frazei („e 
periculos de oltenească”), ci doar, 
pe neobservate, mai la mijlocul ei. 

„Lăsați-mă să cânt”, își strigă 
ea durerea într-un cântec, pentru 
că repertoriul Ninei nu era al epo-
cii care a respins-o; ea a rămas 
fidelă sieși, stilului și ființei sale, 
mărturisind într-o emisiune de 
retrospectivă la postul TV „Fa-
vorit” că a comis doar un cântec 

de joc, „unul singur, dar destul ca 
să mă simt ridicolă”. Exploziile ei 
pasionale nu au fost niciodată ale 
cântecului chiuit (ori fluierat, cum 
practică unii); niciodată etalate, 
senzațiile ei de ardoare, vertiju-
rile, tensiunile ei sentimentale au 
avut la origine impulsul artisticu-
lui discret, interiorizat, în armo-
nie cu delicatețea și, poate, cu o 
anume timiditate a caracterului ei. 

Inconfundabilă, cu aura ei 
elegiacă și suspinul romanței re-
verberând în profunzimea vocii 
ei de îndrăgostită seducătoare, 
Nina Ermurachi a fost cu adevărat 

Nina Ermurachi

artistă. În felul ei, a recunoscut-o 
ea însăși: „M-am simțit iubită mai 
mult ca interpretă și mai puțin ca 
femeie”. Deși, am putea presupu-
ne, tristețea profundă a ochilor ei 
căprui, părul negru intrigând de 
sub năframa ei ca neaua, conturul 
fin al trăsăturilor corecte la uni-
son perfect cu frumusețea vocii 
savurând, din instinct, plăcerea 
de a cânta – tocmai această fe-
minitate spectaculoasă, fără să fie 
ostentativă, a fost sursa, izvorul, 
ingredientul miraculos ce au prins 
contur în substanța ei de artistă.

„Dați-mi, dați-mi aripioare/ 
Să mă duc în depărtare”, invocă 
Nina dorul ei în unul dintre cân-
tecele sale preferate. Zborul ei a 
fost înalt, o depărtare – departe. 
Grăbiți, superficiali, prinși de no-
ile curente, de dezastre, poate, nu 
întotdeauna am auzit-o, cum nu 
auzim fluturând în disperare frun-
zișul pomilor într-o zi de toamnă. 
Îl vezi doar, devastat, la picioarele 
tale, spunându-ți discret, în son 
de romanță, un ultim adio.

Rodica IUNCU

„Lăsați-mă 

să cânt”, își strigă 
ea durerea într-un 
cântec, pentru că 

repertoriul Ninei nu 
era al epocii care a 

respins-o; ea a rămas 
fidelă sieși, stilului și 

ființei sale.
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Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Biserica Catolică din RSSM: 
Documente (I)

Autoritățile sovietice au avut întotdeauna 
o atitudine dușmănoasă față de cultele 
religioase a căror conducere se afla 
peste frontierele URSS, mai pronunțată 

în comparație cu altele care aveau patronii în 
interiorul URSS.

Catolicismul a fost unul din-
tre cei mai redutabili adversari 
ai regimului comunist. Primele 
măsuri împotriva catolicismului, 
luate în numele edificării unei 
societăți ce se voia eliberată de 
vechile atașamente religioase, au 
aparținut Rusiei Sovietice, care, 
de fapt, preluase ostilitatea Rusiei 
imperiale față de Biserica Romei.

Dacă judecăm după informa-
țiile statistice secrete din fondul 
arhivistic al Împuternicitului Con-
siliului pentru cultele religioase, 
depozitat la Arhiva Națională a 
Republicii Moldova, apoi în tri-
mestrul IV al anului 1945 au fost 
înregistrate trei cereri în care se 
solicită deschiderea a trei biserici 
catolice în RSSM, fapt care a fost 

acceptat de autoritățile sovieti-
ce1. Către 1 ianuarie 1946 în lista 
bisericilor catolice erau înscrise 
patru biserici, adică cele trei deja 
înregistrate plus o biserică ce a 
fost luată în evidență ca activă. Tot 
acolo se menționează că locașurile 
activează în clădiri naționalizate 
de stat.

Dacă comparăm cifra cu cea 
a bisericii de rit vechi (comu-
nitatea de la Crinița Albă), care 
avea 14 biserici active, sau cu 
cea a comunității evangheliști-
lor-creștini baptiști, care aveau, 
tot în acea perioadă, 37 de case de 
rugăciuni, observăm fără nici un 
efort că biserica catolică nu prea 
a avut rădăcini serioase în RSSM2. 
Această situație s-a păstrat până 
nu demult, contrar voinței câtorva 
străini de a implanta credința. 

Deja activa probabil biserica din 
jud. Bender, iar cele trei înregistrate 
se aflau în or. Chișinău/ str. Sch-
midt 137/, str. Bender/ str. Stalin 
120/ și cea situată în strada 28 iunie 
nr. 1 din or. Soroca3. La un moment 
dat, comunitatea din Soroca avea 
aproape 400 de credincioși. Aceste 
locașuri erau deservite de un singur 
preot, Șurec Nicolai Ivanovici, care 
locuia la Chișinău. 

Potrivit scrisorii din 20.01.1947 
a Împuternicitului Consiliului, a 
fost înregistrată comunitatea reli-
gioasă a bisericii romano-catolice 
din or. Bălți, ca una care a func-
ționat anterior. Comunitatea din 
Bălți avea 1000 de enoriași. 

Tot atunci a mai fost depistată 
și o comunitate romano-catoli-
că, care a activat anterior în satul 
Crețoaia, raionul Bulboaca, jude-
țul Bender4, care număra 60 de 
credincioși. 

Un număr de până la 300 de 
suflete număra comunitatea re-
ligioasă a romano-catolicilor din 
satul Rașcov din raionul Camenca. 

Aceste comunități nu erau în-
registrate și autoritățile sovietice 
i-au avertizat pe credincioși că, 
dacă nu vor înregistra comunități-
le și biserica până la 1 septembrie 
1947, acestea vor fi închise din vina 
lor. Comunitatea religioasă din 
localitatea Rașcov număra vreo 
400 de oameni și aceștia au refuzat 
să se înregistreze, motivând că ei 
au activat și până la război, că au 
fost deja înregistrați la executivul 
raional Camenca, că clădirea bi-
sericii este a lor, și nu a statului, 
și că nu văd necesitatea unei noi 
înregistrări.

Către începutul anului 1948 în 
RSS Moldovenească se numărau 
până la 3000 de credincioși ca-
tolici5.

Câteva cuvinte despre biserica 
armeano-catolică. În or. Chișinău 
în 1946 locuiau 60-70 de armeni 
credincioși care au încercat și au 
izbutit să înregistreze deschiderea 
bisericii armeano-catolice în or. 
Chișinău. Atunci în oraș existau 
două biserici catolice armene, una 
din ele era situată pe teritoriul ci-
mitirului armenesc. Toate necesi-
tățile spirituale ei le desfășoară la 
biserica din cimitir, pe când bise-
rica din oraș este închisă, deoarece 
ei nu au un preot al lor și toate 

procedurile de cult le îndeplinesc 
invitând un preot ortodox6.

Spre sfârșitul anului 1949, la 
rugămintea comunității religioase 
romano-catolice din or. Chișinău, 
după ce a fost verificat de organe-
le respective, a fost înregistrat în 
calitate de episcop Chodanionek 
Bronislaw Bernardovici. Până la 
el, acest titlu îl primise Șurec, care 
avea dreptul de a oficia în toate 
comunitățile romano-catolice 
înregistrate, să se deplaseze, din 
propria inițiativă sau la solicitarea 
comunității religioase7. După ce a 
fost înlocuit însă cu Chodanionek, 
primul avea dreptul de a deservi 
numai comunitatea religioasă din 
Soroca. 

Funcționarii sovietici au in-
tervenit cu multe schimbări de 
ritual în procedurile de cult ale 
romano-catolicilor din RSS Mol-
dovenească. Contrar decretului 
leninist referitor la separarea bi-
sericii de stat și a școlii de biserică, 
constituția URSS a fost impusă 
în Basarabia odată cu ocupația 
sovietică. Pe tot parcursul de 
existență a URSS, funcționarii de 
stat și de partid au încălcat și au 
violat drepturile omului, inclusiv 
cel spiritual.

1. În planul de activitate a Îm-
puternicitului Consiliului privind 
cultele religioase de pe lângă Con-
siliul de Miniștri al URSS pentru 
RSSM în anul 1950 prima măsură 
planificată era de a izbuti prin in-
termediul sovietelor raionale și 
orășenești ale deputaților să fie 
lichidate acele comunități religioa-
se care activează fără permisiunea 
organelor de stat.

2. Să fie depistate fostele clădiri 
ale caselor de rugăciuni, folosite de 
organizații și unități de producție 
și să fie transmise aceste imobile 
sovietelor raionale sau orășenești 
ale deputaților.

3. Să fie ținute sub o deosebită 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anun-
ță despre lansarea concursului proiectelor de inovare și 
transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru 
anul 2022. Detaliile cu privire la condițiile de participare și pro-
cedura de aplicare sunt publicate pe pagină web oficială a Agenției 
(http://ancd.gov.md). Recepționarea dosarelor va avea loc în 
perioada 15.09.21 - 29.10.21. Pentru întrebări ne puteți contacta 
la adresele de e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 
270 – 445, 067733091.

A N U N Ț 1 ANRM, F. 3305, inv. 2, d. 2, f. 8. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, fila 75. 
4 Ibidem, fila 77.
5 ANRM, F. 3305, inv. 2, d. 2, fila 
110.  
6 Ibidem, fila 117.
7 ANRM, F. 3305, inv. 2 , d. 5, 
fila 8.   
8 ANRM, F. 3305 , inv. 2, d. 5, 
fila 26-27. 
9 Ibidem, fila 102. 

Biserica Sfântul Caietan din Rașcov

observație și să fie studiată activi-
tatea unor comunități religioase, 
iar după o studiere amănunțită să 
fie pusă în fața Consiliului proble-
ma de a fi scoasă de la înregistrare 
comunitatea romano-catolică din 
or. Bălți…8” (sublinierile apartin 
documentului – Al. M.)

Un impact considerabil asupra 
deciziilor guvernanților sovietici 
l-a avut publicarea la 13 iulie 
1949 a Decretului Congregației 
Sfintei Cancelarii a Vaticanului 
despre excomunicarea din biseri-
că a tuturor catolicilor comuniști 
și a simpatizanților acestora. De 
fapt, acest document a fost o de-
barasare de doctrina și ideologia 
comunistă9. Lumea civilizată a 
știut să aprecieze la „valoarea” 
ei adevărată doctrina comunistă 
chiar de la apariția ei, iar după a 
II-a conflagrație mondială, când 
sub masca eliberării de fascism 
URSS a ocupat aproape tot te-
ritoriul Europei, în toate țările 
ocupate fiind promovată politica 
ateistă și totalitară, omenirea a 
conștientizat pericolul pe care-l 
poartă ideologia lui Lenin și Stalin.

Atitudinea structurilor de stat 
sovietice față de credincioșii ro-
mano-catolici nu era din cele mai 
bune și până la adoptarea acestui 
Decret al Vaticanului, dar după 
publicarea respectivului document 
a devenit de neinvidiat. 



15

Vineri / 17 septembrie / 2021social-politic      de atitudine

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

O P I N I I

Gânduri simple despre elite

Pornind de la conținutul intrin-
sec al termenului, de fiecare dată 
înțelegem că e avut în vedere un 
nivel foarte înalt, o performanță, 
o calitate sau o stare superioară, 
care vizează, de regulă, persoane 
foarte dotate sau/și foarte instrui-
te și care prezintă idealul spre care 
trebuie să tindă societatea și fie-
care individ în parte. Cu timpul, 
acest conținut, ca și multe alte 
noțiuni și valori, s-a modificat 
esențial, e adevărat că nu peste 
tot și nu pentru toată lumea la fel. 

Astăzi, mai mult ca oricând în 
trecut, se vorbește despre elite 
ca despre o realitate evidentă și 
permanentă a vieții sociale. Toate 
mijloacele de informare și de di-
vertisment sunt copleșite de ima-
gini și texte despre viața publică 
și intimă a tot soiul de vietăți din 
lumea muzicii, a sportului, poli-
ticii, jurnalismului, mai puțin din 
afaceri legale și din alte domenii. 
Toate persoanele acestea sunt pre-
zentate drept exponenți de vârf a 
tot ce are societatea mai bun ca 
produs uman, crema acesteia, high 
society.  Dar, aparent paradoxal, 
ceea ce îi interesează pe realizato-
rii imaginilor respective nu sunt 
niște calități umane mai deosebite, 
care ar putea avea valoare instruc-
tivă și formativă pentru consuma-
torii acestei informații, ci ceea ce 
poate impresiona mai tare mintea 
și simțurile indivizilor aflați în că-
utare de senzații tari: ce avere au 
persoanele prezentate, ce gusturi, 
cu cine s-au culcat și cu cine ar mai 
vrea să se culce, de cine au divorțat 
și de ce, persoane care povestesc 
nonșalant despre (in)fidelitatea în 
dragoste, (in)fertilitatea in vitro, 
depresii postnatale, onorarii din 
manele, despre mărirea sânilor și 
a penisului, micșorarea nasului 
și a fundului și despre multe alte 
podoabe similare. Cele mai multe 
ziare, reviste și televiziuni, și mai 
ales unele specializate în etala-
rea acestor minunății, cum sunt 
de ex. „vip.magazin” și „doi.gal-
beni”, caută să convingă că anume 
persoanele cu astfel de calități și 
preocupări sunt floarea societății, 
altfel spus, prezintă fața acesteia 
și mândria ei.

 Cine știe, poate că va fi fiind 
multă lume, mai cu seamă per-
soane născute mai deunăzi, care 
într-adevăr ar putea fi impresio-
nate de astfel de imagini, ar pu-

tea chiar să creadă că de ex. afa-
ceristul îmbogățit peste noapte, 
artistul fără vocație, dar cu viață 
scandaloasă, jurnalista care își 
etalează destrăbălarea, scriitorul 
fără talent, mâzgălind în fiecare 
an câte un roman, politicianul în 
egală măsură agramat, arogant și 
rătăcit (dar, bineînțeles, bogat) și 
alte specimene asemănătoare sunt 
oamenii cei mai de valoare. Dar cei 
care sunt mai vechi au putut vedea 
în alte timpuri alt fel de oameni. 
În vremea aceea persoanele spre 
care se îndreptau privirile pline de 
admirație și respect constituiau 
acea pleiadă de oameni de cultură, 

printre care se aflau Ion Druță, 
Mihail Grecu, Domnica Darienco, 
Eugeniu Ureche, Valeriu Cupcea, 
Chiril Știrbu, Arcadie Plațânda, 
Petre Baracci, Ion Ungureanu, 
Ion Sandri Șcurea, Nicolae Tes-
temițanu, Grigore Vieru, Valenti-
na Rusu-Ciobanu, Gleb Sainciuc, 
Vladimir Beșleagă, Maria Bieșu, 
Mihai Volontir, Veronica Garș-
tea, Vlad Ioviță, Vasile Zagorski, 
Nicolae Costenco, Alexei Stârcea 
și alții, și alții la fel ca ei. Fiecare 
din ei și toți împreună prezentau 
o lume a frumosului și a mai-bi-
nelui, dar desigur nu a acelui bine 
care înseamnă culcuș cald și burtă 
plină, ci a binelui care îmbogă-
țește mintea și încântă sufletul, 
constituind cea mai bună școală 
pentru tinerii care își croiesc drum 
în viață, pentru că aceste persona-
lități adăpostiseră în ele însele, în 
sufletele lor, realizări de mare preț 
ale culturii, moralității și intelec-

tului. Aceștia, împreună cu mulți 
alți oameni de valoare din diferi-
te alte domenii ale vieții publice, 
reprezentau tot ce avea pe atunci 
societatea moldovenească mai bun 
ca material uman, alcătuind ceea 
ce se consideră a fi conținutul ade-
vărat al noțiunii de elită.

Evident însă că oamenii cei mai 
buni pe care îi are o societate nu 
sunt doar personalitățile publice, 
adică persoanele care au devenit 
cunoscute datorită faptului că, 
prin caracterul ocupațiilor pe 
care le au, s-au impus în atenția 
compatrioților lor, ajungând să 
fie mereu prezente în paginile pu-
blicațiilor periodice și pe ecranele 
televizoarelor. Oameni de cea mai 
bună calitate pot fi întâlniți peste 
tot: printre țărani, muncitori, pe-
dagogi, medici, ingineri, polițiști, 
slujbași ai statului, în administra-
ția publică locală și în alte medii. 
Nu ar fi deloc o întâmplare și nici o 
excepție ieșită din comun ca unele 
persoane din rândul acestor cate-
gorii să fie superioare, ca valoare 
umană, față de personalitățile care 

sunt mereu prezente în arena pu-
blică. 

Aceste exemple arată că mode-
lele de personalități publice, adică 
de tipuri ale elitei, pe care le eta-
lează și le promovează ostentativ o 
bună parte a presei, dacă nu chiar 
aproape toată, prezintă de cele mai 
multe ori tocmai reversul a ceea 
ce în mod normal se consideră pe 
drept cuvânt a fi elită. Dacă am 
admite că tâlharul multimilionar 
care a jefuit averea publică, jude-
cătorul sau procurorul îmbogățit 
prin luare permanentă de mită 
grasă, artistul cu comportament 
dubios și cu talent de „doi galbeni”, 
jurnalista aventurieră, moralmen-
te decăzută, politicianul fără alt 
crez decât dorința irezistibilă de 
a se căpătui, sau cel ambițios, dar 
sărac cu duhul, prostănacul cel 
de toate zilele, scriitorul trufaș și 
ușor agramat, savantul impostor 
și plin de sine, atotștiutorul analist 

politic, fără nici o specializare și 
fără o meserie adevărată etc., etc. 
– dacă am admite că toți aceștia 
ar prezenta modelul adevăratei 
elite, atunci ne-am pomeni în-
tr-o gravă dificultate de a găsi un 
termen adecvat care ar întruni în 
perimetrul său toate categoriile 
oamenilor de adevărată valoare.

Oricât de tulburi ar fi timpurile 
în care trăim, sub aspect cultural 
și moral, oricât de dezorientată ar 
fi lumea supusă permanent unui 
atac concentric, masiv și extrem 
de derutant, al unei media ce ră-
tăcește de multă vreme pe cărări 
greșite într-o societate aflată în 
căutare de repere morale, chiar și 
în astfel de condiții vitrege omul 
cu mintea limpede și cu simț sănă-
tos își poate da seama ce e valoare 
umană și ce nu. Nu ar fi nici pe 
departe corect să susținem că tot 
mediul artistic și de altă factură, 
găzduit de ingenioasele media de 
felul celor menționate mai sus, ar 
avea un îndoielnic statut artistic, 
civic și moral. Chiar și în socie-
tatea noastră, periferică, unde 

prea multe lucruri sunt realizate 
incomplet și distorsionat, chiar și 
aici pot fi întâlnite multe persoa-
ne de indiscutabilă valoare, așa 
cum arată exemplul invocat mai 
sus. Dar, din păcate, prea multe 
specimene mediatizate cu multă 
insistență de presă constituie acea 
high society. Mulți ruși glumeți, 
atunci când pronunță această 
sintagmă, înlocuiesc prima vo-
cală din primul cuvând (i – ai) 
cu u (y rusesc). Evident că din 
această high society nu lipsește 
nici „valoroasa” noastră clasă po-
litică. Aceasta s-a tot schimbat, 
s-a tot primenit, dar a rămas ace-
eași, indiferent de formațiunea în 
care se află: zăpăcită, necultivată, 
needucată, poftitoare de toate și 
de cât mai mult. Indiferent de 
unde a apărut și în ce facțiune 
s-a oploșit, fiecare din indivizii 
care o alcătuiesc habar nu are ce 
presupune de fapt litera legii, cât 

este de important ca aceasta să fie 
respectată necondiționat, oricând 
și în orice circumstanțe, nu știe 
să facă distincție între interesul 
statului și interesul său particular. 
Sunt două fundamente care stau la 
baza constituirii fiecărei grupări 
de acest gen: dorința irezistibilă 
de căpătuire și de promovare în 
funcții profitabile și prestigioase 
și spiritul de gașcă, strâns legate 
unul de altul, condiționându-se și 
susținându-se reciproc. Cel de la 
urmă impune mobilizarea mem-
brilor săi la apărarea cu strășni-
cie a domeniului pe care șleahta 
respectivă îl stăpânește împotriva 
eventualelor tentative de infiltrare 
din afară. Când gruparea pierde 
puterea, cea care o înlocuiește 
procedează exact la fel. 

Într-o situație ca aceasta, spe-
ranța pe care alegătorul, la fel de 
necunoscător a ceea ce trebuie să 
fie de fapt viața politică de stat 
ca și cei care se zbat să pătrundă 
acolo, și-o pune de fiecare dată în 
facțiunea pe care o votează este 
mereu înșelată. Nu este ușor să 

găsești o explicație plauzibilă 
acestei situații, pentru că, muta-
tis mutandis, ea se face simțită 
cam peste tot, astfel că nu poate 
fi considerată o premieră apăru-
tă și crescută în RM. Tot atât de 
adevărat este însă că, anume în 
forma sub care se manifestă aici, 
fenomenul respectiv în lumea cu 
adevărat civilizată nu se întâlneș-
te, ci numai în anumite zone ale 
spațiului postcomunist și în une-
le regimuri înapoiate și inumane 
din Asia, Africa și America Latină. 
De aceea este foarte important ca 
toată lumea să ajungă a înțelege 
care este fața adevărată a „elitei 
politice” moldo-basarabene, ce 
crez social și politic are aceasta, 
care sunt valorile reale pentru ea 
și dacă, în general, își pune vreo-
dată astfel de întrebări. Și totodată 
să-și lămurească chestiunea dacă, 
în general, sunt elite în țărișoara 
aceasta, ce fel și cât costă ele.

Cuvântul „elită”, de origine latină, 
înseamnă ceea ce e mai bun, perfect, 
referindu-se mai cu seamă la oameni, ca 
indivizi aparte sau ca grupuri sociale și 

profesionale, mai având însă în vedere domenii 
și ocupații. Astfel, zicem că un cutare face parte 
din elită. Obișnuim, de asemenea, să vorbim 
despre elită artistică, culturală, științifică, 
politică etc. 

Ion ȚURCANU

Pictorul Mihail Grecu
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Dintele este precum 
un arbore: fără 
rădăcină nu are viață

- Cehov, care era medic, în 
incitanta sa proză scurtă a 
prins numaidecât stadiul 
dezvoltării stomatologiei 
în secolul XIX: omul se 
ducea la medic doar când 
socotea că dintele trebuie 
smuls, ca să scape de du-
rere. Mentalitatea aceasta 
s-a conservat?
Clinicile stomatologice se ocu-

pă acum de reabilitările totale, 
implanturi protetice, adresate 
pacienților care au pierdut din-
ții sau sunt cu dinții în faze ter-
minale ori au suferit accidente 
stradale. 

- Care sunt problemele 
care duc la pierderea din-
ților sau edentație, parți-
ală sau totală?
 Pacienții fie suferă de boală 

parodontală, care, ajunsă în fază 
terminală, toți dinții sunt mobili 
sau au căzut singuri pentru că 
nu mai au suport osos, fie sunt 
pacienți care au dinții distruși, 
cariați. De multe ori ajung în 
starea aceasta mamele care au 
născut mulți copii și nu au fost 
la stomatolog. O altă cauză sunt 
traumatismele. Există și persoane 
care nu au avut muguri dentari, 
din considerente genetice.

- Ce presupune o reabili-
tare totală?
Presupune inserarea a 4, 6 sau 

8 implanturi, reabilitări cu gene-
ricul All 4, All 6 sau All 8, iar pe 
aceste reabilitări instalăm dinți 
ficși, care îi dau pacientului con-
fortul necesar ca să poată mas-
tica. O reabilitare totală se face 
în șapte zile. În prima zi consul-
tația, facem poze și tomografie. 
Medicul chirurg și proteticianul 
decid planul de tratament, ve-
dem cantitatea și calitatea osului 
pacientului, aceasta se numește 
oferta osoasă. În funcție de aceas-
tă ofertă putem propune 4, 6 sau 
8 implanturi. După ce pacientul 

și-a ales planul de tratament, ur-
mează executarea acestor faze. 
În prima zi se face o intervenție 
chirurgicală pentru arcada supe-
rioară, apoi pentru cea inferioară. 
A doua zi se ia amprenta de către 
medicul protezist, apoi facem o 
probă și încă una, iar în a șaptea 
zi fixăm dinții provizorii. Aceștia 
sunt făcuți dintr-un material mai 
moale, ca să amortizeze stresul 
masticator, pentru că în prima 
săptămână gingia, care este un 
factor foarte important, este o 
gingie traumatizată, inflamată. 
Dinții provizorii oferă un con-
fort atât masticator, cât și estetic, 
pentru că sunt dinți ficși.

- Cât durează această fază 
provizorie?
Durează 4-6-8 luni, după cum 

a fost oferta osoasă a pacientului, 
timp în care gingia se vindecă, de-
vine dură, stabilă, își ia aspectul 
și culoarea normală, implantul se 
integrează în os. Atunci pacien-
tul revine și urmează schimbarea 
lucrărilor provizorii cu cele defi-
nitive. O problemă la reabilitarea 
totală sunt spațiile dintre dinți și 
gingie, iar noi încercăm să facem 
să rămână un spațiu minim, ca să 
nu intre mâncare în acele zone.

- Pentru inițierea citito-
rilor, vă rog să vă referiți 
la componentele acestui 
„edificiu” ...
Construcția este formată din 

implant, bont și coroniță. 

- Ce alte tipuri de implan-
turi inserați în cazul când 
oferta osoasă nu este su-
ficientă în zona arcadelor 
superioară și inferioară?
În afara implanturilor proteti-

ce cu implanturilor convenționa-
le, utilizăm și implanturi de tip 
special. Sunt cele inserate în alte 
zone anatomice: zona pterigoidă, 
sfera osului zigomatic (zona po-
meților), precum și implanturile 

nazale. Acestea au un alt tip de 
lungime, alt tip de spire, pentru 
a ajunge în acele zone.

- Cum să nu ajungem la 
edentație și reabilitare 
totală?
În primul rând, femeia gravidă 

să aibă grijă de dantura sa, ca să 
nu dea o cantitate mare de bac-
terii copilului. El se naște steril, 
și nu trebuie agresat imediat cu 
bacterii din mediu, prin pupătu-
rile noastre, care îi colonizează 
cavitatea bucală și produc acid, 
care demineralizează dinții și 
produc carii. Apoi, trebuie din 
fragedă copilărie să avem grijă 
de dinți. Asta înseamnă pastă de 
dinți cu fluor, vizite regulate la 
stomatolog, apă de gură cu fluor, 
ca să menținem dinții sănătoși.

- Atunci când au toxicoză, 
cum să-și protejeze feme-
ile dinții proprii și pe cei 
ai fătului?
Toxicoza are două consecințe 

negative: sucul gastric pe care fe-
meia îl vomită are un pH agresiv 
și distruge dinții. Să aibă grijă, 
după fiecare episod de acest fel, 
să-și spele gura. În cazul fătu-
lui, dinții de lapte se vor strica 
mai devreme și vor cădea. Dacă  
dintele de lapte cade, se închide 
spațiul și dinții definitivi nu vor 
avea loc, poate să apară incon-
gruența dentară. Gravida trebuie 
să știe că demineralizarea se face 
prin remineralizare. Asta trebuie 
să o facem toți mereu.

- Care sunt acum metodele 
de lucru în ortodonție? Tot 
extracția dinților înghe-
suiți? 
Dinții încălecați nu permit 

curățirea lor cu periuța de dinți, 
suferă mult igiena, copilul nu are 
o mușcătură corectă, doar câțiva 
dinți ajung în mușcătură, unii 
dinți sunt suprasolicitați, se re-
pară mereu apoi sunt extrași. Tre-

În Valea Morilor din Chișinău, pe lângă Lacul numit al Comsomoliștilor 
(pentru că a fost săpat de studenți, după al Doilea Război Mondial), ne 
plimbam deseori în tinerețile noastre. Era o zonă împădurită, cu mult 
mai puține case decât sunt acum. Exista acolo și o casă transformată de 

proprietarul ei, probabil sculptor, în Muzeu al dintelui bolnav. De-a lungul 
gardului scund străjuia un șirag de capete sculptate în piatră albă, toate 
cu fălcile umflate, cu ștergare și baticuri înnodate în vârful creștetului ori 
sub bărbie. Nu am văzut printre sculpturile  oficiale, optimiste și bogate în 
bicepși, fețe ca acelea din Muzeul durerii de dinți: ochi triști și micșorați, 
guri sucite sau larg deschise, nasuri pierdute printre umflăturile obrajilor. 
Discut cu medicul stomatolog Iulian Ghețiu (foto), care m-a surprins într-o 
discuție pe marginea autorilor clasici ai literaturii universale. Vă propun un 
fragment din această discuție, util pentru toate vârstele. 

Niciun fel de extracţie! Trebuie să ţinem la fiecare dinte... cu dinţii 

buie să se adreseze la  medicul or-
todont pentru a-și corecta poziția 
dinților și a preveni pierderea lor. 
Niciun fel de extracție! Trebuie să 
ținem la fiecare dinte... cu dinții. 
În perioada de creștere osoasă, se 
intervine chirurgical cu un aparat 
care dilată maxilarul îngust, ca 
să încapă toți dinții.

- O generație de după 1990 
și-a pierdut dinții buni, 
devitalizați sub punțile 
fixe din metalo-ceramică. 
Majoritatea medicilor scot 
nervul din doi dinți sănă-
toși, ca să-i transforme în 
cap de punte pentru un 
dinte lipsă. Acest fenomen 
a generat ideea de dictatu-
ră a stomatologului,  adept 
al devitalizării și inamic 
al coroniței de aur. Cum 
gândesc medicii tineri să 
trateze generația actuală?
O altă cauză ce duce la pierde-

rea dinților este scoaterea nervu-
lui atunci când sunt șlefuiți dinții, 
chiar dacă nu este nicio indica-
ție pentru acest lucru. Nervul se 
scoate doar atunci când pacien-
tul are o parodontită, o durere la 
dinți, o pulpită acută sau cronică. 
Din moment ce nu avem aceste 
afecțiuni, nu avem nici indicații 
să devitalizăm dintele. Șlefuitul 
nu înseamnă că nervul trebuie 
scos. Trebuie să încercăm alte 
metode pentru a evita scoaterea 

nervului. Dintele este precum un 
arbore: odată ce nu are seva care 
să-i dea viață, după devitalizare 
devine mai dur, dar și mai ca-
sant și există riscul să se rupă. 
Dintele contează mai mult decât 
construcția de pe el, care poate 
fi renovată peste un timp numai 
dacă nu distrugem dintele. Sunt 
categoric pentru prepararea cât 
mai puțin invazivă a dinților.

-Cât valorează consimță-
mântul exprimat de paci-
ent, dacă acesta nu este 
bine informat, ci chiar 
dezinformat, din interesul 
și comoditatea medicului?
Putem considera această în-

trebare ca retorică...
La un moment dat, ajunsesem 

pe locul I în URSS conform sta-
tisticilor privitor la răspândirea 
hepatitei B. Cum ați ales să lu-
crați în gura omului, care nu-i 
cel mai curat organ, în condițiile 
acestea?

Aici se pot depista de la 300 
până la o mie de specii de bacterii 
–depinde pe unde ai mai fost și ce 
ai mâncat. Dar provin din familie 
de medici, am și rude stomatologi. 
Opțiunea aceasta era parcă pre-
vizibilă. Și chiar ai mari și rapide 
satisfacții: să vezi, în cazul eden-
tației, cum într-o săptămână un 
om care nu avea un dinte are cu 
totul alt aspect al feței...

Pentru conformitate, N. N.
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Sheriff, lider 
în grupa Ligii 
Campionilor!

Sheriff Tiraspol a obținut aca-
să, la 15 septembrie a.c., o victorie 
pe cât de fulminantă, pe atât de 
meritată în meciul de debut din 
grupa „D” a Ligii Campionilor, în 
confruntarea cu Șahtar Donețk, 
scor 2-0. Primul gol a venit în 
min. 16, după o deposedare în pro-
pria jumătate de teren realizată 
de Cristiano Da Silva, care porni 
imediat un contraatac fulgerător 
și centră de pe flancul stâng în 
careu, în zona punctului cu var, 
unde Adama Traoré reluă din vo-
leu cu un șut imparabil pe centrul 
porții. Al doilea gol (min. 62) fu 
marcat cu capul din fața porții de 
Momo Yansane, iarăși din centra-
rea brazilianului, acesta din urmă 
fiind desemnat de UEFA cel mai 
bun jucător al meciului. Echipa 
antrenată de Yury Vernydub este 
liderul clasamentului, la egalita-
te de puncte (3) cu Real Madrid, 
care a învins în deplasare Inter 
Milano: 1-0. 

Trei medalii 
pentru 
Moldova 
la CE de lupte 
pe plajă

Trei luptători moldoveni au 
ocupat locuri premiante la Campi-
onatul European de lupte pe plajă 
printre cadeți și juniori, desfășurat 
la 12 septembrie curent în orașul 
Katerini, Grecia. Astfel, Ion Berghi 
a devenit vicecampion european 
la cadeți, în cat. 60 kg, obținând 
patru victorii și suferind înfrângere 
în meciul final. În aceeași cat. de 
vârstă, Ana Maria Crețu (60 kg) a 
cucerit medalia de bronz, cedând 
doar o singură partidă în fața vi-
itoarei campioane. La junioare, 
Maria Leorda a câștigat distincția 
de bronz în cat. 50 kg.

Naționala 
jurnaliștilor, 
campioană 
Media Cup 
Druskininkai

Selecționata Moldovei a jur-
naliștilor sportivi și-a adjudecat 
pentru a doua oară trofeul princi-
pal al Turneului internațional de 
minifotbal Media Cup, desfășurat 
la Druskininkai (Lituania). Echipa 
tricoloră, condusă în teren de pre-
ședintele Asociației Presei Sportive 
din Moldova, Eduard Ciobanu, a 
învins în toate cele opt meciuri 
pe care le-a jucat. Reprezentativa 
Armeniei a cucerit medaliile de ar-
gint, iar echipa Lituaniei a intrat în 
posesia „bronzului”. Compatriotul 
nostru Oleg Istrati a fost desemnat 
Cel mai bun portar al turneului. 

Ucenicul antrenorului Vale-
riu Lungu în cea mai bună a lui 
încercare a propulsat bolidul la 
o distanță de 84,44 metri, fiind 
depășit doar de germanul Johan-
nes Vetter (88,76 m), campion 
mondial și deținător al celui de-al 
doilea rezultat din toate timpu-
rile (97,76 m). Podiumul a fost 
completat de belarusul Aleksei 
Katkaveț (83,10 m).

Reamintim că săptămâna tre-
cută Andrian Mardare s-a clasat 
pe locul 4 la Diamond League de 
la Zurich (Elveția), cu rezultatul 
84,98 m, fiind întrecut de Johan-
nes Vetter (89,11 m), Julian Weber 
(87,03 m) – ambii din Germania, 
și de cehul Jakub Vadlejch (85,22 
m). Iar pe 28 august a.c., compa-
triotul nostru a cucerit medalia de 
bronz, cu rezultatul de 79,91 m, în 
cadrul reuniunii atletice a circu-
itului Ligii de Diamant, la etapa 
disputată pe stadionul Charlety 

din Paris (Franța). Atunci el a fost 
devansat de campionii mondiali 
Anderson Peters (Grenada, 84,84 
m) și Johannes Vetter (80,23 m). 
Ținem să subliniem că în etapa 
calificărilor Andrian a reușit o re-
alizare de-a dreptul fenomenală, 
aruncând sulița la o depărtare de 
85,43 m, fiind foarte aproape de 
recordul său personal, stabilit în 
acest an: 86,66 m. 

Retrospectivă olimpică

Andrian Mardare este primul 
aruncător de suliță din Republi-
ca Moldova calificat la Jocurile 
Olimpice. Mai mult, datorită 
prestației sale de excepție, el a 
reușit să acceadă în finala olim-
pică, în detrimentul mai multor 
nume sonore care fac legea pe 
plan mondial în această probă 
spectaculoasă. La Tokyo, conațio-
nalul nostru din a treia încercare 
a înregistrat rezultatul de 82,70 
metri și s-a clasat pe locul 10. 
Acest lucru i-a asigurat partici-
parea în cadrul etapei decisive a 
concursului, baremul de califi-
care fiind tocmai de 83,50 m. În 
celelalte două tentative sportivul 
din Nemțeni, Hâncești, a aruncat 
sulița la 80,69 m și 78,95 m. 

Marea finală a furnizat clipe 
deosebite de satisfacție amatori-
lor noștri de sport. După primele 

Atletul Andrian Mardare, locul 
2 la turneul ISTAF de la Berlin

trei aruncări (81,16 m, 81,73 m, 
82,84 m), discipolul școlii moldo-
venești de atletism s-a situat pe 
locul 8, fapt ce i-a permis să obțină 
dreptul la încă trei încercări. În 
continuare, atletul nostru de 26 
de ani a reușit să-și perfecționeze 
parametrii și să se claseze pe un 
prestigios loc 7, cu rezultatul de 
83,30 m (81,90 m și 81,09 m în 
celelalte două tentative), între-
cându-l cu 2 cm pe finlandezul 
Lassi Etelatalo. Astfel, Andrian 
și-a respectat promisiunea, dată 
în ajun de Jocurile Olimpice, de 
a se poziționa în topul primilor 
8 aruncători de suliță la cel mai 
de anvergură eveniment sportiv 
de pe mapamond. De remarcat că 
el a fost singurul finalist care în 
absolut toate încercările a reușit 
să treacă de borna de 80 m.  

Valeriu Lungu, antrenorul 
lui Andrian Mardare:  

„Eu și Andrian Mardare am par-
ticipat pentru prima dată la Jocurile 
Olimpice. Înainte de competiții el a 
suferit o accidentare la genunchiul 
drept, reușind totuși un „scor” ma-
xim pe care i l-a permis condiția 
fizică. Sezonul sportiv nu s-a înche-
iat odată cu Olimpiada. Trauma nu 
este gravă, însă provoacă dureri. Vă 
asigur că odată ce se va recupera din 
punct de vedere fizic, el va fi în stare 
să demonstreze rezultate ce-l vor 
menține în vârful elitei mondiale.” 
Uite că aceste cuvinte, rostite odată 
cu încheierea JO de la Tokyo, s-au 
dovedit a fi cu adevărat profetice, 
acum atletul nostru escaladând cu 
încredere cele mai înalte culmi ale 
performanței.

A tletul moldovean Andrian Mardare 
s-a clasat pe locul 2 premiant în 
proba de aruncare a suliței la 
tradiționala reuniune anuală ISTAF 

(Internationales Stadionfest) de la Berlin 
(Germania), etapă din circuitul Continental 
Tour Silver. Evenimentul sportiv s-a desfășurat 
la 12 septembrie curent pe Stadionul Olimpic. 

Mihail Culceac, dublu învingător 
la Regata Speranțelor Olimpice

De o evoluție de-a dreptul feerică 
a avut parte canoistul moldovean Mi-
hail Culceac, care s-a impus în două 
finale de curse la turneul internați-
onal rezervat speranțelor olimpice 
(Olympic Hopes Regatta), desfășurat 
în perioada 10-12 septembrie curent 
la Račice, Cehia. 

La proba de canoe individual, dis-
cipolul antrenorului Vasili Nebesnîi 
mai întâi s-a impus pe distanța de 
1000 de metri pentru juniori Un-
der-16. După un start în forță, el a 
trecut borna de 500 m cu un avans 
considerabil față de toți ceilalți con-
curenți, având un avantaj de mai mult 
de o lungime de barcă în raport cu 
italianul Marco Tontodonati, situat 
la acel moment pe locul secund. În a 
doua jumătate a traseului, maghiarul 
Palla Balint a reușit să acceadă pe 
poziția a doua, punând o presiune 
sufocantă și pe compatriotul nostru. Până la 
urmă, Mihail Culceac a izbutit să se mențină 
în poziția de lider, parcurgând primul linia de 
finiș, reprezentanții Ungariei și Italiei com-
pletând, în ordine, podiumul. 

Apoi urmă finala cursei de 500 m la indi-
vidual, pe care discipolul școlii moldovenești 
de canoe o câștigă în mod detașat, dominând 
cap-coadă pe parcursul întregului traseu, cu 
rezultatul de 1:58:133 min. Canoistul german 
Brain Marienhagen (2:01:275) și-a adjudecat 

medalia de argint, „bronzul” reve-
nindu-i lui Palla Balint (2:01:709).

Însă succesele obținute de atleții 
noștri la aceste competiții prestigi-
oase nu s-au redus la proba de indi-
vidual. Astfel, echipajul alcătuit din 
Mihail Culceac și Stanislav Banaru s-a 
învrednicit de distincția de argint în 
cadrul regatei de 500 m, întrecând 
„la mustață” perechea maghiară Ger-
gely Lugosi/Istvan David Juhasz, în 
posesia trofeului principal intrând 
ungurii Levente Toth-Vilimi și Peter 
Soltesz. Este de menționat că primele 
trei bărci au condus în mod detașat 
cursa, fiind în afara oricărei concu-
rențe vizavi de ceilalți urmăritori. 

Iar pe distanța de 1000 m, dublo-
ul din Republica Moldova s-a clasat 
pe locul 3 premiant, cu rezultatul 
4:03 min., pe primele două pozi-
ții situându-se ambarcațiunile din 

Ungaria: Milan Meszaros/Iliasz Mitrapolous 
(3:58:480), respectiv, Peter Soltesz/Mate Per-
hacs (4:00:934).

Iulian BOGATU 

Iulian BOGATU
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S u d o k u

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

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raio-

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

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

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

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta 

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

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

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

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

golioasă, 68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea 
să împartă destinul solitar cu un bărbat suplu, cu 
simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, 
brunet și chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din 
preajma orașului Căușeni. Traiul e similar celui 
urban. (08)

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

bărbat potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la nu-
mărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta 

până la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de 
a crea o relație bună. Bărbatul locuiește la casă la 
sol în raionul Telenești. Una dintre condiții este ca 
femeia să treacă cu traiul la el. (10)

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

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

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o 

vârstă apropiată. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (12)

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului

Sunt singur și vreau să cunosc o femeie care ar 
putea locui împreună cu mine într-un apartament 
cu toate comoditățile. (13)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

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

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

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

chisinau.md .

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

Teatrul „Național Mihai Eminescu”
18.09 „Plugarul și moartea” de Johannes von Tepl, ora 20.00.
19.09 „O mie de îngeri” de Luminița Țâcu, ora 17.00.
19.09 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 19.00.
20.09 „Nora” de Henrik Ibsen, ora 19.00.
21.09 „Felii” de Lia Bugnar, ora 19.00.
22.09 „Cui i-e frica de Virginia Woolf?” de Edward Albee, ora 19.00.
23.09 „Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul 

unei mese” de Radu Iacoban, ora 19.00.

Teatrul Geneza Art
19.09 „Mâncare pentru monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
22.09 „Love me XXI”, ora 19.00. 
25 – 26.09 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
22.09 Deschiderea stagiunii - „Flori de mină” de Székely Csaba/ 

comedie neagră, ora 17.00.
23.09 „America de-acasă” de Mircea M. Ionescu, ora 17.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
19.09 „Lacul Lebedelor”, balet în patru acte de Piotr Ceaikovski, 

ora 18.00.
23.09 „Dama de Pică”, operă în trei acte de Piotr Ceaikovski, ora 18.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
19.03 „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
18.09 „Puișorul Cuculiță” de A. Plăcintă, ora 11.00.
19.09 „Fapta bună mult adună”, după Ion Creangă, 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.

28.09 Festivalul Internațional Nopțile Pianistice. Evoluează Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Misha Katz, Franța, 
la pian – John Gade, Franța. În program: M. Glinka, S. Rahmaninov, 
Ch. Gounod, G. Bizet, ora 19.00.

Sala cu Orgă
23.09 Inaugurarea stagiunii 2021-2022 Orchestra Națională de Ca-

meră, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan solist invitat 
– Josu de Solaun (pian) /Spania-SUA/, dirijor – Cristian Florea, soliști 
vocali – Anastasia Cușnir (soprană) și Vitalie Maciunschi (bariton), la 
orgă – Anna Strezeva. În program: Dvořák, Grieg, Fauré, ora 18.00.

A f i ş
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Atunci când vine vorba 
de sectorul personal, ți se 
oferă destule indicii că te afli 
într-o mare dilemă emoțio-
nală. Ai nevoie să vorbești 
despre asta, dar nu găsești 
persoana potrivită. În pri-
mul rând, trebuie să înveți 
să fii deschis față de sine. 
Când colegii de birou te 
blamează pentru anumite 
nereușite, ești mult prea 
agresiv cu propria persoană.

Majoritatea relațiilor din 
viața ta îți „acoperă” nevo-
ia de afecțiune și siguranță 
emoțională de care ai ne-
voie. În plan profesional ai 
nevoie de mult mai multă 
stabilitate și organizare în 
această săptămână. Abor-
darea cea mai evidentă în 
raport cu anumite situații 
nu este întotdeauna și cea 
care se recomandă. Ai în-
credere în propria intuiție!

O relație de prietenie are 
nevoie de un imbold pentru 
a reuși ca tu și persoana în 
cauză să vă simțiți la fel 
de apropiate ca altădată. 
Delăsarea de care constați 
că ești capabil în contextul 
profesional este de fapt lip-
sa unei motivații pentru a 
fi mai bun. Totuși, ești mai 
determinat ca niciodată să 
atingi apogeul propriei ca-
riere.

Emanciparea pe care 
simți nevoia să o trăiești la 
nivel profesional nu este de 
bun augur în această peri-
oadă. Egoismul cu care ac-
ționează anumite persoane 
încă reușește să te surprin-
dă, dar te ții departe de ori-
ce surescitare emoțională. 
Diada Marte-Pluto te va 
forța să iei decizii radicale 
în plan personal.

Trebuie să renunți la 
anumite „ancore toxice”. Ai 
nevoie de o ruptură dură și 
decisivă! Încearcă să nu te 
mai minți atunci când vine 
vorba de sentimentele tale. 
Uranus aduce în viața ta 
multe schimbări radicale. 
Odată ce vei adopta noile 
idei care îți traversează 
mintea, și modul tău de a 
acționa va fi mult mai sigur. 

Oportunismul și înșelăto-
ria sunt două dintre aspec-
tele cu care tu nu rezonezi 
sub nicio formă. Indiferent 
unde te vei afla, în perioada 
asta vei căuta să petreci mai 
mult timp singur. Este tot 
ceea ce ai nevoie pentru a te 
detașa de ceea ce se întâm-
plă în jur. La nivel astral au 
loc schimbări permanente 
de energie, iar tu vei resimți 
asta în plan personal.

E posibil să ai parte de 
o schimbare radicală, dar 
benefică în plan psihic. Ești 
nerăbdător și faci lucrurile 
în grabă, neluând în con-
siderare riscuri evidente. 
Zilele care urmează vor fi 
pline de suspans în raport 
cu anumite aspecte din via-
ța ta, chiar dacă ai senzația 
că nimic nu te mai poate 
surprinde.

Te retragi cu inima des-
chisă din acele relații în 
care simți că nu contezi sau 
nu ești văzut cu adevărat. 
A ajunge în acest punct a 
reprezentat pentru tine ca-
talizatorul multor acțiuni. 
Ai început să te iubești cu 
adevărat! La birou acordă 
atenția cuvenită celor care 
încearcă să te ajute.

Ești o fire hipersensibilă. 
Știi asta de mult timp, dar 
tot ceea ce trăiești în urmă-
toarele zile ți-o confirmă 
din nou. Astrele sunt destul 
de indulgente cu tine în ceea 
ce privește energia psihică. 
Reușești să te refaci după 
zile dificile și obositoare. 
Acest mod de a funcționa 
este nou pentru tine.

Nimic din ceea ce este în 
jur nu pare să fie autentic. 
Relațiile, oamenii, momen-
tele de fericire sau armonie, 
toate au „iz înșelător”. Totul 
se întâmplă ca și cum se de-
rulează un film cu o acțiune 
haotică. Percepția ta asupra 
ideii de fericire este din nou 
amenințată. Este vorba des-
pre ceva trecător. 

Indiferent de ceea ce 
urmează să se întâmple în 
plan profesional, simți că 
nu ai nici măcar încrederea 
persoanei iubite. Oscilezi 
prea mult între tot felul de 
decizii sau alegeri și acest 
mod de a fi este obositor 
pentru cei din preajma ta. 
Dacă în această perioadă nu 
te simți în stare să acționezi, 
acceptă asta! 

Exuberanța ta poate fi 
destul de obositoare pen-
tru cei din jur. În anumite 
zile, viața ta personală este 
intensă și plină de momente 
unice, dar obsesia pe care 
o trăiești în raport cu ca-
riera ajunge să îți creeze 
dificultăți în viața persona-
lă. Echilibrul dintre aceste 
două sectoare ale vieții tale 
este zdruncinat.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Timp de vreo două luni s-a sim-
țit dorită, așteptată și respectată 
în casa fiicei și a ginerelui. Însă, 
de la o vreme, ginerele a prins a-i 
căuta nod în papură – ba că a dat 
prea multe grăunțe la găini, ba 
că porcul a stat flămând, ba că-i 
laie, ba că-i bălaie. Iar la începu-
tul acestei săptămâni în loc să-i 
mulțumească soacrei pentru că i-a 
scos via din buruian, că i-a prășit 
frumușel toată grădina, el a strigat 
la ea supărat: „Mata mult mai ai 
de gând să stai pe capul nostru?! 
Cară-te chiar acum și lasă-ne, te 
rog, să respirăm în voie!”. 

La auzul acestor vorbe fiica 
n-a scos un cuvânt. Iar Ioana, 

înghițindu-și lacrima, a ieșit pe 
poartă în papuci de casă și în ca-
pot, cu o broboadă ponosită pe 
cap și cu o pestelcă vechișoară 
legată deasupra capotului. Așa a 
ajuns la redacție tocmai din cel 
mai de nord raion al republicii. 
Înăbușindu-se de plâns, mă ruga 
să-i găsesc vreun bătrân de care 
să îngrijească ca să aibă unde să 
se adăpostească. Printre ofuri și 
sughițuri, mi-a spus povestea ei.

Ștefan era pentru 
ea o revelație, o minune

Pare poveste curată, dar să știți 
că e poveste adevărată. S-au că-
sătorit din dragoste. Ioana învăța 
în clasa a X, când Ștefan, cel mai 
răsfățat de fete flăcău din sat, a ve-
nit din armată. Era o elevă foarte 
bună, cea mai bună la matematică 
din școală. Atât profesorii, cât și 
părinții o vedeau ajunsă depar-
te. Profesorul de matematică i se 
adresa adesea în glumă: „Ce zici, 
stimată doctor profesor Ioana R., 
am rezolvat corect această ecua-
ție?”, sau după răspunsul vreunui 

Adorată și iubită, bătută și 
fugărită, și din nou ademenită

coleg: „Să auzim mai întâi ce zice 
doctorul profesor Ioana R...”. 

Nimeni nu se aștepta că fata 
cu cele mai bune rezultate la în-
vățătură ar putea să se mărite ne-
terminând școala. Și nici ea nu 
s-a gândit vreodată că ar putea 
să se îndrăgostească lulea în ul-
timul an de școală. Când Ștefan 
s-a înfățișat în fața părinților să-i 
ceară mâna, tatăl Ioanei i-a zis: 
„Noi nu avem fată de măritat. Fata 
noastră are de terminat școala, 
apoi institutul. Așa că vezi-ți de 
drum, măi băiete. Ce, puține fete 
sunt în sat?”.

Oarecum rușinat, flăcăul a ieșit 
din casă. Ioana a sărit ca friptă 
după el. La poartă, cu ochii jucând 
în lacrimi, l-a implorat: „Ștefane, 
te rog fură-mă! Dacă o să mă duci 
la tine acasă, părinții n-o să aibă 
încotro”. Peste o săptămână, Ște-
fan, după vechiul obicei, a furat-o 
pe Ioana, a dus-o pe cuptor, cum 

se spunea odată. 
A mirare a fremătat școala, 

satul a primit vestea ca pe ceva 
firesc, iar părinților nu le-a rămas 
decât să spună: „Aveți toată bine-
cuvântarea noastră”. Și adresân-
du-se fiicei, tatăl a vorbit așa: 
„Dacă ți-i mai drag Ștefan decât 
cartea pe care ai „mâncat-o” până 
acum, n-am decât să-ți respect 
alegerea, dar îmi pare rău că în 
loc să  ajungi om învățat, vei trage 
sapa toată viața”. Ioanei nu-i păsa 
că va prăși toată viața. Era fericită 
că Ștefan a ales-o anume pe ea. 
În acele clipe când fiori aidoma 
curentului electric îi treceau prin 
tot corpul iubitul devenise pentru 
ea o revelație, o minune.

După nuntă, luminată de fru-
musețea exterioară, dar mai mult 
de cea interioară, tânăra nevastă 
s-a pus pe gospodărit. Cu Doam-
ne-ajută le sporeau toate. Repejor 
și-au ridicat casa și alte acareturi, 

repejor au adus pe lume doi copii. 
Astfel cu liniște și pace își trăiau 
bucuriile și speranțele. Iubea și 
unul și celălalt. Deseori Ioana re-
peta: „Cei care se căsătoresc fără 
să iubească fac un mare păcat. Ce 
mare păcat aveau să facă părinții 
dacă nu mă lăsau după Ștefan!”.

Prăbușirea

Dar fericită că și-a găsit chema-
rea pe pământ a fost până într-o 
zi. Aveau conviețuiți împreună 
32 de ani, când Ștefan s-a luat la  
harță cu vecinul de la un vițel care 
i-a păscut aproape tot porumbul 
din grădină. Încăierarea se înfier-
bântase de-a binelea. De frică să 
nu se facă moarte de om, nevasta 
a alergat la poliție. 

Când a văzut polițistul în ogra-
dă, Ștefan s-a înfuriat și mai tare. 
Omul legii a încercat să-l domo-
lească, lovindu-l de câteva ori cu 
bastonul de cauciuc. 

Dar Ștefan nu s-a lăsat. Învrăj-
bit de cel rău, care nu doarme ni-
ciodată, s-a repezit, a luat toporul 
din șopron și era gata să-l lovească 
pe polițist. Astfel, supărat mai cu 
seamă pe soție că i-a adus poli-
țistul pe care el nu-l putea suferi, 
căci fusese bătut odată crunt de el 
pe nedrept, omul iubit de nevastă 
și copii, a ajuns după gratii. Ura 
față de soție s-a amplificat între 
pereții închisorii. Cât de adevărat 
este că de la dragoste până la ură 
e doar un pas!

(va urma)

Nina NECULCE
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Izgonită în plină iarnă din propria casă de cel 
cu care a împărțit bucuria și amarul, pâinea 
și patul mai bine de trei decenii, Ioana s-a 
adăpostit câteva luni când la o rudă, când 

la alta, crezând că poate îi vor veni mințile la loc 
lui Ștefan al ei și se va putea întoarce acasă. Dar, 
dacă a văzut că nici pe  aproape de poartă nu vrea 
s-o vadă, a plecat înaintea Paștelui la  fiică-sa, 
măritată în alt sat.
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Misterul anulat

Dăunătorii la albine – metode 
de prevenire și combatere

Molia de ceară (găselnița) 
la albine

Larvele moliei de ceară urzesc 
galerii prin fagurii vechi, dar mai 
ales care conțin păstură. Consu-
mă ceara și păstura, distrugând 
fagurii în totalitate.

Sunt cunoscute două feluri de 
fluturi care formează larvele mo-
liei de ceară. Dacă fluturii sunt 
mai mari (Calleria melonella), este 
molia mare, și în cazul fluturilor 
mai mici (Achroea grisella) – mo-
lia mică a cerii.

Cel mai bine este de prevenit 
apariția și dezvoltarea moliei de 
ceară prin menținerea în prisacă 
a familiilor puternice și sănătoase 
și păstrarea curățeniei în stupi.

De schimbat cât mai des po-
sibil fagurii din care au eclozat 
mai multe generații de albine. Cel 
mai sigur este de păstrat fagurii în 
depozite frigorifice, la temperaturi 
mai joase de 9°C la care fluturii nu 
se dezvoltă, dar această metodă 
este costisitoare.

Cu succes se folosesc acidul 
formic și acidul acetic glacial, se 
instalează tampoane îmbibate cu 
aceste substanțe între rafturile 
cu ramele puse la păstrare sau 
evaporatoare în care se adaugă 
periodic acidul.

În stupii cu albine fagurii ata-
cați se înlocuiesc cu alții buni, 
se restrânge cuibul albinelor. Pe 
larg pentru combaterea moliei se 
folosește bioxidul de sulf obținut 
prin arderea sulfului, această pro-
cedură se aplică doar la fagurii de 

rezervă în dulapuri speciale sau 
în stupii goi.

Dat fiind că bioxidul de sulf nu 
omoară ouăle, tratamentul trebuie 
repetat peste 15-20 de zile. Trebu-
ie de ținut cont că o gazare prea 
frecventă poate duce la reziduuri 
de bioxid de sulf în miere.

Fluturele „Cap mort” 
(Acherontia atropos)

Dăunătorul pătrunde în stupi 
atras de gustul mierii. În familiile 
puternice, el este omorât imediat. 
Se întâlnește mai rar în regiunile 
noastre.

Protejarea se face prin micșo-
rarea urdinișului după puterea 
familiei. Mai există o specie de 
fluturi asemănători după mărime 
cu fluturele Cap mort, dar colo-
ritul este cafeniu uniform; la fel 
pătrunde în stup noaptea.

La fel și fluturele „Ochi de 
păun” pătrunde în stupi pe timp 
de noapte.

Gândacul de stup 
Aethina Tumida 

În ultimii ani, tot mai des apar 
informații adresate apicultorilor 
despre două mari pericole care se 
apropie de partea vestică a conti-
nentului European, care distrug 
deja apicultura europeană, gân-
dacul de stup Aethina Tumida și 
viespea asiatică.

Primul pericol este reprezen-
tat de un gândac care a venit din 
Africa și a invadat deja Italia, 

Dăunătorii albinelor produc pagube 
importante în stupină, ba chiar 
pot distruge total familii de albine. 
Majoritatea apicultorilor, cel mai des, 

se întâlnesc cu un dăunător care distruge fagurii 
atât din cuibul familiilor, cât și din rezervele 
prisăcilor. Este vorba de molia de ceară.

iar acum se extinde prin Franța 
și Germania. Este vorba despre 
gândacul de stup Aethina Tumida.

Două-trei femele adulte sunt 
capabile să producă o infestare 
care poate duce la pierderea unei 
întregi colonii de albine. Feme-
lele gândacului de stup Aethina 
Tumida încep să depună ouă la 
numai o săptămână după propria 
emergență din sol.

Cea mai la îndemână soluție 
pentru eradicarea acestui dău-
nător instalat în stupină este 
distrugerea stupilor infestați și 
arderea acestora sau congelarea 
inventarului apicol.

Viespile – dăunători ai 
albinelor

Viespile deranjează albinele 
mai mult în perioada de toamnă, 
atunci când coloniile lor sunt dez-
voltate puternic. Pe timp răcoros 
pătrund în stup și consumă mierea 
albinelor, dacă familia este slabă 
pot distruge și puietul, hrănind 
larvele lor.

Combaterea viespilor este bine 
de început încă din primăvară, 

când sunt doar femelele mătci. Se 
instalează capcane, sticle cu puțin 
sirop acriu, unde ele pătrund și se 
îneacă. Se distrug cuiburile lor.

Lupul albinelor 
sau gărgăunul

Asemănător cu viespea, însă 
mult mai mășcat (40-45 mm), 
vânează albinele cu care hrănesc 
puietul lor. La creșterea unei larve 
vânează 7-8 albine. Dacă gărgă-
unii s-au înnădit, pot distruge 
complet familiile slabe.

Furnicile
Dacă în apropierea stupului 

sunt cuiburi sau mușuroaie de 
furnici, acestea pot ataca fami-
liile slabe, furându-le mierea și 
nimicind puietul. La deschiderea 
stupilor se pot găsi furnicile cu 
puietul lor pe podișor sau în ma-
terialele de izolare termică.

Cele mai multe furnici sunt 
utile naturii, ele combat paraziții. 
Combaterea se face prin menține-
rea curățeniei în prisacă, mutarea 
mușuroaielor mai departe de stupi, 
ungerea țărișilor cu grăsimi tehnice.

Se pot pune pe podișorul stu-
pului frunze proaspete de nuc, 
papură de baltă.

Urechelnițele

Urechelnițele pe timp de vară 
deranjează albinele, consumă 
miere, păstură. Fac murdărie în 
stup și sunt purtătoare de infecții.

Șoarecii

Șoarecii pătrund în stupi, mai 
ales în zonele de pădure, toam-
na și pe timp de iarnă, consumă 
miere, păstură, distrug fagurii și 
murdăresc interiorul stupului.

Deranjul lor duce la apariția 
diareii albinelor. Lupta cu roză-
toarele se face pe cale mecanică și 
punând momeli, stupii să nu aibă 
crăpături, la urdiniș se instalează 
gratii.

Păsările

Păsările care dăunează albine-
lor sunt: prigoria (Merops apias-
ter), ciocănitoarele, pițigoiul, o 
specie de vrăbii. Pe timp de iar-
nă, pițigoii deranjează albinele, 
pot provoca ieșirea lor din stup 
și acestea mor de frig pe zăpadă.

Ciocănitorile distrug pereții 
stupilor și consumă albinele. Pri-
goriile sunt cele mai dăunătoare 
pentru albine. În a doua jumătate 
a lunii august, când se adună sto-
luri întregi de prigorii, albinele 
practic nu zboară.

Se compromite culesul de 
nectar și dezvoltarea familiilor. 
O prigorie zilnic poate consuma 
circa 60-80 de albine. Hrănesc 
puii doar cu albine, cuiburile le 
fac în găuri pe malurile nisipoase 
ale râpilor.

Se alungă prin folosirea sune-
telor păsărilor răpitoare.

agrobiznes.ro

A G R I C O L A

Ploșnița verde a tomatelor – roșiilor 
(Nezara viridula) este un dăunător ce a 
devenit foarte periculos în ultimii ani. În 
special, legumicultorii semnalează despre 
atacul ploșniței în condițiile anului 2021.

Ploșnița verde poate fi recunoscută după 
mirosul urât pe care îl emană. În plus, în 
procesul hrănirii injectează în fructe saliva 
ce strică esențial gustul fructelor atacate.

Este o specie polifagă care atacă peste 
180 de specii de plante, în special tomatele 
și ardeiul, dar și vinete, dovlecei, castraveți 

și alte specii, cum ar fi 
porumbul și soia.

Unul dintre factorii 
importanți ce au de-
terminat dezvoltarea 
ploșniței verzi consti-
tuie schimbările cli-
matice: iernile blânde 
sunt favorabile pentru 
dezvoltare.

Ploșnița verde a 
tomatelor – cum 
o deosebim de alți 
dăunători

Adulții au formă de scut, lungimea de 
aproximativ 1,2-1,5 cm și până la 7 mm 
lățime, au culoare verde mat, ochii sunt de 
culoare roșu închis sau negru. Puncte mici 
negre se regăsesc de-a lungul abdomenului.

O ploșniță depune până la 260 de ouă. 
Adulții încep a depune ouă în lunile mai-iu-
nie.

Ploșnița verde depune ouăle pe partea 
inferioară a frunzelor, grupate a câte 30-120 
și lipite între ele. Culoarea ouălor este albă 

spre gălbuie sau rozalie sub formă de butoi 
cu un capac în capete sub formă de disc.

Ouăle eclozează în 5-20 de zile. Nimfa 
trece prin cinci stadii timp de aproximativ 
30 de zile.

Iernează adulții în scoarța crăpată a po-
milor, în crăpături de pe tulpină, ramuri, 
sub frunze, în sol.

Simptome de atac al ploșniței 
verde a tomatelor

Primele simptome de atac se observă la 
apariția unor gândaci de culoare închisă cu 
mici pete pe ei care abundă pe frunze, fruc-
te, iar apoi se răspândesc pe toată planta.

Pe fructele de roșii atacate apar pete 
deschise ce le dau un aspect neplăcut.

În timpul hrănirii, pe lângă faptul că 
afectează grav calitatea fructelor, ploșnița 
verde mai poate transmite mai multe boli 
(bacterii, ciuperci).

Combaterea ploșniței 
verzi a tomatelor

În lume și la nivel local, se utilizează 

diferite substanțe peritroide, precum și in-
secticide pentru combaterea ploșniței verzi.

Cu toate acestea, măsurile nu sunt prea 
eficiente, deoarece dacă dăunătorul nu este 
combătut în loturile vecine și nu e aplicată 
o protecție integrată la nivel regional, se 
va răspândi rapid, mai ales ținând cont de 
faptul că acesta a devenit popular în scurt 
timp în regiuni întregi.

La nivel mondial, există mai multe specii 
de prădători și paraziți naturali ai ploșni-
țelor, însă eficiența acestora este destul 
de redusă, în condițiile în care numărul 
prădătorilor naturali este redus.

În mai multe țări ale lumii, parazitul 
natural al ouălor de ploșniță Trissolcus 
basalis este considerat o metodă eficientă 
de reducere a numărului dăunătorului.

Efect negativ asupra ploșniței verzi au 
preparatele pe bază de ciupercile Beauveria 
bassiana, Bacillus thuringiensis kurstaki, 
Metarhizium și Paecilomyces spp (potrivit 
cabi.org).

Pentru combatere sunt utilizate insec-
ticide pe bază de lambda-cihalotrin, del-
tametrin și alte substanțe active.

agrobiznes.ro

Ploșnița verde a tomatelor – dăunător ce produce pagube mari



21

Vineri / 17 septembrie / 2021social-politic      de atitudine

Luni, 20 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 Conexiuni
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 Studio handbal
15.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 3: Potaissa Turda-Dobrogea Sud
16.35 România veritabilă
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…
23.00 Dosar România
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 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. 36
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. 37
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 Marile epidemii
00.00 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor
01.40 Serial: Jocurile timpului
02.55 Marile epidemii
03.25 Tema zilei
04.15 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
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor 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: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Haiducii lui şaptecai
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate

05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
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 Respiro
11.00 Bună seara
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul FIFA
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Cântec, dor şi omenie
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.30 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film: Santinela

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 Curiosul George: Maimuţoiul Regal
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 Jurnalul lui Barbie
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
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 Poarta-te ca o doamna, gan-
deste ca un barbat
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 La Măruţă
03.40 Lecţii de viaţa

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 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

Jurnal TV

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 Secretele Puterii
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Азиатские монархии
02.00 Ora de Ras
03.00 Strange Empire
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

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 Кухня в Париже
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Кухня в Париже
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
07.15 Film: ONOARE RECÂŞTIGATĂ
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 81
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
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. 740
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 82
21.00 Film: VÂNĂTORUL DE DRAGONI
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 21 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 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
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…
23.00 Reţeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
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. 37
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!
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 38
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 Aventurierii
00.10 Telejurnal ŞtiriSport Meteo
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor
01.50 Telecinemateca Aventurierii
03.45 Adevăruri despre trecut
04.15 Meteo
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 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 SerialDoctor 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: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Simon Magul 111’
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
04.55 Filler călătorie toamnă
05.05 Mic dejun cu un campion
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Serial Poftă bună
11.00 Evantai folcloric
11.40 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor şi omenie
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Gonind spre Soare

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 Jurnalul lui Barbie
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 şi cei Trei Muschetari
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
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 Furios şi iute în viteza a 5-a
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 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
05.15 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 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 Strange Empire
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
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 Кухня. Последняя битва
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Время
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Кухня. Последняя битва
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 

ep. 82
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. 738
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 741
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 83
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
23.00 Film: VÂNĂTORUL DE DRAGONI

01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 22 septembrie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 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. 38
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 Handbal feminin - Liga Florilor 
etapa 3
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 ŞtiriSport 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
02.30 Ora regelui
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

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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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 SerialDoctor 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: Între două lumi
21.50 Discover România
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Între două lumi
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
05.50 Filler călătorie toamna
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie 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 şi cei Trei Muschetari
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 Scoala Iepurasilor
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 Ascensiunea lui Jupiter
00.00 Film Excursie cu surprize
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 Strange Empire
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Время
07.00 Ştirile TV8
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 Муз/ф Волшебная страна

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Время
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Пуленепробиваемый
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Волшебная страна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 83
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. 739
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 742
20.00 Film: CONDAMNAT LA MOARTE
22.00 Film: MISIUNE FINALĂ
23.45 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
01.45 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun

10.55 Printre cuvinte
11.00 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor Mol 
- Etapa 3: CSM Bucuresti-Rapid Bucuresti
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
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…
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
01.00 Fraţi de viţă
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360 °
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 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 Săcărâmb
10.45 MomentArt
11.00 Dosar România
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. 39
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, sez. 3
01.40 Serial: Obsesia Evei
02.30 Dispăruţi fără urmă
03.20 Tema zilei
04.10 Meteo
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 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 SerialDoctor 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: Pasiune neaşteptată
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Pasiune neaşteptată
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii

12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 People to people
22.00 Ştirile (rus.)
22.10 Serial Pentru fiul meu
23.00 Revizie tehnică

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 Scoala Iepurasilor
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 My Little Pony Equestria Girls
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
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 Film The Accountant: Cifre 
periculoase
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 RomГўnia
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 RomГўnia

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 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 Strange Empire
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Пуленепробиваемый
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы
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 Кухня в Париже
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Кухня. Последняя битва
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Кухня в Париже
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. 740
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 743
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 82
21.00 Film: WINNETOU: ASEDIUL 
APAŞILOR
23.00 Film: CONDAMNAT LA MOARTE
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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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…
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. 39
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. 40
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: Răzbunarea lui Logan
23.10 Film: Legea familiei
00.55 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
01.45 Film: Răzbunarea lui Logan
03.15 Meteo
03.20 Telejurnal Ştiri
04.05 Film: Legea familiei
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
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor 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

06.55 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
09.40 Respiro
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Cântec, dor şi omenie
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Bună seara!
20.35 Respiro
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
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 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony Equestria Girls
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 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks

P R O G R A M E  T V
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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 Paznic
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
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 Strange Empire
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
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 Бриллиантовый 
полицейский
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 13 cu Rodica Ciorănică
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Бриллиантовый 
полицейский
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. 82
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. 741
17.15 Miezul problemei

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 744
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 83
21.00 Film: EROII DIN IAD
23.15 Film: MISIUNE FINALĂ
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 25 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
10.50 Ambasadorii succesului
10.55 Studio handbal
11.00 Handbal feminin - Liga Florilor Mol 
- Etapa 3: Gloria Buzau-CSM Ramnicu 
Valcea
12.30 România veritabilă
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: Iarba verde de acasă
00.40 Istorii ascunse
01.05 #Generaţii TVR 65
02.00 Film: Iarba verde de acasă
03.40 Cap Compas
04.05 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 5
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 Rugby Superliga etapa 10
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Taţii
17.00 Festivalul Cântecele munţilor. 
Ediţia 5
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: Senatorul melcilor
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Senatorul melcilor
03.45 Meteo
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 Handbal femininLiga Florilor MOL 
- etapa 3
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Festivalul Mondial al Circului de 
maine
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Philomena - Regatul Unit
22.10 Serial: Viaţa visată
23.10 Distracţiile lui Cazacu
23.45 Femei de 10, bărbaţi de 10
01.45 Film: Philomena - Regatul Unit
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
14.10 Dor de voi
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.30 Art club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Chişinău - Oraşul meu
22.25 Chişinău: ieri şi azi
23.05 24 front 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 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă

10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
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 My Little Pony: Equestria Girls - 
Jocurile prieteniei
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
08.30 Teleshopping
08.45 O seară perfectă
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Film Flipper
14.30 Film Baschetii fermecati
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 O tipa dezastru
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Flipper
04.30 Film Baschetii fermecati

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 RomГўnia
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 Havoc
03.30 Quo Vado
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
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 Заколдованная Элла
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Области тьмы
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Законопослушный 
гражданин
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Заколдованная Элла

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
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 735
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 729
16.30 Film: WINNETOU: ASEDIUL 
APAŞILOR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 745
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: EROII DIN IAD
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 26 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 4: Dobrogea Sud-Steaua Bucuresti
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
22.10 Garantat 100%
23.00 Teatru TV
00.20 Discover România
00.30 MotorVlog
01.00 #Generaţii TVR 65
02.00 Teatru TV
03.10 Ora Regelui

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
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal masculin - Liga Zimbrilor. 
Etapa 4
17.10 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.10 Festivalul Cântecele munţilor 
Ediţia 6
22.20 Garantat 100%
23.20 Teatru TV
00.30 Film: Taţii
02.00 Cooltura
02.40 Sport
03.00 Meteo
03.05 Telejurnal Ştiri
03.50 Universul credintei
05.30 In gradina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XXVI-a 
de Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 4
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 Festivalul Mondial al Circului de 
maine
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săptămâna nebunilor
21.50 Discover România
22.10 Film: Departe de oameni 102’
00.10 Festivalul Mondial al Circului de 
maine
02.05 Film: Zestrea Domniţei Ralu
03.40 Sport
04.20 E vremea ta!
04.35 Pescar hoinar
05.05 Ferma
06.00 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
11.30 Cântec, dor şi omenie
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Festivalul Internaţional de Operă 
şi Balet
20.00 Mesager
20.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
21.00 Ştirile
21.20 Evantai folcloric
22.10 Ştirile (rus.)
22.30 Zapovednik
22.45 Film Birdman

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie la şcoala prinţeselor
10.30 Ernest & Rebecca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony: Equestria Girls - 
Jocurile prieteniei
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 Pettson şi Findus
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
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 Cu duzina e mai ieftin!
13.00 Apropo TV
14.00 Teleshopping

14.15 În Profunzime
16.00 Teleshopping
16.15 Casatoriti pe nevazute
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.30 Gusturile se discuţă
21.30 Film Furios şi iute 6
23.30 Film X-Men: Cei dintii
01.30 Ştirile Pro TV Chişinău
02.00 Film Cu duzina e mai ieftin!
03.00 Film Furios şi iute 6
05.00 Film X-Men: Cei dintii

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 Arena bucătarilor
05.00 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 Planetarium
02.00 The Man Who Killed Don Quixote
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 Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Испанский английский

19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Х/ф Призрачный гонщик 2
00.00 Dosarele X sinteza
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
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
10.00 Film: FRAŢII JDERI
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 746
20.00 Film: VEER FACE NUNTĂ
22.45 Film: FRAŢII JDERI
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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

Optimism

Norocul nu constă în bani,
Ne spune vorba cea isteață,
Iar de-i așa, de ani și ani,
Înseamnă că-mi tot merge-n viață. Gheorghe BÂLICI

Filme de Puiu, Jude și 
Muntean, la cea de-a șaptea 
ediție a ZFR Chișinău

filosofului rus Vladimir Soloviov. 
La proiecție va fi prezentă actrița 
Marina Palii, originară din Repu-
blica Moldova.

Din program nu putea lipsi 
„Babardeală cu bucluc sau porno 
balamuc” (2021), controversatul 
film cu care regizorul Radu Jude a 
câștigat Ursul de Aur la Festivalul 
de la Berlin în 2021. Filmul, inter-
zis sub 18 ani, analizează rapor-
turile dintre individ și societate și 
are ca punct de plecare urmările 
pe care un clip porno de amatori, 
încărcat de o profesoară de școală 
generală pe un site specializat, le 
provoacă în viața acesteia.

La gala de închidere va putea 
fi văzut „Întregalde” al regizo-
rului Radu Muntean; „Neiden-
tificat” (2020), al doilea film al 
regizorului Bogdan Apetri, și 
„Otto Barbarul” (2020), debutul 
regizoarei Ruxandra Ghițescu. 
Un alt debut este și comedia 
„#dogpoopgirl” (2021), de An-
drei Huțuleac. „Mia își ratează 
răzbunarea” (2020) este al doilea 
lungmetraj al regizorului Bogdan 
Theodor Olteanu. 

N. M. 

Mamuții ar putea 
fi readuși la viață

George Chur-
ch, profesor la 
U n i v e r s i t a t e a 
Harvard, con-
siderat a fi un 
geniu al gene-
ticii, visează de 
mai mulți ani să 
readucă la viață 
un mamut, iar 
acum, împreună 
cu antreprenorul 
Ben Lamm, a creat în acest scop un start-up, Colossal, care dispune 
deja de un buget de 15 milioane de dolari, potrivit AFP.

George Church i-a convins cu proiectul său pe mai mulți investitori 
importanți, precum Thomas Hull, patronul studioului Legendary En-
tertainment, unde s-au creat filme precum  „Jurassic Park” și „Godzi-
lla”, apoi Fondul de investiții Animal Capital sau pe frații Winklevoss, 
cunoscuți pentru contribuția lor la crearea Facebook.

Cercetătorii consideră că readucerea la viață și înmulțirea acestor 
mamifere, dispărute în urmă cu cca 4000 de ani, ar putea contribui 
la protejarea permafrostului, acele porțiuni de sol polar care nu ar 
trebui să se dezghețe niciodată.

Practic, cercetătorii vor încerca să ajungă la scopul dorit prin în-
crucișarea ADN-ului unui elefant asiatic cu cel prelevat de la fosilele 
de mamuți lânoși descoperite în diverse regiuni.

Ideea că mamuții ar putea contribui la protejarea permafrostului, 
a cărui topire ar însemna creșterea semnificativă a emisiilor de CO2 
în atmosferă, a apărut în urmă cu douăzeci de ani.
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Vedete care au arătat prea mult la Met Gala

Cele mai noi filme realizate de 
regizori români, printre care Cristi 
Puiu, Radu Jude sau Radu Mun-
tean, dar și câteva lungmetraje 
ale unei noi generații de cineaști 
vor putea fi văzute în cadrul celei 
de-a șaptea ediții a Zilelor Filmu-
lui Românesc la Chișinău, care va 
avea loc între 7 și 10 octombrie, 
la Cinema Odeon. 

Evenimentul va fi deschis cu 
filmul „Berliner” (2020). Filmul 
are în prim-plan un politician pe 

care campania electorală îl prinde 
blocat într-un orășel de provincie, 
unde este găzduit de un localnic, 
tractorist de profesie. La gala de 
deschidere vor fi prezenți regizo-
rul Marian Crișan și actorii Ion 
Sapdaru și Ovidiu Crișan.

Alt film prezentat la ZFR este 
„Malmkrog” (2020), în regia lui 
Cristi Puiu, inspirat din „trei con-
versații cu privire la război, pro-
gres și sfârșitul istoriei”, scriere de 
la sfârșitul secolului al XIX-lea a 

400 de actori, muzicieni, fo-
tomodele, sportivi și vedete de 
pe rețelele sociale în ținute mai 
extravagante ca niciodată au luat 
parte luni seară la Met Gala – 
gala organizată de Metropolitan 
Museum of Art (Met) – unul din-
tre cele mai importante eveni-
mente mondene din New York.

Aproape niciunul dintre par-
ticipanți nu a purtat mască, dar 
pentru a avea acces pe covo-
rul de gală de culoare crem și 
a lua parte la unul dintre cele 
mai strălucitoare evenimente 
ale lumii mondene, vedetele au 
prezentat dovada vaccinării sau 
dovada unui rezultat negativ la 
testul pentru depistarea COVID-19. De asemenea, 
au plătit 35.000 de dolari, contravaloarea biletului 
de intrare.

Printre starurile prezente luni 
seară în inima Manhattanului s-au 
numărat Sharon Stone, Justin Bie-
ber, Kim Kardashian, Megan Ra-
pinoe, Venus Williams, Gigi Ha-
did, Diane Kruger, Erykah Badu, 
Jennifer Lopez, Rihanna Kendall 
Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode 
Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean 
și Isabelle Huppert.

Creată în 1948, gala a fost 
pentru mult timp un eveniment 
rezervat elitei înstărite din soci-
etatea newyorkeză. Evenimentul 
a devenit treptat mai accesibil 
începând cu anii 1970.

Met Gala reprezintă cea mai 
bună ocazie pentru marii creatori 

de modă de a îmbrăca starurile.
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