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Unde ne duc 
gazele?

Prețul gazelor e într-un continuu 
urcuș în Europa. În Țările de Jos, 
la TTF (Title Transfer Facility – un 
hub virtual olandez de vânzare a 
GNL), acesta a crescut de aproape 
trei ori de la începutul anului. Ca-
uza de la suprafață ar fi creșterea 
accentuată a cererii odată cu ieșirea 
treptată din tranșee a producției și 
a comerțului mondial, însoțită de 
scăderea concomitentă a capacită-
ții de stocare a gazelor naturale în 
Europa cu 23 de miliarde de metri 
cubi sub nivelul normal. 

Cauza profundă ar trebui cău-
tată însă în altă parte, spun spe-
cialiștii, comentatorii politici și 
vreo 40 de deputați mai curajoși 
din Parlamentul UE. 
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Școala, tot sub 
semnul Covid-19
Este al doilea an la rând când școala se 
desfășoară în pandemie de coronavirus. 
Clase întregi din diferite instituții de 
învățământ sunt plasate în carantină. 
Peste 950 de copii din Republica Moldova 
au fost infectați cu Covid, potrivit datelor 
prezentate de Ministerul Sănătății.

Interviu cu ex-reportera și prezentatoarea 
TV8, Mihaela Dicusar, insultată public, 
aflându-se în exercițiul funcțiunii, de către 
Veaceslav Platon

„De fiecare dată când mă simțeam jignită, 
intimidată de acest om, anunțam despre 
asta. Veneam plângând de la evenimente. 
Din păcate, mi se spunea că totul e bine. 
Și nu puteam face nimic altceva. Pentru că 
mi se spunea că nu există nicio implicare a 
lui Platon la TV8, ca să se dovedească până 
la urmă că nu e chiar așa de bine cum se 
credea. La ultima ședință cu reporterii eu 
am mai întrebat o dată dacă este sau nu vreo 
implicare a lui Platon la TV8.” 

New York, 22.09.21: 

„Poziția 
noastră privind 

retragerea 
completă și 

necondiționată 
a forțelor 

ruse rămâne 
neschimbată”. 

Sună bine

Să vedem ce va spune
la Moscova
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R a c u r s i

Certificatul COVID-10, 
obligatoriu pentru 
majoritatea activităților 
în R. Moldova

Maia Sandu, la tribuna 
Adunării Generale a ONU

17 septembrie, satul Onești, r-l Strășeni

Certificatul COVID-19 devine obligatoriu în R.Moldova pentru ma-
joritatea activităților care presupun prezența unui grup mai mare de 
persoane. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, 
după ședința de miercuri, 22 septembrie, a Comisiei Naționale Ex-
traordinare de Sănătate Publică (CNESP), în care s-a decis aplicarea 
unor noi restricții, în legătură cu agravarea situației epidemiologice din 
țară. Astfel, pentru a evita aglomerația în transportul public, care este 
considerat unul dintre cele mai periculoase focare de infecție, Comisia 
a solicitat angajatorilor să treacă din nou, acolo unde este posibil, la 
munca de la distanță, iar universităților, să revină la regimul de studii 
online. Școlile, însă, vor continua să funcționeze în regim de prezență 
fizică a elevilor în clasă, sub toate codurile de alertă epidemiologică.

Ala Nemerenco a precizat, într-o conferință de presă, că „certificatul 
COVID-19” presupune prezentarea unui certificat de vaccinare, a re-
zultatelor negative la un test PCR, a unui certificat despre suportarea 
bolii în ultimele șase luni sau cu privire la prezența anticorpilor în 
ultimele 90 de zile.   

În urma ședinței, CNESP a introdus noi indicatori, în baza cărora 
vor fi stabilite viitoarele restricții contra COVID-19. 

Este vorba despre patru praguri de alertă: verde, galben, portocaliu și 
roșu. Trecerea de la unul la altul va fi făcută în baza incidenței cazurilor 
înregistrate la 100 de mii de locuitori în ultimele șapte zile cumulativ. 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) va fi obligată să publi-
ce, în fiecare zi de luni, pragul de alertă la nivel național, pentru unitățile 
administrative de nivel I și II, municipiile Chișinău și Bălți, precum și UTA 
Găgăuzia, prag stabilit în baza indicatorilor incidenței constatate de CNESP.

„Toți cetățenii, inclusiv antreprenorii, pot anticipa cum va trece prin 
măsurile de protecție localitatea în care activează. (...) Dacă în localitate 
nu sunt cazuri sau sunt foarte puține, se va putea duce o viață economică 
și socială cât mai aproape de normalitate. (...) Comisia a încercat să ofere 
un cadru flexibil, pentru anumite tipuri de activități. Antreprenorii vor 
putea decide singuri cum vor organiza evenimentele, vor putea cere certi-
ficatul de COVID-19, și vor avea un număr mai mare de participanți, sau 
vor putea merge pe calea variantei de acces la eveniment fără certificat, 
dar cu un număr limitat de persoane”, spune ministra Sănătății.

Ea a adăugat că CNESP a solicitat Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale să elaboreze un pachet de facilități, care ar urma să prevadă 
zile de odihnă pentru încurajarea vaccinării tuturor angajaților din 
prima linie și a căror activitate profesională implică o interacțiune 
directă cu cetățenii. 

V.V.
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Președinta Maia 
Sandu a reafirmat 
de la tribuna Adu-
nării Generale a 
ONU poziția fermă 
a R. Moldova cu 
privire la retragerea 
trupelor și a mu-
nițiilor rusești din 
Transnistria. „În 
spiritul neutralității 
constituționale a R. 
Moldova și al drep-
tului internațional, 
aș dori să reiterez 
că poziția noastră 
cu privire la retra-
gerea completă și 
necondiționată a 
forțelor ruse rămâ-
ne neschimbată. 
Aceasta include 
îndepărtarea sau 
distrugerea muni-
țiilor din depozi-
tele de la Cobasna, 
care reprezintă o 
amenințare pentru securita-
tea și mediul din regiune în 
ansamblu. Mizăm pe sprijinul 
comunității internaționale în 
acest demers”, a declarat ea, 
în discursul pe care l-a ținut 
miercuri, 22 septembrie, la 
New York. Problema regle-
mentării transnistrene și a 
trupelor ruse care staționează 
ilegal în regiunea separatistă 
a fost încadrată de șefa sta-
tului într-un șir de provocări 
globale care afectează direct 

R. Moldova, în acest caz fiind 
vorba despre securitatea inter-
națională. 

Cu toate acestea, un accent 
mult mai vizibil a fost pus de 
Maia Sandu pe lupta împotriva 
corupției și consolidarea sis-
temului judecătoresc, care ar 
trebui să combată eroziunea 
democrației și a încrederii cetă-
țenilor în instituțiile statului. 

„Când ne referim la regiunea 
noastră, suntem serios preocu-
pați de deteriorarea situației de 
securitate din zona Mării Negre. 
Aici aș dori să subliniez încă o 
dată că R. Moldova este un stat 
angajat pentru pace. Rămânem 
ferm dedicați identificării unei 
soluții politice pașnice pentru 
conflictul din regiunea trans-
nistreană a țării noastre, soluție 
bazată pe suveranitatea și inte-
gritatea teritorială a Republicii 
Moldova în cadrul frontierelor 
sale recunoscute la nivel inter-
național. De asemenea, vom 
continua să promovăm măsuri 
de consolidare a încrederii, cu 
un accent puternic pe proteja-
rea drepturilor și libertăților 
fundamentale în regiunea 
transnistreană – o problemă ur-
gentă pentru țara mea”, spune 
Maia Sandu.

În același timp, ea afirmă că 
reconstruirea încrederii cetă-
țenilor în instituțiile publice, 
curățarea statului de interese 
oculte și furnizarea de servi-
cii publice decente este piatra 

de temelie a progresului și a 
modernizării democratice a R. 
Moldova.

„În trecutul recent, corupția 
a transformat Moldova într-un 
stat capturat. Corupția a deve-
nit o amenințare la adresa de-
mocrației și a securității noastre 
naționale. Escrocii ne-au folosit 
ca țară de tranzit pentru a spăla 
bani prin instituțiile noastre 
înainte de a-i depune în străi-
nătate. Am reușit să dărâmăm 
aceste regimuri corupte, iar 
acum sarcina noastră principală 
este să ne consolidăm justiția 
și sistemele de aplicare a legii. 
Ne-am angajat să facem acest 
lucru, însă rezolvarea unui 
capăt al problemei nu face ca 
problema să dispară”, a speci-
ficat Maia Sandu, lansând un 
apel la elaborarea unor reguli 
internaționale care să asigure 
recuperarea activelor. 

Pe de altă parte, vicemi-
nistrul rus de Externe, Andrei 
Rudenko, a anunțat că Fede-
rația Rusă este pregătită să 
examineze problema diferen-
dului transnistrean în cadrul 
unei vizite pe care președinta 
Maia Sandu ar urma să o facă la 
Moscova. „Știm că ea și-a arătat 
interesul de a efectua o vizită în 
Federația Rusă. Cred că atunci 
când toate condițiile necesare 
vor fi coapte, o astfel de vizi-
tă ar putea avea loc”, a spus 
Rudenko.

Valeriu CAȚER

Dna Președintă Maia Sandu și dl António Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite
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„În spiritul neutralității constituționale a Republicii Moldova și 
al dreptului internațional, aș dori să reiterez că poziția noastră 
cu privire la retragerea completă și necondiționată a forțelor ruse 
rămâne neschimbată. Aceasta include îndepărtarea sau distru-
gerea munițiilor din depozitele de la Cobasna, care reprezintă o 

amenințare pentru securitatea și mediul din regiune în ansamblu. 
Mizăm pe sprijinul comunității internaționale în acest demers.”

Mesajul Președintelui Republicii Moldova, 
Maia Sandu, la cea de-a 76-a sesiune 

a Adunării Generale a Națiunilor Unite 
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Ei, ce se întâmplă cu reporte-
ra? Chiar în timpul buletinului 
de știri, este sunată de Platon, 
amenințată și intimidată în 
ultimul hal. E făcută „omul lui 
Plahotniuc” și i se transmite 
că el va „vorbi cu conducerea 
instituției” despre felul în care 
lucrează ea. 

Peste câteva săptămâni, re-
portera se întâlnește cu Platon 
pe culoarele unei judecătorii și 
încearcă să-i adreseze câteva 
întrebări. În schimb, Slava o 
atacă, amenință și umilește în 
ultimul hal, chiar sub privirile 
mai multor reporteri. Îmi spu-
nea un alt coleg care asista la 
tirada lui Slava că îi venea să-i 
dea un pumn în bot mizerabilu-
lui pentru felul în care a tratat 
acea fată. 

Cei care gestionează TV8 au 
știut foarte bine despre aceste 
istorii condamnabile. S-a inter-
venit în vreun fel? Public, nu”.

„Gazeta de Chișinău” a avut o 
discuție telefonică cu reportera 
Mihaela Dicusar, cea atacată de 
Platon, și i-a pus câteva între-
bări.

- Ai anunțat conducerea 
TV8 despre amenințările și 
intimidările lui Veaceslav 
Platon?

De fiecare dată când mă 
simțeam jignită, intimidată de 
acest om, anunțam despre asta. 
Veneam plângând de la eveni-
mente. Din păcate, mi se spunea 
că totul e bine. Și nu puteam 
face nimic altceva. Pentru că 
mi se spunea că nu există nicio 
implicare a lui Platon la TV8, ca 
să se dovedească până la urmă 
că nu e chiar așa de bine cum se 
credea.

- Cine din superiorii tăi 
știau despre atacurile lui 
Platon asupra ta?

Veronica Gherbovețchi și 
Mariana Rață. Mariana a spus că 
vor avea o ședință și vor discuta. 
La ultima ședință cu reporterii 

eu am mai întrebat o dată dacă 
este sau nu vreo implicare a lui 
Platon la TV8. Și Veronica mi-a 
răspuns că a vorbit cu Natalia 
Morari și că aceea a zis că nu 
este nimic, adică nicio implicare.

- Subiectele realizate despre 
Platon au fost cenzurate?

Nu. Textele mele despre Vea-
ceslav Platon nu am simțit să fie 
cenzurate sau redactate într-un 
alt mod. Am avut doar intimi-
dări din partea lui Platon.  

- De unde ai aflat că Platon 
se afla la Procuratura 
Generală?

Era 17.30 când cineva mi-a 
trimis o poză care demonstra că 
mașina lui Platon se află la PG. 
Și mi-a zis că uite acesta umblă 
și noaptea pe la procuratură și 
nu-i semn bun. Am mers încolo 
repede împreună cu camerama-
nul. Era aproape de ora 18.00 
când eram la PG. Am făcut 
repede știrea. Nu am lăsat-o 
pe a doua zi. La buletinul de la 
ora 19.00 a fost prezentată. Nu 
l-am prins pe Platon atunci. El 
a fugit de presă, dar l-am sunat 
la telefon. El nu mi-a răspuns. 

Platon m-a sunat chiar în timpul 
buletinului de știri, când se 
difuza știrea.  

- Ce ți-a spus Platon?
Intimidări în stilul lui Platon: 

că-s „omul lui Plahotniuc”. Exact 
ceea ce a scris Alex Cozer.  

Pe 11 septembrie 2021, într-o postare pe 
Facebook, jurnalistul Alex Cozer scrie: „26 
ianuarie 2021. O reporteră de la TV8 face 
o știre excelentă, după ce îl surprinde pe 

Platon în vizită nocturnă la Procuratura Generală. 
Toate sursele spun că s-a întreținut preț de 
aproape două ore cu Stoianoglo. 

- Ai anunțat superiorii 
despre intimidarea la tele-
fon din partea lui Veaceslav 
Platon?

Da, iar le-am anunțat și le-
am spus că m-a făcut „omul lui 
Plahotniuc”. Că el va „discuta 
cu administrația TV8 despre 
comportamentul reporterului”. 
Mi-au spus să nu acord atenție, 
că e clar cine e Platon. Cu asta 
s-a terminat. Nu s-a luat nicio 
atitudine.

- După incidentul de la 
PG ai mai avut o întâlni-
re cu Platon pe culoare-
le unei judecătorii din 
Chișinău?

Da, la Judecătoria sectorului 
Buiucani. Când a ieșit Platon de 
la o ședință de judecată, l-am 
luat la întrebări și iarăși a înce-
put cu atacuri și intimidări încât 
m-am dus de acolo plângând. 
Cameramanul era cu mine și se 
uita la mine și nu știa ce să-mi 
zică.

- Ce anume te-a făcut să 
plângi?

Cuvinte jignitoare, că sunt o 
jurnalistă foarte rea și că de ce 
fug de el. Eu încercam deja să 
fug de el. Așteptam camerama-
nul să mai ia niște imagini, dar 
el s-a apropiat de mine, fiind 
lângă sediul judecătoriei, și a în-
ceput să mă atace. Îmi spunea în 
rusă că, „probabil, sunt primul 
om de care fugi așa. Ești o jurna-
listă slabă, ce fel de întrebări pui 
tu, cine ți le-a dat?”. Asta e cel 

mai dureros pentru un jurnalist. 
Și nu știam cum să scap de el. 
Am plecat împreună cu camera-
manul.

- Mai erau jurnaliști în 
preajmă, ți-a sărit cineva în 
ajutor?

Mai erau, dar nu știu, nu am 
observat. Nimeni nu a reacțio-
nat.

- Cei prezenți asistau la ata-
curile lui Platon asupra ta și 
nu interveneau?

Da, nimeni nu a reacționat. 
Platon era cu avocatul său, Ion 
Crețu. Crețu la final a văzut că 
Platon întrece orice limită și i-a 
zis să înceteze. Chiar și avocatul 
său a văzut și a auzit că nu e 
acceptabil și nu e normal ceea ce 
îmi spunea Platon.

- Ce întrebări l-au deranjat 
pe Platon?

L-am întrebat despre S.A. 
„Moldasig”, despre o bancă și 
despre legăturile sale cu fiul lui 
Voronin, Oleg Voronin. 

- De data aceasta pe cine ai 
anunțat?

Pe Veronica Gherbovețchi. 
Dar nu a avut nicio reacție. I-am 
spus că, cel mai probabil, nu voi 
mai merge la evenimentele unde 
va fi Platon. Am fost intimidată 
de el de vreo trei ori și nu s-a 
reacționat în niciun fel.

- Ai anunțat că pleci de la 

TV8 după ce Natalia Morari 
a făcut anunțul public des-
pre tatăl copilului său. De 
ce atunci, și nu mai devre-
me, mai ales că ai fost ata-
cată de Platon și redacția nu 
a reacționat deloc public? 

Inclusiv asta, dar și faptul că 
nu s-a acționat la timp și nu s-a 
luat nicio atitudine. M-am simțit 
ofensată și neprotejată. Noi, 
ăștia mici, nu eram siguri dacă 
există vreo legătură de-a lui Pla-
ton la TV8. Erau doar zvonuri, 
ca pe la alte redacții. 

- Deci, știai despre legătura 
lui Platon cu Morari?

Auzisem cu vreo lună și 
jumătate până la anunțul făcut 
public. Se auzeau zvonuri că ei 
sunt prieteni foarte buni, dar 
despre copil nu știam nimic. 

- Ai plecat de la TV8. Te mai 
întorci în meserie?

Momentan, astăzi, pot să zic 
că nu vreau să mai activez în do-
meniu. Cine știe ce va fi mâine. 
Îmi mai adun gândurile și poate 
revin în presa online.

Interviu realizat 
de Victoria POPA

I-am solicitat

Marianei Rață, directoare de știri la TV8, să 
comenteze postarea făcută de jurnalistul Alex 
Cozer pe 11 septembrie 2021 pe pagina sa de 

Facebook. Pe parcursul a trei zile, jurnalista nu a 
oferit niciun comentariu GAZETEI de Chișinău.

Mihaela Dicusar 

este absolventă a Colegiului Pedagogic „Alexei 
Mateevici” din Chișinău. În prezent este studentă 
în anul IV la Facultatea de Jurnalism și Procese 

Mediatice, USM.

„M-am simțit ofensată 
și neprotejată”
Interviu cu ex-reportera și prezentatoarea TV8, Mihaela Dicusar, insultată 
public, aflându-se în exercițiul funcțiunii, de către Veaceslav Platon
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Noi alegeri în Rusia, cu participarea 
„republicilor” secesioniste

În perioada 17-19 septembrie au 
avut loc alegeri în Duma de Stat a 
Rusiei. Autoritățile ruse au deschis 
în regiunea transnistreană 27 de 
secții de vot, ceea ce reprezintă cel 
mai mare număr de secții instituite 
până în prezent în această regiune. 
La ultimul scrutin, în 2016, aici au 
fost deschise 22 de secții de vot. Ca 
rezultat, duminică au participat la 
alegerile organizate de Federația 
Rusă peste 57 de mii de alegători 
din regiunea transnistreană. 

MAEIE „regretă” 
organizarea scrutinului 
în stânga Nistrului

Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării de la Chișinău a emis o 
reacție în care își exprimă „regre-
tul” că, în pofida poziției expuse 
în mod consecvent de către au-
toritățile constituționale, „partea 
rusă a acționat de o manieră care 
nu corespunde principiului suve-
ranității și integrității teritoriale 
a Republicii Moldova și cadrului 
juridic bilateral”.

Reprezentanții asociației Pro-
mo-Lex au calificat reacția autori-
tăților de la Chișinău ca fiind una 
„întârziată și echivocă” .

„În pofida negării totale a con-
trolului de facto asupra adminis-
trației secesioniste, autoritățile 
ruse reușesc să realizeze o colabo-

rare cu administrația nerecunos-
cută de la Tiraspol din perspectiva 
politicilor, în timp ce nu doresc 
să soluționeze problemele grave 
ale drepturilor omului în regiune. 
Republica Moldova ar trebui să 
realizeze obligațiile sale de con-
damnare a oricăror manifestări 
din partea altor state care vin să 
susțină un regim care violează grav 
drepturile omului”, reiterează Pro-
mo-LEX.

Ca rezultat, juriștii asociației au 
recomandat Ministerului Afaceri-
lor Externe și Integrării Europene 
al Republicii Moldova să convoace, 
conform procedurilor diplomatice, 
ambasadorul Federației Ruse și 
să solicite explicații pe marginea 
organizării scrutinului în regiu-
nea transnistreană. MAEIE nu a 
reacționat deocamdată la această 
sugestie.

MAE de la București: 
Nu recunoaște scrutinul din 
regiunile ocupate

Ministerul Afacerilor Externe 
de la București a anunțat luni că 
nu recunoaște legitimitatea alege-
rilor organizate în Crimeea pentru 
Duma de Stat a Federației Ruse și 
regretă organizarea scrutinului în 
regiunea transnistreană a Repu-
blicii Moldova.

„Ministerul Afacerilor Exter-
ne nu recunoaște legitimitatea 
alegerilor pentru Duma de Stat 
a Federației Ruse organizate în 
Crimeea, la 19 septembrie 2021. 
Ministerul Afacerilor Externe re-
afirmă sprijinul pentru suverani-
tatea și integritatea teritorială a 
Ucrainei și reamintește că Româ-
nia nu recunoaște anexarea ilegală 
a Republicii Autonome Crimeea 
și a orașului Sevastopol de către 
Federația Rusă”.

Federația Rusă a comis o nouă încălcare a 
dreptului internațional prin organizarea 
și desfășurarea alegerilor pentru Duma 
de Stat în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova. Deși Chișinăul a solicitat 
părții ruse să se abțină de la deschiderea celor 
27 de secții de votare, invocând imposibilitatea 
asigurării condițiilor de securitate necesare 
pentru desfășurarea scrutinului, Moscova a 
ignorat poziția autorităților constituționale 
sfidând astfel independența și Acordurile 
bilaterale încheiate cu Republica Moldova, 
constată mai mulți experți politici atât de la 
Chișinău, cât și de la București. 

De asemenea, MAE notează cu 
regret că Federația Rusă a deschis 
secții de votare în regiunea trans-
nistreană a Republicii Moldova, 
în pofida poziției clare, contrare, 
a autorităților constituționale de 
la Chișinău, „fapt ce contravine 
suveranității și integrității teri-
toriale a Republicii Moldova”, 
scrie în comunicatul de presă al 
Ministerului Afacerilor Externe 
de la București.

Igor Munteanu: Un nou 
episod din aceeași farsă

Prin organizarea alegerilor în 
stânga Nistrului, Rusia a afectat 
din nou obligațiile conținute în 
Tratatul politic moldo-rus din 
octombrie 2001 și ideea de suve-
ranitate a RM. Ucraina a protes-
tat vehement contra organizării 
alegerilor în peninsula anexată a 
Crimeii și pe teritoriul ocupat al re-
giunilor sale insurgente, Donbas și 
Luhansk, în timp ce Chișinăul și-a 
exprimat cu delicatețe „regretul” 
față de deschiderea unui număr 
record de secții de vot în raioane-
le estice, observă Igor Munteanu, 
cercetător, conferențiar universitar 
și fost ambasador în SUA. Potrivit 
expertului, modul în care a fost 
organizat scrutinul de către au-
toritățile ruse ar trebui să impună 
reținere în legătură cu recunoaște-
rea rezultatelor alegerilor.

„Partidul lui Putin, Rusia Uni-
tă, obține cca 45% de mandate în 
Dumă, dar pierde 1/5 din votu-

rile obținute la ultimele alegeri, 
iar cel mai grav – pierde lamen-
tabil alegerile în Moscova și Sankt 
Petersburg. Participarea la vot a 
fost sub 50%, în ciuda adoptării 
mecanismului „belarus” de a vota 
trei zile la rând, iar păstrarea unei 
majorități politice a fost posibilă 
numai după eliminarea tuturor 
concurenților politici, prin ares-
tări, denigrări, otrăviri, represa-
lii sistematice, care arată frica 
obsesivă față de schimbare. Asta 
explică valul explicabil de „tineri 
aderenți” la fosila Partidului Co-
munist, condus de Ziuganov, dar 
și la cruciada dură a regimului 
contra lui Navalinyi, contra apli-
cațiilor mobile (Smart voting), care 
ar fi putut „juca altfel” rezultate-
le scrutinului”, menționează Igor 
Munteanu într-o analiză postată 
pe facebook.

Potrivit expertului, alegerile din 
Rusia au fost o farsă, ca formă și 
conținut, și nu pot fi recunoscute 
nici pe motiv că acestea au fost 
organizate în „teritoriile ocupate” 
în Donbas, Luhansk, Transnis-
tria, peninsula Crimeea, Abhazia 
și Osetia de Sud, teritorii în care 
nu se aplică dreptul și legea. Tot-
odată, 900 de autobuze și trenuri 
încărcate ochi de „noi cetățeni 
ruși” au transportat alegătorii în 
orașele adiacente din Rusia.

„Prin organizarea de alegeri în 
stânga Nistrului, Rusia a afectat și 
de această dată „obligațiile conți-
nute de Tratatul politic moldo-rus 
din octombrie 2001 și ideea de su-

veranitate a RM. Rusia și alegeri-
le sunt un nou episod din aceeași 
farsă”, a conchis Igor Munteanu. 

Politolog: Chișinăul 
nu a contestat 
valabilitatea scrutinului

În condițiile sfidării crase a su-
veranității Republicii Moldova, 
Chișinăul a reacționat la nivelul 
unui comentariu al Biroului de 
presă. „Este nivelul cel mai scă-
zut la care un Minister de Externe 
poate să exprime o reacție sau o 
atitudine”, a declarat într-un in-
terviu pentru Europa Liberă și 
politologul Vladimir Socor, cer-
cetător la Fundația Jamestown. 
Comentatorul relevă că această 
cooperare a Rusiei cu autoritățile 
nerecunoscute, ilegale, de pe malul 
stâng al Nistrului ar fi trebuit sub-
liniată, tocmai pentru ca în viitor 
Rusia să fie obligată să țină seama 
de aceste considerente. 

De asemenea, Vladimir Socor 
observă că, din păcate, în reacția 
sa Chișinăul nu a contestat vala-
bilitatea rezultatelor alegerilor de 
pe malul stâng al Nistrului. 

Unii experți de la Chișinău au 
considerat însă că reacția MAEIE 
a fost în conformitate cu cutume-
le democrației și că astfel actuala 
guvernare a evitat o tensionare a 
relațiilor cu Moscova. Cert e că 
Rusia a recunoscut încă o dată 
prin organizarea acestui scrutin 
că deține controlul în regiunea 
transnistreană.

Svetlana COROBCEANU

Record în poliție: 
Un șofer, lăsat în câteva 
minute fără mașină, 
permis, dar cu cinci 
procese-verbale
 

Eugen Trifan, un şofer în vărstă de 32 de 
ani din satul Zaim, raionul Căușeni, a rămas 
în câteva minute fără permis de conducere 
şi mijlocul de transport pentru o presupusă 
încălcare a regulilor de circulație. Bărbatul 
susține că a umblat trei zile ca să-i fie eli-
berat mijlocul de transport, dar fără niciun 

rezultat. Şoferul a reușit să-şi scoată mașina 
miercuri seara, după ce a depus o sesizare pe 
Harta Corupției, iar jurnaliștii au filmat în 
timp ce negocia cu polițiștii ca să-i restituie 
mijlocul de transport.

Eugen Trifan ne-a comunicat că a fost 
oprit de agenții de circulație, luni dimineață, 
la intrarea în orașul Chișinău. Bărbatul a în-
trebat de ce a fost oprit, iar polițistul i-a spus 
că a întretăiat linia de separare a benzilor 
de circulație. „Eram sigur că nu am încălcat 
şi i-am cerut să demonstreze. Aceasta l-a 
enervat pe agentul de circulație, mi-a luat 
actele şi a zis să aștept în mașină. Când a 
revenit, mi-a arătat cinci procese-verbale 

întocmite pentru diferite încălcări, cu apli-
carea sancțiunilor. Mi-a zis că mi se ridică 
permisul pentru că mi-au fost aplicate zece 
puncte de penalizare, iar eu aveam şase. 
În acest timp a venit şi evacuatorul, mi-au 
ridicat microbuzul şi l-au dus la parcarea 
specială”, ne-a spus şoferul.

Eugen Trifan a precizat că polițistul nu i-a 
dat niciun indiciu unde i-a fost dusă mașina 
şi a aflat de pe Internet despre parcarea spe-
cială de la Trușeni, însă de acolo nu i-au dat 
mașina în lipsa unui certificat de la poliție. 
Şoferul a angajat un avocat şi a mers cu el la 
Inspectoratul Național de Securitate Publică, 
însă a fost nevoit să facă de mai multe ori 

cale întoarsă. „Găseau diferite motive ca să 
ne alunge. Am încercat să obținem audien-
ță la şeful Inspectoratului. Dar nu am fost 
primiți pe motiv că trebuie să facem testele 
la Covid. I-am zic că suntem vaccinați, dar 
nu am fost primiți căci nu aveam certificatul 
de vaccinare”, susține şoferul.

Eugen Trifan ne-a spus că are cinci copii, 
iar polițiștii l-au lăsat fără surse de existență: 
„Eu prestez servicii de transport la magazi-
ne. Trebuie să aduc şi roada de pe câmp”.

Avocatul Vadim Marianciuc susține că este 
vorba de un abuz din partea polițiștilor şi va 
depune la Procuratură o plângere penală.

anticoruptie.md
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O P I N I I

Moldova greșește dacă se inspiră 
din modelul anticorupției românești

O știre DW ne informează că a fost 
declanșat mecanismul de demitere 
a procurorului general al Republicii 
Moldova. Anunțul a fost făcut de 

noul ministru al Justiției Sergiu Litvinenco 
după ședința de marți a Consiliului Suprem de 
Securitate. Conform aceleiași surse, Natalia 
Gavrilița, șefa guvernului de la Chișinău, a spus 
că procurorul general va fi demis. 

„Am înregistrat un proiect care 
vine să modifice legea cu privire la 
Procuratură, în sensul includerii 
unor mecanisme de evaluare a ac-
tivității procurorului general și de 
instituire a răspunderii disciplina-
re a acestuia. Ambele mecanisme 
prevăd posibilitatea eliberării din 
funcție a procurorului general, în 
cazuri întemeiate, la propunerea 
Consiliului Superior al Procuro-
rilor”, a explicat Litvinenco. El 
a precizat că amendamentele se 
referă și la modificarea compo-
nenței CSP.

În alte știri, magistrații spanioli 
se înghesuie la ușa comisarului 
pentru justiție la Bruxelles să se 
plîngă că Parlamentul vrea să facă 
modificări ale mecanismului de 

numire în CSM care vor duce la 
creșterea influenței politice asu-
pra acestui organ de autoregle-
mentare a magistraturii.

Nu e curios? Cînd e vorba de 
o țară aspirantă, ca Moldova, e 
bună intervenția politică la CSM, 
iar evaluarea procurorului general 
e dinainte cunoscută. Va fi demis! 
Legea va fi schimbată retrospectiv 
ca să fie demis, că așa merge statul 
de drept. Spania, în schimb, e clar 
un caz de intervenție politică, pe 
urmele Poloniei la luat sancțiuni. 
E adevărat că una e țară membru 
și alta țară aspirantă, și fericiți cei 
care pot trăi cu standarde duble 
fără să-i omoare disonanța cogni-
tivă sau scrupulele morale.

Am fost de față de două ori în 

România în ultimii 25 de ani la 
asemenea schimbări cu scopul de 
a da afară procurori generali, o 
schimbare chiar constituționa-
lă o dată, și acum, cu beneficiul 
experienței, cred că intervențiile 
politice pentru a demite procu-
rori generali nu obțin mare lucru, 
doar întrețin tradiția eliminării 
politice a procurorilor generali, 
care va servi la tot felul de cauze și 
guverne. Dintr-o perspectivă mai 
practică și policy-oriented cred că 
Maia Sandu (și dna prim ministru) 
au un singur lucru important de 
înțeles.

Moldova nu va fi curățată 
de corupție de nici un procu-
ror, și faptul că anticorupția 
a urcat pe procurori în Lexu-
suri ar trebui să le dea de gîn-
dit moldovenilor. Ca și faptul 
că nu există vreo țară care să 
fi ajuns la buna guvernare în 
ultimii 50 de ani pe cale ju-
diciară, dacă nu socotim niș-
te colonii britanice ca Hong 
Kong sau niște dictaturi (tot 
cu sistem legal britanic) ca 
Singapore. Motivul e foarte 
simplu. Problema nu poate 

fi parte din soluție, iar apa-
ratul judiciar în Moldova e o 
problemă. E probabil cel mai 
corupt din lume, deși concu-
rența în spațiul post-sovietic e 
mare. Reforma sa e necesară, 
dar nu cu scopul de a rezolva 
corupția: nu doar că va dura 
prea mult și rezultatele sunt 
incerte (și asta după ce deja 
vom ști ce e de făcut, ceea ce 
sper că e cazul, dar mă îndo-
iesc), dar și pentru că proble-
ma e sistematică. Corupția va 
fi rezolvată de reforme, re-
forme administrative în cazul 
achizițiilor publice, reforme 
în domeniul energiei, refor-
me în domeniul economic. 
Justiția e o arie importantă 
care trebuie reformată, dar 
nu instrumentul care va ajuta 
la reforma celorlalte, cum nu 
s-a întîmplat nici în Balcani, 
nici în Ucraina. Nici măcar în 
România sau Bulgaria. Jus-
tiția va fi ultima unde se vor 
vedea rezultate, din păcate. 
Progresele care s-au făcut în 
Moldova au fost de exemplu 
reformele din domeniul ban-

car, și asemenea reforme tre-
buie să continue.

Ideea că putem promova cauza 
statului de drept și independenței 
judiciare cu consilii supreme de 
apărare și modificări retrospec-
tive ale legii e tentantă, dar nu 
a funcționat încă nicăieri. Am 
auzit că Maia are o mare admi-
rație pentru modelul românesc. E 
un model în care după ce au fost 
băgați n politicieni la închisoare 
(mai ales unii) primul ministru 
tot fondul de rezervă îl folosește 
ca să își managerizeze populari-
tatea în partid. Cînd există țări 
ca Estonia sau Georgia, să te iei 
după România e o idee proastă. 
Chiar dacă deții serviciile secrete.

Urez succes la doamnele astea 
din Moldova, o pereche cu care 
trebuie să ne mîndrim, că arată in-
finit mai bine decît Iohannis-Cîțu, 
mai ales după ultimele dezvoltări, 
dar o să le meargă cu atît mai bine 
cu cît nu copiază minunata experi-
ență românească și se inspiră din 
alte exemple, mai solide, de succes 
din regiunea post comunistă.

Alina Mungiu-Pippidi,
www.romaniacurata.ro

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.
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Ion CHIȘLEA 

Rezultatele și ambițiile 
sectorului tehnologiilor 
informaționale

Sectorul tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor, TIC, se numără printre 
marii câștigători de pe urma pandemiei 
de COVID-19. În 2020, un an dificil pentru 

toată economia, sectorul a înregistrat un volum 
al serviciilor și produselor în valoare de export de 
304 milioane de dolari, cu 50% mai mult decât în 
anul precedent. 

E C O N O M I E

Și este firesc, or în pandemie 
pentru aceștia nu a reprezentat 
o problemă lucrul de la distanță, 
iar o serie de servicii, desfășurate 
până la acel moment în birouri, 
s-a mutat pe on-line. 

Creștere fulminantă 
în ultimii șase ani

Sectorul este într-adevăr într-o 
creștere spectaculoasă în ultimii 
ani. Din 2015 până în 2020, nu-
mărul companiilor TIC a crescut 
de la 1714 la 2397, iar numărul 
angajaților – de la 21,3 mii la peste 
30 de mii. Și nu e vorba despre lo-
curi de muncă prost remunerate. 
Salariul mediu brut în companiile 
producătoare de servicii IT a cres-
cut de la 15,35 mii de lei în 2015 
până la peste 24 de mii în 2020. 
Este de departe cel mai mare sala-
riu mediu pe sector. Salariul celor 
din comunicații electronice (cea-
laltă componentă a sectorului) 
este puțin mai modest, evoluând 
de la 10,3 mii de lei în 2015 la 
14,12 mii anul trecut. 

Cifra de afaceri în domeniul 
TIC a crescut în șase ani de la 8,5 
miliarde la 15,4 miliarde lei, iar 
volumul exporturilor – de la 165 
de milioane la 304 milioane de 
dolari. 

Este cea mai spectaculoasă 
creștere din ultimii ani și un do-
meniu promițător și în continuare. 

Însă domeniul TIC nu presu-
pune doar companiile de telefo-
nie și cele de elaborare de softuri. 
La categoria IT sunt înscrise și 
companiile care exportă servicii 
on-line de consultanță, inclusiv fi-
nanciară, custom service și multe 
alte astfel de servicii. 

De ce investitorii deschid astfel 
de companii anume în Republica 
Moldova?

Statul de mai bine de 10 ani 
încearcă să creeze condiții priel-
nice pentru dezvoltarea sectorului 
printr-o serie de facilități fiscale, 
iar la 1 ianuarie 2018 și-a înce-
put activitatea primul parc IT în 
Republica Moldova, o platformă 
creată de Guvern pentru stimu-
larea investițiilor și dezvoltarea 
afacerilor IT, cercetare, dezvol-
tare și inovare digitală.

„Moldova IT Park” oferă o serie 
de avantaje și stimulente reziden-
ților săi, cum ar fi impozitul unic 
de 7%, regimul virtual de operare, 
rezidenții activând în propriile 
oficii din orice localitate din Re-
publica Moldova. 

Rezidenții parcului beneficiază 
de o interacțiune simplificată cu 
autoritățile publice și de posibili-
tăți de a atrage specialiști străini 
pe perioadă îndelungată prin „IT 
visa”. 

Lista activităților este destul de 
extinsă, de dezvoltare software, 
servicii IT, grafică și design digital 
până la cercetare și dezvoltare sau  
proiecte educaționale. 

În alte domenii, cele ce țin de 

custom service, investitorii sunt 
atrași prin forța de muncă rela-
tiv ieftină, comparativ cu alte țări 
din regiune, dar și de specialiști 
calificați. 

Digitalizarea guvernării, 
o nouă etapă de dezvoltare 

În cadrul tradiționalului Mol-
dova ICT Summit, desfășurat 
zilele acestea la Chișinău, Vea-
ceslav Cunev, președintele Asoci-
ației Naționale a Companiilor  din 
Domeniul TIC (ATIC), a chemat 
la o mobilizare a autorităților, 
mediului de afaceri și a societății 
pentru ca sectorul IT să devină și 
să se mențină ca o locomotivă a 
creșterii economice. 

„Trăim într-o lume în care do-
meniul tehnologiilor informațio-
nale este unul crucial și nu există 
nimic altceva fără IT. De aceea, 
mi-aș dori ca toți să conștientizeze 
acest lucru și să-i înțeleagă impor-
tanța. Îmi doresc să ne implicăm 
cu toții și să depunem eforturi 
pentru ca sectorul IT să fie o loco-
motivă a creșterii economice, care 
să dezvolte și celelalte industrii 
tradiționale ale țării.  Succesele 
înregistrate de industria IT ne 

motivează pe noi, reprezentanții 
ATIC, să promovăm dezvoltarea 
sectorului și a capitalului uman 
necesar, competitivitatea regio-
nală a sectorului IT, să ne impli-
căm și mai mult pentru a susține 
digitalizarea la nivel național și 
să consolidăm ponderea PIB-ului 
industriei”, menționează Cunev. 

La rândul său, Iurie Țurcanu, 
viceprim-ministru pentru digita-
lizare, a declarat că domeniul TIC 
este unul prioritar pentru sectorul 
guvernamental și i se va acorda o 
atenție sporită în următorii ani. 

„Agenda digitală națională 
conține acțiuni importante de  
transformare digitală a sectoa-
relor strategice ale economiei na-
ționale, dar și a societății. Vom 
îmbunătăți interacțiunea statului 
cu cetățenii prin servicii publice 
modernizate și prin procese ad-
ministrative simplificate. Vrem 
servicii publice mai prietenoa-
se, disponibile atât cetățenilor 
din țară, cât și moldovenilor din 
diasporă. Pentru sporirea acce-
sibilității serviciilor electronice 

vom introduce noi instrumente 
de identitate electronică, care vor 
putea fi obținute de la distanță 
și vom lucra la recunoașterea re-
ciprocă a certificatelor digitale. 
Vom susține mediul de afaceri 
prin implementarea de soluții 
digitale pentru business și prin 
instituirea unui cadru favorabil 
pentru antreprenori, adaptat la 
progresul tehnologic”, a anunțat 
vice-premierul. 

Suedia, exemplu și sponsor 

În ultimele două decenii, Suedia 
a fost un partener al autorităților 
moldovene în implementarea agen-
dei de dezvoltare și de reformare. 

„Am pus accentul pe inovație, 
digitalizare și TIC și continuăm 
să ne onorăm acest angajament și 
să susținem Moldova pe calea sa 
către transformarea digitală. Sec-
torul IT este o forță motrice pen-
tru Moldova și sunt bucuroasă că 
Suedia susține mai multe proiecte, 
care deja au un mare impact, iar, 
pe măsura extinderii, ajung la tot 
mai multe persoane, din toate ora-
șele țării. Iar pe această cale, salut 
prioritățile stabilite de Guvernul 
Moldovei, în special cele legate de 

digitalizare. Suedia a dezvoltat o 
strategie digitală ca parte a priori-
tăților naționale, care încurajează 
incluziunea, promovând abilitățile 
digitale și sporind inovația. Spe-
răm că împărtășirea experienței 
noastre ne poate consolida și mai 
mult parteneriatul”, a menționat 
în cadrul summitului Katarina 
Fried, ambasadoarea Suediei la 
Chișinău.

La rândul său Thomas Foerch, 
manager de proiect, GIZ Moldova, 
a apreciat că digitalizarea și dez-
voltarea domeniului TIC sunt pri-
orități pentru autoritățile locale. 

„Statisticile și rezultatele în-
registrate de creșterea sectorului 
TIC din R. Moldova sunt într-ade-
văr impresionante și, cu această 
ocazie, felicit Guvernul RM și 
fiecare partener implicat pentru 
acest succes incredibil. Numărul 
companiilor internaționale care 
aleg R. Moldova pentru a-și ex-
tinde activitatea este în continuă 
creștere, în ciuda situației pan-
demice. Așadar, inspirându-ne 
din rezultatele excelente de până 

acum, să continuăm să susținem 
și să ne implicăm deplin în par-
teneriate și inițiative oportune 
pentru R. Moldova, ca să putem 
ține pasul cu schimbările rapide 
în domeniul TIC la nivel global”, 
a promis acesta.

Ambiții mari

La rândul său, Ion Iordachi, di-
rector general interimar al Agenți-
ei de Investiții din Moldova, a sub-
liniat că, RM, pe lângă faptul că a 
devenit cunoscută grație uneia din 
cele mai mari viteze la internet din 
lume, sectorul ICT a înregistrat o 
creștere a veniturilor din vânzări, 
iar referitor la exporturi, a depășit 
chiar și exportul de vinuri.

„Agenția de Investiții prin 
mandatul său de atragere a in-
vestițiilor și promovarea expor-
turilor a susținut în ultimii trei 
ani sectorul în diferite domenii de 
promovare, atât pe plan intern, cât 
și extern. Credem că R. Moldova 
poate să devină un hub regional 
prin atragerea fondurilor și a spe-
cialiștilor din țări precum cele din 
CSI sau Orientul Mijlociu, dar și 
comunitatea internațională de no-
mazi digitali”, a anunțat Iordachi. 

Guvernul a 
decis: banii FMI 
vor ajunge 
în buget

Cabinetul de Miniștri a aprobat 
miercuri, 22 septembrie, proiec-
tul pentru utilizarea Drepturilor 
Speciale de Tragere (DST) alocate 
de Fondul Monetar Internațional, 
prin care Republica Moldova va 
beneficia de 236 de milioane de 
dolari. Banii alocați prin interme-
diul Băncii Naționale a Moldovei 
vor fi utilizați pentru finanțarea 
necesităților bugetului de stat, 
conform proiectului aprobat de 
Executiv. Alocarea DST oferă 
active lichide țărilor membre, 
fără obligații de rambursare sau 
anulare, iar statele nu trebuie să 
îndeplinească nicio condiție pen-
tru a primi cota lor, potrivit unui 
comunicat de presă al Guvernu-
lui. Rata dobânzii este flotantă și 
va constitui 0,05%.

Parlamentul 
a redus 
TVA pentru 
companiile 
HoReCa

De la 1 octombrie curent, 
Taxa pe Valoarea Adăugată 
(TVA) se va micșora de la 12% 
la 6%, pe perioada stării de 
urgență în sănătate publică 
pentru HoReCa. Un proiect 
de lege în acest sens a fost 
votat ieri de deputați în am-
bele lecturi. Potrivit autorului 
inițiativei legislative, deputatul 
PAS, Dumitru Alaiba, accelera-
rea lansării facilităților fiscale 
pentru industria HoReCa este 
importantă, deoarece companii-
le suportă pierderi considerabi-
le din cauza restricțiilor impuse 
în legătură cu pandemia.

19 state UE sunt 
amenințate cu 
infringement-ul

Comisia Europeană a de-
cis joi să ia măsuri juridice 
împotriva unui număr de 19 
state membre, printre care și 
România, întrucât nu au făcut 
pașii necesari pentru ca cetă-
țenii să beneficieze de avanta-
jele legislației UE în domeniul 
mass-mediei audiovizuale și 
al telecomunicațiilor, se arată 
într-un comunicat al Executi-
vului comunitar. Acestor state 
membre li se cere să transpună 
în dreptul lor intern, fără întâr-
ziere, două noi seturi de norme 
- Directiva privind serviciile 
mass-media audiovizuale și 
Codul european al comunicații-
lor electronice, esențiale pentru 
tranziția digitală a UE. 



7

Vineri / 24 septembrie / 2021social-politic      de atitudine

În contextul în care 
se vorbește despre 
reforma justiției, 
despre integritatea 

judecătorilor, Asociația 
Judecătorilor „Vocea 
Justiției”, o organizație 
formată recent, a efectuat 
un studiu în care relevă că 
problema cea mai gravă 
pentru judecători este 
extenuarea și faptul că 
ei nu sunt plătiți adecvat 
pentru volumul de lucru 
pe care îl fac.

„Eu o pun pe primul loc [supraso-
licitarea – n.a.]. Pe mine, ca un ju-
decător independent și integru, mă 
afectează enorm pentru că volumul 
de lucru este nejustificat în raport cu 
salariul pe care îl primesc. Deci, eu 
primesc 16.500 de lei. Pentru 16.500 
de lei, eu trebuie să lucrez 36 de ore 
pe zi, în loc de opt, și atunci ești per-
manent vulnerabil în fața erorilor 
umane inevitabile și a răspunderii”, 
a spus Victoria Sănduța (foto), preșe-
dinta Asociației Judecătorilor „Vocea 
Justiției”, judecătoare la Judecătoria 
Chișinău, în cadrul unui interviu pen-
tru Europa Liberă.

Aceasta consideră că judecătorii co-
recți nu au nicio motivație să rămână 
în sistem pentru că ar putea să aibă 
același salariu într-o instituție privată.

„Se fac plângeri permanent la In-
specția Judiciară pe motiv că nu s-a 
motivat în termen, pe motiv că nu s-a 
eliberat în termen, pe motiv că nu s-a 
examinat în termen și mereu, pe lângă 
faptul că trebuie să soluționez corect, 
să studiez legislația, eu trebuie să mai 
dau și răspunsuri la Inspecția Judici-
ară”, susține magistrata. 

Judecătorii onești 
sunt nevoiți să plece

În cazul acestei „supraextenuări”, 
adaugă magistrata, judecătorii onești 
sunt puși în situația să analizeze – 
„se sacrifică sau pur și simplu aleg 
să renunțe”.

Astfel, subliniază ea, rămân în sis-
tem cei pe care nu i-a deranjat nici-
odată nimic – nici salariul de 3.500, 
nici de 3.800, când a fost, nici acum. 

„Deci, totul le convine, le este sufi-
cient și lucrează mai departe, pentru 
că au o altă motivație. Iată care este 
problema pe care vrem să o aducem 
în atenția societății”, a relevat jude-
cătoarea.

Judecătoarea a mai spus că un ju-
decător examinează pe zi patru dosare, 
lucru pe care trebuie să îl facă în 36 
de ore, ceea ce provoacă extenuarea 
judecătorilor.

 La rândul său, judecătorul în cadrul 
Judecătoriei Criuleni, Ion Malaciuc, a 
precizat că atât volumul de lucru, cât 
și lipsa tehnicii de calcul, frecvența cu 
care se stinge lumina în judecătoria în 
care lucrează sporesc starea de stres 
a magistraților, situație confirmată 
în majoritatea instituțiilor judiciare.

„Sunt necesari mai mulți 
judecători”

În opinia Victoriei Sănduța, pentru 
a face față numărului mare de cereri, 
este necesară majorarea numărului de 
judecători, cel puțin, cu 25% față de 
numărul actual. 

„Anual, sistemul nu reușește să 
examineze circa 25% din numărul de 
cereri. Dar numărul de cereri ajunge 
de ordinul sutelor de mii și în fiecare 
an crește deși populația scade, pentru 
că cetățenii noștri care se află peste 
hotare depun cereri de chemare în 
judecată în instanțele noastre prin 
intermediul avocaților de pe loc sau 
solicită examinarea cauzelor în lipsa 
lor”, a adăugat ea. 

Din numărul de dosare publicate pe 
statistica judiciară la Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, relevă judecătoa-
rea, reiese că un judecător examinează 
pe zi patru dosare, adică volumul de 
lucru care ar trebui făcut în 36 de ore 
judecătorii noștri îl fac în opt ore.

Acest volum de lucru, semnalează 
autorii studiului, se răsfrânge asupra 
calității.

Partea inedită a studiului mai con-
stă și în faptul că 40% din judecătorii 
din Republica Moldova iau hotărâri în 
stare de depresie, cauzată inclusiv de 
„supraextenuarea” la locul de muncă.

Pe de altă parte, directorul adjunct 
al Institutului pentru Politici și Re-
forme Europene, Iulian Rusu, crede 
că mărirea numărului de judecători 
ar rezolva doar o parte a problemei 
volumului de lucru. 

Rusu a accentuat că schimbarea 
frecventă a legislației diminuează 
constant calitatea actului justiției. 
Totodată, expertul optează pentru 
creșterea terenului pentru medierea 
extrajudiciară și descărcarea în acest 
fel a sistemului judecătoresc.

Vladislav Gribincea: „Avem 
o problemă de eficiență”

Președintele Centrului de Resurse 
Juridice din Moldova, Vladislav Gri-
bincea, a subliniat într-un comenta-
riu, pentru Portalul Unimedia.info, 
că aceste probleme ar putea să fie 

rezolvate altfel decât prin angajare 
de alți judecători.  

„Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a reușit să reducă volumul 
său de muncă de la 181.000 de dosare 
până la 50.000 timp de trei ani fără să 
mărească numărul judecătorilor, nu-
mărul personalului sau bugetul, doar 
pe seama eficientizării”, a remarcat 
Gribincea. 

El a semnalat că Consiliul Superior 
al Magistraturii trebuia să stabileas-
că timpul orientativ de gestionare a 
anumitor tipuri de dosare și CSM nu 
a făcut acest lucru: „Acest lucru putea 
fi făcut și nu a fost făcut, nu din cauza 
Executivului, nici a Legislativului, ci 
a inacțiunii CSM. Acest lucru trebuia 
făcut în 2016”.

Potrivit președintelui Centrului de 
Resurse Juridice, în Republica Mol-
dova există pe hârtie 504 judecători, 
dar lucrează în sistem doar 401. 

Galina Bostan: „Judecătorii 
din România ar fi fost fericiți 
să aibă asistenți”

„Cifra nu se ridică la 25%, soluția 
care ar putea să reducă volumul de 
muncă ar fi să suplinim vacanțele”, 
a sugerat el.

Totodată, Gribincea a observat că, 
la capitolul buget alocat, R. Moldova 
se situează deasupra mediei euro-
pene, iar la capitolul judecători pe 
cap de locuitor este exact la media 
europeană. 

„La numărul de asistenți, fără func-
țiile vacante, doar persoanele care erau 
în funcție la 1 ianuarie 2021, suntem 
cu 25% peste media europeană, iar 
la numărul de dosare pe judecători, 
suntem exact la media europeană. Se 
impune concluzia că avem o problemă 
de eficiență în gestionarea sistemului, 
care este în primul rând responsabi-
litatea judecătorilor.”

În același context, președinta Cen-
trului de Analiză și Prevenire a Co-
rupției, Galina Bostan, a observat că 
volumul de muncă este foarte diferit, 
în funcție de nivelul instanței și de 
localitate. 

„Există problema supraîncărcării 
instanțelor de fond în special în Jude-
cătoria Chișinău, se vede și după ho-
tărâri. La Curtea de Apel, este altceva, 
se face copy-paste, la Curtea Supremă 
de Justiție, în general lucrurile stau 
excelent, fiecare judecător are trei 
asistenți. Judecătorii din România 
ar fi fost fericiți să aibă asistenți, ei 
înșiși scriu hotărârile, de dimineață 
până seara”.

P O L I T I C Ă

Judecătorii, „supraextenuați” 
și în depresie

Ilie GULCA

„Noi nu eram pregătiți 
de un asemenea război”

Cyberdisidentul, arestat 
la bordul avionului de linie 
deturnat, era spionat de un 
polițist din Minsk. „Noi nu 
eram pregătiți de un ase-
menea război”, spune un 
tânăr refugiat la Varșovia 
patru luni distanță de la 
răpirea lui Roman Prota-
sevici, potrivit lefigaro.fr. 
Camaradul său, aflat în 
arest la domiciliu, se ob-
servă în fotografii, a fost 
probabil bătut. Mai multe anchete au fost deschise pe 
marginea incidentului pe care mai mulți conducători 
europeni îl numesc „un act de piraterie de stat”. Or-
ganizația internațională de aviație civilă restabilește 
evenimentele, iar justiția lituaniană a identificat res-
ponsabilii.

În Lituania, Ministerul 
Apărării recomandă 
aruncarea telefoanelor 
chinezești

Centrul național de cybersecuritate a relevat vulne-
rabilități și riscuri de cenzură de conținut pe aparatele 
5G ale mai multor mărci. Este vorba de această dată 
de cybersecuritate, scrie lemonde.fr: „Recomandarea 
noastră este să nu cumpărați smartphone-uri chine-
ze și să vă debarasați cât mai repede posibil de cele 
cumpărate”. Ministrul adjunct lituanian al Apărării, 
Margiris Abukevicius, a prezentat pe 22 septembrie, 
la Vilnius, un raport despre aparatele 5G vândute de 
Huawei, Xiaomi și OnePlus.

Atentat în Ucraina: 
Pista unei tentative de 
„destabilizare” a țării 

Poliția ucraineană a anunțat miercuri că investighează 
piste politice, în special o tentativă de „destabilizare” a 
țării, după un atac eșuat asupra consilierului prezidențial 
Serghi Șefir, relatează AFP. „Trei ipoteze principale” 
sunt studiate, a declarat șeful poliției Igor Klimenko, 
enumerând pista unui atac legat de „atribuțiile oficiale” 
ale lui Șefir, cea a unei tentative menite „să facă presi-
une asupra liderilor” ucraineni și cea a unei „tentative 
de destabilizare a Ucrainei”.

CtEDO: Rusia este 
„responsabilă” 
de asasinarea 
lui Aleksandr Litvinenko

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) 
a stabilit că Rusia este „responsabilă” de asasinarea 
fostului spion rus, Aleksandr Litvinenko, devenit un 
critic virulent al Kremlinului și otrăvit cu poloniu radi-
oactiv în 2006 în Marea Britanie, transmite AFP, citată 
de agerpres.ro. Într-un comunicat emis marți, CtEDO 
afirmă că „există o puternică prezumție” că autorii 
otrăvirii, indicați de o anchetă britanică, „au acționat 
în calitate de agenți ai statului rus”.

Rusia nu recunoaște 
decizia „nefondată” 
în cazul Litvinenko

Rusia a anunțat marți că nu recunoaște decizia „ne-
fondată” prin care Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CtEDO) a stabilit că Rusia este „responsabilă” 
de asasinarea fostului spion rus Aleksandr Litvinenko 
în 2006, transmit AFP și Reuters, citate de agerpres.
ro. „CtEDO nu are nici autoritatea și nici capacitatea 
tehnologică de a deține informații despre acest subiect. 
Încă nu există rezultate ale acestei anchete. Așadar, a 
lansa astfel de acuzații este cel puțin nefondat. 

I.G.

M a p a m o n dSuprasolicitarea judecătorilor, în opinia experților în domeniul 
justiției, este un rezultat al ineficienței sistemului  
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Între Beranger 
Întâiul și Regele Lear

A - p o l i t i c e

Dar spiritele se declanșează 
(și se încorporează) expresiv în 
fazele ulterioare, ale unui Lear 
dezmoștenit. Ale unui Lear fără 
obligații, rebel și cu personali-
tate asumată (nu una decretată 
de statutul social). O ipostază 
jucată ironic și tragic, concomi-
tent. 

Spre final avem un rege 
nebun și liber, „care ni-l amin-
tește pe Beranger I” (da, cel 
din Regele moare!), îmi zicea 
Emilian Galaicu-Păun, cu care 
vorbeam despre premieră sub 
molizii Muzeului de Literatură 
(în curtea muzeului se lansa o 
carte cu două nuvele în oglindă, 
una a lui Vladimir Beșleagă, 
alta a lui Nicolae Popa, un joc 
literar pur, o diavoliadă bulga-
koviană despre pactul artistului 
cu Mephisto, pentru reținerea 
clipei în operă). 

Vutcărău parcurge o cale in-
versă, de la teatrul absurdului 
din a doua jumătate a secolului 
XX la teatrul post-renascen-
tist, de la începutul secolului 
al XVII-lea. Parcurgeam și noi 
aceste arabescuri ciudate ale 
curbelor timpului în spațiul 
basarabean când îi citeam, în 
vremurile imemorabile ale tota-
litarismului, pe clasicii români 
abia după lectura lui Ionesco 
sau Beckett. În teatru, de altfel, 
spirala timpului se răsucește 
imprevizibil, dar cu suprapu-
neri logice. La montarea unui 
spectacol se ia în calcul: a) când 
se desfășoară acțiunea (aici: 
sec. IX); b) când a fost scrisă 
piesa (1606) și, bineînțeles, c) 
când este montat spectacolul 
(2021). TEI este, de regulă, 
bine înșurubat în timpul istoric 
al montării. Respirația eveni-
mentelor cotidiene s-a resimțit 
întotdeauna, de la Chirița la 
ultimul Vișniec. Actualul Regele 
Lear mi-a părut mai atemporal 
(vânturile din afara teatrului 
fiind în discrepanță cu ploile 
din interior), cu o pietate abso-
lută, indiscutabilă, față de text/ 
autor. 

Motivația/ durerea din in-
terior răbufnește însă în sec-
vențele unui Lear dezmoștenit, 
când protagonistul se răzbună. 
Or Petru Vutcărău știe mai bine 
decât oricine ce înseamnă în-
crederea într-un discurs electo-
ral mieros și lingușitor, de care 
apoi să-ți muști mâinile. Pentru 
că asta se întâmplă cu eroul: el 
ascultă trei cuvântări într-un 
casting pentru cel mai bun ad-
ministrator al treburilor regatu-
lui, după plecarea sa. Și respin-

Prețul gazelor e într-un conti-
nuu urcuș în Europa. În Țările de 
Jos, la TTF (Title Transfer Faci-
lity – un hub virtual olandez de 
vânzare a GNL), acesta a crescut 
de aproape trei ori de la începutul 
anului. Cauza de la suprafață ar fi 
creșterea accentuată a cererii odată 
cu ieșirea treptată din tranșee a 
producției și a comerțului mondial, 
însoțită de scăderea concomitentă 
a capacității de stocare a gazelor 

naturale în Europa cu 23 de miliarde de metri cubi sub nivelul normal.
Cauza profundă ar trebui căutată însă în altă parte, spun specialiștii, 

comentatorii politici și vreo 40 de deputați mai curajoși din Parlamentul 
UE. Mai exact, în birourile Gazpromului și în cele ale Kremlinului, care 
dirijează de facto marele monopol de stat al Rusiei – sursa dintotdeauna 
a tuturor mizeriilor și speculațiilor legate de comerțul cu GNL.

Șeful de jure al Gazprom-ului, Aleksei Miller, se oftica deunăzi că 
prețurile la metan nu și-au atins încă maximul și că, odată cu ele, vor 
crește și toate celelalte prețuri. Totodată, Miller îi asigura pe europeni 
că Gazprom își va onora obligațiile asumate. Putin & Co nu i-au încre-
dințat degeaba lui Aleksei Borisovici bâta geopolitică numită Gazprom. 
Căci Aleksei Borisovici știe să o facă pe niznaiul în situațiile de criză pe 
care tot el și echipa lui le-au provocat, cu mare iscusință. Ori Lavrov la 
externe, ori Miller la gaze, e același lucru.

Nu au fost oare tot rușii aceia care au limitat, treptat, livrările de gaze 
către Europa în 2021, reducând exporturile cu o cincime față de nivelurile 
din anii trecuți? Directorul executiv al unei companii germane spunea, în 
iunie a.c.: „Gazprom încearcă pur și simplu să-și maximizeze profiturile 
într-o perioadă în care prețurile spot ale gazelor sunt ridicate, stocurile 
sunt pe zero, iar cererea de GNL din Asia este în creștere“. Avea, desigur, 
dreptate, dar jocul gazocraților de la Moscova nu are doar o finalitate 
economică, ci și una politică evidentă. Și ea se numește Nord Stream 2.

Se știe că lucrările la gazoduct s-au încheiat acum două săptămâni și 
că urmează autorizația de funcționare de la Bundesnetzagentur (ANRE-ul 
nemților) pentru a putea racorda conducta la consumatorii germani. 
Multă lume de la Berlin, dar și din Europa, se opune, din varii motive. 

Unu. Nord Stream 2 s-a construit cu încălcări și nu respectă niște 
norme de mediu și asta-i enervează pe ecologiști. 

Doi. Gazoductul face și mai dependentă Germania de gazele și, în 
consecință, de mofturile și de strategiile politice ale Kremlinului, și asta 
ar trebui să-i deranjeze pe americani, căci pe vest-europeni faptul acesta 
pare să nu-i mai afecteze de mult. O vreme, SUA s-au opus proiectului, 
dar numai până la 19 mai a.c., când Biden a renunțat să sancționeze 
companiile participante la Nord Stream 2. Totuși, dacă americanii mai 
vor încă să-și sporească exportul de GNL în UE, ne putem aștepta la 
niște contramăsuri în viitor.

Trei. Tranziția la „economia verde“ a Germaniei va depinde și ea, de 
acum încolo, doar de gazele rusești (V.V. Putin: „российский газ самый 
экологичный“), întrucât nemții s-au grăbit să închidă toate centralele lor 
nucleare sub presiunea omniprezenților ecologiști. Băieți de caracter, a 
căror pledoarie nu se împiedică niciodată de propriile ei contradicții: ori 
nu vrei gaze rusești și atunci păstrezi centralele nucleare, ori invers. Or, 
tocmai lipsa unei logici elementare la acești luptători pentru o viață mai 
bună îi cam sperie pe cei care mai țin încă la regulile bătrânului Aristot. 
Apoi, să nu uităm că urmează alegerile parlamentare în Germania, unde 
„verzii“ au șanse reale să ia cele mai multe voturi (circa 50% din tinerii 
nemți se tem de o catastrofă climatică iminentă). În cazul în care noul 
guvern de la Berlin nu va autoriza Nord Stream-ul (greu de crezut, to-
tuși, că apocaliptismul va merge chiar atât de departe), nemții au toate 
șansele să revină la... cărbune, combustibilul cel mai ecologic, desigur. 

Patru. Ocolind Ucraina, Nord Stream 2 aduce gazele direct în UE, prin 
urmare, o nouă intervenție militară sau șantaj economic al Rusiei împotriva 
Kievului nu îi va priva pe vestici de gaze, așa cum s-a întâmplat în iarna 
lui 2008-2009. Iar dacă europenii nu vor îngheța în chalet-urile lor de 
vacanță, soarta Ucrainei îi va interesa și mai puțin decât îi interesează în 
prezent. Bineînțeles, în cazul unui conflict al Rusiei cu vecinii noștri de la 
est, vor suferi și alte țări beneficiare de GNL gazpromic: Slovacia, Ungaria 
etc. Dar cui îi pasă – really – la Bruxelles de ăștia? Polonia, prudentă ca 
întotdeauna, nu și-a închis deocamdată nicio mină de cărbune (poluante, 
dar tare binevenite, când ai un vecin furnizor de gaze altruist ca Rusia), 
sfidând amenzile UE. În schimb, România, mai progresistă, mai în acord 
cu spiritul vremii, nu dă semne că ar dori să-și exploreze propriile resurse 
de gaze – o țară a burebistelor, senină și liniștită, lipsită de griji.

Cinci. Unii experți spun că racordarea la Nord Stream 2 nu va reduce 
radical prețul la gaze în UE. O diferență minimă ce va fi ștearsă imediat 
de taxa pe carbon pe care înțeleapta Ursula von Leyden ține să o perceapă 
chiar și într-o perioadă atât de dificilă ca asta. Consecvența în primul 
rând. Bunul-simț poate să mai aștepte.

În ciuda opoziției locale și paneuropene, îmi închipui că nu vor trebui 
să treacă toate cele patru luni regulamentare, prevăzute de Bundesnet-
zagentur, ca Nord Stream 2 să primească autorizația de funcționare. 
Răstimp suficient pentru Gazprom ca să mai manipuleze un pic piața, 
să mai mărească prețurile și să consolideze definitiv în mintea netoți-
lor de europeni că nu există altă scăpare de la încălzirea globală decât 
încălzirea de la flacăra albastră a lui Aleksei Borisovici.

Unde ne duc gazele?

ge tocmai vorbele sincere ale 
Cordeliei... pentru că nu erau 
suficient de teatral-electorale, 
fiicele mai mari convingându-l 
cu discursuri à la Cațavencu: 
bombastice, patetice, ireproșa-
bile artistic. 

Cordelia nu l-a convins nici 
pe rege, nici pe noi. A convins 
însă Lear-Vutcărău (cel din 
urmă, mai mult decât cel din-
tâi), a convins bufonul (Anatol 
Guzic) – personajul liber de 
a spune adevărul într-o lume 
ipocrită. A convins Gheorghe 
Pietraru (ducele Gloucester), 
fratele de suferință al lui Lear, 
asistat pe potrivă de fiii săi, Ed-
mund și Edgar (Bogdan Bâtlan 
și Eugen Prisăcaru). 

În narațiunea dramatică, Lear 
cedează, succesiv. Mai întâi, își 
pierde, benevol, împărăția; apoi, 
treptat, puterea și încrederea în 
familie. Luptă disperat cu morile 
de vânt ale intrigilor, pe care 
nu le înțelege. Iar când pricepe 
viclenia și perfidia fiicelor mari 
(și, pe contrasens, devotamentul 
bufonului), e târziu, el însuși 
devenind un bufon în această 
acțiune. Personajul moare fizic 
după ce a degradat, succesiv, ca 
personalitate. Și tocmai aceste 
trepte ale prăbușirii îl înalță 
pe actor. Agonia ca sacrificiu 
pentru mântuire. Un rol de zile 
mari. 

Fiindcă scriu un editorial, nu 
o cronică de teatru, mă opresc 
la (doar) o conexiune cu actua-
litatea. O plauzibilă explicație a 
credibilității acțiunii scenice o 
memorasem dintr-o lecție a lui 
Peter Brook. Celebrul regizor 
propunea cuiva să citească un 
fragment din piesă. Cititoarea, 
inocentă (condiția necesară), 
citea monologul odraslei mai 
mari a lui Lear în cele mai calde 
și duioase intonații: o fiică îi 
„mărturisea” părintelui cât de 
mult îl iubește. Actrițele însă, 
cunoscând piesa, știau că sunt 

vorbele unei ipocrite (și așa 
o jucau). Aparent paradoxal, 
dar tocmai lectura cititoarei 
inocente era relevantă. Or dacă 
fățărnicia fiicelor se developea-
ză din primele fraze, nu mai 
vorbim de drama regelui, ci de 
prostia lui, care nu a sesizat 
notele false, nedreptățind-o pe 
mezină, doar pentru că nu a 
rostit și ea un discurs bombas-
tic, conform uzanței.

Creduli și, consecutiv, dez-
moșteniți, azi trăim un specta-
col al absurdului, între un bâlci 
cotidian și vanitățile eterne. 
Ne-am pulverizat, singuri, dem-
nitatea și patrimoniul, orbiți de 
ipocrizia establishment-ului. 
Discursurile sincere nu ne 
încălzesc. Ne măgulesc cele 
răstite, nu cele rostite. Cam 
asta-i cauza că am ajuns unde 
am ajuns. Umili ca persoane, 
cvasiinexistenți ca personali-
tăți, poate numai ca personaje 
mai suntem interesanți lumii...

Și de ce ziceam eu că specta-
colul nu ar fi actual?

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

Revenirea lui Petru Vutcărău pe scena 
TEI în calitate de actor, în rolul regelui 
Lear (regizor: Mihai Țărnă), e un 
eveniment. Spectacolul demarând cam 

static-monumental (dacă n-o fi aici o parodie a 
domnitorilor scenici tradiționali), la început doar 
aroganța suveranului animă cumva scena.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Discursurile

sincere nu ne 
încălzesc. Ne 
măgulesc cele 
răstite, nu cele 

rostite. Cam asta-i 
cauza că am ajuns 

unde am ajuns. 
Umili ca persoane, 
cvasiinexistenți ca 

personalități, poate 
numai ca personaje 

mai suntem 
interesanți lumii...
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Pe inegalabila prezentatoare de 
știri Tamara Zastavnițchi o așteptam 
la știrile TVM, de la ora 16.00, cu 
sufletul la gură în copilărie. Nu ratam 
nicio ediție! Includeam televizorul 
minute bune înainte de apariția ei. 
Îmi făceam temele visând să fiu ca ea. 
O imitam până la epuizare în oglin-
dă. O divinizam! A fost, fără să știe, 
prima mea profesoară în arta pre-
zentării. Tot de la ea am aflat despre 

tragica știre că Doina și Ion Aldea-Teodorovici nu mai sunt printre noi. 
Acum, aflu cu profund regret, în miez de noapte, că „tanti de la televizor”, 
de care aminteam cu numai câteva zile în urmă într-un interviu, s-a ridi-
cat și ea la cer. O stea printre stele. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Tamara Zastavnițchi 
s-a ridicat la cer

Am scris la vârsta de nouă ani, 
cu un creion mecanic, pe un caiet 
dictando, ținut pe plita fără foc a 
bucătăriei de vară din casa buni-
cii de la țară, poezia Incendiul, 
inspirată de un incendiu din sat.

Am scris în cimitir, pe coajă 
mătăsoasă de mesteacăn, versuri 
de dragoste pentru iubita mea din 
liceu, A., în prezența ei. 

Am scris în minte rezumatul 
unei cărți inexistente a lui Mihail 
Sadoveanu, pe care l-am recitat a 
doua zi la ora de română și am ob-
ținut nota 9 („Ți-aș fi dat 10 – mi-a 
explicat profesoara de română Vi-
orica Breabăn -, dar pentru că n-ai 
citit cartea recomandată de bine, 
Baltagul, ți-am scăzut un punct.”) 

Am scris în tren, cu foi A4 
pe genunchi, în lungul drum de 
la București la Suceava, o mare 
parte din lucrarea mea de licen-
ță Poezia lui G. Bacovia, un act 
de exorcism, pentru care Nicolae 
Manolescu mi-a dat 10 și pe care 
mi-a publicat-o în revista Steaua 
(cu concursul lui Aurel Rău, care 
era pe atunci directorul revistei). 

Am scris în noaptea nunții 
(29/30 august 1970), în aparta-
mentul nupțial de la hotelul „Ber-

Situațiile în care am scris

E foarte bine că doamna Sandu 
a reamintit de la tribuna ONU des-
pre necesitatea evacuării trupelor 
de ocupație din Transnistria. Dar 
vreau și eu să le reamintesc cetățe-
nilor că această armată obține com-
bustibilul pentru tehnica militară 
de la două companii transnistrene, 
care importă benzina și motorina 
din România prin Moldova, fără 
achitarea TVA și a accizelor și cu 
ajutorul întreprinderilor moldove-

nești, care anual primesc bani grei din Transnistria.
Cu părere de rău, până azi Guvernul nou nu a eliminat încă aceas-

tă schemă, nocivă sub toate aspectele pentru interesele Republicii 
Moldova.

Și dacă armata rusă ar încerca să aducă carburanți direct din 
Federația Rusă, acest lucru s-ar fi putut bloca cu ajutorul Ucrainei.

Așadar, demult a venit timpul să trecem de la declarații corecte, 
frumoase și sterile la acțiuni concrete privind eliberarea țării de armată 
străină și la combaterea reală a separatismului.

Demult e timpul să trecem 
la acțiuni concrete de 
combatere reală 
a separatismului

becul” din Ploiești. După ce Dom-
nița a adormit, m-am așezat la 
masa de machiaj cu oglindă (masă 
de scris nu există în hoteluri) și 
am început să lucrez în regim de 
urgență la un eseu despre Ion Bar-
bu pentru rubrica mea Comentarii 
critice, din revista Luceafărul.

Am scris pe un caiet studen-
țesc, în timpul cursului de teoria 
literaturii al lui George Maco-
vescu, scurte adnotări sarcastice 
la ceea ce ne spunea profesorul, 
opunând unor idei estetice con-
sacrate propriile mele idei. (Pe 
un caiet studențesc și-a scris și 
Eminescu poemul Memento mori, 
audiind un curs de istorie antică 
la Viena.) Multe dintre afirmații-
le mele teribiliste de atunci și-au 
găsit locul, ulterior, prelucrate, în 
volumul Cum se fabrică o emoție 
(publicat într-un tiraj confidențial 
și, din păcate, netrimis în librării, 
de Editura Contemporanul). 

Am scris în armată, pe drept-
unghiuri de pânză decupate din 
cearșaf, însemnări de jurnal. Le 
țineam în buzunarele uniformei 
și, odată, când am fost percheziți-
onat, n-au fost descoperite pentru 
că... n-au foșnit.

Am scris în cabina unui camion 
de ocazie, luat de la Brașov la Bu-
curești, un articol pentru Româ-
nia literară despre poezia lui Emil 
Brumaru. Hurducăturile erau atât 
de mari încât literele îmi ieșeau 
strâmbe și de necitit. Toată munca 
mea de câteva ore s-a dovedit până 
la urmă a fi fost inutilă. Mai bine 
contemplam peisajul de pe Valea 
Prahovei.

Am scris sute de pagini de cri-

tică literară în camera mea de la 
bloc, la o mașină de scris germa-
nă, Continental, procurată de tata 
înainte de război și dăruită apoi 
mie. Băteam cu un singur deget, 
care mi s-a și tocit de-a lungul 
timpului din cauza asta, și marea 
mea grijă era ca țăcănitul mașinii 
să nu răsune prea tare în clădirea 
prost izolată fonic. Am făcut rost 
cu greu de un suport de pâslă gros 
pe care așezam mașina de scris 
ca să nu intre în contact direct 
cu lemnul biroului. Și totuși, în 
liniștea nopții, țăcănitul se auzea 
în apartamentele vecine, iar unii 
locatari băteau nervoși în calori-
fere ca să mă facă să încetez.

Am scris apoi la calculator, feri-
cit că scrisul meu a devenit silen-
țios. Am scris, am scris, am scris. 
Când am avut și laptop, am scris 
în cele mai diferite locuri, pentru 
că îl purtam peste tot cu mine. La 
vila scriitorilor de la Neptun, la 
o cabană în munți, într-o sală de 
așteptare la gară, în mașină cu 
altcineva la volan.

Acest text îl scriu tot la laptop. 
Stau întins într-un pat medical, la 
mine acasă, nu la spital, și țin lap-
topul deasupra mea. Pe geam văd 
pomii înalți sădiți cu ani în urmă 
de mine pe un teren pe care zeci 
de ani la rând se cultivase doar 
porumb. De multă vreme nu am 
mai ieșit din casă ca să le mângâi 
trunchiul zgrunțuros și drag. Am 
ulcerații la picioare și dureri mari, 
douăzeci patru de ore din douăzeci 
și patru. Când scriu, uit de dureri. 
Nu complet. Ele au devenit un fel 
de acompaniament în surdină al 
scrisului meu.

Fac această postare din două 
motive, primul e să mulțumesc 
tuturor care m-au susținut și au 
avut încredere în competențele 
mele atunci când au aflat că voi 
candida la funcția de Avocată a 
Poporului. Încrederea societății 
pentru mine are o valoare enormă 
și este mult mai valoroasă decât 
încrederea politicienilor.

Domnule Bolea, numele meu 
NU este Gațițoi, așa cum ați pro-
nunțat de la tribună când ați venit 
cu învinuiri că aș avea legătură 
cu comisia și duc înțelegeri cu 
aceasta ca să fiu votată, atunci 
când ați făcut învinuiri că s-a 
negociat cu mine pentru că sunt 
în Diasporă. Numele meu este 
Violeta GAȘIȚOI și eu vă declar 
că nu sunt specialistă în tratati-
ve și înțelegeri, negocieri pen-
tru obținerea funcțiilor publice, 
eu sunt specialistă în domeniul 
Dreptului.

Stimate Domnule Bolea, în ca-
zul în care vă declarați persoană 
competentă în domeniu, Dvs. era 
să cunoașteți că eu mi-am depus 
candidatura la funcția de Om-

Replică pentru Socialiști și Comuniști, 
în special Domnului Bolea!

budsman atunci când partidul 
dumneavoastră a format comisia 
specială în aprilie – mai 2021, 
și deținea majoritatea. Ceea ce 
demonstrează că eu nu sunt per-
soana care umblă și se înțelege și 
caută ieșiri la prieteni, cunoscuți, 
rude, partide politice. Nu mi-am 
dorit niciodată să obțin o funcție 
pe relații de cumetrism, mi-am 
înaintat candidatura strict din 
considerente profesionale ca să 
ajut la îmbunătățirea respectării 
drepturilor omului pe teritoriul 
național.

Ați arătat incompetență și prin 
faptul că atunci când ați format 
dvs. comisia specială niciodată nu 
ați publicat lista candidaților și 
nu ați emis o decizie de încetare 
a concursului deoarece a fost di-
zolvat parlamentul și am intrat 
în alegeri anticipare. Niciodată 
comisia creată de dvs. nu a infor-
mat candidații care în acea peri-
oadă și-au depus dosarele despre 
soarta acestor dosare și cum ne 
asigurați respectarea datelor cu 
caracter personal ale candida-
ților, care este soarta dosarelor 
noastre.

Nu mă interesa absolut deloc 
cine sunt membrii comisiei pen-
tru că am crezut că mereu există 
oameni onești în orice comisie 
și niciodată nu am fost și nu voi 
fi dispusă să negociez. Ați avut 
șansa să demonstrați că sunteți 
competent măcar când ați condus 
și format propria comisie.

Eu vă asigur, dacă treceam 

concursul și obțineam această 
funcție, era să aibă de câștigat 
inclusiv politicienii din partidul 
din care faceți parte și eu nu 
era să fac nici o discriminare 
pe criterii politice și niciodată 
nu voi face atunci când vorbim 
despre încălcările în acest do-
meniu. Atunci când funcționarii 
inclusiv din partidele dvs. erau 
să nimerească în condiții inu-
mane și degradante în detenție, 
pentru infracțiunile comise, ori 
infracțiunile de care sunt bănuiți 
că le-ar fi comis. Era să vin cu o 
reacție și atunci când colegii dvs. 
erau să se plângă că nu au  parte 
de o justiție echitabilă, puteți 
fi sigur că era să vin cu reacții 
prompte, și să cer respectarea 
Drepturilor și Intereselor Fun-
damentale ale Omului pentru 
fiecare din voi și fiecare persoană 
fără nici o discriminare. Știți de 
ce? Pentru că anume așa proce-
dează un apărător a Drepturilor 
Omului integru și onest, nu ține 
cu un partid ori altul, pentru el 
nu contează culoarea dominantă 
din guvernare, ci contează LE-
GEA! Anume aceasta este și a 
fost mereu arma mea de bază. 
Știți și dvs. că atunci când ați 
guvernat și ați fost în majoritate 
nu vă păsa de respectarea Drep-
turilor Omului și nu ați făcut nici 
o reformă în justiție, pe atunci 
era bine așa, dar politicienii, 
persoanele publice văd lipsa re-
formelor doar atunci când trec 
prin acest sistem.

Violeta GAȘIȚOI

MREAJA REȚELELOR

Alex ȘTEFĂNESCU Stela POPA

Atunci când am ales să mă vac-
cinez, am cântărit bine până am 
ales serul. Am mers pe Moderna, 
pentru că studiile de atunci arătau 
că ar fi cel mai eficient vaccin în 
timp. Între timp, ultimele studii 
arată că și la 6-7 luni de la vac-
cinare nivelul de anticorpi este 
destul de ridicat, peste Pfizer sau 
alte seruri. Astăzi am făcut test 
la anticorpi și a fost o surpriză 
pentru mine și pentru specialiștii 

în domeniu – nivelul anticorpilor este de peste 100 de ori mai mare 
decât limita minimă. Un medic mi-a dat asigurări că având un astfel 
de nivel de anticorpi n-are nicio șansă niciun fel de Beta, Gamm sau 
Delta, deci e excelent. Precizez că sunt patru luni și jumătate de la 
administrarea celei de-a doua doze de Moderna. Da, am avut niște 
efecte adverse în primele două zile după a doua doză, dar acum mă 
simt excelent și când vezi astfel de doze de anticorpi, nu vă imagi-
nați cât de mult se ridică moralul când știi că ești foarte protejat. În 
același timp, celelalte tipuri de vaccinuri omologate sunt eficiente și 
oferă protecție. 

Vaccinați-vă, cei care nu ați făcut-o încă. Pentru că așa cum au 
demonstrat deja țări cu peste 70% din populație vaccinată, e singura 
soluție de a reveni la normalitate.

Singura soluție de a reveni 
la normalitate

Alexandr SLUSARI

Alexandru COZER
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Școala, tot sub 
semnul Covid-19

Este al doilea an la rând când școala se 
desfășoară în pandemie de coronavirus. 
Clase întregi din diferite instituții de 
învățământ sunt plasate în carantină. 

Peste 950 de copii din Republica Moldova au fost 
infectați cu Covid, potrivit datelor prezentate de 
Ministerul Sănătății. 

S a l t i m - b a n c

La nicio lună de la începerea 
noului an școlar, situația este 
complicată, atât în Chișinău, cât 
și în Republica Moldova. Iulia 
Pancu, șefa Direcției Educație 
Ungheni, ne-a comunicat că trei 
clase din municipiul Ungheni și 
o clasă din satul Costuleni se află 
în carantină. În total, 55 de elevi 
s-au infectat cu coronavirus în r-l 
Ungheni. Potrivit Iuliei Pancu, 
rata de vaccinare în rândul pro-
fesorilor este de 75%.

Cei mai mulți elevi se îmbol-
năvesc în familie. În raionul Stră-
șeni au fost depistate trei cazuri 
de Covid-19: doi profesori și un 
copil din aceeași instituție de în-
vățământ. „Școala e sută la sută 
vaccinată. Probabil, copilul a venit 
infectat de acasă. Profesorii erau 
vaccinați. Ar trebui să se lucreze 
la fel de intens și cu părinții care 
nu s-au vaccinat. Peste 90% în 
raion sunt vaccinați”, crede șefa 
Direcției Educație Strășeni. 

Tot în afara școlii s-au îmbol-
năvit unii elevi din r-l Călărași. 
„Trei copii au fost la o zi de naș-
tere și acolo s-au infectat”, zice 

Ludmila Timofti, șefa Direcției 
Educație Călărași. În raion există 
patru profesori infectați. Toți pa-
tru pedagogi sunt vaccinați. Rata 
de vaccinare printre profesori e de 
91% în raionul Călărași. „Avem 
profesori nevaccinați din cauza 
că medicul nu le permite. Toa-
te instituțiile sunt aprovizionate 
cu dezinfectant pentru semestrul 
întâi”, afirmă Ludmila Timofti. 
Potrivit șefei Direcției Educație 
Călărași, în carantină sunt opt 
clase, adică 196 de elevi, 31 de 

elevi stau în autoizolare, iar alți 
14 copii au fost confirmați pozitiv 
la Covid-19. 

Cât de sigură este școala 
pentru copii?

În cazul copiilor, boala se 
manifestă, de obicei, în forme 

Cu nespusă plăcere citesc azi (17.09.21.) 
articolul lui Gheorghe Bâlici „Unul dintre noi”, 
care mi-a trezit atâtea și atâtea amintiri fru-
moase despre bunul meu prieten, Marele pro-
ducător, posesor și consumator al celebrelor 
ulcioare cu pătărănii, Aurel Scobioală. Eram 
cu satele la o aruncătură de băț (Reteni-Va-
sileuți și Mălăiești), am urmat aceeași școală 
din Șaptebani (el cu patru ani mai târziu), 
dar ne-am cunoscut și împrietenit prin anii 
șaptezeci, când casele noastre erau în apro-
piata vecinătate la Botanica. Regretata mea 
soție, Valentina, până a deveni doctoriță era 
farmacistă, dacă nu chiar colegă de facultate 
cu Agnesa lui Aurel, am cunoscut faimoasa 
colibă din Valea Crucii (unii îi atribuie și nu-
mele „fecioarei drăgostoase”), un scurt timp 
mi-a fost și profesor în materie de epigramă. 

Dar cu totul altul e „Cuiul lui Pepelea”, 
de fapt am rămas fascinat și am râs până la 
lacrimi de expresia „Ei, mie nu-mi trebu-
ie, dar las’ să fie...”, care mi-a scânteiat în 

memorie plăcutele amintiri din anii tinereții, 
anii șaizeci, mai concret renumitul „Banc al 
lui Bețu ot Gălășeni”, astfel „acuzându-l” de 
„plagiat” pe Mihai Cimpoi. Acest alter ego al 
lui Aurel, om de o factură deosebită, la fel 
de pătărănos, la fel mare amator de ceai „A 
la Scobioală”, amestecat cu coniac în timpul 
prohibiției, de ce nu și un păhărel de vin din 
beciul socrilor protagonistului, în compania 
căruia a preluat snoava transmisă lui Cimpoi. 

Informația mea vine din altă sursă. La în-
ceputul anilor șaizeci eram doctor internist și 
endocrinolog în spitalul din Râșcani, iar fra-
tele meu, Grișa, era șef de studii în școala din 
Gălășeni, cu directorul Bețu. Hramul satului, 
nu mai știu care, al bisericii ori al cimitirului, 
se sărbătorea la 28 august, de „Sântămaria 
mare”, la care de fiecare dată eram bob sositor. 
Nu vreau să divulg secretul discuției femeilor 
tinere în companie, rămase ele înde ele, chiar 
dacă unii afirmă că ar fi despre bărbați, dar 
nouă, tineri mânzoci, rămași la un moment dat 

izolați în preajma ulcioarelor, ni se perindau 
prin gură numai femei. Pe scameică (scaun 
dintr-o scândură lată cu spetează), frate-meu 
Grișa stătea alături de directorul Bețu, cu 30 
de ani mai mare ca noi, care la fiecare trăsnet 
de hohote după gârla curgătoare a bancurilor, 
deși primea coate în coaste din ambele părți 
cu „Mata de ce nu râzi, Ivan Timofeevici”, ră-
mânea stană de piatră. Acest joc continuat la 
nesfârșit i-a crăpat răbdăul directorului, care în 
stil domol ne-a tălmăcit povața legendară: „Măi 
băieți, mă uit eu la voi, bre, cât de zburdalnici 
sunteți, dar eu, măi, sunt om bătrân și nu-mi 
trebuie nimic, dar să vă intre în cap vorba me. 
Eu, măi, mă culc seara în pat cu fața în sus, trag 
plapuma până sub bărbie, apoi fac cu mâna 
de vreo 2-3 ori pe dedesubt. Eu, măi, cum vă 
spuneam, sunt om bătrân și n-am nevoie, dar 
dacă este, las’ să fie, cândva va prinde bine...”. 
Comentariile le aparțin cititorului...

Loghin Alexeev-Martin,
Conf. univ. USMF „N. Testemițanu”                

Îi spun că ar trebui să se 
vaccineze, iar el îmi răspunde 
că nu vrea să-și pună sănătatea 
în pericol, că vaccinurile astea 
sunt toate experimentale și 
cine știe ce urmări imprevizibi-
le mai pot avea. Îmi povestește 
că o mulțime de bătrâni, mai 
ales din cei de la azil de care 
nu se mai interesează nimeni 
dintre rude, au murit ca muș-
tele, mă asigură că oamenii cu 
probleme de sănătate, așa cum 
este și el, mai degrabă pot muri 
dacă se vaccinează, decât dacă 
nu s-ar vaccina.

Zadarnică ar fi încercarea 
mea de a-l combate, pentru că 
deține o mulțime de argumente 
„imbatabile” și nu este singurul 
care crede astfel. La urma ur-
mei, zice el, covidul, chiar dacă 
există, este mai puțin periculos 
decât vaccinarea propriu-zisă. 
Și-apoi, cine și ce are cu viața 
lui? Cât îi va da Dumnezeu zile 
atât va trăi, iar dacă va fi să 
moară, să moară, că nici cine 
știe ce mare bucurie nu are 
de la viața asta, așa cum ne-o 
orânduiesc cei de la conduce-
re...

Stau și îl ascult și deja încep 
să-i dau dreptate, adică, după 
părerea mea, doar un fel de 
dreptate, una a lui și a celor 
care cred ca el. Are dreptul de a 
alege și libertatea de a decide, 
atât cât acestea îi sunt garanta-
te și respectate. 

Fiind vaccinat de două ori, 
am și eu dreptatea mea, una 
care se deosebește de a lui și 
care, principalul, îmi dă drep-
tul de a circula peste hotare 
fără restricții. Sincer să fiu, 
după ce stau de vorbă cu el, 
nici eu nu mai sunt prea sigur 
că am făcut bine vaccinându-
mă. Cu atât mai mult cu cât, se 
vorbește, vaccinarea ar putea 
să urmeze și pentru a treia 
oară, și pentru... a câta oară?!

Ne despărțim fiecare cu 
dreptatea lui. Deocamdată, și 
eu, și el, nu am avut nenorocul 
de a ne îmbolnăvi de această 
boală groaznică și tragem nă-
dejde nici să nu ne îmbolnăvim.

Multe s-ar mai putea spu-
ne, dar mă opresc aici, pen-
tru că lumea întreagă și-a 
împărțit părerile, adevărul e 
întotdeauna undeva la mijloc 
și, oricum ai da-o, nimeni 
niciodată nu are dreptate sută 
la sută. Personal, chiar aș re-
nunța la dreptul meu de a avea 
dreptate, numai să fie toată 
lumea sănătoasă.

Să ne vedem deci, prietene, 
sănătoși, oricare ar fi momen-
tan riscurile imunizării sau 
neimunizării noastre!

Gheorghe BÂLICI

Dreptul la 
dreptate

C u t i a  d e  s c r i s o r i

Natalia MUNTEANU

ușoare. Am discutat cu Iurie Me-
linte, directorul Liceului Teore-
tic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 
din orașul Drochia. „Avem un 
elev din clasa a 11-a. Nu e grav. A 
luat virusul în familie. Nu avem 
profesori infectați. Clasa nu a 
intrat în carantină, deoarece 
elevul n-a fost la școală. Supra-
veghem starea tuturor copiilor: 
le verificăm temperatura, dacă 
un elev se simte rău, la primul 
simptom îl trimitem acasă. Din 
285 de elevi, 215 sunt din satele 
din raion. Elevii vin cu autobu-
zul școlar asigurat de Consiliul 
Raional Drochia. Vin doar ele-
vii care învață la liceu. Nu vin 
cu transportul public”, explică 
Iurie Melinte pentru GAZETA 
de Chișinău. 

În Chișinău aproximativ 200 
de elevi au Covid-19. Numărul 

cazurilor este într-o ușoară creș-
tere comparativ cu săptămâna 
trecută, când s-au infectat 118 
școlari. În carantină sunt 136 
de clase din capitală, iar nu-
mărul total de elevi, care stau 
în izolare, este de 2715, susți-
ne Andrei Pavaloi, șef adjunct 
al Direcției generale educație, 

tineret și sport. Potrivit lui An-
drei Pavaloi, numărul cadrelor 
didactice infectate este de 36, al 
celor nedidactice – 13, iar alte 
28 sunt în autoizolare. 

Una din clasele de a 9-a de 
la Liceul Teoretic „Gheorghe 
Asachi” din Chișinău a stat în 
carantină două săptămâni, de-
oarece unul dintre colegi s-a 
îmbolnăvit de Covid-19, men-
ționează Svetlana, mama unui 
elev. Potrivit femeii, în cadrul 
liceului ar mai exista încă șase 
clase care nu frecventează lecțiile 
din cauza infecției Covid-19. 

Potrivit șefului adjunct al Di-
recției generale educație, tineret 
și sport, Andrei Pavaloi, în mu-
nicipiul Chișinău, aproape 3900 
de elevi învață la distanță. Cei 
mai mulți copii sunt din treapta 
gimnazială – 2797 de elevi din 

285 de clase, urmați de clasele 
primare (593 din 87 de clase) și 
de treapta liceală (507 elevi din 
64 de clase). Pavaloi spune că 
„acest fapt se datorează număru-
lui mare de elevi din clasă. Elevii 
nu pot participa concomitent la 
ore din cauza imposibilității de 
a păstra distanța de un metru”. 

„Ei, mie nu-mi trebuie, dar las’ să fie...”
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Paraziții

Parlamentul a adoptat joi, 23 sep-
tembrie, în lectură finală, un proiect 
de modificare a Constituției în partea 
ce ține de funcționarea sistemului 
judecătoresc. În premieră, alături de 
majoritatea PAS a votat și Blocul Comu-
niștilor și Socialiștilor (BCS), proiectul 
fiind astfel susținut de 86 de deputați. 
Decizia opoziției de a se alătura de 
această dată majorității parlamentare se 
datorează faptului că modificările ce vor 
fi introduse în Legea fundamentală au 
fost elaborate de fosta guvernare socia-
listă, fiind prezentate Parlamentului la 
sfârșitul anului trecut și readuse acum 
pe agenda Legislativului.

Conform acestor modificări, din Con-
stituție va fi exclus termenul de cinci 
ani pentru care erau numiți inițial în 
funcții judecătorii.  

Toți magistrații vor fi numiți din 
start până la atingerea plafonului de 
vârstă de către președintele R.Moldo-
va, inclusiv cei de la Curtea Supremă 
de Justiție (CSJ), care până acum erau 
numiți printr-o decizie a Parlamentului. 
De asemenea, va fi exclusă cerința deți-
nerii vechimii în funcția de judecător de 
cel puțin 10 ani de către președintele, 
vicepreședinții și judecătorii CSJ. Acest 
amendament are ca scop excluderea 
corporativitații în cadrul CSJ, potrivit 
autorilor proiectului.

Totodată, vor dispune doar de imu-
nitate funcțională, în condițiile legii, și 
nu generală, la care au pretins până în 
prezent.

În afară de aceasta, urmează să fie 
reformat și Consiliul Suprem al Magis-
traturii (CSM), din componența căruia 

vor fi excluși, ca membri din oficiu, 
ministrul Justiției, procurorul general 
și președintele CSJ. CSM va fi constituit 
din 12 membri – 6 membri judecători 
aleși de adunarea generală a judecători-
lor și 6 membri non-judecători, aleși de 
Parlament. Aceștia vor avea dreptul să 
fie numiți pe un singur termen de șase 
ani. 

Votul pentru aplicarea acestor modi-
ficări în Constituție, pe care majoritatea 
parlamentară îl califică drept „un prim 
pas în consolidarea sistemului judecăto-
resc”, a fost imediat salutat de ministrul 
Justiției, Sergiu Litvinenco.

Menționăm că, săptămâna trecută, 
atunci când proiectul a fost examinat în 
prima lectură, deputații BCS au boicotat 
ședința, sub pretextul refuzului PAS de 
a include pe ordinea de zi a Parlamen-

tului un șir de proiecte pretins sociale 
ale opoziției. În același timp, ei anunțau 
că vor susține în final amendamentele 
cu privire la funcționarea sistemului 
judecătoresc. „Aici cred că va fi con-
sens. Acest proiect îl așteaptă inclusiv 
partenerii europeni. Și aici nu contează 
culoarea politică. Trebuie de dat tot la 
o parte și de susținut”, declara atunci 
socialistul Grigore Novac. 

În acest context, modificarea Con-
stituției în partea legată de funcționa-
rea sistemului judecătoresc a fost una 
dintre condiționalitățile Memorandu-
mului de Înțelegere dintre R.Moldova 
și Uniunea Europeană cu privire la cea 
de a doua tranșă, în valoare de 50 de 
milioane de euro, din asistența macrofi-
nanciară europeană. 

Valeriu CAȚER

După ce un milion de moldo-
veni a părăsit Republica Moldo-
va, ne confruntăm cu un deficit 
acut de forță de muncă. În spe-
cial, se duce lipsă de muncitori 
calificați, constructori, șoferi, 
specialiști în domeniul prestării 
serviciilor publice. Este adevă-
rat că salariile achitate la noi nu 
umplu buzunarul, totuși există 
posibilitatea ca cei apți de muncă 
să-și câștige existența. Agenția 
Națională pentru Ocuparea For-
ței de Muncă anunță aproape 11 
mii de locuri vacante.

Zina

Zina are 37 de ani și este mamă 
a două fete, de 19 și 18 ani, și a 
unui băiat de 14 ani. Nimeni din 
sat (din raionul Nisporeni – n.a.) 
nu cunoaște exact de unde vine 
femeia și cum a ajuns în sat la 
ei. Zina spune că este dintr-un 

sat din raionul Cahul și, după ce 
a divorțat, a făcut cunoștință cu 
un bărbat din Nisporeni. După 
câteva luni, l-a părăsit pentru că 
era violent.

Zina a reușit să-și găsească 
un loc de trai. Gospodăria a ră-
mas pustie după ce stăpânii au 
decedat, iar moștenitorii și-au 
întemeiat de mult cuiburile lor. 
Ultimii s-au bucurat mult că s-a 
găsit cineva care să reînvie casa 
părintească și i-au pus femeii 
la dispoziție totul – mobilier, 
electrocasnice, instrumente ca 
să lucreze grădina și să-și culti-
ve legumele. Doar că femeia și 
cele trei odrasle ale sale nu s-au 
grăbit să cultive cartofi și zarza-
vaturi. Nu a încălzit femeia nici 
locul de muncă, la o fabrică de 
încălțăminte cu patroni italieni, 
unde lucrează majoritatea feme-
ilor din sat. A plecat la mai puțin 
de o lună: este departe, salariul 
(7000 de lei) e mic și trebuie să 
fie în fiecare zi la lucru, iar copiii 
îi rămân singuri, fără suprave-
ghere.

Zina a scris mai întâi la emi-
siunea „De la oameni pentru oa-
meni”, de la una din televiziunile 
lui Șor, și a cerut să fie ajutată, 
căci este mamă singură a trei 
copii și e victimă a violenței în 
familie. Echipa de filmare a ajuns 
la Zina, a filmat, însă femeia și 

Există în societatea moldovenească o 
categorie de persoane care își duc traiul, de 
la o zi la alta, pe spinarea celorlalți. Pur și 
simplu, nu vor să muncească și caută diferite 

căi de a parazita pe contul cuiva: solicită ajutoare 
sociale, indemnizații nemeritate, beneficiază 
de ajutorul organizațiilor de caritate, profită de 
fundațiile unor politicieni în campaniile electorale 
sau contează pe mila cetățenilor simpli. Nu este 
vorba despre persoane cu dizabilități, bătrâni 
singuratici, bolnavi sau copii din familii vulnerabile. 
Categoria aceasta este constituită din bărbați și femei 
în floarea vârstei, sănătoși și apți de muncă. 

cei trei copii ai ei, mai înalți decât 
dânsa, nu au mai ajuns vedete 
de emisiune. A scris Zina și la 
„Vorbește Moldova”, dar de acolo 
nu i-au răspuns deloc. În schimb, 
Zina și fetele ei au ajuns vedete 
ale barurilor din Nisporeni.

O perioadă, Zina a avut sus-
ținere din partea moștenitori-
lor casei în care locuiește, dar 
au și aceștia familiile lor și la 
un moment dat s-au săturat să 
facă pomeni, inclusiv să achite 
consumul de energie electrică. 
Atunci Zina i-a rugat să-i facă 
viză de reședință în casă ca să 
poată solicita ajutor social de la 
Primărie.

Veronica

Veronica Cucoș din orașul 
Sângerei ne-a scris, solicitân-
du-ne ajutorul. Femeia, în vârstă 
de 54 de ani, s-a plâns că nu are 
nici casă, nici masă din 2004, fra-
tele a bătut-o și a alungat-o din 
casa părintească. În 2019, a fost 
la Primăria orașului Sângerei să 
ceară o locuință și ajutor social, 
dar a fost refuzată. A protestat și 
a fost ridicată de poliție și dusă 
forțat la Spitalul de Psihiatrie din 
Bâlți, unde a stat o săptămână. 
„M-am dus pe jos la Chișinău 
pentru că nu am bani, am fost 
la avocatul poporului și au pornit 

dosar penal pentru tortură. Do-
sarul a fost transferat la Procu-
ratura Telenești, dar procurorii 
de acolo primesc bani în kulioace 
și nu vor să transmită dosarul în 
judecată”, ni s-a plâns femeia.

Am contactat-o la telefon pe 
Veronica Cucoș ca să aflăm de-
talii despre cazul ei. În timpul 
discuției ne-a spus că nu lucrează 
de aproape 20 de ani și nu are 
din ce trăi. Am întrebat-o de ce 
nu se angajează și ne-a spus că 
nu-i primită la lucru pentru că 
nu are viză de reședință. I-am 
explicat că viza de reședință nu 
mai prezintă de ani buni un im-
pediment la angajare. Aceasta 
a supărat-o pe Veronica Cucoș 
care a început să strige și să mă 
numească cu cuvinte murdare: 
„Fa, eu ți-am scris să mă ajuți, 
nu să mă întrebi dacă lucrez sau 
nu. Nu mânca tu la c…t, că știu 
eu ce trebuie să fac!”.

Dima 
și Iulia

Dima și Iulia, un cuplu din ra-
ionul Orhei, au 36 și, respectiv, 
35 de ani. Dima și Iulia au șapte 
copii. Celor doi le place băutura, 
dar nu și munca. Ei au în jur de 
30 de ari de teren pe lângă casă, 
unde cresc tot felul de buruieni. 
Curtea a fost transformată într-o 

gunoiște. De animale domestice, 
nici vorbă.

Autoritatea locală însă nu 
poate să lase copiii în voia sorții. 
Primăria le cumpără hăinuțe, re-
chizite și tot ce le trebuie pentru 
școală. Copiii nu sunt flămânzi, 
sunt hrăniți la cantina socială. 
Pentru că este vorba de o familie 
vulnerabilă, Dima și Iulia primesc 
regulat ajutor social. Atunci când 
primesc banii, cei doi își dau da-
toriile pentru băutură, cumpără 
rachiu, salam și scrumbie, apoi 
începe sărbătoarea. Când se ter-
mină banii, încep din nou să ia 
băutură pe datorie. Cât privește 
hrana, nu e o problemă pentru 
ei. În gospodăriile vecinilor se 
găsesc și legume, și păsări do-
mestice. De foame nu mor.

De fapt, nu există localitate 
în Republica Moldova care să nu 
aibă paraziții săi. Sunt obraznici, 
insistenți și fac scandal dacă pri-
măriile refuză să le dea ajutor. 
Apoi merg la raion, iar, dacă nu-
și găsesc „dreptatea” nici acolo, 
ajung și la Chișinău. În cazul în 
care sunt respinși, apelează la 
redacție. Și nu se lasă până nu-și 
ating scopul. 

Este strigător la cer când cei 
apți de muncă, dar care nu vor să 
lucreze, primesc ajutoare, lipsin-
du-i de ele pe cei care au nevoie 
de sprijin real.

Julieta SAVIȚCHI

Vot comun al PAS și BCS pentru modificarea 
Constituției în partea legată de funcționarea 
sistemului judecătoresc
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„Istoria comunismului...” 
de Matei Vișniec – o piesă 
despre un stat ca o casă 
de nebuni

Ediția a VI-a a Reuniunii este 
organizată de Teatrul Național 
„Mihai Eminescu” din Chișinău, 
cu sprijinul Ministerului Educa-
ției, Culturii și Cercetării al Re-
publicii Moldova, Ministerului 
Culturii și Identității Naționale 
al României și al Institutului Cul-
tural Român.

Reuniunea Teatrelor Naționale 
s-a deschis cu premiera piesei 
„Istoria comunismului povestită 
pentru bolnavii mintal” de Matei 
Vișniec, în viziunea regizorului 
român Cristian Hadji-Culea (sce-
nografie de Adrian Suruceanu). 
Este o piesă despre oamenii so-
vietici, despre un stat ca o ne-
mărginită casă de nebuni, cu un 
sistem care, inevitabil, produce 
sclavi dependenți de un Stalin. Ei 
nu mai pot trăi fără Stalin. Nici 
azi nu pot.

Un text complex, parcă imi-
tând cercurile infernului, ab-
sorbindu-te în mâzga dogmelor 
menite să spulbere orice aspirație 
sănătoasă spre libertate. Ghena-
die Gâlcă, în rolul principal, cel 
al scriitorului Petrovski adus la 
balamuc să le explice bolnavilor 
doctrina comunistă, fascinează 
prin talentul său de a trece de la 
ironie la motive tragice, de la stări 
ludice la incandescența emoției, la 
scene cu-adevărat paroxistice. Un 
artist din prima linie a artei noas-
tre dramatice, Ghenadie Gâlcă, 
împreună cu partenerii de scenă, 

ne arată treptele demenței și ale 
dezumanizării. 

Trupa de actori a Naționalului 
„Mihai Eminescu” ajunge la ma-
ximă concentrare și se consacră 
partiturilor, fără să se cruțe. Din 
distribuție mai fac parte Iurie Ne-
goiță (directorul spitalului de ne-
buni), Doriana Zubcu-Mărginean 
(Katia Ezova), Angela Ciobanu 
(Stepanida Rozanova). Alexandru 
Pleșca, Nicolae Ghereg, Valentin 
Zorilă, Ion Mocanu, Olga Triboi, 
Anișoara Bunescu, Angela Cărăuș, 
Draga-Dumitrița Drumi, Ana Tka-
cenko, Nicu Suveică, Constantin 
Adam, Dan Melnic, Mihai Zubcu, 
Nicolae Darie, Iurie Focșa, Sergiu 
Borș, Nicu Ciumașu.

Spectacolul ne aruncă direct 
în trecutul nostru sovietic, ca în-
tr-un cazan cu smoală. Dar, stând 
înmărmuriți în fotolii, în sala de 
spectacole, știm că trecutul s-a 
dus. Ne gândim că, poate, am scă-
pat de el – de aici bucuria.

Dramaturgul Matei Vișniec 
afirmă despre acest text dramatic 
al său: „Procesul comunismului a 
rămas o gaură neagră în istoria 
reflecției umane. Națiunile civi-
lizate ale Europei n-au făcut nici 
măcar efortul de a se inspira din 
procesul nazismului pentru a în-
țelege mai bine cum e posibil ca o 
ideologie, care a dus la moartea a 
o sută de milioane de oameni, – e 
vorba, firește, de ideologia comu-
nistă, – să rămână încă în unele 
țări (chiar cu o aură de prestigiu) 
pe lista doctrinelor nejudecate și 
necondamnate. Iată de ce strigătul 
meu esențial în această piesă este 
„Stalin nu e mort!”.

Reuniunea Teatrelor Naționale, 
eveniment major în peisajul 
cultural românesc

Cristian Hadji-Culea: 
„Am venit cu două 
spectacole pe care 
le consider capodopere”

Teatrul Național „Vasile Alec-
sandri” din Iași a prezentat în ca-
drul Reuniunii două spectacole 
ale unor mari regizori: „Pluga-
rul și moartea” de Johannes von 
Tepl în regia lui Silviu Purcărete 
și „Orașul cu fete sărace” de Radu 
Tudoran, în regia lui Radu Afrim.

Potrivit lui Cristian Hadji-Cu-
lea, director al Naționalului ie-

șean, fiecare din cei doi cunoscuți 
regizori lucrează constant cu Tea-
trul Național „V. Alecsandri” din 
Iași: „Radu Afrim montează în 
fiecare iarnă câte un spectacol la 
Teatrul Cub – una din sălile noas-
tre, iar Silviu Purcărete e deja la 
a cincea colaborare cu Teatrul 
Național Iași. Asemenea cola-
borări sunt importante. Ambele 
spectacole cu care am venit acum 
la Chișinău, și pot s-o spun cu 
mâna pe inimă, sunt două capo-
dopere. Sunt două spectacole ex-
cepționale cu care mă mândresc 
și mă bucur că au putut fi aduse 

Reuniunea Teatrelor Naționale, 
eveniment major în peisajul nostru 
cultural, se desfășoară între 15 și 
26 septembrie la Chișinău, fiind 

consacrată celor 100 de ani ai Teatrului Național 
„Mihai Eminescu” (TNME). Participă teatre 
din București, Iași, Târgu Mureș, Craiova, 
Timișoara, Sibiu, Constanța, precum și toate 
teatrele Naționale din R. Moldova. Festivalul 
include și producții ale Teatrului Național 
Radiofonic București și ale Teatrului la Microfon 
de la Radio Moldova. 

Pe 21 septembrie, în cadrul Reuniu-
nii Teatrelor Naționale, în sala Antract a 
TNME, a fost audiat spectacolul radiofonic 
„Simona și Arhitectul” de Irina Nechit, în 
regia Luminiței Țîcu. 

Acțiunea acestui spectacol pornește de 
la Turnul de Apă din Chișinău. „Turnul de 
Apă proiectat de Bernardazzi  este axul pe 
care se construiește piesa, este o dovadă 
a faptului că orașul nostru are o memorie 
culturală. Din păcate, teatrele din R. Mol-
dova sunt închise pentru dramaturgia ba-
sarabeană, dar bine că această piesă a mea 
a ajuns la public, ca spectacol radiofonic. 
Mulțumesc echipei Teatrului la Microfon”, 
afirmă autoarea piesei, Irina Nechit. 

Regia artistică îi aparține Luminiței Țîcu, 
regia muzicală și computerizată e semnată 
de Angela Titioi, iar Ludmila Alexei e pro-
ducătorul spectacolului, tot ea semnând 
adaptarea radiofonică. 

„Cu acest spectacol am debutat la radio, 
secțiunea teatru la microfon. Pentru mine 
a fost o colaborare importantă, pentru că 
am abordat dramaturgia contemporană 
autohtonă. Considerăm extrem de impor-
tant acest segment în mișcarea teatrală, 
sunt atâția oameni la sute de kilometri, 
atâția oameni care nu au posibilitatea 
să vină la teatru, or, teatrul la microfon 
le face viața mai frumoasă. „Simona și 
arhitectul” e un spectacol la care am lu-

crat cu multă pasiune și cu mult interes”, 
mărturisește regizoarea spectacolului, 
Luminița Țîcu. 

Interpreta rolului principal, cel al 
Simonei, foarte tânăra actriță Ana-Sia Că-
răuș, a spus la discuția de după spectacol: 
„Am avut posibilitatea să particip pentru 
prima dată într-un spectacol radiofonic, 
am acumulat o experiență irepetabilă, de 
nedescris, și cred că o să mă ajute foarte 
mult pe parcursul anilor, în domeniul ac-
toriei. Chiar m-am îndrăgostit de teatrul 
radiofonic”. 

Rolurile din spectacol sunt interpretate 
de Ana-Sia Cărăuș (Simona), Alexandru 
Pleșca (Bogdan), Olga Guțu-Cucu (mama 

Simonei), Iurie Focșa (Dorin), Valentin 
Zorilă (Bernardazzi), Ecaterina Mardari 
(Barbara), Petru Oistric (instalatorul Vir-
gil), Draga-Dumitrița Drumi Focșa (Feia).

„Să asculți teatru radiofonic este cu 
totul altceva decât să privești un specta-
col pe scenă. Emoțiile, senzațiile mi s-au 
întipărit în suflet. Mi se deschide o optică 
nouă asupra artei teatrale”, mărturisește 
una din spectatoare, Valeria Mihailachi.  

Amintim că piesa „Simona și Arhitec-
tul”, producție a Radio Moldova a fost 
premiată la Gala Teatrului Radiofonic 
2019 și nominalizată la Gala UNITEM. 

Ludmila Hițuc

„Simona și Arhitectul”, un spectacol radiofonic apreciat de public

foto: Tânăra actriță Ana-Sia Cărăuș, inter-
preta rolului principal din spectacolul radio-
fonic „Simona și Arfitectul”, radio Moldova

și pe scena Teatrului Național 
din Chișinău”.

Directorul artistic al Naționalu-
lui de la Iași, Daniel Busuioc, critic 
de teatru și film, afirmă: „Teatrul 
Național din Iași e primul teatru 
național românesc. Ne bucurăm 
că a fost posibil să se desfășoare 
această Reuniune, toamna aceas-
ta, pentru că anul trecut am fost 
văduviți de acest festival. Sperăm 
că publicul din Chișinău va apre-
cia spectacolele aduse de la Iași, 
mai ales că în „Orașul cu fete săra-
ce” este o vorba de o poveste care 
se petrece în Basarabia. Spectaco-
lul este realizat după nuvelele lui 
Radu Tudoran, transpuse scenic 
de Radu Afrim. E un spectacol 
emoționant și copleșitor”. 

Subliniem că una dintre eroi-
nele din „Orașul cu fete sărace” 
este Diana Vieru, o actriță de 22 
de ani, născută la Strășeni, în 
R. Moldova. A studiat teatru la 
Universitatea Națională de Arte 
„George Enescu” din Iași. A câș-
tigat Premiul pentru cel mai bun 
rol secundar feminin la Gala Pre-
miilor UNITER 2021.

Reuniunea Teatrelor Naționale 
continuă. Felicitări organizatori-
lor pentru această sărbătoare a 
artei scenice, a culturii românești.

Irina NECHIT

Scenă din spectacolul „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei Vișniec, 
în regia lui Cristian Hadji-Culea, montat în premieră la TNME

Secvență din spectacolul „Orașul cu fete sărace” de Radu Tudoran, 
în regia lui Radu Afrim, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași
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Focus Ion Sapdaru și o 
retrospectivă Lucian Bratu, 
la ZFR Chișinău

Un focus de trei filme dedicat actorului 
român de origine basarabeană,  Ion 
Sapdaru, două pelicule clasice ale 
regizorului Lucian Bratu, un film pentru 

copii și mai multe scurtmetraje studențești din 
arhiva UNATC completează programul celei 
de-a șaptea ediții a Zilelor Filmului Românesc 
la Chișinău (ZFR), care va avea loc între 7 și 10 
octombrie.

Ion Sapdaru, unul din actorii 
reprezentativi ai Noului Cinema 
Românesc, va fi invitatul special 
al ediției din acest an a ZFR Chiși-
nău, care revine la Cinema Odeon, 
cu proiecții cu intrare liberă.

ZFR îi dedică lui Ion Sapdaru 
un focus de trei filme. În „Berli-
ner” (2020, regia Marian Crișan), 
care va fi proiectat la gala de des-
chidere, actorul joacă un politi-
cian pe care campania electorală 
îl prinde blocat într-un orășel de 
provincie, unde este găzduit de 
un localnic.

Celelalte titluri din secțiunea 
Focus sunt două filme clasice ale 
Noului Val, premiate la Festivalul 
de la Cannes. În filmul care l-a 
făcut cunoscut în cinematografia 
română, „A fost sau n-a fost?” 
(2006), debutul regizorului Cor-
neliu Porumboiu, Ion Sapdaru 
interpretează un profesor de is-
torie din Vaslui, care este invitat, 
alături de un pensionar, într-o 
emisiune a unei televiziuni loca-
le pentru a răspunde unei între-
bări esențiale: A fost sau n-a fost 
Revoluție în orașul lor? Pentru 
acest rol, actorul a fost premiat 
la Gala Gopo.

În „California Dreamin` 
(Nesfârșit)” (2007), al regre-
tatului regizor Cristian Nemescu, 
Ion Sapdaru joacă un primar din-
tr-un sat unde, în timpul războ-
iului din 1999 din fosta Iugosla-
vie, șeful de gară oprește un tren 
NATO cu echipament militar 
păzit de soldați americani, care 
traversează România fără acte de 

transport, dar având aprobarea 
verbală a guvernului român.

Născut în 1961 la Doroțkaia, în 
Republica Moldova, Ion Sapda-
ru este actor, regizor de teatru și 
dramaturg. A absolvit în 1983 In-
stitutul de Teatru de la Chișinău, 
apoi, în 1989, VGIK din Moscova. 
Este stabilit de mai mulți ani la 
Iași, unde are o bogată activitate 
teatrală la Teatrul Național, pre-
cum și o activitate didactică. S-a 
afirmat pe marele ecran în speci-
al în filme semnate de regizori ai 
Noului Cinema Românesc, cum 
ar fi Corneliu Porumboiu, Cris-
tian Nemescu, Cristian Mungiu 
sau Radu Muntean. Filmografia 
sa cuprinde până acum peste 30 
de titluri. 

O altă secțiune tradițională a 
ZFR este Retro, dedicată filmelor 
clasice din cinematografia româ-
nă. Ediția din acest an îi aduce un 
omagiu regizorului Lucian Bra-
tu (1924-1998), prin includerea în 
program a celor mai importante 
două filme ale sale, „Un film cu o 
fată fermecătoare” (1966), care 
o are în rolul central pe Margareta 
Pâslaru, și „Angela merge mai 
departe” (1981), unde interpreta 
principală este Dorina Lazăr.

„Un film cu o fată ferme-
cătoare”, o peliculă emblematică 
a anilor `60, are în prim-plan o 
tânără care a picat examenul la 
teatru și își folosește farmecul per-
sonal pentru a dovedi că poate fi 
actriță. Astfel, ea încearcă să se 
apropie de mai mulți bărbați: un 
regizor de filme publicitare, un 

inginer descoperit la întâmplare 
în cartea de telefon și un regizor 
secund.

Despărțită de un soț alcoolic și 
violent, protagonista din „Angela 
merge mai departe” este o șofe-
riță de taxi care duce o existență 
banală și ale cărei puține eveni-
mente țin de relația cu oamenii 
care i se urcă în mașină, în calitate 
de clienți. La un moment dat, ea 
întâlnește un muncitor petrolist, 
venit în București, pentru spe-
cializare. Cei doi se căsătoresc, 
deși bărbatul urmează să plece 
pentru trei ani în India, la lucru, 
iar Angela nu-l poate urma.

Din program nu putea lipsi o 
proiecție dedicată copiilor. Micii 
cinefili, dar și părinții lor vor putea 
vedea „Străjerii” (2018, r. Liviu 
Mărghidan), un film de aventuri 
despre peripețiile unor copii aflați 
în vacanță într-o tabără. 

ZFR continuă în acest an și par-
teneriatul de tradiție cu Universi-
tatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Caragiale” 
din București, prin proiectarea la 

AMTAP a două calupuri de scurt-
metraje din istoria UNATC, resta-
urate în cadrul unui proiect recent, 
intitulat „Arhiva activă”. Studenții 
de la Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice din Chișinău, dar 
și publicul larg vor avea șansa să 
descopere scurtmetraje studențești 
din perioada ̀ 60-`80, unele fiind 
realizate de mari regizori precum 
Mircea Daneliuc, Dan Pița, Radu 
Gabrea sau Mircea Veroiu.

Mai multe informații sunt dis-
ponibile pe pagina de Facebook 
a Zilelor Filmului Românesc la 
Chișinău.

Proiecțiile se vor desfășura cu 
respectarea regulilor de protecție 
sanitară impuse de autorități.

Zilele Filmului Românesc la 
Chișinău sunt un eveniment orga-
nizat de Asociația Cineaștilor In-
dependenți „Alternative Cinema” 
din Republica Moldova și casa de 
producție Rova Film din România.

Acest proiect este reali-
zat cu sprijinul Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, Departamen-

tului pentru Relația cu Republica 
Moldova, Centrului Național al Ci-
nematografiei din Republica Mol-
dova, Institutului Cultural Român 
„Mihai Eminescu” la Chișinău și 
Uniunii Cineaștilor din România.

Parteneri: Arhiva Națională 
de Filme din România, Moldova 
Film, Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
(UNATC) „Ion Luca Caragiale” de 
la București, Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Repu-
blica Moldova.

Sponsori: Asociația Investi-
torilor din România în Republica 
Moldova, Lucru Manual Moldova, 
Symbol Media, Idegraf, HaiKuTa-
Ta, Raquette.

Parteneri media: Jurnal TV, 
TVR Moldova, Moldova 1, Reali-
tatea TV, RLive, RLiveTV, Bani.
md, Noroc TV, Radio Chișinău, 
Radio Noroc, Diez, Moldova.org, 
Agora, „Ziarul de Gardă”, „Gazeta 
de Chișinău”, „Ziarul Național”, 
Deschide.md, Thewoman.md, 
Unimedia, Ea.md, Moldpres, 
Observatorul.

Centrul Cultural German Akzente/Go-
ethe-Zentrum Chișinău, în parteneriat cu 
Goethe-Institut București, Goethe-Institut 
Atena și Teatrul fără Nume invită toți iubi-
torii de film la „Zilele Filmului German“, 
ediția 2021. 

Evenimentul va fi organizat în perioada 
23-25 septembrie curent. Programul ediției 
din acest an include șase noutăți cinema-
tografice de succes: cinci filme artistice 
și unul documentar, realizate între anii 
2018-2020. 

Aparținând unor tineri, însă foarte 
promițători regizori germani, precum ar 
fi Mariko Minoguchi, Alireza Golafshan, 
Erik Schmitt, Hüseyin Tabak, dar și unor 
consacrați producători de film precum este 
Andreas Goldstein, filmele acestei ediții vor 

impresiona spectatorul, în primul rând, 
prin tematica lor: relații interpersonale, 
deznădejde, luptă pentru afirmare, dar 
și aspecte istorice împletite cu povești de 
dragoste. 

Astfel, prin intermediul producțiilor 
„Adam și Evelyn”, „Peștii de aur”, „Cleo”, 
„Sfârșitul meu. Începutul tău”, „Gipsy Qu-
een”, toate cu subtitrare în limba română, 
spectatorii își vor putea crea o impresie 
despre evoluțiile recente din cinemato-
grafia germană. Una din surprizele eveni-
mentului va fi pelicula „Gipsy Queen”, cu 
românca Alina Șerban în rolul principal. 
Documentarul „Beuys”, realizat de către 
Andres Veiel, este dedicat unuia dintre 
cei mai influenți și controversați artiști 
germani ai secolului XX, Joseph Beuys 

(1921–1986), a cărui artă a fost comparată 
de unii critici cu cea a expresioniștilor 
germani, atât pentru calitățile sale obse-
sive și neliniștitoare, cât și pentru legă-
tura dintre revoluția artistică și revoluția 
socială. Documentarul va fi prezentat cu 
subtitre în limba engleză. 

Accesul la proiecții va fi permis în limita 
locurilor disponibile cu respectarea regu-
lilor stabilite de către Comisia Națională 
de Sănătate Publică. Locația evenimentu-
lui: Teatrul Ginta Latină, str. Sfatul Țării 
18, etajul 2, Sala Mică. Pentru informații 
și detalii ne puteți contacta la: +373 22 
237660; +373 60835960 sau info@ak-
zente.md. https://www.facebook.com/
events/195075685988170/?active_tab=-
discussion 

PROGRAMUL ZILELOR FILMULUI 
GERMAN 2021 

24.09.2021 
ora 16:00 „Cleo”. Regie: Erik Schmitt, 

Germania 2017-19, 101 min., dramă. 
ora 18:00 „Dein Ende. Mein Anfang.” 

(Sfârșitul meu. Începutul tău.). Regie și 
scenariu: Mariko Minoguchi, Germania 
2018-19, 111 min., film de dragoste, dramă. 
Film de debut. 

25.09.2021 
ora 16:00 „Beuys”. Regie: Andres Veiel, 

Germania 2017, 107 min., film documentar 
ora 18:00 „Gipsy Queen”. Regie și sce-

nariu: Hüseyin Tabak, cu Alina Șerban, 
Germania, Austria, 2019, 117 min., dramă.

Suntem invitați la „Zilele Filmului German”, ediția 2021

California dreamin
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1 ANRM, F. 3305, inv. 2, d. 5, fila 
113.  
2 ANRM, F. 3305, inv. 2, d. 7, f. 
136-137. 
3 Ibidem, f. 161. 
4 ANRM, F. 3305, inv. 2, d. 11, fila 
78-80 
5 Ibidem, fila 99.

F I L E  D E  I S T O R I E

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Biserica Catolică din RSSM: 
Documente (II)

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 își aveau patronii în 
interiorul URSS.

Cu vreo jumătate de an până la 
apariția Decretului Congregației 
Sfintei Cancelarii a Vaticanului 
despre excomunicarea din bise-
rică a tuturor catolicilor comu-
niști și a simpatizanților acestora 
(1949), colonelul de miliție, șeful 
miliției orășenești Chișinău, Paș-
cenko, a primit o scrisoare oficială 
de la împuternicitul Consiliului 
pentru cultele religioase pentru 
RSSM, S. Deseatnikov. Acesta 
scria: „Pentru a completa conți-
nutul scrisorii noastre nr. 11-189 
din 20.12.1948, vă comunic că 
slujitorului cultului, preotului 
Lendzan C.I., i s-a refuzat în-
registrarea și primirea la lucru 
în calitate de episcop la biserica 
catolică din Chișinău.

În concluzie, rog să dați dis-
poziție șefului secției 4, miliție, a 
raionului Stalin din or. Chișinău, 
ca numitului să-i fie anulată viza 
de reședință și dreptul de a locui 
în or. Chișinău.”1

De la un exemplu de colaborare 
a împuternicitului cu miliția tre-
cem la un exemplu de colaborare a 
împuternicitului cu KGB-ul. Este 
vorba de o scrisoare informati-
vă a împuternicitului S. Kolesnik 
adresată ministrului Securității 

de Stat a RSSM, I.L. Mordoveț:
„În baza informațiilor de care 

dispunem, preotul bisericii cato-
lice din Chișinău, Chodanionek, 
are în ultimul timp un interes ac-
centuat pentru diferite călătorii 
prin orașele Uniunii Sovietice, 
motivând acest lucru cu expli-
cații neîntemeiate. De exemplu, 
în 1951, Chodanionek a plecat 
la Odesa pentru a se spovedi, și 
tot în acest scop a vizitat orașele 
Cernăuți și Lvov. În același an, el 
a călătorit în Lituania după baga-
je, iar altă dată a vizitat Moscova 
în cadrul unei excursii. În luna 
septembrie 1951, a petrecut-o 
pe mama sa până la Breansk. El 
a stabilit relații cu comunitatea 
romano-catolică din s. Murafa, 
regiunea Vinița, care l-a invitat ca 
preot la biserică. El are de gând să 
deservească prin cumul și biserica 
din localitatea Murafa, obținând 
în felul acesta posibilitatea de a se 
deplasa legal prin diferite orașe. 
Aceste deplasări sunt tendenți-
oase și banale. Comunic acestea 
pentru a vă informa.”2

Dacă e să credem scrisorii 
secrete adresate președintelui 
Consiliului de Miniștri al RSS 
Moldovenești, Scurtul M.V., și 
secretarului CC al PC(b) al Mol-
dovei, Tcaci D.T., din partea îm-
puternicitului S. Kolesnik, la 1 
august 1952, numărul credincio-
șilor romano-catolici din RSSM 
constituia 4000 de oameni3. În 
comparație cu anul 1948, numărul 
credincioșilor catolici a crescut 
cu o mie de persoane. Din aceste 
motive legate de activizarea cleru-
lui și a sectelor din RSSM, preșe-
dintele Consiliului de Miniștri al 
RSSM, A. Diordița, a semnat la 6 
aprilie 1959 un document calificat 

strict secret, care a fost adresat 
tuturor președinților executivelor 
raionale și orășenești ale deputa-
ților oamenilor muncii. 

Considerând respectivul do-
cument o dovadă de exprimare 
a puterii totalitare sovietice îm-
potriva credincioșilor, vom cita 
câteva secvențe din documentul 
nominalizat drept dovadă a ateis-
mului violent: 

„În scopul persecutării acți-
unilor ilegale din partea cleru-
lui, bisericanilor și sectanților, 
Consiliul de Miniștri al RSSM vă 
propune:

1. Să fie interzisă desfășurarea 
oricăror adunări ale credincioși-
lor în afara bisericilor și caselor 
de rugăciuni.

2. Să fie interzisă construcția 
unor noi biserici și case de rugă-
ciuni, precum și reparația și re-
stabilirea bisericilor și caselor de 
rugăciuni închise și dezactivate.

3. Să fie oprită colectarea mij-
loacelor bănești și materiale pen-
tru orice necesități religioase prin 
mersul din casă în casă.

4. Să nu fie permise slujbele 
religioase în spațiul bisericilor 
și caselor de rugăciuni neactive 
și închise.

5. Să fie interzisă colectarea 
semnăturilor de la populație sub 

diferite demersuri privind des-
chiderea bisericilor și caselor de 
rugăciuni.

7. Să fie oprită instalarea cru-
cilor în localități, la fântâni, la 
răscruci de drumuri, în câmp și 
în gospodării particulare.

8. Să nu fie permise procesiu-
nile cu crucea pe câmpii, în locali-
tăți (în afară de înmormântări), la 
izvoare, fântâni și râuri, inclusiv 
acasă la credincioși, dacă aceștia 
nu i-au invitat.

9. Să fie interzisă participarea 
în corurile bisericești și în diferite 
proceduri religioase din biserici 
și case de rugăciuni a copiilor de 
vârstă școlară.

10. Să fie interzisă mănăstirilor 
folosirea în gospodăria monastică 
a muncii salariate și primirea în 
mănăstiri a adolescenților.

11. Să fie oprită predarea reli-
giei atât copiilor, cât și populației 
mature în instituțiile de stat, în 
organizațiile obștești și în casele 
particulare ale populației.

12. Să nu le fie permisă per-
soanelor particulare confecționa-
rea a tot felul de obiecte de cult 
– cruciulițe, icoane și altele, și 
vânzarea lor la piață sau printre 
credincioși.

13. Să fie verificate periodic 
documentele clerului privind 

dreptul de a sluji în biserici și case 
de rugăciuni. De asemenea, să fie 
controlată legalitatea funcționării 
comunității religioase.

Consiliul de Miniștri al RSSM 
vă ordonă să duceți o luptă ho-
tărâtoare împotriva procurării 
ilegale de către comunitățile re-
ligioase și de către mănăstiri a 
materialelor de construcții, au-
tomobilelor, inventarului și altui 
utilaj de la organizațiile comerci-
ale de stat și cooperative.

În toate cazurile cei care se fac 
vinovați să fie trași la răspundere 
aspră.”4

O metodă de luptă a autorită-
ților sovietice din RSSM împotri-
va credincioșilor era închiderea 
locașurilor sfinte sub diferite 
pretexte.

Un astfel de pretext este pre-
zent în documentul următor:

„Împuternicitului Consiliului 
privind cultele religioase... pentru 
RSSM, tov. S.L. Kolesnik, 

29 octombrie 1959 
 În or. Bălți există o biserică 

catolică poloneză, situată pe stra-
da Hotin colț cu Sadovaia, lângă 
parcul orășenesc. Potrivit datelor 
furnizate de membrul cârmuirii 
bisericești, cet. Șanaițev Borislav 
Franțevici, care se ocupă de tre-
burile bisericii, sunt înregistrați 
circa 500 de oameni, iar după 
datele noastre – 150 de oameni, 
în numărul cărora se includ și 
raioanele de nord ale Moldovei.

Din informația lui, biserica 
este vizitată de 15-20 de oameni, 
iar după datele deținute de noi – 
de 3-5 locuitori ai orașului.

Bazându-ne pe cele expuse, 
ținând cont de numărul mic al 
vizitelor credincioșilor și de ne-
cesitatea de a deschide instituții 
social-culturale suplimentare în 
oraș, Vă rugăm să închideți exis-
tenta biserică catolică din orașul 
Bălți. 

Președintele executivului oră-
șenesc Bălți al deputaților oame-
nilor muncii, F. Cernii”5

Biserica romano-catolică din Bălți, construită în anul 1821, a fost distrusă în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Serviciile religioase au continuat până în 1962 în Biserica 

„Sfântul Grigore Luminătorul” din Bălți (Biserica Armenească)

Biserica „Sfinții Arhangheli” din municipiul Bălți, lăcaș de cult romano-catolic, a cărui 
construcție a început în anul 2000, fiind sfințit la 29 septembrie 2010

O metodă 

de luptă a 
autorităților 
sovietice din 

RSSM împotriva 
credincioșilor 
era închiderea 

locașurilor sfinte 
sub diferite 

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

„Am scrijelit cu unghii avide 
pereții continentelor”

În furtunile istoriei

România: Născut la Segarcea, 
jud. Dolj, în 2015, după Marea 
Unire familia se mută la Cahul, 
apoi, în 1920, la Chișinău, unde 
tatăl lui conduce „Casa Noastră”. 
La Râmnicul Sărat, Aldești, Băl-
țați, București – se mută cu traiul 
în urma transferului tatei. Absol-
vent al Facultăților de Drept și 
Filozofie-Litere ale Universității 
din București. Din 1933 face parte 
din cercul Gândiriștilor. Debut 
editorial în 1937.

Italia: Numit atașat de presă 
pe lângă Ambasada României la 
Roma, în iunie 1940 și rechemat 
în octombrie. 

Austria. Atașat de presă la 
Viena, din 1941. În 1942, închis 
de naziști, timp de 9 luni în la-
găre din Silezia, Austria și Italia, 
de unde este eliberat de trupele 
engleze în 1945. 

Italia: Octombrie 1945 – oc-
tombrie 1946 – un an la Assisi, 
împreună cu soția – cel mai fericit 
an al vieții sale. În februarie 1946, 
un „Tribunal al Poporului” din 
România comunistă îl condamnă 
pe Vintilă Horia la muncă silnică 
pe viață. La Milano întâlnește pe 
Eugen Coșeriu, pe atunci gaze-
tar și căsătorit cu o uruguaiană. 
Puțini ani după acea perioadă 
tulbure, „când toți ne căutam 
locul pe unde să ne întoarcem 
la perfecțiunea din noi”, Coseriu 
a emigrat la Montevideo, unde 
și-a început strălucita carieră de 
lingvist. 

Argentina:  Emigrează în Ar-
gentina: în 1948 era înscris pe 
o listă cu voiajul gratis. Aici se 
naște fiica sa Domnica, în 1952. 
Profesor de literatură română la 
Facultatea de Filozofie și Litere 
a Universității din Buenos Aires.

Spania: În 1953 se stabilește 
în Spania. Funcționar la un ho-
tel, reporter și curier literar, apoi 
profesor de literatură universală 
și contemporană la Școala Ofi-
cială de Jurnalism din Madrid. 
Susține cicluri de conferințe și 
prelegeri la numeroase univer-
sități din lume. Aici se naște 
Cristina.

Franța: Se stabilește în Fran-
ța, unde s-a aflat din 1960 până 
în 1964. Distins cu premiul Gon-
court în 1960, pentru romanul 

Dieu est ne en exil. Securitatea 
română, prin Mihai Ralea, îi con-
fecționează un dosar pentru a-l 
eticheta ca legionar, în urma unei 
campanii de denigrare de către 
stânga franceză, prin intermediul 
revistei L’Umanite.

Spania: 1965-1992. Între 
1979-1888 este profesor de lite-
ratură contemporană la Univer-
sitatea Catolică din Paris, filiala 
Madrid. Moare la Madrid, la 4 
aprilie 1992. 

Așa s-a născut în cunoaș-
tere: peste mări și țări de 
incertitudine.

În volumul de versuri Viitor 
petrecut, Madrid-Salamanca, 

1976, Vintilă Horia decanta în 
felul următor condiția de exilat 
a românilor din a doua jumătate 
a secolului XX:

„Ridicați chiverele și dați de 
veste:/ Eu, cel despământenit,/ 
Cel desprietenit,/ Cel desfăcut de 
suflarea mumei,/ De averile tru-
pului,/ De martorii sufletului,/ 
Dați de veste/ Că m-am născut  
în cunoaștere!/ Trecerea a fost 
cumplită, Ca de la moarte la via-
ță./ Întâi mi-au crescut aripi de 
ură,/ Lacrimi și tunete/ M-au 
ajutat să nu cad în pieire,/ Am 
scrijelit cu unghii avide/ Pere-
ții continentelor,/ Ca să mă țin 
de ceva,/ Am ajuns proprietar 
de limbi,/ Ca să dispun de bles-
teme pe toate graiurile,/ Am 
ajuns stăpân pe izvoare/ Până 
când mi-am văzut chipul/ Și am 
strigat către mine:/ Vai ție, înde-
părtătorule!/ Nu mai cunosc cu 
unghiile/ Ci las să-mi crească în 
auz/ Pomul cu roade de adevăr/ 
În măsura în care ne e dat/ A-l 
auzi în priviri.”

În prefața la prima antologie 
de poezie românească publica-

tă în exil (Buenos Aires, 1950), 
Vintilă Horia accentua ideea că 
abia după armistițiul din August 
1944 se poate vorbi în istorie de 
o emigrație românească, de un 
exod în masă care a dat naștere 
peste hotarele Țării unui micro-
cosm românesc, reprezentând, cu 
destulă fidelitate, trăsăturile ca-
racteristice ale macrocosmosului 
originar. „O lume românească a 
luat naștere în câțiva ani în afara 
spațiului românesc”, subliniază 
și Mihaela Albu.

Începutul a fost în Italia, la 
Assisi, unde scria că „Occidentul 
în sine e opera sfinților și a poe-
ților, de la celți încoace. Însă în 
Italia s-a păstrat ceva din acest 
fel de sfințenie, foarte apropiată 
de cotidian, de simplitate... Un an 
întreg de desfaceri și despărțiri, 
dar și de regăsiri, întregiri și co-
municare cu ceva din mine care, 
altfel, n-ar fi îndrăznit niciodată 

să iasă deasupra... Era o reînnoire 
care mă întorcea metamorfozat 
la origini, cu o întărire lentă și 
sigură a tuturor legăturilor fun-
damentale... Era a doua naștere 
pe tărâmul celălalt, al exilului, 
care se constituia cu încetul în-
tr-un teritoriu animic, care se 

despărțea pe nesimțite de con-
tinentul originar (probabil pentru 
totdeauna), însă ducea cu el către 
cine știe ce spații necunoscute tot 
ce fusesem de la început”.

La Buenos Aires, o dată pe 
săptămână se întâlnea cu in-
telectuali români. „Duceam cu 
noi, ca niște melci culturali, 
casa noastră originară, oriunde 
ne aflam răspândiți pe suprafa-
ța pământului. Viața culturală 
românească începea să ia ființă, 
în această nouă condiție, scoasă 
din țâțâni”. Dar „Polemizam cu 
destinul... Tânjeam după Europa, 
ca după un paradis pierdut”.

La Madrid își revenea la via-
ță, „după un interludiu petrecut 
undeva departe, pe alt tărâm”, 
după războiul care făcuse jumăta-
te din Europa „un teritoriu fune-
bru, aruncat dincolo de frontiera 
vieții normale”. „Cam tot ce am 
scris în proză, între anii 1953 și 

1956 au fost dări de seamă asupra 
condiției de exilat”. 

Pe baza experiențelor proprii 
făcea caracteristici europenilor 
– ca unor „intermediari, ca unor 
îngeri situați între omul unei anu-
mite națiuni și rest”: „Germanul 
e complicat, francezul e distant, 
spaniolul e complexat de propria 
grandoare și decadență, în timp 
ce italianul e sincer și autentic, 
prietenos și fără pretenții”.

Timpul și spațiul exilului 
în memoria nocturnă 

Avea parte de reconstituiri 
nocturne, ce nu reflectau orașe-
le reale prin care se reținuse un 
timp și cărora numai memoria 
diurnă le-a rămas fidelă. Scria: 
„La Viena nu prea m-am visat, 
și limba germană mi se ștergea 
căte puțin din memorie”. Amin-
tiți-vă ce spunea Cioran înainte 
de moarte: „Nu pot visa decât în 
limba română”.

Iarăși din Memoriile lui Vin-
tilă Horia: „După atâtea lecturi 
și peregrinări, aveam o imagine 

întreagă despre fiecare secol în 
parte. Nu-mi găseam locul în 
niciunul. Începusem o căutare 
care abia la Madrid avea să-și 
afle un popas, un fel de întoar-
cere în România prin Castilia, 
însă care avea să treacă încă prin 
multe spații, peste mări și țări 
de incertitudine”. Ieșeam din 
prima mea formație româneas-
că, concentrată în literatură, și, 
fără să știu, cercetam orizonturi 
pluridisciplinare al căror înțeles 
îmi scăpa atunci, însă care după 
stabilirea la Madrid și mai ales 
după 1964, mi-au devenit ade-
vărate izvoare de permanență”. 
Despre nostalgia spațiului pier-
dut, România, tot prin vis:

„Pe ape doar pământu-mi voi 
atinge./ De știre c-am ajuns vor 
da hingherii,/ Pe malul unde-n 
limitele verii/ Ţara din ev încet, 
încet se STINGE./ Vor căuta cu-o 
funie să separe/ Omul de vis, sau 
poate chiar cu-o sabie./ Eu voi 
scăpa în aer ca o vrabie/ Deprin-
să la-nvoieli fără hotare./ Ci sus 
pe Râmnic voi afla ieșire,/ Cu 
ochii-nchiși voi regăsi portretul/ 
Acelor locuri unde ieri poetul/ 
Punea-ntr-un vers menita re-
venire.

Pe ape-aștept pământu-mi 
să-mi revină.../ De știre da-vor 
mâine corăbierii/ Pe malul un-
de-n limitele serii/ Țara din vis 
visează cum învie.”

„Pentru a supraviețui fără să-
mi pierd mințile de durere am 
hotărât, cu mulți ani în urmă, să 
lărgesc frontierele țării mele și să 
consider Europa ca pe o patrie 
mare”, susținea Vintilă Horia 
într-un interviu publicat în zi-
arul spaniol Arriba în 1966. În 
același an scriitorul subliniază 
în al său Jurnal al unui țăran de 
la Dunăre, că una din cele două 
baze spirituale ale operei sale este 
exilul, cealaltă dragostea.

Daniel Rops, membru al Aca-
demiei Franceze, îl situa prin-
tre cei care, scriind într-o limbă 
care nu-i a patriei lor, au devenit 
maeștri. Vintilă Horia explică: 
„Dominarea unei limbi străine s-a 
transformat pentru mine într-un 
fel de tehnică de anulare a unui 
destin de blestem” (Correro de 
Andalucia”, 1969).  

În eseul Prezența mitului V. 
Horia definește romanul ca o teh-
nică simbolică a cunoașterii. Her-
mann Broch, numind romanele 
sale „simbolico-culturale” sau 
„poliistorice”, constata că „tema 
recurentă în eseurile și memoriile 
horiene este conflictul intelectua-
lului cu timpul său și consecințele 
acestui conflict: diverse tipuri 
de exil. Exilul horesian devine 
simbol al condiției umane. Spre 
deosebire de romanele lui Paul 
Goma și Milan Kundera, unde 
apare exilatul din Europa de Est, 
la el conceptul de exil dobândește 
o densitate semnificativă: proto-
tipul exilatului este ființa umană 
exilată din Paradis. Pentru acest 
salt în cunoaștere, chiar a meritat 
premiul Goncourt.

În anul omagial al păstoririi românilor din 
afara României, experiența unui mare 
român din exil, Vintilă Horia (foto), ar 
putea să fie o lecție pentru cei care-și 

părăsesc prea ușor țara.

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Nina NEGRU

„Pentru 

a supraviețui fără 
să-mi pierd mințile 

de durere am 
hotărât, cu mulți 
ani în urmă, să 

lărgesc frontierele 
țării mele și să 

consider Europa ca 
pe o patrie mare”.
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Cum să îi oferim copilului nostru 
imunitatea de care are nevoie?

Este bine cunoscut faptul că, 
atunci când încep școala și intră 
în colectivitate, copiii se îmbolnă-
vesc mai des, este lesne de înțeles 
că riscul de contaminare este mai 
mare, astfel că doar copiii cu un 
sistem imunitar echilibrat vor face 
față cu brio perioadelor cu viroze.

Cum funcționează 
sistemul imunitar?

Sistemul imunitar este pro-
gramat să identifice în organism 
infecții, boli sau răni, pentru ca 
ulterior să le vindece. Este un 
sistem complex care luptă împo-
triva factorilor dăunători. Odată 
ce sistemul imunitar identifică o 
neregulă, se declanșează un răs-
puns imun, care are scopul de a 
restabili funcționarea normală a 
organismului. Astfel, atunci când 
ne îmbolnăvim, simptomele re-
simțite sunt un semn al faptului că 
organismul luptă împotriva infec-
țiilor sau virusurilor, declanșând 
răspunsul imun.  

Este foarte important ca siste-
mul imunitar să fie în echilibru 
deoarece un sistem imunitar prea 
puternic poate dăuna organismu-
lui cum și un sistem imunitar slă-
bit dăunează. Diferența dintre o 
persoană cu sistem imunitar echi-
librat și una cu un sistem imunitar 

slab este dată de stilul de viață și 
de obiceiuri, astfel cele mai be-
nefice obiceiuri sunt: spălatul pe 
mâini, evitarea atingerii feței, o 
dietă echilibrată și bogată în nu-
trienți, un somn sănătos, sportul, 
vaccinarea împotriva virusurilor, 
controlarea nivelului de stres și 
suplimentele alimentare pentru 
combaterea dezechilibrelor și 
susținerea sistemului imunitar.

În ceea ce privește suplimen-
tele alimentare, sunt îndelung 
dezbătute argumente pro și con-
tra. Iar pentru o alegere corectă 
trebuie identificate tipurile de 
suplimente, compoziția și mo-
dul lor de acțiune. Pentru a ne 
da seama de ce anume are nevoie 
copilul nostru trebuie să fim atenți 
la câteva aspecte. Stilul de viață, 
nivelul de stres și germenii la care 
este expus organismul joacă un 
rol extrem de important pentru 
întărirea imunității deficitare.

Așa că trebuie să analizăm cât 
de des răcește copilul, în ce peri-
oade din an răcește, care este ruti-
na lui zilnică, care este alimentația 
lui, ce, cât și când mănâncă și mai 
ales cum se prezintă sistemul lui 
digestiv?  Prin această întrebare 
am atins elementul esențial pen-
tru ca imunitatea copilului tău să 
fie echilibrată!

Sistemul digestiv este respon-

În contextul pandemiei, un sistem imunitar 
echilibrat este mai important ca niciodată. 
Astfel, susținerea sistemului imunitar este o 
idee de care sunt preocupate din ce în ce mai 

multe persoane, în special pentru copii, deoarece 
sănătatea copilului tău este cea mai importantă.

sabil în mare măsură pentru sănă-
tatea și echilibrul întregului orga-
nism, aici fiind localizat „cel de-al 
doilea creier”, această afirmație 
fiind recent implementată și studi-
ată in tratatele de gastroenterolo-
gie. Sistemul digestiv influențează, 
controlează și reglează un mare 
număr de procese biologice care 
alcătuiesc viața unui organism să-
nătos. Echipat cu propriile reflexe 
și simțuri, cel de-al doilea creier 
poate controla comportamentul 
tubului digestiv independent de 
creier. Acest mic creier, în conexi-
une cu cel mare, determină parțial 
starea noastră mentală și joacă un 
rol important în evoluția anumitor 
afecțiuni. Așadar, dați o mai mare 
atenție alimentației întrucât aceas-
ta ar putea să ne influențeze mai 
mult decât am fi crezut!

Astfel, pe scurt, putem conclu-
ziona ca imunitatea este în strânsă 
legătură cu sistemul digestiv, cu 
microbiota și cu stresul.

Ce putem face ca să îi oferim 
copilului nostru imunitatea de 
care are nevoie? Răspunsul este 
simplu: avem grijă să aibă un sis-
tem digestiv sănătos astfel:

I. Alimentația este cheia, astfel 
alimentele sănătoase, fructele, 
legumele, apa și orele regulate 
de masă sunt un prim pas. Însă 
nu doar ingerarea lor este im-
portantă, ci digestia și absorbția 
nutrienților finalizează procesul 
de alimentație, astfel ajungând în 
sânge nutrienții esențiali pentru 
sistemul imunitar. Însă cum îți 
dai seama dacă acest proces este 
finalizat corect sau nu? Tranzi-
tul intestinal poate fi un răspuns, 
astfel dacă aveți copilași care sunt 
constipați sau au scaune moi, fla-
tulență, dureri de burtică și lipsa 
apetitului, înseamnă că ceva nu 
merge corect și aceasta poate fi 
cauza îmbolnăvirilor și a imuni-
tății sale precare.

Să resetezi obiceiurile alimen-

tare și întregul proces digestiv 
poate fi dificil, mai ales în cazul 
unui copil, însă nu imposibil. 
Pentru început este important 
să fie ales un orar alimentar fix 
și selectate alimentele permise și 
nepermise. Apoi putem apela la 
suplimente alimentare din plante 
pentru a repara dezechilibrele din 
interior.

II. Combaterea stresului – al 
doilea mare factor care afectează 
imunitatea copiilor. Însă modul 
cum percep ei întâmplările din 
jurul lor reprezintă factori majori 
de stres și dezechilibru emoțional. 
Astfel, ei sunt stresați la începutul 
scolii când vacanța s-a terminat 
și rutina se schimbă, de apariția 
temelor și a examenelor, de vreo 
profesoară severă sau chiar de 
antipatiile dintre colegi. Așa se 
explică incidența crescută de îm-
bolnăviri în mod special la început 
de an școlar.

saptamanamedicala.ro

Ața dentară sau dușul bucal – ce să alegem?
O igienă orală corectă nu poate fi obținu-

tă dacă nu folosim și metode auxiliare peri-
ajului dentar. Prin perierea dinților de două 
ori pe zi se obține o igienă satisfăcătoare 
a cavității bucale, însă de multe ori zonele 
cele mai expuse cariilor și îmbolnăvirilor 
parodontale sunt neglijate prin folosirea 
exclusivă a periuței de dinți.

În acest sens, de-a lungul timpului s-au 
inventat numeroase instrumente menite să 
asigure curățarea eficientă a acestor zone 
(treimea cervicală a dinților, spațiile in-
terdentare, spațiile subgingivale). Printre 
ele se numără periuțele interdentare, ața 
dentară cerată și dușul bucal, ultimele două 
fiind cele mai facile și cele mai des folosite.

Ce este și cum se utilizează 
ața dentară?

Ața dentară este frecvent confecționată 
fie din mai multe filamente de nailon sau 
mătase, fie dintr-un singur filament de 
plastic sau cauciuc. Aceasta poate avea la 
suprafața ei diferite substanțe antimicro-
biene, precum povidon-iodină (Betadină) 
sau triclosan. 

Curățarea interdentară prin intermediul 
aței dentare este o necesitate zilnică, fiindcă 
placa bacteriană neîndepărtată este direct 
responsabilă de îmbolnăvirile parodonțiului 
și de apariția cariilor. Se recomandă ca ața 
dentară să fie utilizată înainte de periajul 

dentar, pentru a permite agenților activi din 
componența pastelor de dinți să acționeze 
și în aceste spații. Alte opinii referitoare 
la momentul ideal pentru folosirea aței 
dentare marșează spre utilizarea acesteia 
după periajul dentar, pentru a îndepărta 
întâi majoritatea resturilor alimentare. 

Lungimea ideală a aței dentare pentru 
curățarea dinților este de 45 de centime-
tri. Folosirea corectă a acesteia cuprinde 
câteva etape:

Înfășurarea capetelor aței dentare de 
degetele mijlocii;

Prinderea aței dentare între degetele 
mari și arătătoare;

Introducerea aței dentare în spațiile 
interdentare prin mișcări laterale;

Curățarea suprafețelor dentare prin 
mișcări verticale. 

Avantajele și dezavantajele
aței dentare

Principalul avantaj al folosirii ațelor den-
tare este eficiența cu care placa dentară este 
îndepărtată. Lustruirea suprafețelor denta-
re prin acest proces, împreună cu acțiunea 
substanțelor active, îngreunează procesul 
ulterior de recolonizare bacteriană. În plus, 
prin curățarea spațiului subgingival se ob-
ține și o masare a țesuturilor gingivale.

Ața dentară, însă, nu este lipsită de 
riscuri. Principalul dezavantaj al acesteia 

este reprezentat de traumatismele posibile 
de la nivelul papilei dentare și al gingiei, 
rezultate în cazul unei presiuni exagerate. 
Dacă ața dentară nu se introduce în spațiul 
interdentar prin mișcări laterale, ci apăsând 
pe ea în direcția gingiei, aceasta poate leza 
țesuturile moi în care se oprește. 

În cazul în care astfel de probleme sunt 
întâmpinate, se pot folosi alternative ale 
aței dentare clasice, precum floss holders, 
ce fixează ața dentară între două brațe și 
se folosesc prin intermediul unui suport, 
pentru a ușura curățarea și a diminua efec-
tele nedorite. 

Despre dușul bucal

Dușul bucal, denumit și irigator oral, 
este un dispozitiv ce îndepărtează placa 
dentară prin pulsarea apei la nivelul su-
prafețelor dentare. Rezervorul acestuia se 

umple cu apă călduță, iar ansa prin care 
iese apa se poziționează perpendicular pe 
suprafața pe care vrem să o curățăm. 

Prin utilizarea sa, se poate obține o re-
ducere substanțială a resturilor alimentare 
la nivelul spațiilor dentare cu risc crescut 
de reținere a plăcii dentare. Avantajele sale 
sunt, în principal, comune cu cele ale aței 
dentare. Însă, spre deosebire de acestea, 
riscul de traumatism al țesuturilor moi este 
semnificativ scăzut. De asemenea, dușul 
bucal poate fi preferat de persoanele cu 
punți dentare sau cu aparat dentar, înde-
părtarea resturilor fiind mai ușoară cu un 
irigator oral decât cu ața dentară. 

Ce să alegem?

Studiile au arătat că folosirea dușului 
bucal este cu 29% mai eficientă decât cu-
rățarea spațiilor interdentare prin inter-
mediul aței dentare. 

Indiferent de avantajele și dezavantajele 
fiecăreia, metoda auxiliară periajului dentar 
trebuie aleasă în funcție de necesitățile și pre-
ferințele personale. De o importanță majoră 
este consecvența folosirii oricăreia dintre ele, 
pentru a obține o igienă corectă a cavității 
bucale. În plus, se pot folosi și împreună, 
alături de perierea clasică a dinților și de 
folosirea apelor de gură antiseptice, pentru 
ca eficiența curățării dinților să fie maximă.

romedic.ro
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Triumf pentru 
Albot 
și Cozbinov 
la Istanbul

Tenismenii moldoveni Radu 
Albot și Alexander Cozbinov și-
au adjudecat trofeul suprem în 
proba de dublu la turneul ATP 
Istanbul Challenger Ted Open, 
desfășurat în perioada 13-19 
septembrie curent. În prima 
rundă ei au surclasat cu 6-1, 
6-2 perechea Alexander Bublik 
(nr. 34 mondial, Kazahstan)/ 
Daniil Golubev (Rusia), după 
care într-o luptă crâncenă au 
trecut cu 7-5, 3-6, 10-3 de Yu 
Hsu (Taipei)/Evgheni Karlovski 
(Rusia). În semifinale, compa-
trioții noștri i-au învins pe Ja-
mie Cerretani (SUA) și Fabian 
Fallert (Germania): 7-6 (7-5), 
6-3, ca în actul final să înfrângă 
rezistența perechii alcătuite 
din Antonio Šančić (Croația) și 
Artem Sitak (Noua Zeelandă), 
scor 4-6, 7-5, 11-9.

Ruslan 
Matcovschi, 
campion 
mondial la 
Powerlifting

Atletul Ruslan Matcovschi a 
cucerit medalia de aur la Cam-
pionatul Mondial de Powerlif-
ting WDFPF (World Drug-Free 
Powerlifting Federation), versi-
unea Single Event, ce a avut loc 
în perioada 17-19 septembrie 
a.c. la Valledoria, insula Sardi-
nia (Italia). Polițistul din Fălești 
s-a impus în categoria Împins 
de la piept din poziția culcat, 
ridicând greutatea de 180 de 
kilograme. Ruslan Matcovschi 
este ofițer de urmărire penală 
și triplu campion al Republicii 
Moldova la Powerlifting (tri-
atlon forță).

Ion Cuțelaba 
a revenit în 
UFC printr-o 
victorie

Ion Cuțelaba s-a impus 
într-un stil categoric la Gala 
de lupte din orașul Las Vegas 
(SUA) în cadrul unui turneu 
UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship, lupte în cușcă), într-o 
partidă derulată pe 19 septem-
brie curent. Conaționalul nostru 
de 27 de ani, supranumit în 
lumea sportului „The Hulk de 
Moldova”, l-a învins pe repre-
zentantul gazdelor, Devin Clark, 
după trei runde de dominare, 
prin decizie unanimă a arbi-
trilor. În cadrul MMA (arte 
marțiale mixte), chișinăuianul 
a înregistrat 16 victorii (12 prin 
KO), 6 înfrângeri și un egal.

În regata finală, el a traversat 
linia imaginară de finiș cu al trei-
lea rezultat (1:48.50 min.). 

Pe muchie de cuțit, 
la băieți...

Este de menționat că același 
timp, la egalitate perfectă, a înre-
gistrat și italianul Carlo Tacchini, 
care pe durata întregii curse s-a 
aflat în spatele sportivului nostru, 
reușind însă să recupereze pe final, 
în dorința lui nemăsurată de a urca 
pe podiumul mondial de premiere. 
Până la urmă, după consultarea 
aplicației de fotofiniș, ambilor 
atleți le-au fost acordate distincții 
de bronz. Iar campion mondial a 
devenit germanul Conrad Scheib-
ner (1:46.55), el fiind urmat în 
clasament de cehul Martin Fuksa 
(1:47.58). De remarcat că în cali-
ficări, Oleg Tarnovschi, discipolul 
dublului campion olimpic Viktor 
Reneiski, l-a întrecut pe italian cu 
mai mult de o secundă, accesând 
direct în finală, pe când sportivul 
din peninsulă a mai avut nevoie 
să evolueze în semifinale pentru 
a prinde faza decisivă a regatei. 

...și la fete

La aceste Mondiale, Republi-
ca Moldova a mai avut încă trei 
prezențe în cursele finale, dintre 
care două prin dubloul Daniela 
Cociu și Maria Olărașu. Astfel, 
canoistele noastre au fost la un 
pas de podiumul de premiere în 
cursa de 200 m, în cadrul căreia 
s-au situat pe un prestigios loc 4 
(44.45 sec.), la doar 8 sutimi de 
secundă în spatele perechii din 
Ungaria, Giada Bragato/Bianka 
Nagy, clasată pe poziția a treia 
(44.37). De titlurile de campioane 
și vicecampioane mondiale s-au 
învrednicit, respectiv, componen-
tele echipajelor din Spania, Patri-
cia Coco/Maria Corbera (43.88), 
și din Cuba, Yarisleidis Duboys/
Katherin Segura (43.89), între ele 
înregistrându-se o delimitare de 
doar o sutime de secundă... De 
asemenea, conaționalele noastre 
au obținut dreptul de a evolua în 
actul final de canoe-2 pe 500 de 
metri, în cadrul căreia au ocupat 
locul 9.  

În finala probei de 1000 m, in-
dividual, a evoluat fratele mai mic 
al lui Oleg Tarnovschi, Serghei, 
care în vară a cucerit pentru R. 
Moldova – pe aceeași distanță – 
medalia de bronz la Jocurile Olim-
pice de la Tokyo. El a început în 
forță cursa de la Copenhaga, până 
la jumătatea acesteia postându-se 
în poziția de lider. Însă oboseala 
acumulată pe parcursul întregu-
lui sezon, unul olimpic și deci ex-
trem de epuizant, și-a spus până 
la urmă greul cuvânt, sportivul 

Oleg Tarnovschi, medaliat cu 
bronz la Mondialele de Canoe

nostru fiind al șaselea la linia 
acvatică de sosire, la 2.78 secun-
de diferență față de învingătorul 
din Germania, Conrad Scheibner 
(3:50.73 min.), pe care a reușit 
să-l surclaseze însă la Olimpiada 
din capitala niponă. Podiumul de 
premiere al regatei de pe lacul din 
Danemarca a fost completat de 
cehul Martin Fuksa (3:51.39) și de 
maghiarul Balazs Adolf (3:51.69).     

La Campionatul Mondial de 
kaiac-canoe și paracanoe (ICF 
Canoe Sprint & Paracanoe World 
Championships) de la Copenhaga 
2021 au participat circa 700 de 
sportivi din 56 de țări. Ei au evo-
luat în cadrul a 28 de probe, pe 

distanțele de 200 m, 500 m, 1000 
m și 5000 m, la individual, dublu 
și echipaje a câte patru. Ținem să 
specificăm că la aceste Mondiale 
au concurat, în premieră, dublo-
uri mixte, pe cursele de 200 m, 
la kayac și la canoe.  

În clasamentul general pe echi-
pe al regatei organizate de Federa-
ția daneză de kayac-canoe – care 
în acest an a împlinit un centenar 
de la fondare – prima poziție le-a 
revenit atleților din Ungaria, cu 6 
medalii de aur în palmares (18 la 
total, 8 de argint și 4 de bronz). Pe 
locul al doilea s-a situat Belarus 
(4-2-2), fiind urmată de Ucraina 
(3-1-1) și Rusia (3-0-5).

Canoistul Oleg Tarnovschi a cucerit 
medalia de bronz la Campionatul 
Mondial de kaiac-canoe și paracanoe 
desfășurat în perioada 16-19 

septembrie curent la Copenhaga (Danemarca). 
Reprezentantul Republicii Moldova a avut 
parte de o evoluție magistrală pe apele lacului 
Bagsværd, concurând în proba de individual, pe 
distanța de 500 de metri.

Zalina Petrivskaya, pe podiumul probei 
de aruncare a ciocanului la Nairobi

Atleta Zalina Petrivskaya-Marghieva a 
ocupat locul al treilea în proba de aruncare 
a ciocanului la reuniunea Kip Keino Classic, 
ce a avut loc pe 18 septembrie a.c. la Nairobi, 

capitala Kenyei, ultima etapă a circuitului 
World Athletics Continental Tour Gold. La 
competițiile desfășurate pe Stadionul Moi 
Kasarani, compatrioata noastră a propulsat 
bolidul la 69.32 metri. Concursul a fost câș-
tigat de daneza Katrine Koch Jacobsen, cu 
71.09 m, în timp ce pe locul secund s-a clasat 
franțuzoaica Alexandra Tavernier, 69.62 m, 
aceasta din urmă fiind deținătoare a „bron-
zului” mondial în 2015.

La aceeași probă, doar că la masculin, fra-
tele Zalinei, Serghei Marghiev, a ocupat locul 
patru, în cea mai bună a lui încercare arun-
când ciocanul la distanța de 74.35 metri. De 
remarcat că ambii performeri sunt ghidați de 
tatăl lor, Soslan Marghiev, Antrenor Emerit al 
Republicii Moldova. Serghei a ratat podiumul 
de premiere, medalia de bronz revenindu-i 
atletului din Ucraina, Myhaylo Kohan, care l-a 
întrecut numai cu 40 de centimetri (74.75 m). 
Amintim că sportivul din țara vecină a fost al 
patrulea la Olimpiada desfășurată în această 

vară la Tokyo, iar în 2018 a cucerit medalia 
de aur la Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
desfășurate la Buenos Aires (Argentina). La 
Nairobi, trofeul suprem în această probă și l-a 
adjudecat polonezul Paweł Fajdek (78.33 m), 
medaliat cu bronz la JO de la Tokyo, cvadruplu 
campion mondial. Iar în posesia distincției 
de argint la turneul din Kenya a intrat un alt 
exponent al redutabilei școli poloneze de arun-
care a ciocanului, Wojciech Nowicki (77.99 
m), proaspăt campion olimpic. 

Circuitul World Athletics Continental Tour 
Gold reprezintă, începând din 2020, o serie 
nouă de competiții – cu durata de o singură 
zi fiecare –, neincluse în calendarul Ligii de 
Diamant. Menționăm că reuniunile din cadrul 
circuitului vor avea același sistem de calculare 
a ratingului ca și la Diamond League. Fondul 
de premiere al unei etape nu poate fi mai mic 
de 200 de mii de dolari SUA, suma totală pe 
sezon ridicându-se la circa 2 milioane.

Iulian BOGATU

Iulian BOGATU

Medaliații probei de C-1, 500 m (Oleg Tarnovschi, al doilea din stânga)

Daniela Cociu și Maria Olărașu 
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
24.09 „Frumos e în septembrie la Veneția”, după Teodor Mazilu, 

TN „I.L. Caragiale”, București, ora 19.00.
26.09 „Hamlet în sos picant”, după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
28.09 „Jocuri în curtea din spate” de Edna Mazya, Teatrul de Stat, 

Constanța, ora 18.00.
28.09 „Maria Tănase. O poveste” de Carmen Lidia Vidu, ora 20.00.
29.09 „Doi tineri din Verona” de William Shakespeare, ora 18.00.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
24.09 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
25.09 „Prințesa de cartier” de Andrei Ivanov, ora 18.30.
26.09 „Parlamentul sau Comisia de anchetă” de Mirel Taloș, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
25-26.09 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
29-30.09 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
24.09 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.
25.09 „Tata” de D. Matcovschi, regia Slava Sambriș, ora 18.30.
26.09 „Fazanul” de Georges Feydeau, regia Slava Sambriș, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
26.09 Concert de gală, ora 18.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
26.09 „Rățușca cea urâtă” de H. C. Andersen, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
25.09 „Comoara tâlharului” de Iu. Filip, ora 11.00.
26.09 „Cine-i rea și cine-i bună”, după Ion Creangă, ora 11.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, 
Palatul Republicii

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

A f i ş

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

Doi cerșetori discută:
- M-am lăsat de fumat din cauza mijlocului.
- Cum așa? Ce legătură e între mijloc şi fumat?
- Nu mă mai pot apleca după chiștoace.

„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 ”
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Niciodată nu ai refuzat 
să vorbești despre emoțiile 
care te încearcă în anumite 
contexte. Indiferent de con-
secințele acestei deschideri, 
ai rămas la fel de „volatil” 
din acest punct de vedere. 
Se pare că în această peri-
oadă tulbure pentru tine la 
nivel profesional, la nivel 
energetic Venus îți contro-
lează întreaga viață.

Fără să îți dorești în mod 
clar acest lucru, te vei sur-
prinde vorbind destul de des 
despre propriile sentimente. 
Ai nevoie ca cei din jur să 
își dea seama cât de intense 
sunt bătăliile pe care le duci 
cu propriul sine. Dacă îți do-
rești să ai parte de un altfel 
de start în ceea ce privește 
cariera, este important ca de 
data asta să îți creionezi cu 
atenție obiectivele.

La începutul săptămâ-
nii, vei avea multe momen-
te pline de inspirație care 
îți vor oferi șansa de a adu-
ce schimbări semnificative 
în viața ta. Faptul că ești 
deschis și comunicativ te 
va ajuta să atragi de par-
tea ta acele persoane care 
pot face diferența în ceea 
ce privește parcursul tău 
profesional.

Treci printr-o perioadă 
în care partea profesiona-
lă primează. Chiar dacă cei 
din jur nu îți înțeleg alege-
rile, eviți să te mai justifici. 
Timpul și energia pe care 
le depui pentru vindecarea 
rănilor din trecut îți dau cu-
raj să faci totul în favoarea 
confortului tău psihic și 
emoțional.

Ai nevoie de afecțiune 
și înțelegere pentru a avea 
succes în „restructurarea” 
echilibrului psihic zdrunci-
nat de haosul în care trăiești 
zi de zi. Din păcate, compa-
nia anumitor persoane are 
de fapt o influență negativă 
asupra dispoziției tale. Este 
de preferat să stai departe 
de orice fel de intrigi.

Jupiter pare să aibă o 
mișcare tranzitorie în sem-
nul tău zodiacal. Maniera în 
care alegi să faci lucrurile va 
fi definitorie pentru starea 
ta de spirit. Te lași absorbit 
de promisiunile anumitor 
persoane și de cele mai mul-
te ori vei fi descumpănit. Se 
pare că și tu încerci să pro-
movezi o imagine de sine 
care nu este validă.

Interesele tale în această 
perioadă sunt doar cele de 
ordin familial. Deși îți este 
destul de dificil să te adap-
tezi situației prin care treci 
la birou, consideri că faci 
față cu brio provocărilor. 
De asemenea, ai ajutor și 
susținere și din partea celui 
mai bun prieten. Acest lucru 
contează enorm pentru tine.

În ceea ce privește cari-
era, încă aștepți momentul 
potrivit pentru a-ți eviden-
ția abilitățile. Această pier-
dere de timp te poate face 
să pierzi oportunități im-
portante de dezvoltare. Eve-
nimentele de care ai parte 
nu sunt sub controlul tău și 
mai mult decât atât, acestea 
ajung să îți dezechilibreze 
întreaga armonie.

Anumite persoane din 
viața ta nu sunt de acord 
cu implementările pe care 
dorești și încerci să le faci, 
însă aleg să fie rezervate. Îți 
cunosc și respectă nevoia de 
independență. Dacă la birou 
nu ești mulțumit cu funcția 
pe care o ocupi, caută noi 
oportunități de avansare. 
Este important să fii mai 
determinat.

Alegi să vorbești mereu 
pentru sine și acorzi mult 
prea puțină atenție celor 
din jur. Acest comporta-
ment egocentric va ieși în 
evidență mai ales în acele 
relații în cadrul cărora te 
simți puternic. Deși provo-
cările profesionale apar cu 
recurență în viața ta, știi că 
în această perioadă ai nevo-
ie doar de liniște.

Astrele te ghidează la ni-
vel energetic pe parcursul 
întregii săptămâni. Atunci 
când organismul îți va atra-
ge atenția asupra stării emo-
ționale, este important să îl 
asculți. Pentru a face bine 
celor din jur, este important 
să fii și tu bine cu tine. Unele 
relații din viața ta se vor ero-
da cu fiecare alegere greșită 
pe care o vei face.

Intuiția a ajuns să fie în de-
favoarea ta. De fiecare dată 
când te lași condus de ceea ce 
presupui a fi adevărat, te tran-
spui în ipostaze stânjenitoare 
și regretabile. A spune ceea ce 
simți a devenit pentru tine un 
risc imens, mai ales în raport 
cu anumite persoane. De fapt, 
e nevoie să ai mai multă grijă 
cum transmiți ceea ce te in-
teresează. 

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

Atâta i-a trebuit omului supă-
rat. Ajuns acasă, în loc de bună 
ziua a luat-o la „vatra jocului” pe 
Ioana, care stătea în prag. Scoși 
din casă de țipetele femeii, veci-
nii au alergat la poartă: „Ce te-a 
apucat, Stefane? Nu ești în toate 
mințile? Ce ți-a făcut Ioana? Se 
dă sărmana în vânt după trebi de 
când ai fost dus de acasă și tu, 
în loc s-o jelești, să-i mulțumești 
că a ținut gospodăria grămadă, 
ai făcut-o toată numai vânătăi!”. 

Ștefan a tras adânc aer în piept 
și, clocotind de furie, le-a răspuns: 
„Las’ că știu eu cum s-a dat în vânt 
cu procurorul, știu cum l-a ade-
menit cu ochii ei albaștri!” și a 
continuat să o lovească fără milă. 
Doi bărbați s-au repezit și l-au 

imobilizat, întorcându-i mâinile 
la spate. Câteva femei au ajutat-o 
pe Ioana să se ridice de jos. Și ea 
a pornit prin iarbă spre poartă, 
legănându-se ca un om beat. O 
noapte și o zi a stat la una din 
vecine. Spre seară, cu calm, cu-
vinte de iertare și cu vorbele: „Nu 
e drept, nu-i așa că nu te-ai avut 
de bine cu procurorul?”, a rugat-o 
frumos să se întoarcă acasă. Și 
femeia s-a întors.

Bătută aproape trei ani, 
apoi alungată de la casă

După bătaia ceea de pomină 
Ștefan s-a liniștit. Se scula dimi-
neața, se uita multă vreme într-un 
punct, după care își vedea de trea-
bă. O vreme nu a vorbit cu nimeni. 
Nici la biserică nu voia să se ducă. 
Nici de alcool nu se atingea. Dar 
într-o duminică, după ce au stat 
la masă cu toate rudele apropia-
te, Ștefan, ca lovit de trăsnet, s-a 
repezit din nou la soție. A bătut-o 
crunt și de astă dată. 

Din acea duminică zilele în casa 
lor au devenit un chin pentru Ioa-
na și pentru băiatul lor care locuia 
într-o ogradă cu ei. Scandaluri, 

Adorată și iubită, bătută și 
fugărită, și din nou ademenită (II)

certuri, bătăi cu nemiluita s-au 
perindat timp de trei ani. Biata 
femeie le îndura pe toate, zicân-
du-și mereu: „Ce să fac? Unde să 
mă duc la peste 50 de ani? Cred 
că așa a lăsat Dumnezeu să beau 
și paharul acesta”. 

Se ruga pe ascuns Domnului, 
fiind sigură că se mai poate face 
un pas înainte, că respectul și 
iubirea se va întoarce în casa ei. 
Dar n-a fost să fie. În plină iarnă, 
tocmai când era gerul mai mare, a 
fost izgonită din casă cu cuvintele: 
„Piei din ochii mei, «prostituato»! 
Du-te la procurorul tău cu care 
te-ai lins pe bot și m-ai băgat în 
închisoare. Ce stai și te holbezi așa 
la mine?! Ieși afară, târfă împuți-
tă, că fac moarte de om cu tine!”. 
Ioana a ieșit. Nu s-a dus să se jelu-
ie la poliție, cum credeau vecinii. 

„La ce bun? – mi-a zis, când a 
venit la redacție. A fost și soț bun, 
și tată bun și e firesc ca experiența 
trăită în închisoare să te facă să 
vezi lumea în negru. De când i-au 
pus cătușele, parcă cineva a pus 
în lanțuri și casa noastră plină 
de voie bună și înțelegere atâția 
ani. Nora cu feciorul au plecat și 
ei din casa lor. Nu au mai putut 
sta într-o ogradă cu el. Acum e 
singur. Nădăjduiesc ca disperarea 
și singurătatea să nu-l copleșeas-
că. Dumnezeu e mare și le vede 
pe toate și cred că-l va scoate din 
această viață de pierzare. Mă rog 
pentru el în fiecare zi.”

 
Reîntoarcerea

Din clipa când a fost alungată 
și din casa fiicei, Ioana a umblat 

aproape o lună pe drumuri. Se 
adăpostea când la o mănăstire, 
când la o biserică. Venise iarna și 
ea rătăcea printr-un orășel, îm-
brăcată în haine de împrumut. 
Într-o dimineață s-a oprit în fața 
unui chioșc de ziare. A intrat în 
vorbă cu vânzătoarea. I-a spus 
necazul. 

Bună la inimă, vânzătoarea 
a luat-o la ea acasă, oferindu-i 
nu doar adăpost și hrană, dar 
și ocupație. A rugat-o să stea cu 
bătrânul ei tată țintuit la pat. Bă-
trânul fusese un ilustru profesor 
de matematică. Într-o zi o parali-
zie a membrelor inferioare a dat 
peste el și n-a mai putut merge la 
școală. În scurt timp Ioana, care 
a fost pasionată de matematică, 
a devenit și asistentă, și priete-
na lui. 

În această casă femeia a stat 
aproape doi ani. A trăit adevă-
rate clipe de bucurie alături de 
minunatul profesor. Și ar mai fi 
stat ea aici dacă într-o primăvară 
nu venea Ștefan s-o roage și s-o 
implore să se întoarcă acasă. Bă-
trânul a stat de vorbă cu el câteva 
ore bune. Cuvintele lui alunecau 
ca și cum ar fi fost absorbite de 
Ștefan.

Stăpânit de emoție, i-a zis în 
final: „Ioana e o femeie extraordi-
nară. Dacă hotărăște să se întoar-
că acasă, ai grijă cum te comporți 
cu ea. Ea nu merită atinsă măcar 
cu un deget”. Ștefan i-a promis 
și se ține de cuvânt. S-a întors la 
casa lui și fiul cu familia. De cinci 
ani duc o viață normală.

Nina NECULCE
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Eliberat din închisoare după cinci ani, 
Ștefan fierbea. N-avea răbdare să ajungă 
acasă să-i tragă nevestei o mamă de bătaie 
ca să-l țină minte până la moarte. Dar 

vârful la grămadă l-a pus un invidios „binevoitor”, 
care, de cum l-a văzut pe Ștefan intrând în sat, 
l-a oprit și i-a spus că, atât cât a stat la pușcărie, 
Ioana lui s-a avut de bine cu procurorul. 
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Misterul anulat

Plantarea usturoiului toamna

După cum bine știi, usturo-
iul este o legumă care se cultivă 
foarte ușor, însă de multe ori re-
zultatele lasă de dorit, deoarece 
obții niște căpățâni de usturoi 
foarte mici.

Totuși, este bine să știi ce să 
faci pentru a avea rezultate foarte 
bune. Înainte de toate, trebuie să 
știi când se plantează usturoiul 
de toamnă. Ei bine, acest lucru 
se face în lunile septembrie și oc-
tombrie, dar trebuie să iei în con-
siderare și zona în care locuiești, 
așa că dacă temperaturile scad 
sub 0 grade Celsius mai devreme, 
atunci acesta trebuie plantat cu 
două săptămâni înainte de venirea 
primului îngheț.

Așadar, dacă vrei să plantezi 
usturoi în luna noiembrie, poate 
fi deja prea târziu, iar în luna de-
cembrie ar trebui să amâni pentru 
la primăvară. Nu de alta, dar pă-
mântul e înghețat și nu vei avea 
deloc rezultate.

Primul sfat pe care ți-l dăm este 
să identifici tipul de usturoi care 
dă cele mai bune rezultate. Te poți 
interesa și pe la vecini să vezi ce 
specii de usturoi cultivă, iar apoi 
te poți interesa la magazinele de 
specialitate pentru a vedea exact 
ce semințe găsești și care este cea 
mai bună alegere pentru zona în 
care locuiești.

Bineînțeles, solul trebuie pre-
gătit temeinic înainte de a începe 
cultivarea usturoiului. Dacă încă 
nu știai, îți spunem că această le-

gume are nevoie de îngrășământ 
natural, dar un sol care oferă o 
drenare bună.

Plantarea usturoiului toamna 
trebuie să fie făcută în mod inteli-
gent. Astfel, rotația culturilor este 
foarte importantă și trebuie să știi 
că usturoiul poate fi cultivat pe 
aceeași suprafață pe care ai mai 
cultivat ardei, tomate, varză, vine-
te, castraveți, dovlecei sau pepeni.

Îți recomandăm să nu folosești 
fertilizatori bogați în azot, deoa-
rece atunci când cultivi usturoi 
toamna poți stimula creșterea 
acestuia, iar cultura ta se poate 
duce de râpă atunci când vine 
înghețul.

În cazul în care alegi să cultivi 
căței de usturoi, îți recomandăm 
să îi folosești pe cei mai mari. 
Astfel, vei obține cele mai bune 
rezultate și căpățâni mari de ustu-
roi toamna următoare! Poți alege 
cățeii mai mici de usturoi pentru 
a-i consuma primăvara.

Desigur, distanța de plantare 
este extrem de folositoare, așa că 
îți recomandăm să lași spațiu ca 
fiecare plantă să se dezvolte și să 
aibă parte de nutrienți sau apă. 
Distanța între rânduri trebuie să 
fie de 25 cm, în timp ce distanța 
dintre plantele pe același rând 
trebuie să fie de 15 cm. Când faci 
plantarea usturoiului toamna, tre-
buie să știi că partea mai groasă 
trebuie să fie în partea de jos, iar 
cea mai subțire în partea de sus, 
exact ca în imagini.

Plantarea usturoiului toamna, cum să 
o faci în mod corect. Iată nouă sfaturi 
pentru a obține cele mai bune rezultate și 
pentru a te asigura că vei recolta numai 

căpățâni mari de usturoi. Ce trebuie să faci și 
când se cultivă usturoiul de toamnă.

Și locul în care faci plantarea 
usturoiului toamna este extrem de 
important. Experții ne sfătuiesc să 
alegem un loc cu umbră în cea mai 
călduroasă parte a zilei, pentru 
ca o temperatură mai scăzută a 
solului o să te ajute să obții și re-
zultate mai bune. Dacă pământul 
e prea cald, căpățâna de usturoi 
se oprește din creștere destul de 
devreme.

Ia în considerare și mulcirea 
suprafeței pe care ai cultivat us-
turoi. În acest fel, protejezi ustu-
roiul atunci când temperaturile 
se apropie de îngheț, dar menții 
și temperatura scăzută în lunile 
calde de vară. Te sfătuim să faci 
mulcirea folosind materiale des-

chise la culoare, așa că evită folia 
neagră. 

Nu uita nici de faptul că us-
turoiul are nevoie de apă pentru 
a se dezvolta în mod corect, mai 
ales dacă vrei să obții căpățâni 
de dimensiuni mari. Tocmai de 
aceea, ar fi bine să te asiguri că 
și cultura ta are parte de apă, în 
mod constant.

Dacă o să uzi în mod corect, o să 
te lovești și de apariția buruienilor. 
Ei bine, acestea trebuie îndepăr-
tate în mod constant, pentru a nu 
„sustrage” cantitatea de apă sau 
nutrienți de care usturoiul tău are 
nevoie. Stratul de mulci te va ajuta 
însă să scapi de această problemă 
sau să o reduci la minimum. Tre-

buie să știi asta dacă vrei să înveți 
cum să faci plantarea usturoiului 
toamna, în mod corect.

Știm cu toții că usturoiul face și 
semințe, însă pentru a obține cele 
mai bune rezultate florile trebuie 
rupte încă de la început, pentru a 
favoriza dezvoltarea căpățânilor.

Și recoltarea usturoiului se face 
doar la momentul potrivit. Trebuie 
să știi că usturoiul se va recolta atunci 
când 3-4 frunze își schimbă culoarea 
din verde în brun sau când acestea se 
lasă într-o parte. Atunci când frun-
zele încep să se brunifice, este bine 
să știi că usturoiul nu mai trebuie 
udat absolut deloc și trebuie cules 
peste aproximativ două săptămâni.

cumsa.ro

A G R I C O L A

Șoarecii și șobolanii nu numai că pot 
provoca pagube extinse, ci și reprezintă 
una din cele mai grave amenințări la adresa 
producției de alimente.

De asemenea, pun în pericol în mod 
direct sănătatea umană. Rozătoarele ve-
nind în contact permanent cu animalele 
domestice sau sălbatice, pot fi conside-
rate ca vectori principali în transmiterea 
a numeroase boli infecto-contagioase și 
parazitare deosebit de grave, dintre care 
unele transmisibile la oameni cum sunt: 
leptospiroza, antraxul, rabia, rujetul, bru-
celoza, tularemia, trichineloza, teniazele, 
ricketsiozele, toxiinfecțiile alimentare etc.

Transmiterea bolilor se poate face atât pe 
cale digestivă prin alimente contaminate, 
pe cale respiratorie, cât și cutanată.

Odată ce ai constatat că ai musafiri ne-
poftiți – șoareci, șobolani, ia măsuri ime-
diat! Utilizează cele mai eficiente soluții 
de combatere a rozătoarelor – gama de 
produse RATIMOR! 

RATIMOR, este un brand al companiei 
europene Unichem și prezintă o gamă lar-
gă de rodenticide de calitate cunoscute la 
nivel mondial pentru un serviciu eficient 
de control al rozătoarelor.

Este renumit pentru gustul bun, deoare-
ce produsele sunt testate atât în   laborator, 
cât și cu un număr de operatori de com-

batere a dăunătorilor din mai multe țări.
Avantajele rodenticidelor RATIMOR:
Mai multe teste confirmă compoziția 

momelii Ratimor și atrăgătorii adăugați 
sporesc atractivitatea și gustul într-o ase-
menea măsură încât rozătoarele preferă 
să consume Ratimor mai degrabă decât 
hrana lor naturală;

Momelile Ratimor cauzează moartea 

rozătoarelor în aproximativ 4-10 zile. În 
acest fel, rozătoarele nu asociază niciodată 
otravă cu momeala;

Produsele de combatere a dăunători-
lor Ratimor sunt potrivite pentru orice 
problemă de rozătoare pe care vi-o puteți 
imagina: pot fi aplicate în zone rezidențiale, 
industriale și rurale, în clădiri din industria 
alimentară și pot fi plasate în interior și 

în exterior.
Stabilă, de asemenea, în condiții dificile 

(lumina directă a soarelui, schimbările de 
temperatură, umiditate).

Toate rodenticidele Ratimor sunt înre-
gistrate în registrul național al produselor 
biocide al Ministerului Sănătății și Protec-
ției Sociale.

agrobiznes.md

Vrei să scapi de șoareci și șobolani? 

Cum să o faci în mod corect, nouă sfaturi utile!
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Luni, 27 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 4: Politehnica Timisoara-CSM 
Bucuresti
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…
22.35 Între cer şi mare
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. 41
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. 42
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 Ştiinţa în prima linie
00.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
01.40 Serial: Jocurile timpului
02.55 Ştiinţa în prima linie
03.20 Tema zilei
04.10 Meteo
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
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 Documentar: 360°-GEO
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: Săptămâna nebunilor
02.35 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 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 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.25 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 Zona ARS
16.25 F/d
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Medalion muzical
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Cântec, dor şi omenie
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri externe
23.35 Chişinău-Oraşul meu

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 Pettson şi Findus
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 (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
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
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 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 O tipa dezastru
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 La Măruţă
03.40 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
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 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi

04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

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 Ora Expertizei
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 Азия с Джоном тородом

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 Заколдованная Элла
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 Заколдованная Элла
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 Film: VEER FACE NUNTĂ
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 83
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 744
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 747
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 84
21.00 Film: FRĂŢIA DRAGONULUI
23.30 Dez-ordine
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 28 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 Între cer şi mare
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. 42
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. 43
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 Cei doi gladiatori
00.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
01.40 Telecinemateca Cei doi gladiatori
02.50 Adevăruri despre trecut
03.14 Tema zilei
04.04 Sport
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 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 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: Departe de oameni 102’
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Veniţi de gustaţi!

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.50 Chişinău: ieri şi azi
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Cântec, dor şi omenie
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
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Omul pasăre sau virtutea 
nesperată a ignoranţei

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 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
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 la şcoala prinţeselor
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
09.00 Teleshopping
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 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 6
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 Femeia Alege
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 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

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 Oamenii gospodari
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 Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
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 Затерянные во льдах
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 Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
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. 84
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. 745
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 748
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 85
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: MISI-
UNEA BERLIN
23.00 Film: FRĂŢIA DRAGONULUI
01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 29 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
11.50 Discover România
12.00 Europa 360 °
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului 2
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
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 Între cer şi mare
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 Ştiinţa în prima linie
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. 43
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 Discover România
18.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.25 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
Etapa 4
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Contrabandiştii reciclabilelor
23.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
01.40 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
02.30 Ora regelui
03.20 Tema zilei
04.10 Discover România
04.20 Telejurnal Ştiri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
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 Documentar: 360°-GEO
16.00 Handbal femininLiga Florilor MOL 
- etapa 4
17.30 SerialDoctor Quinn
18.25 România… în bucate
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Lumina nesfârşită
21.45 Discover România
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Toamna amintirilor
02.10 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 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 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 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 Cu cât cânt cu atâta sunt. Program 
muzical
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 Tezaur
20.25 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
15.45 F/d

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 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 Barbie la şcoala prinţeselor
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 Thomas şi prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
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
09.00 Teleshopping
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 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 Uimitorul Om-Paianjen
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
05.40 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
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 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

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 Затерянные во льдах
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 Х/ф Интуиция

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Черный рыцарь
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Солт
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Интуиция
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. 85
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. 746
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 749
20.00 Film: STRATTON: AMENINŢARE 
MORTALĂ
22.00 Film: CRIME ÎN ŢINUTUL 
GHEŢURILOR

00.15 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: MISI-
UNEA BERLIN
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 30 septembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 4: CS Focsani-Potaissa Turda
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Studio handbal
15.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 4: Rapid Bucuresti-Magura 
Cisnadie
16.35 Europa 360 °
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 Între cer şi mare
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 Ştiinţa în prima linie
09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse Cine sunt caraşove-
nii?
10.45 MomentArt
10.55 Contrabandiştii reciclabilelor
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 Handbal feminin - Liga Florilor 
Etapa 4
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. 4
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 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 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: Tentaţie fatală
21.45 Discover România
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.10 Serial: Anatomia lui Grey
01.10 Film: Tentaţie fatală
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!

04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamna
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Chişinău: ieri şi azi
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
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 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri externe
23.35 Prin muzică în Europa

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL

08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 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 Thomas şi prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
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 Spiriduşii năzdrăvani - Filmul
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
09.00 Teleshopping
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 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 Justitie urbana
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 Femeia Alege
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 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă

02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

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 Солт
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном тородом
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 Агент 117: миссия в Рио
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Смерть на похоронах
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 Агент 117: миссия в Рио
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. 747
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 750
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 84
21.00 Film: WINNETOU ŞI OLD 
SUREHAND
23.00 Film: STRATTON: AMENINŢARE 
MORTALĂ
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 1 octombrie

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 4: SCM Ramnicu Valcea-CSM 
Bucuresti
12.35 Drumuri aproape
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 Între cer şi mare
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 Ineditul american
08.30 Ştiinţa în prima linie
09.00 Vorbeşte corect!
09.10 Exclusiv în România
10.00 Teleshopping
10.15 Izolaţi în România
10.45 MomentArt
11.00 Dosar România

12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
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. 44
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: Legionarul
23.10 Film: Legenda lui Bruc
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, sez. 4
01.40 Film: Legionarul
03.20 Sport
03.40 Telejurnal Ştiri
04.25 Film: Legenda lui Bruc
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 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

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

P R O G R A M E  T V
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Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi melodiile ei
07.30 Bufniţa SRL
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 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 Spiriduşii năzdrăvani - Filmul
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 Incredibila poveste a perei uriaşe
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
09.00 Teleshopping
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 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 Masina de bani
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.40 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SuperStar
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
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 Азия с Джоном тородом
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 Дневник памяти
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 Дневник памяти
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. 84
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. 748
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 751
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 85
21.00 Film: VÂNĂTORUL
23.00 Film: CRIME ÎN ŢINUTUL 
GHEŢURILOR
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 2 octombrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Descriptio Moldaviae
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
11.00 România veritabilă
11.30 Izolaţi în România
12.00 #Generaţii TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generaţii TVR 65
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Istorii ascunse
15.00 Caravana TVR3
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea a 
doua
23.00 Film: Un oaspete la cină
00.30 Istorii ascunse
01.00 #Generaţii TVR 65
02.00 Film: Un oaspete la cină
03.30 Cap Compas
04.00 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 Baraj Semifinale
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Fugarii
17.00 Garantat 100%
17.40 Festivalul Cântecele munţilor. 
Ediţia 6
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: Asfalt Tango
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Asfalt Tango
03.30 Sport
03.40 Discover România
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!

20.10 Film: Totul despre tata
22.10 Serial: Viaţa visată
23.10 Distracţiile lui Cazacu
23.45 Femei de 10, bărbaţi de 10
01.45 Film: Totul despre tata
03.40 Serial: Viaţa visată
04.35 Telejurnal
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Ştiinţa uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
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
19.50 Chişinău: ieri şi azi
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film Cutia cu secrete
23.05 Fronte line
23.35 Ştirile (rus.)
23.55 Ştiri externe

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie şi Castelul de Diamant
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Incredibila poveste a perei uriaşe
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 Slugterra Movie 2
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 Fеrma lebedelor
14.30 Film Baschetii fermecati 2
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 Intr-o relatie cu telefonu meu
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.15 Film Fеrma lebedelor
04.30 Film Baschetii fermecati 2

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
13.00 Ştirile Pro TV
13.05 ApropoTv
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SuperStar

23.00 Femeia Alege
01.00 Superspeed
01.30 Teleshopping
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
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 Where the Heart Is
03.30 Casse-tete chinois
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 Повар на колесах
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Вне/себя
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Великий уравнитель
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Повар на колесах

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. 749
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 750
16.30 Film: WINNETOU ŞI OLD 
SUREHAND
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 752
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: VÂNĂTORUL
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 3 octombrie

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 feminin - Liga Zimbrilor - 
Etapa 5: Dinamo Bucuresti-Dobrogea Sud
17.05 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 Festivalul Sus, la munte,  
la Muscel
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Festivalul Sus, la munte, la Muscel
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 5
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 Sus, la munte, la Muscel. 
Partea I
23.00 Garantat 100%
00.10 Teatru TV
00.25 Film: Fugarii
02.55 Meteo
03.00 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
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Toamna bobocilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Iarna bobocilor
22.10 Film: Cântec de amurg 136’
00.45 #generaţii
02.35 Film: Toamna bobocilor
04.10 Telejurnal
04.40 Pescar hoinar
05.05 Ferma
05.55 Veniţi de gustaţi!
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.40 Agenda Reuniunii Teatrelor 
Naționale
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film: Fata dispărută

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie şi surorile ei în goana după 
căţeluşi
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Slugterra Movie 2
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
11.00 Film Richie Rich
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 În Profunzime
16.30 Casatoriti pe nevazute
16.45 Teleshopping
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 8: Destin 
periculos
23.30 Film Trei zile de cosmar
01.30 Ştirile Pro TV Chişinău
02.00 Film Richie Rich
03.30 Film Furios şi iute 8: Destin 
periculos
05.00 Film Trei zile de cosmar

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecţii de viaţa
13.00 Arena bucătarilor

13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Masked Singer RomГўnia
21.30 Pe bune?!
22.30 Pariu cu viaţa
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer RomГўnia
04.30 Pe bune?!
05.15 Pariu cu viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
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 Inelul de Foc
22.30 Patrula
23.30 Tragedy girls
02.00 Rock’n Roll
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 Пиксели
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 Дом летающих кинжалов
00.00 Dosarele X sinteza
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Пиксели
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
10.15 Stan şi Bran - momente de exceptie
10.45 Film: NEAMUL   
ŞOIMĂREŞTILOR
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. 753
20.00 Film: PUTEREA DRAGOSTEI
23.15 Film: NEAMUL   
ŞOIMĂREŞTILOR
01.30 Start show România
04.30 Baronii

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

Rugă în pandemie

Trimite-mi, Doamne, îndurarea,
Nu fă covidul să mă-nceapă
Și nici, măcar, ca vaccinarea
Să fie ultima mea țeapă... Gheorghe BÂLICI

Corina Chiriac și-a donat 
rochiile și trofeele 
Muzeului Național de Istorie 

iete argintie. Vă spun așa, la ure-
che, să nu ne audă nimeni, uitasem 
cât eram de slabă. O rochie foarte 
frumoasă, pe care am purtat-o la 
multe festivaluri și concerte”, a 
declarat Corina Chiriac.

Printre obiectele donate se află 
și haine de peste șapte decenii. 
„Bluzița asta este de la botezul 
meu, a păstrat-o mama. E din 
noiembrie 1949. S-au păstrat trei 
piese, le-a păstrat mama. Au fost 
superb restaurate de către echipa 
muzeului. Aici am un carnet in-
ternațional de conducere, când 
m-am întors din SUA. Cred că este 
unic”, relevă artista.

O altă parte importantă a co-
lecției vine de la familia artistei.

„Aici avem partea strămoșilor 
mei. Tabloul cel mare îl reprezintă 
pe străbunicul meu buzoian, ne-
gustorul Nichita Nestorescu, care 
a fondat împreună cu meseriașii 
și negustorii din Buzău în 1911 o 
corporație a meseriașilor bresle-
lor unite din Buzău”, afirmă cu 
mândrie celebra interpretă.

După digi24.ro

În Germania, o turmă 
de vaci a fost învățată 
să meargă la toaletă 

O turmă de vaci a fost dresată să 
meargă la toaletă, într-un experiment 
despre care oamenii de știință spun că 
ar putea deschide drumul către ferme 
mai ecologice. Deșeurile de la fermele 
de bovine contaminează adesea so-
lul și căile navigabile și contribuie la 
emisiile de gaze cu efect de seră și la 
acidificarea solului.

Oamenii de știință au încercat o me-
todă pe care au numit-o MooLoo, pentru 
a învăța vițeii să folosească o zonă de toaletă în grajd, ceea ce înseamnă 
că urina ar putea fi colectată și tratată. Vițeii au fost antrenați printr-un 
sistem de recompense și pedepse ușoare. Când au făcut în zona alocată, 
li s-a dat o băutură dulce sau niște piure de orz și, când s-au ușurat în 
altă parte, au fost surprinși de o scurtă rafală de apă venită de sus.

În câteva săptămâni, după aproximativ 15 sesiuni de dresaj, 11 
dintre cei 16 viței din experiment au fost instruiți cu succes să mear-
gă la toaletă, potrivit studiului publicat în revista „Current Biology”. 
Ceilalți cinci viței n-au rămas pe dinafară, ci au avut nevoie de mai 
mult timp pentru a stăpâni abilitatea.

Cercetătorii spun că o ambiție viitoare ar fi să le învețe pe vaci să-
și facă toate nevoile în zona de toaletă. Estimările inițiale sugerează 
că, dacă 80% din urina vitelor ar fi colectată dintr-un singur grajd, 
emisiile de amoniac ar fi reduse cu mai mult de jumătate.

editiadedimineata.ro

Andrea Bocelli, cap de afiș la ceremonia 
de inaugurare a Expo 2020 Dubai

Corina Chiriac, una dintre cele 
mai iubite artiste din România, a 
donat recent Muzeului Național 
de Istorie a României peste 300 
de obiecte personale. Trofeele de 
la Cerbul de Aur și Steaua fără 
nume, cele mai frumoase rochii, 
instrumente muzicale, discuri de 
vinil cu dedicații, medalii, carne-
tele de artist și chiar pașapoartele 

Corinei vor putea fi văzute de către 
fanii ei. O parte din expoziție va 
fi dedicată documentelor familiei 
sale. 

„M-am gândit că aceste docu-
mente merită să fie văzute, în vii-
tor, de mai multe generații, care, 
de exemplu, vor dori să vadă cum 
arăta trofeul Cerbul de Aur în 1971. 
În spatele meu este o rochie de pa-

Celebrul tenor italian An-
drea Bocelli va fi cap de afiș 
la ceremonia de inaugurare 
a Expo 2020 Dubai, care se 
va desfășura la Al Wasl Pla-
za în data de 30 septembrie 
și va beneficia de un line-up 
ce va include numeroși artiști 
talentați din lumea întreagă, 
informează site-ul oficial al 
evenimentului.

Andrea Bocelli, ale cărui dis-
curi s-au vândut în peste 90 de 
milioane de exemplare la nivel 
mondial, va fi  însoțit la acest 
eveniment de alte vedete inter-
naționale: cântăreața pop britanică Ellie Goulding, 
pianistul chinez Lang Lang, cântăreața Angelique 
Kidjo – recompensată cu patru premii Grammy – și 
cântăreața, actrița și compozitoarea americană Andra 
Day, câștigătoare a unui Glob de Aur. 

Ceremonia de deschidere a expoziției universa-

le va beneficia și de prezența 
altor artiști importanți: cân-
tărețul Hussain Al Jassmi 
– ambasador al Expo 2020 
Dubai și reprezentant mar-
cant al stilului muzical Kha-
leeji; Ahlam Al Shamsi – o 
foarte populară cântăreață 
din Emiratele Arabe Unite; 
cântăreața Almas – o stea 
în ascensiune a muzicii din 
această țară; cântărețul saudi 
Mohammed Abdu – supranu-
mit „Artistul Arabilor”; și cân-
tăreața americano-libaneză 
Mayssa Karaa, nominalizată 

la premiile Grammy.
Spectatorii vor putea să admire efecte vizuale 

și interpretări muzicale uluitoare în cadrul unui 
spectacol de divertisment de neuitat, care va putea 
fi vizionat și de publicul din lumea întreagă.

După Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


