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Schimbarea de 
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Citeam în numărul trecut al 
Gazetei reportajul lui Ion Chișlea 
de la Summitul TIC, gândindu-mă 
că ceva se întâmplă. Domeniul 
tehnologiilor informaționale se 
extinde. Sigur că ascensiunea 
TIC s-a produs și pe fundalul 
pandemiei, când alte ramuri au 
încremenit în așteptare (progra-
matorii și electroniștii, membri 
ai comunității internaționale de 
nomazi digitali, lucrează toată 
viața „de la distanță”). Scepticii 
de serviciu vor preciza că moldo-
venii, inclusiv în acest domeniu 
avansat, nu sunt decât forța de 
muncă mai ieftină decât în altă 
parte. Doar că acest context e 
avantaj, nu impediment. 
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Adevăr și falsuri 
despre vaccinare 
și teste Covid-19

O a m e n i  ș i  c ă r ț i
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„Vezi că mi-ai 
tras graniţa peste 
genunchi” (Gr. Vieru)
Deputatul V. Saharneanu spunea: „Pentru noi, 
basarabenii, războiul a început nu la 22 iunie 1941, 
ci la 1 septembrie 1939, când Germania, dinspre 
Vest, și Uniunea Sovietică, la 17 septembrie, dinspre 
Est, au atacat Polonia. Iar la 28 iunie 1940, Rusia 
bolșevică atacă România și pretinde la ocuparea 
Basarabiei, Bucovinei de Nord și a ținutului Herța”.

Nu s-a adeverit informația despre demisia a 
32 de angajați din sistemul de învățământ din 
raionale Hâncești, Glodeni, Căușeni și Ștefan-
Vodă, pentru că refuză vaccinarea și testarea la 
Covid-19 o dată la două săptămâni, informație 
vehiculată săptămâna trecută de Federația 
Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ).

Șeriful a deschis 
aborigenilor poarta 

către Europa

Separatismul ca chezășie a integrității 9 

15 

„Nu a fost confirmat nici un caz de demisie a cadrelor 
didactice ca urmare a deciziilor Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) din 23 
august”, scrie Ministerul Educației într-un comunicat 
de presă. Potrivit Ministrului Educației, au fost 
stabilite două cazuri de demisie care se referă la 
personalul non-didactic, aceste situații urmând să fie 
analizate suplimentar, se mai spune în comunicat. 
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R a c u r s i

Ion Iovcev 
a devenit 
funcționar 
european

Viitorul ambasador al SUA 
la Chișinău va milita pentru 
retragerea trupelor și munițiilor 
rusești din Transnistria

La 24 septembrie 2021, în Sala Senatului Universității de Stat din Moldova, a fost inaugurată o expoziție de robe purtate de 
celebrul lingvist român de origine basarabeană, Eugeniu Coșeriu, cu ocazia conferirii titlului științific de Doctor Honoris Causa 

la diverse universități din România și din lume

Viitorul ambasador al SUA în 
R.Moldova, Kent Doyle Logsdon, 
va milita pentru retragerea tru-
pelor și a munițiilor rusești din 
Transnistria. Diplomatul ame-
rican a făcut declarații în acest 
sens într-o ședință a Comisiei 
pentru relații externe a Senatului 
Statelor Unite. Reglementarea 
conflictului transnistrean rămâ-
ne o prioritate, a spus Logsdon, 
menționând că SUA susțin efor-
turile OSCE în sprijinul suvera-
nității și integrității teritoriale a 
R.Moldova, dar și cu privire la un 
„statut special” pentru regiunea 
separatistă transnistreană. „Noi 
trebuie să facem presiuni asupra 
Rusiei, pentru ca ea să-și onoreze 
angajamentele cu privire la eva-
cuarea trupelor și a munițiilor 
sale din R.Moldova”, a sublini-
at viitorul ambasador, citat de 
agenția oficială rusească TASS.

Logsdon spune că „influența 
malefică a Rusiei și dezinfor-
marea pun în pericol dezvolta-
rea democratică a R.Moldova și 
programul ambițios de reforme 
și orientarea europeană”. 

Dacă va fi admis de Senat ca 
șef al misiunii diplomatice ame-
ricane la Chișinău, el promite să 
colaboreze strâns cu autoritățile 
moldovene, cu societatea civilă 
și cu partenerii internaționali, 
„pentru a susține programul de 
reforme democratice în R.Mol-
dova și consolidarea capacității 
de a se opune influenței malefice 
a dezinformării”.

„Poporul moldovenesc a ales 
o cale curajoasă de reformă și 
integrare occidentală. Este în 
interesul nostru să îl susținem”, 
a adăugat diplomatul.  

Menționăm că Kent Doyle 
Logsdon a fost nominalizat 

pentru postul de ambasador al 
SUA de președintele Joe Biden 
la mijlocul lunii iulie, la scurt 
timp după alegerile anticipate 
din R.Moldova. Acesta ar urma 
să-l înlocuiască în misiune pe 
Dereck J. Hogan, care s-a făcut 
remarcat pe parcursul manda-
tului pentru poziția sa fermă în 
apărarea valorilor democratice 
din R.Moldova.  

Kent Doyle Logsdon este mem-
bru de carieră al Serviciului Su-
perior de Externe, cu rangul de 
consilier ministerial, și șef de 
birou la subsecretariatul pentru 
creștere economică, energie și 
mediu. Anterior, a ocupat func-
ția de asistent principal adjunct 
al secretarului de stat la Biroul 
resurselor energetice și a fost șef 
adjunct de misiune diplomatică 
la Ambasada SUA la Berlin, Ger-
mania, în calitate de însărcinat cu 
afaceri ad-interim, din ianuarie 
2017 până în mai 2018. 

Logsdon a activat și la Kiev, 
Ucraina, în Bangkok, Thailan-
da, în Alma Ata, Kazahstan, în 
Islamabad, Pakistan, și în Stutt-
gart, Germania. Are un masterat 
la Universitatea din Virginia și o 
diplomă de licență la Universita-
tea Notre Dame. Logsdon, care 
a primit decorația prezidențială 
pentru servicii meritorii, vorbește 
rusă, ucraineană, thailandeză și 
germană.

Valeriu CAȚER

Fostul director al singurului li-
ceu cu predare în limba română de 
la Tiraspol, în regiunea separatistă 
transnistreană, Ion Iovcev, a fost 
angajat oficial în calitate consilier 
al europarlamentarului Eugeniu 
Tomac. În prealabil, însă, Iovcev a 
contestat în instanță ordinul prin 
care fosta ministră a Educației, 
afiliată PSRM, Lilia Pogolșa, l-a 
eliberat din funcția de director al 
liceului, sub pretextul că a depășit 
limita de vârstă. 

„Țin sa menționez, pentru ca 
dreptatea să triumfe, am depus pe 
data de 16 septembrie la Judecăto-
ria Chișinău cerere de contestare 
a ordinului “ministrei” socialiste 
a lui Dodon, Pogolșa”, a scris, cu 
ocazia numirii în noua sa funcție, 
Ion Iovcev.

Oficial, domnul Iovcev este 
funcționar european și se va ocupa 
de monitorizarea situației drep-
turilor omului în R. Moldova și în 
statele din Parteneriatul Estic, a 
anunțat cu această ocazie euro-
deputatul român Eugeniu Tomac.

„Începând de astăzi, vom lucra 
intens pentru a repune pe agenda 
de priorități a Uniunii Europene 
chestiunea transnistreană. Rusia 
trebuie să plece din R. Moldova, 
iar cetățenii din zona de conflict 
au dreptul să trăiască în pace și 
bunăstare”, accentuează el.

Amintim că directorul liceu-
lui cu predare în limba română 
„Lucian Blaga”, Ion Iovcev, a fost 
eliberat din funcție la sfârșitul lui 
iunie, cu puțin timp înaintea ale-
gerilor parlamentare anticipate 
din R. Moldova, printr-un ordin 
al ministrei în exercițiu de atunci 
a Educației, Liliana Pogolșa. Iov-

cev, care a condus liceul timp de 
aproape 30 de ani, rezistând la nu-
meroase provocări și tentative din 
partea regimului de la Tiraspol de 
a închide această instituție, fiind 
decorat pentru meritele sale cu 
„Ordinul Republicii s-a „învredni-
cit” să fie anunțat despre această 
decizie la telefon.

Ministerul Educației a reac-
ționat într-un târziu la insisten-
țele jurnaliștilor, purtătoarea de 
cuvânt a instituției justificând 
gestul prin faptul că Ion Iovcev 
a depășit vârsta de pensionare. 
„Conform Codului muncii, funcția 
de director poate fi deținută până 
la vârsta de 65 de ani”, se justifica 
instituția.

„De fapt, cel mai dureros lucru 
nu e plecarea din această funcție. 
Înțeleg că în viață, dacă este un 
început, este și un sfârșit. Doare 
modul cum au procedat, atât de 
josnic și de neplăcut”, declara 
după aceasta Ion Iovcev într-un 
interviu pentru „Gazeta de Chi-
șinău”.

Această demitere a servit la 
scurt timp administrației sepa-
ratiste transnistrene ca încă un 
motiv de a suspenda activitatea 
liceului românesc de la Tiraspol. 
Regimul de la Tiraspol a invocat 
ca motiv o procedură pretins de-
fectuoasă de numire a directorului 
interimar al acestui liceu. Auto-
ritățile de la Tiraspol au cedat în 
final, însă numai după intervenția 
mediatorilor și observatorilor din 
formatul 5+2, la cererea avocatu-
lui poporului și a Biroului pentru 
Reintegrare al Guvernului de la 
Chișinău.

V.V.
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În urma acestei vizite, analiștii 
politici sunt de părere că R. Mol-
dova a revenit pe agenda Uniunii 
Europene, care e dispusă să acor-
de sprijin puterii de la Chișinău, 
pentru că vede în aceasta o nouă 
speranță de modernizare a țării.

La Chișinău, Frank-Walter 
Steinmeier a fost întâmpinat cu 
onoruri militare.

El s-a mai întâlnit cu prim-mi-
nistrul Natalia Gavrilița și cu 
președintele Parlamentului, Igor 
Grosu.

„Reformele politice, comba-
terea corupției, o administrație 
funcțională sunt pilonii de bază 
pentru o societate care aspiră să 

ofere cetățenilor săi posibilități 
personale de dezvoltare și o via-
ță decentă. Ele reprezintă și baza 
unei apropieri graduale de UE”, a 
menționat președintele german, 
într-o conferință de presă comună 
cu Maia Sandu.

Șefa statului a arătat că R. Mol-
dova contează mult pe sprijinul 
Germaniei în contextul realizării 
agendei europene a autorităților 
de la Chișinău. „Țara noastră este 
pregătită să avanseze în îndepli-
nirea angajamentelor sale față de 
Bruxelles și dorește să avanseze și 
în Agenda de Asociere și integrare 
cu Uniunea Europeană. Susține-
rea Berlinului în aceste procese 
este foarte importantă pentru 
noi”, a declarat Maia Sandu.

Ea a vorbit, de asemenea, des-
pre importanța parteneriatului 
economic cu Germania, care a 
sprijinit programe de dezvoltare 
de peste 290 de milioane de euro 
în R. Moldova și a susținut țara 
în lupta cu pandemia COVID-19, 
și a salutat noul pachet de asis-
tență oferit Guvernului R. Mol-
dova, în valoare de zece milioane 

Uniunea Europeană are nevoie de o 
vecinătate estică stabilă și prosperă, iar 
reformele din R. Moldova sunt exemplul 
cel mai curajos din întreaga regiune, a 

declarat președintele Germaniei, Frank-Walter 
Steinmeier, care s-a aflat miercuri, 29 septembrie, 
într-o vizită oficială la Chișinău. La rândul său, 
președinta Maia Sandu a vorbit, după întrevederea 
sa cu Frank-Walter Steinmeier, despre prioritățile 
noii guvernări, enumerând printre acestea 
curățarea instituțiilor publice de corupție, 
reformarea justiției, dar și măsuri imediate, 
cum ar fi majorarea pensiei minime, susținerea 
agenților economici afectați de pandemie – măsuri 
care să-i ajute pe cetățeni să treacă mai ușor peste 
problemele de moment. 

de euro, anunțat de Președintele 
Frank-Walter Steinmeier, în ca-
drul conferinței de presă susținută 
de cei doi oficiali. Totodată, șefa 
statului a menționat că, înce-
pând cu anul 2022, cetățenii R. 
Moldova se vor putea angaja în 
Germania la munci sezoniere în 
agricultura, în mod legal, cu pro-
tecția socială de rigoare.

Pe de altă parte, Frank-Walter 
Steinmeier a răspuns unei între-
bări despre un articol publicat 
de EUobserver din care reiese că 
Germania, alături de alte țări, ar 
dori anularea regimului fără vize 
cu Uniunea Europeană pentru R. 
Moldova. 

„Am citit cu aceeași surprin-
dere acest mesaj. La Berlin și la 
Ministerul de Interne Federal 
m-am informat și am aflat că nu 
este adevărat. (...) Este vorba de 
un fake news”, a declarat preșe-
dintele Germaniei.

Președinții Maia Sandu și 
Frank-Walter Steinmeier au parti-

cipat ulterior la inaugurarea Foru-
mului de afaceri Moldo-German. 
„Viitorul Moldovei este în inima 
mea. Și eu sper că data viitoa-
re când voi reveni aici, îmi vor 
spune și mai mulți antreprenori 
germani: „Eu sunt deja aici!”, și-a 
încheiat discursul său la forum 
președintele german.

În legătură cu această vizită, 
directorul Institutului European 
de Studii Politice, Viorel Cibotaru, 
spune că este o deschidere fără 
precedent față de noua guvernare 
și reformele anunțate de aceasta.

„A fost restabilită credibili-
tatea și legitimitatea guvernării 
de la Chișinău, iar perspectivele 
sunt foarte clare, este clar vecto-
rul extern pe care-l promovează 
această guvernare. Nemții sunt 
foarte pragmatici în relațiile cu 
alte țări, de asta nu se avântă cu 
proiecte frumoase, dar greu rea-
lizabile, în primul rând, din cau-
za stării societății noastre, există 
presiunea problemei demografice, 

UE încurajează agenda de 
reforme a noii guvernări
Președintele Germaniei, în vizită la Chișinău

Valeriu CAȚER

Șeful administrației separatiste 
transnistrene, Vadim Krasnoselski, și-a 
asumat datoria Tiraspolului, de aproxi-
mativ 7 miliarde de dolari, pentru gazele 
rusești neachitate pe parcursul câtorva 
decenii. El a făcut declarații în acest sens 
la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul 
unei vizite pe care a făcut-o la Moscova. 
În acest context, Victor Parlicov, expert 
în energetică, fost director al Agenției 
Naționale pentru Reglementare în Ener-
getică (ANRE), atrage atenția asupra 
faptului că debitor în raport cu Gazprom 
nu este operatorul regional din Transnis-
tria, Tiraspoltransgaz, ci Moldovagaz, pe 
seama căruia furnizorul de gaze rusești 
atribuie datoria Tiraspolului autorități-
lor R.Moldova.

Krasnoselski le-a declarat jurnaliștilor 
de la Moscova că livrările de gaze rusești 

în Transnistria vor continua, dar și că nu 
a discutat încă despre prețul acestora.

Tiraspolul nu renunță la datoria sa și 
este gata să plătească pentru ceea ce a 
consumat, spune Krasnoselski. „Aceasta 
este poziția noastră, este clar și onest. 
Suntem gata să achităm orice sumă care 
ne stă în puteri”, declară liderul regimu-
lui separatist, într-un interviu pentru 
agenția rusească RIA „Novosti”, fără să 
spună însă cui îi datorează această sumă 
administrația sa. 

„Nu este vorba să plătim totul într-o 
zi, într-un an sau doi. Procesul achi-
tării datoriilor noastre este destul de 
lung. Important este că noi suntem de 
acord să facem acest lucru. Noi avem 
un acord”, mai spune liderul regimului 
transnistrean. 

Solicitat de „Gazeta de Chișinău” în 

legătură cu aceste declarații, Victor Par-
licov s-a arătat nedumerit de unde Tiras-
polul ar putea lua banii necesari pentru a 
achita această datorie imensă. Totodată, 
expertul mai spune că e foarte bine că 
administrația transnistreană a ajuns să 
recunoască creanțele sale. Însă, „având 
în vedere că datoria nu este față de 
Gazprom, ci față de Moldovagaz, e bine 
ca ei să discute cu conducerea Moldova-
gaz, să stabilească acest grafic eșalonat 
de achitare, ca să avem și noi o claritate 
cum ajung banii la Gazprom și cum poa-
te fi eventual stinsă această datorie, care 
merge în lanț – de la Tiraspoltransgaz, la 
Moldovagaz și la Gazprom”.

Amintim că, anterior, președinta Maia 
Sandu declara că autoritățile de la Chiși-
nău nu vor recunoaște niciodată datoria 
Tiraspolului pentru gazele rusești.

„Moldova plătește pentru gaz și electri-
citate, pentru producerea cărora, pe ma-
lul stâng, se utilizează gaz livrat de Rusia 
Transnistriei. De aceea, chiar dacă Trans-
nistria folosește gratis gazul și susține că 
datoria este a Moldovei, nu este chiar așa. 
Noi niciodată nu vom recunoaște această 
datorie. Este datoria „autorităților” trans-
nistrene și nimeni nu ne-a întrebat dacă 
vrem să primim acest gaz sau nu. Avem 
datoriile noastre pe care le achităm, dar 
deocamdată, pentru gaz practic nu avem 
datorii”, spunea ea, anul trecut.

Oficial, însă, datoria este pe seama 
companiei Moldovagaz, 50% dintre ac-
țiunile căreia aparțin furnizorului rus – 
Gazprom, alte 35,33% se află în posesia 
autorităților de la Chișinău, iar 13,44% 
sunt ale administrației de la Tiraspol.

V.V.

Krasnoselski își asumă datoria Tiraspolului 
de 7 miliarde USD pentru gazele rusești

degradarea resurselor naturale. 
În Republica Moldova lucrurile 
merg într-o direcție favorabilă, iar 
această vizită vine să consolideze 
această imagine”, a argumentat 
Cibotaru, într-o emisiune la TVR 
Moldova.

Și președintele Institutului 
Diplomatic Român, Iulian Fota, 
e de părere că vizitele la Chiși-
nău ale celor mai importanți lideri 
europeni reprezintă un semnal 
clar că Uniunea Europeană vrea 
să contribuie la transformarea R. 
Moldova într-un stat prosper și 
democratic.

„Se observă o nouă speranță a 
partenerilor externi în moderni-
zarea Republicii Moldova, acum 
există șansa ca Republica Moldova 
să redevină povestea de succes a 
Parteneriatului Estic. Toți liderii 
și toate organismele internaționa-
le au oferit deja elemente concrete 
de ajutor Republicii Moldova, ceea 
ce pe vremea lui Igor Dodon nu 
se întâmpla, e vorba de ajutoare 
financiare, extrem de importante 
pentru o țară încă falimentară, e 
vorba de vaccinuri și echipamente 
medicale. Cu toată retorica soci-
alistă, lucrurile din acest punct 
de vedere sunt clare, Uniunea 
Europeană oferă sprijin concret 
Republici Moldova”, spune ex-
pertul de la București.

În cadrul vizitei sale, președin-
tele Frank-Walter Steinmeier a 
mai vizitat Muzeul Național de 
Etnografie și Istorie Naturală a 
R.Moldova, precum și Colegiul 
de Inginerie din Strășeni. La fel, 
el a purtat o discuție cu un grup 
de primari din satele și orașele 
unde au fost implementate proiec-
te sprijinite de Guvernul German. 
Joi, pe finalul vizitei, Frank-Wal-
ter Steinmeier și Maia Sandu au 
sădit câte un arbore la Grădina 
Botanică din Chișinău (foto).
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Cine (nu) a demisionat 
din învățământ?

„Nu a fost confirmat nici un 
caz de demisie a cadrelor didac-
tice ca urmare a deciziilor Co-
misiei Naționale Extraordinare 
de Sănătate Publică (CNESP) 
din 23 august”, scrie Ministerul 
Educației într-un comunicat de 
presă. Potrivit Ministrului Edu-
cației, au fost stabilite două ca-
zuri de demisie care se referă la 
personalul non-didactic, aceste 
situații urmând să fie analizate 
suplimentar, se mai spune în 
comunicat. 

Am verificat informațiile pre-
zentate la 23 septembrie de FSEȘ, 
discutând cu șefii direcțiilor edu-
cație din raioanele Hâncești, Că-
ușeni, Glodeni și Ștefan-Vodă. La 
Glodeni n-a demisionat nimeni. 
„Am cercetat fiecare caz. Nu a 
demisionat nimeni din cauza vac-
cinării sau a testului Covid-19. Un 
profesor în vârstă de 70 de ani a 
scris cerere de demisie înainte 
de hotărâre”, aflu de la Direcția 
Educație Glodeni. 

Persoanele non-didactice 
care au demisionat sunt din r-l 
Căușeni. „Avem demisia a două 
femei de serviciu din Gimnaziul 
Ciuflești și a asistentei medicale 
de la Gimnaziul „Dimitrie Can-
temir” din Căușeni, deoarece au 
salarii foarte mici și nu-și permit 
să facă teste Covid-19”, a declarat 
Tatiana Pălăduță, șefa Direcției 
Educație Căușeni. 

Profesori, tot mai bătrâni 
și mai puțini

În r-l Ștefan Vodă, s-au elibe-
rat unii profesori aflați la vârsta 
de pensionare. „Unei profesoare 
pensionare i-a expirat contractul 
de muncă la 31 august. Nu a scris 
cerere de prelungire a contractu-
lui, deoarece a plecat din țară, la 
copii. Alta va demisiona dacă se 
va insista pe vaccinarea anti-co-
vid. A demisionat, pe motiv de 
sănătate, un profesor pensionar, 
care avea cinci ore de chimie. Pro-
fesorii acum fac testele”, susți-
ne Raisa Burduja, șefa Direcției 
Educație Ștefan-Vodă. Potrivit 
Raisei Burduja, unii profesori 
s-au testat gratuit la un laborator 
din Chișinău, iar alții și-au cum-
părat teste Covid-19 din farmacii. 
Rata de vaccinare la Ștefan-Vodă 
constituie 77,6%.

În r-l Hâncești au demisionat 
11 angajați din sistemul de educa-
ție. „Nu au demisionat din cauza 
implementării hotărârii CNESP 
din 23 august. Două femei vacci-
nate, pensionare, aveau probleme 
de sănătate. Au depus cerere de 
demisie din proprie inițiativă. 
Un profesor din Caracui e pen-
sionar. Alt profesor a plecat la 
muncă peste hotare. Altă femeie 
de la Centrul de Creație Hâncești 
a plecat din R. Moldova la soțul 
său în străinătate”, menționează 
Valentina Tonu, șefa Direcției 
Educație Hâncești. 

Am întrebat-o de unde au luat 
datele FSEȘ. „Liderul sindical din 
Hâncești nu a verificat cifrele re-
spective cu mine. În solicitare era 
indicat să fie prezentat numărul 
celor care au demisionat în peri-
oada verii”, răspunde Valentina 
Tonu. Ghenadie Donos, președin-
tele FSEȘ, recunoaște eroarea. 
„Situația e complicată. Ministerul 

Nu s-a adeverit informația despre 
demisia a 32 de angajați din sistemul 
de învățământ din raionale Hâncești, 
Glodeni, Căușeni și Ștefan-Vodă, pentru 

că refuză vaccinarea și testarea la Covid-19 o 
dată la două săptămâni, informație vehiculată 
săptămâna trecută de Federația Sindicală a 
Educației și Științei (FSEȘ).

Educației a verificat cifrele care, 
în opinia mea, au distorsionat 
realitatea. „Stop Fals” mi-a so-
licitat listele din colective și eu 
le-am prezentat. Nu-s procuror 
să verific! Am avut informații din 
teritoriu”, a zis Donos. 

Ghenadie Donos a subliniat că 
la data de 15 septembrie statistica 
despre demisiile cadrelor didac-
tice era cea prezentată de FSEȘ, 
conform informațiilor colectate 
din teritorii de către liderii sin-
dicali care ar regreta că au pre-
zentat datele la Minister. 

Nevaccinați, 
în fața copiilor

În continuare am discutat cu 
trei angajate în sistemul edu-
cațional, care intenționează să 
părăsească locul de muncă sau 
să-și caute o altă activitate dacă 
autoritățile vor introduce obli-
gativitatea vaccinării anti-covid. 
Mariana, educatoare la Grădinița 
Șendreni, r-l Nisporeni, spune 
că a refuzat toate vaccinurile din 
viața ei. Are trei copii și este în-
sărcinată cu al patrulea copil. 
Mariana se teme de reacțiile post 
vaccinare. 

Ecaterina lucrează de 31 de 
ani în domeniul pedagogiei. Este 
din r-l Nisporeni. A refuzat vac-
cinarea din motive de sănătate. 
Nu a făcut nici testul Covid-19, 
deoarece „ele îs scumpe”. Ecate-
rina așteaptă teste gratuite de la 
autoritățile din Nisporeni. 

„Primarul de Chișinău a de-
cis să le facă testele din bugetul 
municipal, dar la noi nimic nu 
se hotărăște. Mulți au probleme 
de sănătate și se îngrijorează de 
reacțiile adverse. Vaccinul nu e 
atât de sigur că nu te poți îm-
bolnăvi, că nu transmiți boala. 
Suntem conștienți: nu vom veni 
în colectiv dacă suntem răciți”, 
spune Ecaterina. 

Ion Ceban a anunțat că au-
toritățile municipale nu se vor 
conforma prevederii CNESP și 
că, în Chișinău, profesorii și per-
sonalul auxiliar care refuză să se 
vaccineze împotriva Covid-19 vor 
beneficia de teste gratuite. Minis-
trul Sănătății, Ala Nemerenco, 
a subliniat că decizia CNESP nu 
poate fi anulată de autoritățile 
locale.

Alexandra, profesoară la liceul 
din Stăuceni, refuză vaccinul, dar 
și testul Covid-19. „Au zis că ne 

face test gratuit mâine (joi, 30 
septembrie – n.a.). Nu vreau să 
merg deoarece nu știu ce-i aco-
lo. Am stat la spital. Trebuia să 
fac test: l-au băgat și răscolit în 
nas de parcă scoteau minereuri. 
M-a durut gâtul după test. O să 
vedem, dacă ne obligă, o să-i dau 
în judecată. E o bătaie de joc”, 
spune Alexandra, care lucrează de 
23 de ani profesoară. Ea susține 
că „testele nu-s pentru depista-
rea Covid-ului”. Dar pentru ce 
sunt, o întreb. „Habar n-am”, 
răspunde ea.

FSEȘ anunțase că 32 de anga-
jați din sistemul de învățământ, 
printre care 18 profesori, au de-
misionat din funcții pentru că au 
refuzat să se vaccineze sau să pre-
zinte un test negativ la Covid-19. 
Consiliul General al Federației 
Sindicale a Educației și Științei 
a expediat joi, 23 septembrie, un 
demers către prim-ministrul Na-
talia Gavrilița prin care solicita 
anularea hotărârii Comisiei Nați-
onale Extraordinare de Sănătate 
Publică potrivit căreia cadrele 
didactice nevaccinate au fost obli-
gate să prezinte teste negative la 
Covid-19, la fiecare 14 zile, din 
banii proprii.

RM împrumută 
24,8 milioane 
de euro pentru 
achiziționarea 
vaccinurilor 
anti-Covid
 

Banca Mondială va oferi Republicii Mol-
dova o finanțare adițională, în valoare de 
24,8 milioane de euro, sub formă de credit, 

care are drept scop implementarea pro-
cesului de imunizare împotriva infecției 
COVID-19, la nivel național.

Parlamentul a aprobat joi, în prima lec-
tură, proiectul privind ratificarea Acordului 
de finanțare dintre Republica Moldova și 
Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
(AID) privind Proiectul „Răspuns de Ur-
gență la COVID-19 – finanțare adițională”.

Proiectul a fost susținut de deputații PAS 
și BCS. Cei din Partidul Șor au anunțat că 
se abțin de la vot întrucât nu au obținut 
răspunsuri clare privind întoarcerea îm-
prumutului.

Potrivit acordului, banii vor fi folosiți 
pentru achiziționarea vaccinurilor la prima 
etapă de imunizare a circa jumătate din 
numărul populației. 

Totodată, resursele financiare vor fi 
investite în sistemele lanțului frigorific, 
dezvoltarea sistemelor informaționale în 
sănătate, gestionarea deșeurilor medicale, 
precum și acordarea de asistență tehnică 
destinată fortificării capacităților de imple-
mentare a procesului de imunizare.

Republica Moldova va putea achiziționa 
vaccinurile din diferite surse, inclusiv direct 
de la producători sau prin intermediul plat-

formei COVAX și din alte state ce dispun 
de stocuri suplimentare de vaccinuri.

Acordul de finanțare cu AID privind 
implementarea Proiectului „Răspuns de 
urgență la COVID-19 – finanțare adiți-
onală” a fost semnat la 9 august curent. 
Acesta va intra în vigoare după ratificarea 
de către Parlamentul Republicii Moldova 
și ulterioara notificare a Băncii Mondiale 
privind îndeplinirea tuturor procedurilor 
juridice interne.

Termenul de implementare a Acordului 
este până la data de 30 aprilie 2023.

jurnal.md

Adevăr și falsuri despre vaccinare și teste Covid-19

Natalia MUNTEANU
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Vizita premierului la 
Bruxelles – o relansare 
a dialogului dintre RM și UE

Premierul Natalia Gavrilița și-a încheiat 
prima sa vizită în străinătate, efectuată în 
perioada 27-28 septembrie la Bruxelles, la 
invitația înaltului reprezentant al Uniunii 

Europene pentru Afaceri Externe și Politică de 
Securitate, Josep Borrell. În cadrul vizitei sale 
premierul a dat asigurări că actuala guvernare 
de la Chișinău vede în UE un  partener important 
care ar putea sprijini Republica Moldova pe calea 
redresării economice, a reformei justiției și în 
lupta anticorupție.

La rândul său, a primit asigu-
rări că UE este deschisă să sprijine 
Republica Moldova și „agenda de 
reforme ambițioase” pe care își 
propune să le realizeze actuala 
guvernare.

Patru priorități ale actualei 
guvernări, enumerate 
la Bruxelles

În cadrul întrevederii cu pre-
ședintele Consiliului European, 
Charles Michel, Natalia Gavrilița 
a vorbit despre prioritățile actu-
alei guvernări: implementarea 
reformei justiției și combaterea 
corupției, gestionarea pandemiei 
de COVID-19, relansarea creșterii 
economice și consolidarea insti-
tuțiilor statului.

Președintele Consiliului Eu-
ropean a menționat că  UE este 
deschisă să sprijine Republica 
Moldova și agenda de reforme pe 
care se angajează să o realizeze 
actuala guvernare. „Moldova este 
un partener important și priori-
tar pentru noi”, a spus oficialul 
european. 

În context premierul și-a expri-
mat încrederea că actuala vizită 
va pune bazele pentru relansarea 
relațiilor dintre Republica Moldo-
va și Uniunea Europeană, astfel 
încât, în următoarea perioadă, să 
fie posibilă avansarea dialogurilor 
la nivel înalt în domenii legate de 
securitate, justiție și energie. 

RM va avea susținerea UE

În cadrul întâlnirii sale cu 
înaltul reprezentant al Uniunii 
Europene pentru Afaceri Exter-
ne și Politica de Securitate, Josep 
Borrell Fontelles, Natalia Gavrilița 
a menționat că actuala guvernare 
vede în UE „un partener esențial” 
în calea spre redresarea econo-
mică.

„Sunt aici pentru a relansa di-

alogul dintre țara mea și Uniunea 
Europeană. Parteneriatul nostru 
este unul puternic, dar cred că 
este loc pentru o cooperare mai 
profundă pentru legături politi-
ce, economice și sectoriale mai 
puternice. Sunt convinsă că acest 
parteneriat este cheia prosperi-
tății și sper că vom continua să 
consolidăm cooperarea”, a decla-
rat Natalia Gavriliță. 

 Premierul a discutat cu Josep 
Borrell agenda reformelor în care 
este angajată Republica Moldova 
și a anunțat că în lunile următoare 
guvernarea își propune să apro-
fundeze reforma justiției, gestio-
narea pandemiei și consolidarea 
instituțiilor statului. „Mă bucur 
mult că UE sprijină Moldova pe 
fiecare dintre aceste priorități”, 
a accentuat premierul.

În context, ea a mulțumit UE 
și statelor sale membre pentru 
sprijinul în furnizarea de echi-
pamente medicale, vaccinuri și 
alte materiale necesare pentru 

susținerea sistemului nostru de 
sănătate. „Multe vieți au fost sal-
vate datorită acestui sprijin”, a 
punctat premierul.

Conflictul transnistrean: 
„statut special” 
pentru Transnistria

Înaltul reprezentant al Uni-
unii Europene pentru Afaceri 
Externe și Politica de Securitate, 
Josep Borrell, a salutat intenția 
guvernării de la Chișinău „de a 
aduce Moldova mai aproape de 
Uniunea Europeană”.

„Știți că susținem cu fermitate 
agenda ambițioasă de reforme a 
guvernului dumneavoastră, în 
special în ceea ce privește statul 
de drept, reforma sistemului de 

justiție și combaterea corupției.
Cred că este foarte important 

ca aceste reforme să fie durabile 
și să aducă rezultatele scontate. 
Comisia Europeană a promis spri-
jin financiar pentru punerea lor 
în aplicare.

Toate instituțiile Uniunii Euro-
pene vor continua să se angajeze 
în asocierea politică și integrarea 
economică cu Moldova, în con-
formitate cu Acordul de Asociere 
Uniunea Europeană – Moldova”, 
a spus Josep Borrell.

Cei doi oficiali au abordat în 
cadrul discuției și problema con-

flictului transnistrean. Oficialul 
european a menționat că UE este 
pregătită să faciliteze un proces de 
soluționare pașnic „pe baza respec-
tării integrității teritoriale și suve-
ranității Republicii Moldova, cu un 
statut special pentru Transnistria”.

Deblocarea finanțării

Vizita premierului la Bruxelles 
a fost însoțită de două anunțuri 
importante de asistență financi-
ară. Primul – că Republica Mol-
dova a primit 36,4 milioane de 
euro, prima tranșă din cele 600 
de milioane promise de Uniunea 
Europeană. Anunțul a fost făcut 
în cadrul întrevederii oficiale a 
prim-ministrului cu Oliver Var-
helyi, comisar european pentru 

vecinătate și extindere.
Un alt anunț important din ca-

drul acestei vizite e că R. Moldova 
va primi în curând cea de-a doua 
tranșă de 50 de milioane, din asis-
tența de 100 de milioane de euro, 
contractată anul trecut, drept spri-
jin de urgență pentru economie.

Dacă pentru primul acord UE 
nu a înaintat condiții Chișinăului, 
cea de-a doua tranșă a fost condi-
ționată prin recuperarea banilor 
furați în 2014 din sistemul ban-
car (fapt pe care a încercat să-l 
nege recent procurorul general 
Alexandr Stoianoglo). În cadrul 

întrevederii cu Paolo Gentiloni, 
comisar european pentru econo-
mie, Natalia Gavrilița a mulțumit 
pentru decizia de a fi rambursată 
cea de-a doua tranșă a acestei asis-
tențe. Cele 50 de milioane de euro 
urmează să ajungă în Moldova la 
începutul lunii octombrie.

În contextul recuperării banilor 
din frauda bancară, șefa Guver-
nului a menționat angajamentul 
ferm de a investiga și recupera 
aceste active, subliniind, totodată, 
că pentru aceasta este nevoie de 
o justiție funcțională.

Eurodeputați: Un climat 
favorabil pentru proiecte 
ambițioase

Europarlamentarul Siegfried 

Mureșan, președintele Delegației 
Parlamentului European la Co-
mitetul Parlamentar de Asociere 
UE – Republica Moldova, a salutat 
faptul că prima sa vizită șefa Gu-
vernului a decis să o întreprindă 
la Bruxelles.

„În ultimii ani, Parlamen-
tul European a dorit să sprijine 
cât mai mult cetățenii Repu-
blicii Moldova și, din păcate, 
multe dintre guvernele ante-
rioare au fost un obstacol (…) 
Uniunea Europeană dorește să fie 
alături de cetățenii din RM inclu-
siv în vremuri dificile și dovadă 
stă faptul că Republica Moldova 
a devenit prima țară din afara 
Uniunii Europene căreia Comisia 
Europeană i-a oferit un pachet 
foarte ambițios de asistență eco-
nomică, exact la fel ca pachetul de 
asistență economică oferit statelor 
membre UE”, a precizat Siegfried 
Mureșan, referindu-se la cele 600 
de milioane de euro oferite de UE, 
destinate luptei cu pandemia și 
implementării reformelor.

Eurodeputatul a mai spus că 
Parlamentului European așteaptă 
de la actuala guvernare acțiuni 
clare de întărire a statului de 
drept, de combatere a corupției 
și de combatere a spălării banilor.

Raportorul pentru Republica 
Moldova din Parlamentul Euro-
pean, Dragoș Tudorache, a menți-
onat referitor la prima vizită a șefei 
guvernului moldovean la Bruxelles 
că actuala guvernare trebuie să-și 
traseze foarte clar obiectivele și 
să solicite partenerilor europeni 
asistență financiară pentru pro-
iecte concrete. Europarlamentarul 
spune că atât climatul politic de la 
Chișinău, cât și cel de la Bruxelles 
este unul favorabil implementării 
unor proiecte ambițioase, în bene-
ficiul cetățenilor.

Europarlamentarul recunoaș-
te că așteptările cetățenilor de 
la noua guvernare sunt enorme, 
iar din acest motiv este necesară 
livrarea unor rezultate imediate. 
Tudorache spune că, având o ma-
joritate parlamentară confortabilă 
în Legislativ, guvernarea trebuie 
să-și îndeplinească angajamentele 
asumate pentru acordarea împru-
muturilor și granturilor anunțare 
de UE.

Comentatorul politic Ion 
Tăbârță a menționat referitor la 
vizita Nataliei Gavrilița că actuala 
guvernare a comunicat parteneri-
lor din capitala UE prioritățile pe 
care își propune să le realizeze  și 
a solicitat suport pentru realizarea 
celor patru priorități ambițioase și 
complicate. Suportul va fi oferit în 
continuare condiționat, prin me-
canismul pe care l-a introdus UE 
în relația cu R. Moldova pentru a 
o susține. Mai departe, va fi condi-
ționat de modul în care Guvernul 
va reuși să realizeze ceea ce și-a 
propus și ceea ce și-a asumat în 
dialogul cu UE.

Svetlana COROBCEANU
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Ion CHIȘLEA 

R. Moldova și 
economia de piață

Deși au trecut deja treizeci de ani de 
independență a Republicii Moldova, 
care s-a declarat un stat orientat 
spre economia de piață, mulți dintre 

concetățenii noștri și, ce-i mai trist, și unii oameni 
de afaceri, n-au mai înțeles cum funcționează 
aceasta.

E C O N O M I E

Zilele trecute, ex-deputatul 
Platformei Demnitate și Adevăr 
(PDA), Alexandr Slusari, făcea o 
postare pe rețelele de socializare, 
unde descria problema comer-
cializării fructelor și legumelor 
moldovenești în rețelele de su-
permarketuri locale. 

„Este toiul toamnei. În țară 
mai avem cantități enorme de 
tomate. Însă rețelele de super-
marketuri, controlate din afara 
țării, preferă să comercializeze 
roșii importate”, scrie politici-
anul.

Este într-adevăr o problemă 
pe care o cunoaștem cu toții. În 
supermarketurile moldovenești 
nu prea găsești produse moldove-
nești și situația se înrăutățește pe 
an ce trece. Și vina e bineînțeles a 
politicienilor ce s-au perindat pe 
la guvernare timp de treizeci de 
ani și s-au ocupat de orice, numai 
nu de facilitarea sporirii compe-
titivității produselor autohtone. 

Pentru că aici este cheia pro-
blemei. În competitivitate. Iar 
competitivitatea ține, de regulă, 
de doi factori: calitatea și pre-
țul produselor. Păi iată aici, în 
cazul lipsei în supermarketurile 
moldovenești a legumelor mol-
dovenești, este vorba anume de 
calitate. Și nu de calitatea gusta-
tivă a produselor autohtone, ea 
există și greu poate fi depășită 
de produsele de import. 

Un exterior vandabil

Este vorba despre calitatea ce-
rută de supermarketuri pentru 
ca aceste produse să se mențină 
cât mai mult timp într-o formă 
vandabilă pe rafturi. Este vorba 
mai întâi despre felul cum sunt 
tratate legumele sau fructele în 
timpul dezvoltării. Spre exemplu, 
merele, pentru a se dezvolta bine 
și a avea exterior vandabil, tre-
buie tratate cu diferite produse 
fitosanitare de cel puțin 18 ori. Și 
asta nu e tot. După ce sunt culese, 
ele trebuie sortate, calibrate și 
iarăși tratate cu soluții speciale 
pentru a se păstra mai mult și 
depozitate în depozite frigorifice 
până nu vor fi livrate supermar-
keturilor pentru ca acestea să le 
vândă. 

În plus, cantitatea trebuie să 
fie suficient de mare pentru a 
asigura livrarea produselor mă-
car pentru câteva luni. Și asta 
deoarece retailerii nu prea sunt 
dispuși să încheie contracte pen-
tru o livrare sau două. Nu le este 
avantajos, pur și simplu. 

Cam astea ar fi problemele 
absenței fructelor și legumelor 
moldovenești în rețelele moldo-
venești din punctul de vedere al 
rețelelor. Da, foarte probabil că 
există și abuzuri. Rețelele preferă 
să aibă contracte cu un singur 
importator decât, să zicem, cu 

50 de producători locali. Iată aici 
trebuie de văzut în ce măsură este 
încălcată legea privind comerțul 
interior. Dacă există produse au-
tohtone, ce corespund standarde-
lor, însă sunt preferate cele din 
import, autoritățile să ia măsuri. 

Însă, din câte cunosc, marea 
majoritate a fermierilor noștri nu 
și-au adaptat până în prezent pro-
cesele de producere la cerințele 
pieței. Și principalul vinovat este 
statul, care nu a fost suficient de 
convingător în a le explica aces-
tora despre necesitatea investi-
țiilor în tehnologii performante 
de producere și păstrare, adică 
în competitivitate. 

Pentru a supraviețui în con-
dițiile actuale, un producător 
trebuie să se gândească mereu 
la competitivitatea mărfii. Adică 
o mare parte din profitul obți-
nut trebuie să-l investească în 
noi tehnologii și tehnică perfor-
mantă, care să reducă și costurile, 

dar să ridice și calitatea făcând 
astfel față competiției interne, 
dar și celei externe.  

Dacă ar fi să dăm un exemplu 
cum nu a stimulat statul spori-
rea competitivității, să revenim 
iarăși la mere, care reprezintă cel 
mai cultivat fruct în Republica 
Moldova. 

Fermierii, neadaptați 
la cerințele pieței

După independență, fermierii 
moldoveni au moștenit piața so-
vietică, în special pe cea ruseas-
că a merelor așa cum acolo, din 
cauza climei, acestea nu prea se 
produceau. Și, așa cum cerințele 
cumpărătorilor ruși, a căror țară 
se afla tot în tranziție, nu erau 
prea sofisticate, pomicultorii 
moldoveni nu au fost constrânși 
să investească în tehnologii com-
petitive de producere. 

În toată toamna le veneau 
tirurile intermediarilor sau ale 
cumpărătorilor chiar în livadă, 
unde încărcau merele, uneori 
chiar le achitau cu cash și ple-
cau, asumându-și toate bătăile 
de cap ulterioare privind co-
mercializarea. Doar că această 
poveste a durat până ce comerțul 
rusesc cu amănuntul a început să 
se modernizeze, adaptându-se la 
standardele internaționale. Astfel, 
și în Rusia au ajuns la mare că-
utare merele sortate, calibrate și 
tratate astfel încât să se păstreze 
mai mult pe rafturi. Toți vor să 
reducă pierderile la minimum, 
nu-i așa? 

De menționat că această tran-
ziție a început cam în aceeași 
perioadă când merele, pe lângă 
alte produse moldovenești, au 
fost interzise în Rusia, din mo-
tive mai degrabă geopolitice, în 
2014. Treptat, în diferite cantități, 
acestea au început să fie admise 

pe piețele rusești, însă regulile 
între timp se schimbaseră. Pe lân-
gă faptul că pomicultorii moldo-
veni nu și-au adaptat producția la 
cerințele pieței, rușii au început 
singuri să producă mere în can-
tități destul de mari, în special în 
regiunile Krasnodar și Stavropol. 
Astfel, ramura pomicolă moldove-
nească s-a pomenit într-o situație 
destul de dificilă. Pe lângă faptul 
că pierde piețele tradiționale ex-
terne, aceasta nu prea face față 
concurenței nici pe piața internă, 
unde comerțul modern adică cel 
din supermarketuri a ajuns deja 
la o treime din tot comerțul  cu 
amănuntul și, cu siguranță, va 
continua să-și extindă ponderea. 

Sau devii competitiv, 
sau dispari

Guvernele anterioare nu au fă-
cut nimic relevant pentru a-i învă-

ța pe producătorii moldoveni să-și 
sporească productivitatea. Cele 
prorusești chiar speculau cu piața 
rusească promițându-le fermieri-
lor moldoveni acces nelimitat pe 
aceasta fără mari bătăi de cap și 
fără ca aceștia să-și bată capul de 
investiții în competitivitate. 

Acum avem ce avem. Însă, așa 
cum noua guvernare a promis că 
va asigura dezvoltarea economi-
ei, în special punând accentul pe 
întreprinderile mici și mijlocii, ar 
trebui să înceapă să iasă la rampă 
și să le spună deschis fermieri-
lor, dar și tuturor producătorilor 
moldoveni că a venit timpul să se 
adapteze regulilor economiei de 
piață și să investească în compe-
titivitate. 

Nu este un proces simplu, ne-
cesită mulți bani – și publici, dar 
și privați, și va lua ceva timp. În 
economia de piață nu este altă 
ieșire: sau devii competitiv sau 
dispari. Altă opțiune nu există.  

Recoltă record 
de 4 milioane de 
tone de cereale

În acest an agricultorii mol-
doveni așteaptă o recoltă record 
la culturile de camp, în special 
la cereale. Este vorba de patru 
milioane de tone – aproape 
dublu față de anii precedenți. 
„Este anul porumbului”, spun 
fermierii, care, datorită volu-
mului mare de grăunțoase din 
acest an, se pregătesc să ex-
porte aproape 70 la sută. Unii 
fermieri se așteaptă să strângă 
chiar câte 12-14 tone de porumb 
la hectar. Și recolta de floa-
rea-soarelui este bună. Dacă în 
anii trecuți producătorii aveau 
cel mult două tone și jumătate 
la hectar, acum la această cifră 
se mai adaugă o tonă.

Armata 
britanică, 
mobilizată 
pentru lupta 
cu criza de 
carburanți

Șoferii din cadrul armatei 
britanice vor începe să conducă 
camioanele-cisternă pentru a 
putea fi umplute rezervoarele 
benzinăriilor, în condițiile în 
care automobiliștii au fost ne-
voiți să se așeze pentru încă o zi 
la cozi interminabile, în pofida 
asigurărilor venite de la premi-
erul Boris Johnson că situația 
se îmbunătățește, informează 
Reuters. Marea Britanie se con-
fruntă de mai multe zile cu un 
fenomen de achiziții de panică 
care a condus la golirea ben-
zinăriilor din mai multe orașe 
importante, după ce companiile 
petroliere au avertizat că nu 
dispun de suficienți șoferi care 
să conducă cisternele de la rafi-
nărie la stațiile de alimentare.

MF se așteaptă 
la un salariu 
mediu 
de 9850 de lei 

Prognoza indicatorilor 
macroeconomici pentru anii 
2022-2024 luată în calcul de 
Ministerul Finanțelor (MF) în 
legea Bugetului pentru anul 
viitor arată că salariul nominal 
mediu lunar pentru anul 2022 
este prognozat să crească cu 
9,8%, până la 9.850 lei, în 2023 
până la 10.800 lei, iar în 2024 
va constitui circa 11.750 lei pe 
lună. În același timp se esti-
mează că fondul de remunerare 
a muncii va crește mai rapid, 
de la 66 de miliarde de lei, cât 
este estimat în acest an, la 72,8 
miliarde de lei în 2022.
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Accentul pe autoritățile germane se 
explică prin faptul că instituția media 
de la Bruxelles susține că a publicat 
un document al delegației germane la 
Comisia Europeană. 

„Moldova a înregistrat un salt de 
429% între iunie–august 2019 și iu-
nie–august 2021 în privința cererilor 
nefondate de azil și a șederilor ilega-
le”, se menționează în documentul 
publicat de EUobserver , datat cu 27 
septembrie curent.

„În cazul unei îmbunătățiri reduse 
sau al unei lipse generale de progres 
[...], Comisia Europeană ar trebui, în 
opinia noastră, să sublinieze că me-
canismul de suspendare a regimului 
de vize (Visa Suspension Mechanism) 
este o opțiune reală”, a declarat dele-
gația germană în același document.

La solicitarea reporterului GAZE-
TEI de Chișinău către Ministerul Afa-
cerilor Externe și Integrării Europene 
să spună dacă numărul mare de cereri 
de azil și șederi ilegale constituie o 
problemă pentru Republica Moldo-
va în relațiile cu statele din spațiul 
Schengen, reprezentanții instituției 
s-au mulțumit să repete declarația 
președintelui Germaniei. 

„Am citit cu aceeași surprindere 
acest mesaj ca și Dvs. atunci când am 
aterizat astăzi aici [Chișinău – n.r.]. 
La Berlin și la Ministerul de Interne 
Federal, m-am informat și am aflat că 
nu este o știre adevărată. Este vorba 
pur și simplu de un fake news”, a spus 

Frank Walter Steinmeier în cadrul de-
clarațiilor de presă făcute miercuri 
la Chișinău împreună cu președinta 
Republicii Moldova, Maia Sandu. 

Italia a avut obiecții similare

Potrivit publicației belgiene, Ger-
mania a înregistrat o creștere a „șede-
rilor neautorizate” din partea cetățe-
nilor Albaniei, Moldovei și Ucrainei.

De asemenea, este indicată o crește-
re cu 51% a cererilor de azil din partea 
cetățenilor georgieni în ultimele trei 
luni în comparație cu aceeași perioadă 
a lui 2019.

La rândul său, subliniază euobser-
ver.com, Italia a avut obiecții simi-
lare la adresa Moldovei, observând 
că rețelele de trafic de persoane, care 
operează prin „țările vecine”, abuzează 
de călătoriile fără viză.

„În cazul unui progres insuficient”, 
Roma a lansat ideea de a elimina Re-
publica Moldova din lista țărilor ai 
căror cetățeni au dreptul la călătorie 
fără viză.

Franța se declară, de asemenea, 
nemulțumită de Albania și Georgia și 
rămâne prudentă față de sârbi.

Republica Cehă a declarat că a 
înregistrat un număr mare de cereri 
nefondate de azil din partea cetățeni-
lor georgieni, moldoveni și ucraineni.

„În total, cetățenii fără vize repre-
zintă 47,4% din toate cererile de azil 
din acest an (o creștere de la 38,5% 
față de 2016)”, au spus cehii, men-
ționând, de asemenea, o creștere a 
„șederilor ilegale”.

La rândul său, Belgia a descris nu-
mărul cererilor de azil din Moldova în 
2021 „ca o creștere alarmantă”. „Avem, 
de asemenea, cifre relativ ridicate pen-
tru Macedonia de Nord, dar s-ar putea 
să fie un fenomen de vară, temporar”, 
a spus acesta.

Olanda este primul și singurul 

stat UE care a solicitat până acum 
o suspendare fără viză. Dar cererea 
sa, împotriva Albaniei în 2019, a fost 
respinsă de Comisia Europeană.

Probleme în Italia, 
Franța și Belgia

Numai că publicația belgiană sem-
nalează probleme similare pentru ce-
tățeni moldoveni în Franța, Italia și 
Belgia. Autoritățile acestor state se 
declară îngrijorate și discută intens 
despre declanșarea mecanismului de 
suspendare a regimului de vize cu UE.

La insistența reporterului, res-
ponsabilul de comunicare cu presa 
al Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Daniel Vodă, a 
declarat, citând ultimul raport din 
august 2021 referitor la funcționa-
rea regimului de vize, că nu au fost 
semnalate asemenea probleme. 

„Mai mult, Comisia Europeană a 
constatat un progres la subiectul soli-
citanților de azil din Moldova în UE”, 
a relevat el. 

În ceea ce privește relațiile cu Ger-
mania, Republica Moldova are din 
2017 un dialog constant cu autoritățile 
germane referitor la subiectul solici-
tanților de azil. Prin urmare, a spus 
Vodă, despre acest subiect se discu-
tă regulat și se urmărește rezolvarea 
problemelor.

„Referitor la ceea ce a publicat EU-
observer, sunt procese și discuții poli-
tice în interiorul acestor state. Nu orice 
discuție din interiorul unui stat are ca 
rezultat decizii luate la nivel oficial”, a 
precizat reprezentantul ministerului.   

Cetățenii Muntenegrului, Serbi-
ei și Macedoniei de Nord au obținut 
dreptul să călătorească în UE fără viză 
până la 90 de zile din decembrie 2009. 
Același drept a fost acordat cetățeni-
lor Albaniei, Bosniei și Herțegovinei 
(2010), Moldovei (2014), Georgiei și 
Ucrainei (2017).

Călătoria fără viză este considerată 
de Comisia Europeană drept o „rea-
lizare importantă” în relațiile dintre 
UE și Balcanii de Vest și fostele state 
sovietice care fac parte din Partene-
riatul Estic.

Pentru reintroducerea vizelor este 
necesară o creștere cu peste 50% a șe-
derilor neregulate sau a solicitanților 
de azil cu rate de recunoaștere scăzute.

P O L I T I C Ă

Moldovenii, în centrul unei 
controverse la nivelul UE 

Ilie GULCA

Nicolas Sarkozy, 
o nouă condamnare

Fostul șef de stat al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost 
condamnat joi la un an de închisoare pentru finan-
țare ilegală a campaniei sale pentru prezidențialele 
din 2012 în cadrul afacerii Bygmalion, scrie lefigaro.
fr. „Președintele Sarkozy, cu care m-am întreținut la 
telefon, mi-a cerut să fac apel, ceea ce voi face imediat”, 
a declarat Thierry Herzog la ieșirea din tribunalul din 
Paris. Această nouă condamnare intervine la șapte luni 
după cea pentru corupție în afacerea „interceptărilor”. 

În Ucraina, o lege pentru a 
limita influența oligarhilor

Pentru prima 
dată în istorie, 
Rada, Parlamen-
tul ucrainean, a 
adoptat o lege 
„anti-oligarhi-
că”. Adoptată 
pe 23 septem-
brie, cu 279 de 
voturi din 450, 
legea survine în 
contextul tulbu-
rat de tentativa 
de asasinat, din 
ajun, a unui apropiat consilier al președintelui Vo-
lodymyr Zelensky, Serhiy Shefir. Mașina acestuia a 
fost ciuruită de gloanțe, iar șoferul său – grav rănit. 
Trăgătorul a reușit să scape, lăsând lumea politică și 
mediatică să se piardă în bănuieli asupra unei posibile 
legături între acest atac și legea. 

Ungaria: Au fost arestați 
liderii unei grupări 
ce pregătea un puci

Autoritățile ungare i-au arestat joi pe liderii unei 
grupări intitulate „Guvernul național responsabil al Un-
gariei”, aceștia fiind suspectați că pregătesc „schimbarea 
ordinii constituționale a ţării prin mijloace violente”, 
precum şi „asasinarea unor politicieni”, a anunțat joi 
Tribunalul municipal din Budapesta, transmite MTI, ci-
tat de agerpres.ro. Cei doi sunt suspectați că au înfiinţat 
o organizație în care unul dintre ei era „învestit cu pu-
teri judiciare” şi celălalt era însărcinat cu organizarea 
puterii executive.

Lituania și Letonia 
instalează bariere 
la granița cu Belarus

Lituania a început să construiască un gard de 508 
kilometri la granița cu Belarus pentru a împiedica mi-
granții ilegali să intre în UE de-a lungul unei frontiere 
în mare parte nesecurizate, informează dpa, citat de 
agerpres.ro. Rulouri de sârmă ghimpată sunt desfășu-
rate într-o secțiune a frontierei din apropierea orașului 
balnear Druskininkai. După instalarea barierei, spre 
sfârșitul anului, un gard cu înălţimea de aproximativ 4 
metri întărit cu sârmă ghimpată urmează să fie ridicat 
ca un al doilea factor de descurajare.

Rusia desemnează 
o nouă serie 
de „agenți ai străinătății”

Autoritățile ruse au declarat miercuri un ONG cu-
noscut şi 22 de persoane drept „agenți ai străinătății”, 
o clasificare controversată sinonimă cu constrângeri 
importante şi pe care Moscova o utilizează tot mai mult 
împotriva vocilor critice, relatează AFP, citat de ager-
pres.ro. Ministerul rus al Justiției a publicat această 
listă pe site-ul său de internet. În Rusia, organizațiile 
sau personalitățile desemnate „agenți ai străinătății” 
trebuie să se înregistreze la autorități, să efectueze lungi 
demersuri administrative şi să indice cu claritate acest 
statut în toate publicațiile lor, inclusiv în tweet-uri.

I.G.

M a p a m o n d

Numărul mare de violări ale termenului de ședere în Schengen și al celui 
de cereri de azil provoacă discuții la nivelul conducerii statelor din UE

Ziarul „EUobserver” din Bruxelles a publicat 
miercuri un articol în care se menționează că 
Moldova riscă să piardă regimul liberalizat 
de vize cu UE din cauza numărului mare de 

șederi ilegale și a numărului considerabil de cereri de 
azil nefondate. Președintele Germaniei, Frank-Walter 
Steinmeir, aflat în vizită la Chișinău, a calificat drept 
„știre falsă” informațiile distribuite de media belgiană.
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Schimbarea 
de perspective

A - p o l i t i c e

Scepticii de serviciu vor 
preciza că moldovenii, inclusiv 
în acest domeniu avansat, nu 
sunt decât forța de muncă mai 
ieftină decât în altă parte. Doar 
că acest context e avantaj, nu 
impediment. Nu se compară 
forța de muncă „ieftină” în do-
meniul TIC, cu cea (cu adevă-
rat ieftină), din agricultură sau 
construcții. Implicându-ne mai 
întâi ca angajați și executori, 
vom genera și producători de 
softuri ori șefi de campanii au-
tohtone. Important e ca dome-
niul – care nu solicită exodul 
populației angajate în el – să se 
simtă la el acasă. 

Viața și schimbările vertigi-
noase (de la deschiderea fizică 
spre țările UE la tehnologiile 
care ne țin în legătura cu toată 
lumea; de la provocările tim-
pului – ale climei globale sau 
ale pandemiei – la posibilitatea 
remedierii oricăror probleme 
cu angajarea întregii comuni-
tăți umane etc.) ne oferă alte 
posibilități, dar ne și pune la 
încercare. Nu poți sta pe loc 
când lumea se mișcă. Nu poți 
să-i imiți la nesfârșit pe alții, 
pentru că ei, între timp, avan-
sează și mai mult. Nu mai poți 
dormita într-o eternă auto-
suficiență: dacă nu te miști, 
ești depășit, ești evacuat din 
ecuație.

Orice nouă experiență – 
„pozitivă” sau „negativă” – ar 
trebui să ne învețe ceva. Imuni 
la provocări însă, vom rămâne 
inerți. Cât de mult ne-a ajutat 
să înțelegem niște lucruri nevo-
ia de izolare? Cum perseverăm 
cu succes în munca la distanță 
(inclusiv, în domeniul TIC, cu 
care am început discuția), dar 
suntem restanțieri fără șanse 
în învățământul on-line? Am 
înțeles oare cum am putea să 
facem mai eficientă școala? 
Este ea în beneficiul copilului? 
Al familiei? Al societății? Al 
patriei și patriotismului? De ce 
există școli publice și cui ser-
vesc ele? Lor însele? Viitorului 
copiilor? Îi pregătesc pentru 
viață? pentru viitoarea lor me-
serie? Educă patrioți, buni să 
slujească o anume societate? Îi 
învață să supraviețuiască unei 
lumi în veșnică schimbare sau 
îi instruiesc să se conformeze 
unui tip de relații cu ceilalți? 
E un domeniu al educației, 
al instruirii, al învățării, al 
gândirii libere sau al con-
formismului? E o instituție 

Pe 26 septembrie au avut loc 
alegeri parlamentare în Ger-
mania. Scrutin important nu 
numai pentru nemți, ci și pen-
tru toată lumea din jurul lor, 
inclusiv pentru România și RM. 
Căci de vectorul pe care îl va 
lua viitorul cabinet de miniștri 
de la Berlin va depinde atât 
situația economică din Europa, 
cât și relația acesteia cu priete-
nii (SUA, țările UE, „asociații“ 

estici ș.a.) și cu rivalii săi (Rusia, China ș.a.).
Pentru prima dată din 2005, Partidul Social-Democrat (SPD) a 

obținut majoritatea voturilor în Bundestag – 25,7% față de 24,1 % 
ale Uniunii Creștin-Democrate (CDU/CSU), concurentul principal 
– și va forma guvernul federal. Liderul SPD, Olaf Scholz, are câteva 
opțiuni pentru viitoarea coaliție de guvernare. 

Prima este reanimarea parteneriatului cu CDU/CSU – social-de-
mocrații au făcut parte, între 2017-2021, din guvernul condus de 
Angela Merkel, fostul lider al Uniunii Creștin-Democrate. Alianța 
SPD-CDU/CSU a fost considerată de la bun început cam fortuită și 
împotriva firii, dar, de bine, de rău, a funcționat, inclusiv în perioa-
da de criză 2020-2021. Comentatorii cred că opțiunea dată este cel 
mai puțin realistă dintre toate, în condițiile actuale.

A doua, mult mai verosimilă, ar fi crearea unei coaliții noi împre-
ună cu „verzii“ (Die Grünen au acumulat 14,8%, cu 5,8% mai mult 
decât la alegerile din 2017) și cu FDP (Freie Demokratische Partei) 
– pentru câteva fotolii de miniștri, liberal-democrații din Germa-
nia și-au oferit cam întotdeauna voturile partidelor cu șanse reale 
de a forma guvernul. Acum FDP are 11,5% și aceste procente sunt 
destule pentru o coaliție SPD-Die Grünen-FDP, care ar dispune, 
astfel, de o majoritate simplă în Bundestag (52%) și ar putea vota, 
fără probleme, un nou cabinet federal. Un cabinet care, potrivit 
uzanțelor, va fi condus de Olaf Scholz, liderul partidului câștigător 
în alegeri. Scholz ar fi, așadar, al patrulea cancelar social-democrat 
al Germaniei postbelice după Willy Brandt, Helmut Schmidt și 
Gerhard Schröder.

Rezultatul era, întru câtva, previzibil – e normal ca un partid 
care a condus efectiv țara în ultimii 16 ani să piardă alegerile, mai 
ales într-o perioadă de criză ca aceasta –, deși unele prognoze nu 
s-au împlinit. De exemplu, multă lume se aștepta la un procent mai 
consistent al „verzilor“. În ciuda sporului electoral pe care l-a înre-
gistrat formațiunea ecologistă, societatea germană, în ansamblul ei, 
se arată încă destul de prudentă față de formațiunile politice mai 
puțin sau chiar nonsistemice. Astfel, nici partidele de la extreme 
– neocomuniștii de la Die Linke și dreapta radicală Alternative für 
Deutschland – nu au beneficiat prea mult timp de simpatiile nemți-
lor. Prima formațiune a trecut cu chiu, cu vai în parlament (cu doar 
4,9%, față de 9,2 % de acum patru ani), pe când a doua a pierdut 
2,3% față de același scrutin din 2017, anul de glorie al naționaliști-
lor germani, când aceștia au obținut 10,3% din votul națiunii.

Date fiind împrejurările politice și economice dificile în care s-a 
desfășurat scrutinul, trebuie să considerăm că rezultatul este unul, 
dacă nu optim, atunci cel puțin acceptabil pentru UE și pentru 
RM. Există temerea că Scholz (dacă se va produce, desigur, coaliția 
SPD-Die Grünen-FDP) va fi mai clement cu rușii, dat fiind trecutul 
lui. Liderul SPD a fost primar în Hamburg, oraș dominat tradițio-
nal de stânga și înfrățit de decenii cu Leningrad-Petersburgul, iar 
în anii ’80 a participat, ca membru al tinerilor social-democrați 
germani (Jusos) la tot felul de conferințe și festivaluri împreună cu 
comsomoliștii sovietici, de unde și presupusa simpatie față de Ru-
sia. Totuși, cunoscătorii susțin că Scholz nu e omul care va merge 
la saună cu Putin și va promova interesele rușilor în UE, așa cum o 
făcuse Schröder, mai ales că va avea în guvern și oameni ai „verzi-
lor“, antiputiniști pe față. Dar nici nu va renunța, în ruptul capului, 
la Nord Stream 2, nu atât din dragoste pentru Rusia, cât pentru 
că nemții au decis, se pare, definitiv, că tranziția lor la economia 
„verde“ se va realiza cu gaze rusești.

Sigur că o guvernare social-democrată și „verde“ ar putea frâna 
(știm de ce) cea mai industrializată și puternică economie a UE și 
ar putea introduce câteva note ușor disonante în negocierile comu-
nitare privind noua politică fiscală europeană, lupta cu poluarea 
și mulțimea de restricții și de cheltuieli care ne așteaptă în calea 
noastră spre utopia ecologică. Dar mai important este, cel puțin 
pentru moment, că nemții au dat celorlalte popoare europene un 
exemplu de moderație exact atunci când ne-am fi așteptat la un 
succes al populiștilor și radicalilor pe fundalul nemulțumirii și an-
xietății generale. Berlinul rămâne o oază a stabilității politice și, cel 
mai probabil, un bun partener de dezvoltare pentru RM, guvernată 
acum de niște politicieni cu viziuni politice și economice înrudite.

Alegerile 
din Germania

penitenciară (într-o lume tot 
mai liberă, tot mai nonconfor-
mistă și pe alocuri cu tendințe 
tot mai anarhiste, școala pare 
a fi singura instituție restric-
tiv-obligatorie), chemată să-i 
țină pe elevi grămăjoară, până 
la majorat? 

Să vizităm un alt domeniu, 
care se cheamă administrația 
publică ori serviciul public. 
Când pandemia a impus lucrul 
de la distanță (și „guverna-
rea electronică”), câte dintre 
funcțiile publice s-au dovedit a 
fi cu adevărat utile, eficiente și 
inamovibile? Câte optimizări 
de personal s-au produs pe 
acest fundal? Câte bariere bi-
rocratice au fost scoase pentru 
a simplifica relația serviciu-be-
neficiar? În fine, cât de neob-
servată, neinsistentă, dar utilă 
s-a dovedit a fi întreaga armată 
de funcționari, întreg sistemul? 
Serviciile publice sunt pentru 
a crea comodități (e o axiomă, 
dar trebuie să schimbi perspec-
tivele ca să vezi). Primarul/ 
crainicul primăriei nu trebuie 
să răcnească în boxele trolei-
buzului ca lumea să respecte 
regulile sanitare (cât de „prote-
jați” se simt călătorii de „vocea 
protectoare”, care descântă 
virușii!?), ci trebuie să asigure 
respectarea lor (inclusiv, prin 
interdicția categorică de a intra 
în troleu fără mască). Lumea 
nu trebuie să dea în gropi-
le orașului, ca să vadă cum 
„muncesc” angajații serviciilor 
tehnice – dimpotrivă, oamenii 
nu trebuie să vadă aceste gropi 
(ele trebuie îngrădite) – , ori 
pe gunoieri făcând ordine, ci să 
vadă drumul reparat și orașul 
curat. Oamenii trebuie să-și 
caute de nevoi și de serviciul 
propriu, administrația servin-
du-i, nu consumându-le timpul 

și transformându-i în hrana 
aparatului birocratic. Dar 
pentru a ne dumeri, trebuie să 
schimbăm optica. 

Vorbim de provocările lumii 
de azi de pe canapeaua consu-
matorului de știri TV: lucru-
rile pe care le privim, nu ne 
privesc (democrația, fluxurile 
financiare, confruntările geo-
politice, competiția economică, 
pandemia, problemele mediu-
lui, corupția, injustețea justiți-
ei). Nici școala, nici instituțiile 
statului nu sunt preocupate de 
aceste lucruri decât ca paran-
teze opționale, ocazionale. Or 
dacă sunt provocări impera-
tive, e nevoie de strategii ce 
pornesc de la ele. Altfel spus, e 
nevoie să schimbăm priorități-
le, să schimbăm perspectivele.

Schimbarea de perspectivă 
îți poate da o șansă în plus. Im-
portant e să nu treci – ca alții, 
mai indiferenți – pe lângă.

Adrian CIUBOTARU
Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

Citeam în numărul trecut al Gazetei 
reportajul lui Ion Chișlea de la Summitul 
TIC, gândindu-mă că ceva se întâmplă. 
Domeniul tehnologiilor informaționale se 

extinde. Sigur că ascensiunea TIC s-a produs și pe 
fundalul pandemiei, când alte ramuri au încremenit 
în așteptare (programatorii și electroniștii, membri 
ai comunității internaționale de nomazi digitali, 
lucrează toată viața „de la distanță”). 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Nu poți 

sta pe loc când 
lumea se mișcă. 

Nu poți să-i imiți 
la nesfârșit pe alții, 
pentru că ei, între 
timp, avansează 
și mai mult. Nu 

mai poți dormita 
într-o eternă 

autosuficiență: 
dacă nu te miști, 

ești depășit, 
ești evacuat din 

ecuație.
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Am ajuns la ULIM dis-de-dimi-
neață și m-am trezit în fața unor 
ochi care mă priveau cu multă curi-
ozitate din spatele măștilor. Am stat 
de vorbă cu ei aproape o oră. Le-am 
spus ceea ce cred că aș fi vrut să 
aflu de la cineva care are oleacă de 
experiență în meseria asta. Chestii 
care, dacă eram student de anul I 
sau II, m-ar fi interesat. Informații 
cât mai practice. Pot spera doar că 

le-am fost de folos. 
Pe de altă parte, eram și eu foarte curios ce ar vrea să afle de la 

mine niște tineri cetățeni din Republica Moldova. 
Să știți că am intuit unele întrebări. Am vorbit despre cum faci un 

interviu, cum documentezi un material, cum treci de trac atunci când 
vorbești în fața unei camere, cum scapi de accentul moldovenesc (din 
păcate, dacă faci televiziune, ai nevoie să-ți domolești acșentul) și 
multe alte chestii practice.

Dar au avut și întrebări care m-au uimit. Este vorba de seria de 
întrebări despre cum sunt văzuți cetățenii moldoveni în România. De 
ce sunt discriminați de către cetățenii români? Dacă sunt discriminați? 
Cât de greu este să te integrezi? Dacă eu am avut probleme? Dacă s-a 
întâmplat să fiu discriminat pentru că sunt născut peste Prut? 

Mărturisesc, teama lor de discriminare, faptul că unii tineri cetățeni 
moldoveni (care au fost sau nu în România) trăiesc cu frica de a nu 
fi considerați români de mâna a doua m-a prins cu garda jos. Inițial, 
nu am știut ce să le spun. Apoi mi-am găsit cuvintele. Mi-am dat sea-
ma că poate au nevoie de încurajări. Am realizat că miturile despre 
cetățenii moldoveni, atât de vii în România, au corespondențele lor 
în Republica Moldova.

Am povestit și aici, pe Facebook, unele situații stânjenitoare în 
care am fost pus. Brusc unii oameni și-au amintit că sunt născut în 
Republica Moldova și au considerat de cuviință să-mi spună asta. Mai 
mult au fost situații când am fost trimis „acasă”. Pentru unii, nu știu 
de ce, „românismul” este știrbit de faptul că te naști peste Prut. Chiar 
dacă vorbești limba română și te consideri român. Doar că aceste 
situații sunt extrem și extrem de rare. 

Și atunci, stau să mă întreb, de ce această teamă? Este atât de grav? 
Aceste întrebări ale tinerilor au apărut pe un teren solid? Ori sunt doar 
stereotipii, mituri? Voi ce ziceți? Discriminarea cetățenilor moldoveni 
în România sunt cazuri izolate sau nu? Dacă sunteți cetățeni moldoveni 
mutați în România – ați fost discriminat vreodată din acest motiv? 

Chiar m-ar interesa părerea și experiențele voastre.

Tinerii din Republica 
Moldova și „discriminarea 
basarabenilor” în România

Nu prea discutăm fotbal în 
bula noastră, deci n-aveați de 
unde să știți că Șerif Tiraspol, 
echipa holdingului de firme 
condus de oligarhii Gușan și 
Kazmali, foști ofițeri KGB (dacă 
există „fost” în KGB), adică 
osatura economică a regimului 
separatist de la Tiraspol, a bătut 
ieri pe Real Madrid chiar la Ma-
drid cu 2-1, deci a șocat Europa 
și a umplut de mândrie inimile 
moldovenilor.

O mândrie unică în bizareria 
ei, pentru că doar în Moldova 
șefilor unui regim politic separa-
tist care fac pipi cu boltă pe țara 
pe care n-o recunosc li se permite 
să reprezinte totuși țara respecti-
vă în Champions League, că altfel 
n-ar putea ajunge acolo oficial. O 
reprezintă de sanchi, pentru că 
după victorii în toate mesajele lor 
publice (în rusă) vorbesc doar de 
Tiraspol și „republica nistreană”, 
nu de Moldova.

În vreme ce guvernanții mol-
doveni nu pot călca în Transnis-
tria, fiind opriți la granița nere-
cunoscută, echipa Șerif Tiraspol 
circulă liber prin Moldova, joacă 
meciuri în liga națională – și 
nu doar joacă, dar o și câștigă: 
este de ani de zile campioana 
Moldovei la fotbal! Deoarece, 
furând bani de la moldoveni prin 
scheme suspecte, de exemplu 
cea cu energie, e de departe cel 
mai bogat club, dominând cam-
pionatul intern (să-i zicem așa, 
intern) cu garnitura de stranieri 
adunați de prin cele patru zări 

O țară reprezentată oficial de separatiștii ei
ale planetei; echipa conține fix 
zero moldoveni. În paralel, fac 
tot felul de afaceri suspecte în 
spațiul Est, spală bani negri și 
fac contrabandă pe scară mare, 
în paguba statului moldovean.

Cu acești bani, la care se 
adaugă câștigurile actuale din 
Champions League, Șeriful lui 
Gușan va continua să susțină 
politica regimului separatist; 
de fapt ei sunt fața economică 
a separatismului transnistrean, 
care s-ar prăbuși dacă n-ar exis-
ta holdingul Șerif să plătească 
salarii și pensii. Vor continua să 
sponsorizeze fraudarea votului 
în Republica Moldova de din-
coace de Nistru, ori de câte ori 
e nevoie, organizând autobuze 
cu votanți aduși pe tabel, sub 
supravegherea serviciilor de 
informații ale Transnistriei și 
angajaților Șerif, inclusiv cei 
din clubul sportiv. Și ajutând la 
organizarea secțiilor pentru ale-
gerile din Rusia, ca săptămâna 
trecută, trecând lejer peste capul 
guvernului moldovean.

Când întrebi un localnic de 
ce permite Chișinăul această 
imensă maskirovka, primești de 
regulă două argumente. Primul: 
„să nu amestecăm sportul cu 
politica”. Situația fiind cea de 
mai sus, replica poate fi luată cel 
mult drept literatură suprarea-
listă: dacă Șerif Tiraspol nu face 
politică, în spatele vitrinei cu 
fotbaliști mercenari (între care și 
câțiva rătăciți de prin România, 
mai demult), atunci nu mai știm 
ce e politica.

Al doilea argument: partici-
parea clubului oligarhic Șerif în 
competiția internă și, cu girul 
Moldovei, în cele internaționale, 
ar fi o mișcare strategică abilă, 
prin care separatiștii sunt siliți 
să confirme de facto unitatea 
statului. O fi, dar atunci strategii 
ar trebui să precizeze și care-i 
criteriul de măsură a succesului, 
și când ar urma acesta să se con-

cretizeze. Pentru că ce se vede 
după ani de zile de aplicare a 
acestei diplomații geniale e doar 
un regim separatist întărit eco-
nomic, cu un club sportiv fanion 
care-i consolidează identitatea 
și brandul în Europa, dobândind 
soft power și legitimitate pe ușa 
din dos. Ei semnează acte și 
contracte de business ca moldo-
veni când e rost de câștigat câte 
ceva, dar se declară țară aparte 
în rest. Un joc dublu la vedere; 
la Tiraspol s-a inventat cetățenia 
opțională, cuantică: e și nu e în 
același timp.

Absurdul și unicitatea aces-
tui aranjament sar în ochi când 
compari Moldova cu alte state 
care au teritorii ocupate. Este de 
neimaginat ca Ciprul, de exem-
plu, să fie reprezentat inter-
național de cluburi din nordul 
ocupat de Turcia, ba chiar unele 
care ar avea legături demonstra-
bile, politice și financiare, cu 
regimul de la Ankara. Echipele 
de fotbal din Famagusta, oraș 
din nord, și-au păstrat numele 
dinainte de 1974 dar s-au mutat 
dincoace, în teritoriul recunos-
cut, și joacă cu mândrie sub eti-
cheta „cluburi refugiate”. La fel a 
făcut Șahtior Donețk, cunoscuta 
echipă ucraineană a minerilor 
din Donbasul ocupat de sepa-
ratiștii pro-ruși, ca să venim 
mai aproape de casă: s-a mutat 
cu arme și bagaje la Lviv, apoi 
Harkov, ca să se stabilească în fi-
nal la Kiev. Ar concepe cineva în 
Ucraina ca țara să fie reprezen-
tată în Europa de un club sportiv 
al separatiștilor din est, al cărui 
proprietar să fie chiar unul din 
stâlpii regimului ilegal? Ar sări 
în aer opinia publică.

Ei, uite că în Moldova se poa-
te. Ambiguitatea strategico-mo-
rală, adică statul păgubos cu 
fundul în șapte luntri, e încă una 
din grelele moșteniri lăsate nou-
lui guvern de la Chișinău de clasa 
politică a ultimilor 30 de ani.

Se știe că UE era deja pre-
gătită să ofere banii, deoarece 
condițiile sectoriale au fost 
îndeplinite (probleme sunt la 
precondițiile politice – care țin 
de buna guvernare, lucruri pen-
tru care actuala guvernare este 
criticată cel mai mult). Totuși, 
probabil, din motive de imagine 
pentru actualul guvern, cei de la 
Chișinău au preferat ca anunțul 
să se facă de la Bruxelles. În 
acest fel, guvernul va putea să 
prezinte obținerea banilor ca 
pe un merit al guvernului și al 
majorității parlamentare, care 
trece printr-o turbulență de 
critici legate de numiri (ultima 
a fost cea a ombudsmanului). 
Totodată, este prima dată când 

Subiectul Zilei/Săptămânii 
(vizita premierului la Bruxelles):

anunțul despre noii bani eu-
ropeni va fi făcut de actuala 
guvernare, în mod separat de 
Președintele Sandu, care tradi-
țional își asuma meritele pentru 
orice finanțare europeană. 

Într-o măsură mare, gu-
vernarea înțelege că trebuie 
să se ocupe și de legitimitatea 
sa externă. Cu alte cuvinte, 
Gavriliță-Popescu vor încerca 
să vorbească cu cât mai mulți 
reprezentați ai centrelor analiti-
ce și jurnaliștilor de la Bruxelles 
pentru a promova imaginea 
guvernului, evident, pe care și-o 
doresc ei. Ei știu că informa-
ția obiectivă despre ceea ce se 
întâmplă realmente la Chiși-
nău a ajuns deja la Bruxelles 
(instituții, jurnaliști, misiuni 
diplomatice), deși foarte greu 
din cauza înțelegerii subiective 
sau incomplete a realităților 
moldovenești de către cei care 
monitorizează Moldova. De ace-
ea, ei vor să impună un discurs 
favorabil despre guvernarea de 
la Chișinău, cel puțin pentru a 
echilibra informația critică.  

***

MREAJA REȚELELOR

Sorin IONIȚĂ

Foto dintr-un supermarket 
care își bate joc de producătorii 
autohtoni.

Este toiul toamnei. În țară mai 
avem cantități enorme de tomate. 
Însă rețelele de supermarketuri, 
controlate din afara țării, preferă 
să comercializeze roșii importate.

Din cinci rânduri de tomate, 
patru sunt produse în Turcia. Ală-
turi este amplasat încă un rând 

de cutii din aceeași tară.
Este nu doar o situație rușinoasă, ci și o încălcare demonstrativă 

a legii, care prevede că 
pe rafturi cel puțin 50 
de procente de produse 
agroalimentare ar tre-
bui să fie moldovenești. 
Apropo, o situație simi-
lară se atestă în multe 
magazine de tip super-
market și în ceea ce pri-
vește aprovizionarea cu 
alte legume, precum și 
cu sucuri, conserve și 
ulei vegetal.

Regret foarte mult 
că statul continuă 
această politică pă-
guboasă privind faci-
litarea importurilor de 
mărfuri, care se produc 
tradițional în Moldo-
va. Astfel, susțineți 
din greu economiile 
străine.

Supermarketurile 
preferă să comercializeze 
roșii importate

Alexandr SLUSARI

Printre altele (despre fotbal 
și separatism):

Incredibil! Nu am crezut că 
o voi vedea și pe asta. Repre-
zentanții guvernării pro-UE etc. 
sărbătoresc victoria echipei de 
fotbal Sheriff, care, deși repre-
zintă Moldova pe plan interna-
țional, constituie o emanație a 
regimului oligarhic din regiunea 
separatistă. 

Înțeleg că oamenii caută mă-
car ceva cu ce să se mândrească, 
când foarte puțin altceva au 
ca opțiune (mai ales pe timp 
de pandemie când totul este 
închis). Dar guvernanții nu au 
dreptul la așa ceva (sărbătorire 
a succesului separatismului), 
pentru că trebuie să reprezinte 
interesele naționale, nu plăce-
rile personale sau cele colective 
ale unor segmente ale popula-
ției.

Deci, deși înțeleg de ce unii 
sărbătoresc, dezaprob faptul 
că politicienii fac acest lucru, 
când victoria celor de la Sheriff 
doar încurajează separatismul 
transnistrean, care primește 
validare.

Vitalie COJOCARI

Dionis CENUȘĂ
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Unii oamenii cred că vaccinurile 
produc magnetizare, dar ignoră 
ce spune știința. De ce? Explicăm 
împreună cu specialiștii 

Pandemia de COVID-19 a reconfirmat că 
oamenii gândesc și acționează emotiv, 
iar în cazul dezinformărilor despre 
noul coronavirus și vaccinare, unii tind 

să creadă pseudo-experților de pe rețelele de 
socializare și mai puțin științei sau medicilor.

S a l t i m - b a n c

Psihoterapeutul Ștefan Popov 
explică că unii oameni ajung să 
creadă în teorii ale conspirației 
despre pandemie din frică și alte 
emoții, din lipsa aptitudinilor de 
analiză critică, dar și din cauza 
unei înclinații către... misticism. 

Ingredientele vaccinului 
nu sunt magnetice

Un fals crezut de mai mulți oa-
meni, răspândit în ultimele luni 
în special pe rețelele de sociali-
zare, este că vaccinul împotriva 
COVID-19 ar conține metale gre-
le, care creează un câmp magne-
tic la locul vaccinării. Falsul este 
„argumentat” de așa-zise dovezi 
prezentate în videoclipuri unde 
apar oameni punându-și monede 
sau magneți pe piele și susțin că 
acestea se lipesc deoarece cor-
pul a primit un vaccin împotriva 
COVID-19. Absolut fals, spun oa-
menii de știință. Toate cele patru 
vaccinuri anti-coronavirus apro-
bate pentru utilizare de urgen-
ță de către Agenția Europeană 
pentru Medicamente, nu conțin 
metale, iar acest lucru poate fi 
verificat în lista de componente 
ale vaccinului. Mitul este dez-
mințit și de specialiștii locali în 
medicină și fizică. 

Medicul Angela Paraschiv, 
șefa Disciplinei de epidemiologie 
de la Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temițanu” și președinta Comisiei 
de specialitate în epidemiologie 
a Ministerului Sănătății, admite 
că monedele pot rămâne lipite 

de piele, dar motivul e cu totul 
altul: „Motivul pentru care mo-
nedele, telefonul sau alte obiecte 
ce conțin metale se lipesc de corp 
este cantitatea de sebum (sebum 
– stratul de grăsime de pe piele) 
pe care corpul nostru o elimină 
în timpul transpirației și face ca 
obiectele să se lipească. Aceste 
obiecte se lipesc pe ambele brațe, 

indiferent de locul unde a fost ad-
ministrat vaccinul, și indiferent 
dacă persoana a fost vaccinată 
sau nu”. 

Dionisie Idricean, inginer 
licențiat în ingineria sistemelor 
biomedicale, exclude posibili-
tatea introducerii în organism 
a metalelor grele sau a cipurilor 
prin vaccinare. „Toate elemen-
tele chimice care se introduc în 
corp trec în circuitul sanguin și 
nu se opresc în locul unde s-a pus 
vaccinul. De aceea niciun obiect 
metalic nu are cum să se lipească 

Boala Covid-19 trebuie tratată 
ca și alte boli respiratorii, pre-
cum gripa sau răceala, a decis 
Norvegia. Institutul  Norvegian 
de Sănătate Publică a transmis 
că în acest stat boala nu este mai 
periculoasă decât cele obișnuite, 
în condițiile în care Norvegia are 
una din cele mai ridicate rate de 
vaccinare din lume.

Institutul Norvegian de Sănă-
tate Publică (FHI) clasifică boala 
COVID-19 drept una respiratorie, 
la fel de periculoasă ca o gripă 
comună. Pe de altă parte, clarifică 
faptul că pandemia nu s-a termi-
nat, dar a intrat într-o nouă fază 
– COVID-19 este acum echivalentul unei boli 
respiratorii comune, cum ar fi o gripă sau o 
infecție respiratorie – datorită mai multor 

factori: mutațiile pe care le-a 
suferit SARS-CoV-2, ceea ce 
face virusul mai puțin pericu-
los, dar și imunitatea natura-
lă și cea indusă de vaccinuri 
pe care le-a atins societatea 
norvegiană.

Deși virusul continuă să 
circule, el nu provoacă o 
creștere a numărului de spi-
talizări, ceea ce înseamnă că 
SARS-CoV-2 nu mai creează 
presiune asupra sistemului 
medical din Norvegia. FHI 
evaluează acum coronavi-
rusul ca fiind similar altor 
virusuri respiratorii, cum ar 

fi cele care provoacă răceala obișnuită sau 
gripa sezonieră.

În studiile efectuate de FHI, s-a consta-

tat că atât persoanele vaccinate parțial, cât 
și cele complet vaccinate care se îmbolnă-
vesc de COVID-19 prezintă un risc scăzut 
de spitalizare, dar că același lucru se aplică 
și persoanelor sănătoase, care nu aparțin 
grupurilor de risc.

Conform celor mai recente statistici ale FHI, 
67 de noi pacienți au fost internați în spital 
cu COVID-19 ca principală cauză în timpul 
săptămânii 37, ceea ce reprezintă o scădere, de 
la 95 de cazuri în săptămâna precedentă. Din 
noile cazuri ale săptămânii 37, doar 9 pacienți 
au avut nevoie de terapie intensivă, o scădere 
față de 22 săptămâna precedentă.

În Norvegia, 90% dintre cetățenii cu vârsta 
peste 18 ani a primit prima doză și 83% au 
primit a doua doză – prin urmare, sunt con-
siderați complet vaccinați.

rfi.ro

În zona pieței centrale din 
capitală și în împrejurimile ei poți 
afla primele și ultimele știri, poți 
deveni martor ocular la cele mai 
neverosimile întâmplări, poți, la 
urma urmei, să afli de ce trăim atât 
de greu, cine e vinovat de aceasta, 
ce schimbări vor avea loc în poli-
tică și ce greutăți ne mai așteaptă 
în viitorul apropiat sau îndepărtat. 
Oameni veniți de la țară să-și vândă 
ce le mai crește prin grădină, orășeni 
pensionari care nu cumpără de la 
piețele din cartier pentru că e mai 
scump și câțiva lei economisiți tot 
înseamnă ceva. Târgoveți, con-
trolori, polițiști, cerșetori, hoți de 
buzunare, lume multă și pestriță 
întru-un du-te-vino, talmeș-balmeș 
fără de sfârșit...

Dacă ai „puțintică răbdare” și te 
mai reții prin zonă, cu treabă sau 
fără treabă, intri într-o atmosferă de 
veridicitate, vezi viața așa cum este 
ea, cu oameni reali și cu probleme 
ce nu se mai termină nici după vreo 
treizeci de ani de așa-zisă demo-
crație. Te simți mic și neputincios 
dându-ți seama că, pentru o pânză 
epică de anvergură care să reflecte 
întreaga zbatere și suferință de pe 
acest mic petec de pământ, în litera-
tura română din Basarabia încă nu 
s-a născut creatorul potrivit.

Mulți din cei prezenți în acest 
vacarm s-au deprins cu gălăgia, 
înjurăturile și animozitățile de tot 
felul ca țiganul cu scânteia, fiecare 
își caută de ocupația lui sau de lipsa 
lui de ocupație, ziua trece în fiecare 
zi cu un scop bine determinat sau 
deloc stabilit. Depinde de cine și 
ce își propune vizitând acest loc, o 
lume total diferită de ce se întâm-
plă ceva mai departe, la Primărie, 
Guvern, Parlament, Președinție, 
unde alți oameni, cu scaun la cap, 
gândesc la fericirea dintotdeauna 
a poporului.

Pe lângă piață, ici-colo, ca prin 
anii nouăzeci, bătrâni în haine 
din alt secol vând vechituri altor 
necăjiți, poate mai săraci ca ei, po-
liția are grijă să-i alunge ca să nu 
strice peisajul, iar aceștia așteaptă 
până oamenii legii se îndepărtează. 
Își desfac din nou micul lor magazin 
ambulant care încape într-o sacoșă, 
două și așteaptă cumpărători.

O bătrână vociferează că da, 
pensiile se vor mări, dar nici prețurile 
nu stau pe loc, iar alta adaugă că-i 
drept, Dodon mai fura, dar când era 
el președinte prețurile nu se schim-
bau, pentru că era prieten cu Putin, 
care a furat și el destul, dar îl ajuta 
pe Dodon al nostru. Acum, se bagă 
în vorba lor o a treia, pentru că Maia 
se are de bine numai cu Europa, s-or 
scumpi gazele și-o să ne înghețe in-
dependența la iarnă!...

Mai la vale, unde-și vând țăranii 
produsele agricole, laptele și carnea  
direct de pe trotuar, refuzând să le 
dea la un preț de nimic târgoveților, 
câte un bărbat sau o femeie plimbân-
du-se încolo și încoace, ca printre 
altele, rostesc: „Spirt, spirt, spirt!”. 
Sunt vânzătorii clandestini de alcool.

De nu s-ar aprinde ceva în țara 
asta!...

Gheorghe BÂLICI

La tras cu ochiul 
și urechea

de umăr. Oamenii trebuie să își 
pună întrebări: dacă vaccinurile 
ar conține urme de vreo substanță 
metalică, ar fi trebuit să fie pusă 
o bucată de metal destul de mare 
sub piele pentru a face ca mag-
neții să se lipească, așa cum se 
arată în acele videoclipuri”, spune 
Dionisie Idricean. 

Oamenii îi cred 
pe pseudo-experții de pe 
rețelele de socializare 
din cauza fricii și a altor 
emoții

De ce unii oameni dau crezare 
speculațiilor și practic ignoră ce 
spune știința? Ștefan Popov, 

medic psihoterapeut și fondator 
al Centrului de Cercetări Științi-
fice în Psihologie din Chișinău, 
spune că există câteva motive. 
Unul din ele este frica: „În con-
textul pandemiei, știința furni-
zează informații pe care mulți 
oameni nu vor să le audă din 
cauza unor frici, temeri conști-
ente sau inconștiente. Astfel, ei 
încearcă „să se apere” de infor-
mațiile pe care nu le înțeleg sau 
de care le este frică, prin faptul că 
neagă, resping aceste informația 
sau caută pseudo-experți care le 

confirmă părerea. De exemplu, 
frica de virus îi poate determi-
na pe oameni să nege existența 
acestuia ca să-și poată continua 
viața în liniște și siguranță, ei 
caută diferite „argumente”. La 
fel, frica de vaccin îi determină 
să creadă în orice aberație, fie 
că vaccinul este magnetizat, fie 
că ne modifică ADN-ul sau alte 
falsuri”. 

Psihoterapeutul mai spune că 
oamenii tind să creadă în știrile 
false din cauza emoțiilor: „Să nu 
ignorăm și faptul că știrile false 
au un caracter senzațional, iar 
senzaționalul produce mai multă 
emoție. Informația falsă că vacci-
nul este magnetizat produce mai 
multă emoție, decât informația 
adevărată că vaccinul conține un 
antigen, deoarece omul simplu nu 
prea înțelege nimic din această 
afirmație, ea nu-i produce nicio 
emoție”.

Ne bazăm pe puterea divi-
nă și nu ne protejăm. 
De ce unii șoferi,
 când se pornesc la drum, 
își fac semnul crucii, 
dar nu-și verifică 
anvelopele?

În opinia lui Ștefan Popov, în-
crederea unor oameni în teoriile 
conspirației poate fi explicată și 
prin înclinația spre misticism: 
„Din păcate, societatea noastră 
preferă mai curând o gândire mis-
tică, spirituală, când, de exem-
plu, un șofer, înainte de a porni 
la drum, va prefera mai curând 
să-și facă cruce, decât să-și veri-
fice anvelopele. Sau, în contextul 
pandemiei, cineva va prefera să 
se bazeze pe acțiunea divinității, 
decât să poarte mască sau să se 
vaccineze”. 

Mariana Jacot
Stopfals.md

Norvegia are 83% din populație vaccinată 
și va trata Covid-19 „ca pe o răceală”
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R E P O R T A J

La Onești și la Țigănești, oameni 
îngrijorați și case părăsite

Conform recensământului po-
pulației din 2014, la Onești aveau 
domiciliul 834 de persoane, însă 
acum Primăria susține că au ră-
mas 500 de locuitori, în timp ce 
unii localnici spun că în sat sunt 
puțin peste o sută de oameni. 

Aici multe case au elemente de 
arhitectură tradițională, cum ar fi 
acoperișurile din oale. Căruța și 
bicicleta sunt cele mai populare 
mijloace de transport rezistente la 
drumurile noroioase și pietroase. 
Localnicii supraviețuiesc din cul-
tivarea pământului: dacă mergi 
pe drumul principal, poți să vezi 
anunțuri pe garduri pe care scrie: 
vând cartofi sau harbuji. 

Chiar dacă la Onești locuiesc 
mulți oameni în etate, am întâl-

nit și localnici tineri care muncesc 
la Chișinău. Artur face naveta 
Onești-Chișinău-Onești la fieca-
re două zile. Spune că nu-i ușor 
să lucreze în oraș, dar e singura 
posibilitate de a-și hrăni familia, 
mai ales acum, în prag de iarnă. 
Alt bărbat, de meserie constructor, 
își „caută un loc de muncă, apoi se 
va pregăti cu provizii și lemne de 
foc pentru perioada rece a anului”. 

Deplasându-mă la Onești, am 
încercat să aflu cu ce gânduri 
intră moldovenii în iarnă. Ce au 
strâns în beciuri și cămări și dacă 
au lemne de foc.

Un metru cub de lemne de foc 
se vinde cu 700 de lei. Bani mari 
pentru o bătrână cu o pensie luna-
ră de 1.500 de lei. „Bani nu-s. Ce 

Case abandonate, curți năpădite de buruieni 
și porți sfărâmate. Vorbim despre satul 
Onești, r-l Strășeni, aflat la 48 de kilometri 
de Chișinău. Lipsa locurilor de muncă îi 

determină pe oameni să-și lase gospodăriile în voia 
sorții, mergând în căutarea unui trai mai bun. 

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.

Cum (nu) se pregătesc de iarnă oamenii de la sate

să faci cu un metru cub?! Trebuie 
patru, cinci, șase metri cubi de 
lemne”, spune Feodora. O întreb 
dacă are produse alimentare. „Ei, 
am! Dacă omul e bătrân, nu poate 
face nimic. Viața-i grea, bani îs 
puțini. Cu nimic intru în iarnă”, 

răspunde bătrâna. 
La Onești există oameni care 

așteaptă iarna pregătiți cu de toa-
te. „Avem lemne de foc. Beciul e 
plin cu zarzavaturi, ardei, dulce-
țuri și compot. Am crescut tot în 
grădină. Anul acesta a fost roditor. 
Mere și caise am avut mai puți-
ne față de alți ani: câteva lădițe”, 
menționează Eugenia. 

Nu departe de Onești, la inter-
secția a două drumuri, se află satul 
Țigănești, r-l Strășeni, de unde 
tinerii pleacă și nu se mai întorc. 
Case tradiționale, împodobite cu 
motive decorative, cu straturi de 
flori în culori vii răsădite în fața 
porților și a gardurilor. Mergând 
prin Țigănești, parcă vrei să spui 
că apusul satului moldovenesc... 
nu a venit încă! 

O familie ar avea nevoie de 
aproximativ șase mii de lei pentru 
a-și cumpăra lemne de foc pentru 
iarnă. E scump pentru veniturile 
sătenilor. Iurie de la Țigănești 
spune că și-a cumpărat abia nu-
mai trei cubi metri de lemne, însă 

mai are nevoie de vreo opt pentru 
a ieși din iarnă. „E greu pentru că 
lemnele sunt scumpe. Nu cumpăr 
cărbuni”, zice el. 

La poarta Centrului de sănătate 
publică Țigănești văd doi bărbați: 
unul tânăr, iar altul trecut de 50 
de ani. Cel tânăr lucrează în pădu-
rea din apropierea satului său, iar 
în schimb primește de la pădurar 
lemne de foc. 

„Ne ducem la muncă la pădurar 
și dacă ne dă lemne de foc, le adu-
cem acasă. O zi de muncă pentru 
o căruță de lemne. Într-o căruță 
încape jumătate de cub de lemne 
de foc”, explică tânărul. Acesta 
e practic aprovizionat cu lemne 
pentru iarnă. Totodată, el ne spu-
ne că „toți pleacă peste hotare, iar 
în sat au rămas numai bătrânii”. 

Celălalt bărbat afirmă că e mai 
puțin pregătit pentru iarnă cu pro-
vizii și vin, deoarece n-are tehnică 
agricolă pentru a-și lucra pămân-
tul și vița-de-vie. Satul Țigănești 
are oficial 1.148 de locuitori. 

Natalia MUNTEANU
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C U L T U R Ă

– Dragă Mariana Cămără-
șan, prin ce v-a ademenit 
textul lui Teodor Mazilu 
„Frumos e în septembrie 
la Veneția”?
„A trăi fără iubire este o mare 

suferință” – aceasta e o replică din 
piesa „Frumos e în septembrie...”. 
Teodor Mazilu ascunde în spate-
le unui luxuriant limbaj, aparent 
cinic, expresia unei profunzimi in-
credibile. Au aceste replici o forță 
care, odată ce te-a atins, nu mai 
poate fi uitată. Ca și în Caragiale, 
în textele lui Mazilu s-au imprimat 
vocile unor mari actori – așa  cum 
s-a întâmplat cu Octavian Cotescu 
– actor emblematic pentru fine-
țea cu care a dezvăluit candoarea 
acestui univers. M-aș bucura ca 
publicului să-i rămână în su-
flet vocile actorilor din această 
montare fredonând O SOLE MIO 
–  într-o gondolă imaginară, pre-
cum și vocea doamnei Oana Pellea 
într-un moment de o emoționan-
tă sensibilitate – atunci când ne 
mărturisește că „există în preajma 
morții o mare sete de iubire”, sau 
vocea domnului Mircea Rusu care 
concluzionează: „prezentul e ca 
nisipul mării”.

– Ce înseamnă pentru Dvs. 
luna septembrie?
Începutul. Anul meu începe în-

totdeauna în septembrie – m-am 
născut toamna, anii de școală în-
cep întotdeauna în septembrie, 

stagiunile de teatru la fel. De ase-
menea, anul bisericesc, pentru 
mine, care sunt ortodoxă, începe 
la 1 septembrie. Așadar, septem-
brie înseamnă început de drum, 
speranță, energie, așezare.

– Cât de ascultători sunt 
actorii Oana Pellea si Mir-
cea Rusu?
Nu știu. Întâlnirea noastră nu 

a avut deloc această dimensiune. 
În teatru, pentru mine, actorul 
este adevăratul și cel mai impor-
tant creator. Noi ceilalți, oricât 
de concreți suntem în acțiunile 
noastre, suntem mai ales visători. 
Toți visăm momentul de întâlnire 
dintre actor și spectator, dintre 
personajul de pe scenă și omul din 
față, dar numai actorul îl trăiește. 
Teatrul conține în alcătuirea sa o 
imensă bogăție care nu se poate 
exprima prin cuvinte. Marii ac-
tori ajung să asculte o instanță cu 
mult mai înaltă decât orice con-
cepție regizorală cu care au de cele 
mai multe ori o întâlnire onestă. 
Această instanță este sufletul. 

– Cum e lupta pentru spec-
tator?
Cu oamenii pe care îi iubești, 

nu te lupți. Cu oamenii care te 
iubesc, nu te lupți. Teatrul este 
un dar. Darul se dă și se primeș-
te. Darul înseamnă un sacrificiu. 
Prin teatru ne dezvăluim vătămă-
rile, vulnerabilitățile, speranțele, 

„Teatrul este un dar”
credința. Asta cere un preț. De 
suferință. Actorul vine pe scenă 
și acceptă să poarte o cruce. Spec-
tatorul vine cu propria sa cruce, 
pentru a primi. Dar și pentru a 
da. În marile tăceri, spectatorii 
creează cadrul în care actorul se 
conectează, prin trăirea sa, la Ma-
rele Creator. Atunci se împlinește 
teatrul. 

– Ați participat la Reuni-
unea Teatrelor Naționale 
2021. Ce impresie v-a lăsat 
Chișinăul?
Chișinăul meu este Chișinăul 

împărtășit mai întâi de cei care 
mi l-au dezvăluit acasă la mine, 
intrând  în viața mea și marcân-
du-mi-o: Eliza Bercu – actriță și 
regizoare – mi-a fost de la început 
ceea ce s-ar putea numi o profe-
soară, dar și un părinte spiritual. 
Îl cunosc din studenție și pe basa-
rabeanul Alexandru Rusu – actor 
și regizor – care mi-a dat voie să 
fiu eu însămi profesoară și care 
m-a acceptat apoi în cercul gene-
ros al prieteniei. Victoria Turturi-
ca e o fetiță cu suflet de aur – a 
cărei bucurie de a trăi dezgheață 
orice inimă. Apoi au fost toți cei 
prezenți în sală, la Chișinău, pe 
25 septembrie, cei care au vibrat 
și ne-au răsplătit cu cea mai im-
presionantă reacție pe care am 
trăit-o în teatru. 

În sală fiind, înainte de a începe 
spectacolul, m-a străbătut acut 

gândul responsabilității. Nu poți 
veni la întâlnirea acesta dacă nu 
te-ai dăruit total. Chișinăul pentru 
mine mai înseamnă și bătrânică 
din piața de la care am primit 
miere de albine și căreia, cu spe-
ranță, i-am promis că voi reveni. 
Iar acest lucru sper să se întâmple 
chiar în această toamnă, când vom 
juca la Teatrul Național „Satiricus 
Ion Luca Caragiale” cea mai re-
centă premieră pe care o semnez 
împreună cu Amalia Iorgoiu – un 
spectacol al Teatrului Național 
„Radu Stanca” din Sibiu: „Mici 
crime conjugale” de Eric Emma-
nuel Schmitt, cu Diana Fufezan 
și Adrian Matioc. 

Celor care alcătuiesc Chiși-
năul meu – acum și în viitor, 
care trăiesc acolo, sau oriunde în 
lume, le mulțumesc pentru ceea 
ce sunt și continuă să fie – oa-
meni cu inima curată și bună, de 
la care simt că am, cu smerenie, 
atât de multe de învățat, pentru 
ca eu să fiu eu. 

– La ce montare lucrați 
acum?
Tot cu Amalia Iorgoiu lucrăm 

la un nou proiect, „Mamă” de 
Marta Barclo. Spectacolul s-a 
născut la prima lectură. Actri-
țele Diana Lazăr și Cendana 
Trifan au prezentat, în forma 
cea mai sinceră și emoționantă, 
lectura textului „Mamă” în cadrul 
Programului dedicat celor mai 

Teatrul Național „I. L. Caragiale” din Bu-
curești a participat la cea de-a VI-a ediție a 
Reuniunii Teatrelor Naționale din Chișinău 
cu spectacolul „Frumos e în septembrie la 
Veneția” de Teodor Mazilu, în regia Maria-
nei Cămărășan, cei doi protagoniști ai piesei 
fiind cunoscuții actori Oana Pellea și Mircea 
Rusu. Spectacolul a fost aplaudat îndelung, 
constituind una din reprezentațiile care 
ne-au dat sentimentul că ne aflăm foarte 
aproape de tainele creației, ale comuniunii 
artistului cu publicul.

Forța de a crede în lumi imaginare

Fiecare cuvânt s-a auzit. Și a ajuns la fie-
care spectator. Toate gesturile, intonațiile, 
mișcările de pe scenă și-au atins ținta. În 
spectacolul „Frumos e în septembrie la Ve-
neția” de Teodor Mazilu nici o secundă nu e 
lăsată să se piardă, să se risipească. Privitorii 
nu-și pot rupe ochii de la cei doi actori, Oana 
Pellea și Mircea Rusu, pentru că aceștia exe-
cută pas cu pas, frază cu frază, un ceremonial 
prin care sfidează forța de gravitație, ei trec 
cu ușurință din realitate în vis și invers. 

Ființe uitate de lume, personajele in-
terpretate de cei doi actori își permit luxul 
de a-și imagina că s-au lepădat de hainele 
umilinței și au intrat în palatele aurite ale 
visării. Doar copiii au puterea de a făuri vise 
pe care le percep ca fiind mai reale decât 
realitatea. Spectacolul regizat de Mariana 
Cămărășan, cu un decor frumos (scenograf, 

Vladimir Turturică), cu lună, stele, planete, 
felinare și mese grațioase într-o piațetă 
venețiană, renaște în noi glasuri și chemări 
ale copilăriei, cu forța ei de a crede în lumi 
imaginare. Am plutit în gondola visului, am 
simțit, nu doar mental, ci și fizic, că arta 
adevărată nu poate fi învinsă.

Oana Pellea: „Nu am cuvinte să 
descriu căldura cu care am fost 
primiți”

Aplauzele au durat minute în șir, cei din 
sală nu doreau să se despartă de cei de pe 

scenă. Am fost martori ai unui gest rar din 
partea unei actrițe mari. Vizibil emoționată, 
în plin clocot al aplauzelor, Oana Pellea și-a 
făcut semnul crucii și a îngenuncheat pe scenă. 
„Nu am cuvinte să descriu căldura cu care 
am fost primiți de către excepționalul public! 
Mulțumesc smerită publicului din Chișinău 
care m-a copleșit cu emoția și iubirea sa! Mul-
țumesc Teatrului „Mihai Eminescu” pentru 
minunata primire. Am cunoscut un creator 
excepțional de TEATRU ROMÂNESC pe nu-
mele său Petru Hadârcă, directorul Teatrului 
„Mihai Eminescu” și al Reuniunii. Mulțumesc 
partenerului meu de scenă Mircea Rusu și 

regizoarei spectacolului, Mariana Călărășan. 
Plec cu dorința și speranta de a mă reîntâlni 
cât mai curând cu acest public excepțional!”, 
a declarat după spectacol Oana Pellea, fiica 
celebrului actor Amza Pellea.

Mircea Rusu: „Din sală răzbătea un 
dor de limba română”

Actorul Mircea Rusu, director artis-
tic al Teatrului Național din București, a 
mărturisit, de asemenea, că primirea de la 
Chișinău a fost mai mult decât entuziastă: 
„O emoție care a venit dinspre public, cum 
rar am văzut în viața mea! Asta înseamnă 
că pe lângă faptul că au apreciat evoluția 
noastră scenică, din sală răzbătea un dor 
de limba română, un dor de România, un 
dor de a fi împreună, pe care l-am simțit 
foarte acut. Oamenii aceștia ne-au dovedit 
că ar vrea să fim din nou împreună, că ar 
vrea să fim una, și Chișinăul cu Bucureș-
tiul și cu celelalte orașe ale țării noastre. 
O dovadă de patriotism, dincolo de fiorul 
scenic, dramaturgic. Formidabil! Am rămas 
fără replică, fără niciun fel de epitet, niciun 
fel de adjectiv, din pricina uluielii cu care 
am fost bombardați timp de minute în șir. 
Sper ca într-un viitor cât mai apropiat să 
îi îmbrățișăm cu totul”.

Accentuăm că Reuniunea Teatrelor Na-
ționale, ediția a VI-a, i-a fost consacrată 
memoriei lui Ion Caramitru.

Irina Nechit

„Frumos e în septembrie la Veneția”, 
spectacol aclamat la Chișinău

valoroase texte contemporane, 
program coordonat de Claudia 
Domnicar, și prezentat de Festi-
valul Internațional de Teatru de 
la Sibiu, festival inițiat și condus 
de Constantin Chiriac, recent dis-
tins la Chișinău cu titlul Doctor 
Honoris Cauza. Este un proiect 
special, pentru ca ne-am propus 
să facem cunoscut publicului un 
text cu-adevărat excepțional, cu 
speranța că el se va monta cat 
mai curând în toate teatrele din 
România și din R. Moldova. 

Interviu de Irina Nechit

Interviu cu regizoarea Mariana Cămărășan, București

Scene din „Frumos e în septembrie la Veneția” de Teodor Mazilu, în regia Marianei Cămărășan, 
cu Oana Pellea și Mircea Rusu, TNB
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R E P O R T A J

„Trăim de azi pe mâine, 
dar păzim ce mai avem!”

Dorința de a cunoaște mai aproape 
istoriile oamenilor de prin satele 
Moldovei ne-a adus la nordul țării, în 
satul Fântânița, raionul Drochia. Sat care 

are o istorie numărată în cinci secole, cu peisaje 
pitorești desprinse parcă din scrierile lui Creangă, 
monumente ale naturii și oameni vrednici.

Un exemplu în acest sens este 
Lidia Strungari, care a ajuns în 
septembrie la al șaptelea deceniu. 
Mătușa Lidia a muncit toată via-
ța pe câmp, de altfel și azi tot din 
lucrarea pământului se hrănește. 
De vreo treisprezece ani lucrează 
la pangarul din biserica satului, cu 
alte cuvinte, vinde lumânări: „Eu 
lucrez la biserica din centrul satu-
lui, sunt starostele bisericii, vând 
lumânări, mă ocup de documente”. 

În afara de aceasta, tot de atâția 
ani, bătrâna are grijă de prima bi-
serică din sat. Lăcaș care, potrivit 
administrației locale și sătenilor, 
ar avea câteva sute de ani, însă 
anul când a fost înălțat acesta nu 
se cunoaște cu exactitate. Biserica 
de lemn cu hramul „Sfântul Nico-
lae” se află în cimitirul satului, iar 
singura cheie de la ușa acesteia o 
poartă-n traistă protagonista ma-
terialului nostru. 

„Dacă este vreun mort în sat, eu 
vin aici, deschid biserica pentru ca 
oamenii să-și poată lua năsăliile și 
alte obiecte pentru înmormântare. 
Vin și fac curățenie când pot și cum 
pot, deoarece trăiesc în alt capăt al 
satului”, ne-a spus Lidia Strungari.

Văzând biserica, te poți telepor-
ta cu ușurință într-un trecut în-
depărtat. O construcție de lemn, 
modestă, cu clopotnița încorporată 
și cu o cruce deasupra acoperișului 
ruginit. Lăcașul poate fi conside-
rat martor al tuturor bucuriilor și 
tristeților ce au marcat satul de-a 
lungul zecilor de ani. Iar acum un 
singur om a ajuns să-i poarte de 
grijă. Lidia Strungari ne-a mărtu-
risit că doar credința o motivează 
să urce cu regularitate dealul spre 
vechea biserică din sat:

„Vin de 2-3 ori pe lună, mai 
descui ușa, mă mai uit. Am grijă. 
Mai sunt și răufăcători, nu avem 
cu ce plăti nici măcar un paznic. 
Trăim de azi pe mâine, dar păzim 
ce mai avem! O păstrăm cum pu-
tem. Sătenii spun că ar da o mână 
de ajutor, dar nu este de ajuns.”

La intrarea din biserică sunt câ-
teva obiecte de cult pentru funera-
lii. Pereții sunt plini de icoane că-
rora timpul le-a șters din culoare. 
Podeaua, pe care o mătură bătrâna, 
ori de câte ori ajunge la biserică, 
este învelită cu multe covoare, ca 
să acopere lemnul putrezit, la fel, 
de timp.

„Clopotul este mare, îl batem 
atunci când răposatul ajunge-n 
cimitir. Eu sunt prezentă sau clo-
potarul. Doamne ferește de vreo 
ninsoare mai mare că se prăbu-
șește biserica, o vâră cu totul în 
pământ. Altarul a ars, a fost un 
incendiu. Totul este foarte vechi 
aici, primele icoane și haine de-ale 
preoților”, ne-a spus femeia.

Cu câteva lacrimi strecurate și 
cu sufletul la gură, bătrâna ne-a 

povestit despre fiecare colțișor al 
locului în care cândva se rugau să-
tenii. Ne-a făcut și o excursie prin 
mica biserică, care tot mai mult și 
mai mult își apropie podul de po-
dea: „Aveți grijă pe unde călcați. Tot 
ce vedeți este vechi și putred, mai 
ales podeaua și ramele icoanelor. 
Păcat și „prăpădeală”. Doar stăm, 
ne uităm și ne rugăm Domnului s-o 
țină măcar așa cum este.”

Deși ușa altarului era deschisă, 
din cauza stratului de praf și a pân-
zei dense de păianjen am pătruns 
cu greu în locul în care cândva, 
poate sute de ani în urmă, preoții 
au început a ține slujbele. Lidia 
Strungari nici nu bănuiește câți 
ani poate avea biserica, însă acest 
locaș se regăsește și în amintirile 
mamei sale.

„Părinții mei au fost credincioși, 
am mers cu ei la biserică de mic 
copil. Mama mea este în viață, are 
90 de ani. A venit la această bise-
ricuță când era mică, alături de 
părinții ei și de bunici. Tare avem 
nevoie de ajutor, dar nu știm cui să 
ne adresăm. Vă spun cu credință 
că tare am vrea să o restaurăm, 
poate și statul să ne ajute”, ni s-a 
destăinuit femeia.

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, în conformitate cu art. 8 
CPC RM, solicită prezentarea cetățeanului Fluer Nicolae cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Chișinău, str. bd. Cuza-Vodă 3, ap.74, 
în ședința de judecată programată pentru data de 25.11.2021, ora 
12.00, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt 162, biroul 317, în calitate de pârât la cererea de 
chemare în judecată, înaintată de O.C.N. „Fagura Marketplace” 
S.R.L. împotriva lui Fluer Nicolae privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată. 

Judecător – Nina Arabadji

C i t a ț i e  p u b l i c ă

Tainele bisericii din satul Fântânița

Octavian GRAUR

Sătenii pe care i-am întâlnit 
pe ulițele satului ne-au spus și 
ei că biserica e foarte veche, iar 
majoritatea au cunoscut-o deja 
în starea deplorabilă în care este 
astăzi. Primarul satului Fântâni-
ța, Vitalie Pălii, ne-a comunicat că 
banii din buget nu sunt suficienți 
pentru recondiționarea lăcașului, 
însă mizează pe suportul autori-
tăților de la Chișinău.

„Se presupune că biserica aceas-
ta are în jur de 400 de ani și con-
stituie un monument istoric. Dar 
în arhivele satului nu este nici un 
document care să confirme acest 
fapt. Ar fi bine să fie renovată și să 

devină o atracție turistică. Noi ne 
străduim să o menținem în ordine, 
dar cu banii care sunt în bugetul 
local nu ne putem permite să facem 
o reparație capitală. Ne-am dori 
ca autoritățile centrale să ne aju-
te să o recondiționăm și, printr-o 
expertiză, să-i stabilim adevărata 
vârstă”, a declarat primarul satului 
Fântânița.

Potrivit unor surse bibliografi-
ce, satul Fântânița a fost atestat în 
anul 1585. Se spune că localitatea 
are numeroase legende care ar um-
ple o carte întreagă, însă, de data 
aceasta, n-am găsit pe nimeni să 
ni le relateze.
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F I L E  D E  I S T O R I E

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Biserica Catolică în RSSM: 
Documente (III)

În prima jumătate a anului 1960, numărul 
comunităților religioase romano-catolice din 
RSSM s-a redus de la patru la două1. Acest 
lucru însă nu însemna că guvernanții sovietici 

au renunțat la concepția totalitară ateistă de 
lichidare a credinței religioase în RSSM. 

La 26 aprilie 1960, a avut loc 
ședința Biroului CC al PCM. Prin-
tre problemele puse pe ordinea 
de zi a ședinței la numărul 6 este 
înscris: „Despre măsurile privind 
lichidarea încălcărilor din par-
tea clerului a legislației sovietice 
despre culte”. În extrasul strict 
secret nr. 5 din 26.04.1960 se 
menționează că „unii bisericani 
și sectanți, încălcând grosolan 
legislația sovietică, îi provoacă 
pe credincioși să refuze satisface-
rea serviciului militar în Armata 
Sovietică, participarea la alegerile 
deputaților în Soviete, ațâță cre-
dincioșii la construcții ilegale ale 
clădirilor bisericilor, la semnarea 
diferitor demersuri privind des-
chiderea bisericilor și caselor de 
rugăciuni, adună semnături sub 
diferite cereri, pe care de multe 
ori le falsifică.

În republică există mai bine de 
400 de biserici neactive, în care 
serviciul divin a fost întrerupt din 
1944. În unele raioane clădirile 
bisericilor dezactivate sunt valo-
rificate (raionul Criuleni, Kotovsk 
și altele). În același timp multe 
comitete de partid orășenești și 
raionale, executive raionale și 

orășenești nu întreprind măsuri 
pentru a folosi spațiile libere ale 
clădirilor bisericilor, care ar putea 
în scurt timp să fie reorganiza-
te pentru cluburi, biblioteci sau 
pentru necesități gospodărești. 
Folosindu-se de aceasta, clerul 
și bisericanii păstrează ilegal 
sau formează pe lângă bisericile 
dezactivate consilii bisericești, 
trezind interesul populației pentru 
treburile bisericii, știrbind prin 
aceasta drepturile cetățenilor…”2. 

Documentul nominalizat a 
fost semnat de secretarul CC al 
PCM, Z. Serdiuc, care solicita în 
continuare mobilizarea tuturor 
funcționarilor statului sovietic și 
a fiecărui comunist în parte îm-
potriva credincioșilor și a tuturor 
instituțiilor de cult din RSS Mol-
dovenească. 

Potrivit evidenței comunităților 
și grupurilor religioase în RSSM, 
la 1 ianuarie 1962 numărul catoli-
cilor s-a redus până la 5503. Către 
sfârșitul guvernării hrușcioviste, 
în 1964, de exemplu, numai în or. 
Chișinău comunitatea catolică nu-
măra până la 400 de credincioși, 
fapt care vorbește despre o înviora-
re a activității respectivei comuni-
tăți4. La finele anului 1964, potrivit 
evidenței bolșevice, în RSSM erau 
înregistrați 2.050 catolici, dintre 
care 440 la Chișinău, 400 – la 
Bălți, 150 – la Bender, 300 – la 
Râbnița, 300 – la Crițoaia, 200 – 
la Stârcea ș.a.5.

Câteva cuvinte despre poziția 
bisericii ortodoxe ruse, care încă 
din 1944 a fost implantată vio-
lent și în RSSM, față de biserica 
catolică din RSSM în perioada no-
minalizată. Normal ar fi fost ca 
relațiile dintre cele două biserici 

creștine să fie cel puțin reciproc 
prietenești, de respect, deoarece 
au o cauză comună. Dar bolșe-
vizarea bisericii ortodoxe, infil-
trarea în rândurile clerului și ale 
confesiunilor religioase din RSSM 
a agenților KGB, a persoanelor 
dubioase – bețivani, depravați au 
făcut ca opinia publică să-i trateze 
după merite. Nu vom greși dacă 
vom susține că biserica ortodoxă 
din RSSM, sau cel puțin eșalonul 
ei de conducere, era politizat la 
maxim.

La 15 septembrie 1951, la Chi-
șinău a avut loc Conferința re-
publicană a adepților păcii din 
RSSM, care urma să trimită la 
Moscova delegații săi la Confe-
rința Unională a adepților păcii. 
La respectivul for în calitate de 
delegați, reprezentanți ai cleru-
lui, au fost episcopul Nectarii și 
păstorul catedralei din or. Ben-
der protoiereul Petrașevschi V. 
Gh.. Candidaturile acestor două 
persoane au fost propuse de către 
președintele Consiliului privind 
biserica ortodoxă rusă de pe lân-
gă Consiliul de Miniștri al URSS, 
Carpov G.G., fiind coordonate cu 
secretarul CC al PC(b)M, Leonid 
Brejnev. La Conferința republi-
cană a adepților păcii episcopul 
Nectarii a rostit o cuvântare și a 
fost ales și membru al prezidiu-
lui. Într-un document din acea 

vreme se menționează că textul 
cuvântării rostite a fost pregătit 
personal de Nectarii și verificat 
de mai multe instanțe, inclusiv 
de CC al PC(b)M6. Vă informăm 
despre aceste amănunte deoarece 
atitudinea bisericii ortodoxe față 
de catolici o putem depista din câ-
teva secvențe selectate din cuvân-
tarea episcopului Nectarii rostită 
la conferință. Pentru confirmare 
vă propunem câteva din ele:

„Agresorii imperialiști an-
glo-americani sunt setoși de sânge 
și încearcă să ducă omenirea către 
un nou război mondial. Imperia-
lismul anglo-saxon a trecut deja 
la agresiune directă! Dezlănțuind 
război în Coreea, Vietnam, folo-
sind bacterii și otrăvuri, ei consi-
deră că pot să-i sperie pe oamenii 
pașnici și iubitori de libertate.

Dar ei trebuie să știe că nu vor 
putea speria oamenii muncii!

Acesta este barbarism! Este 
canibalism! Dar cine îi susține și 
conduce? Aceștia sunt aceia care 
se consideră creștini și care sunt 
chiar conducători ai organizațiilor 
religioase…

Printre acești „creștini” se con-
turează deosebit de evident fața 
antihristă a Papei de la Roma și a 
Vaticanului. Ei blagoslovesc orice 
incursiune împotriva popoarelor 
pașnice, folosind religia în intere-
sele clasei dominante capitaliste 

din Europa și America – pentru 
asuprirea și exploatarea oameni-
lor muncii și pentru dezlănțuirea 
unui nou măcel.

Răutatea sălbatică a capului  
bisericii romano-catolice a fost 
demonstrată în decretul privind 
excomunicarea de la biserică a 
comuniștilor și a celor care-i sim-
patizează. Ce inimă nu se va cutre-
mura și nu va cere condamnarea 
Papei și a Vaticanului? Vaticanul a 
uitat porunca Domnului nostru să 
ne iubim aproapele, iar obligațiile 
sale creștinești le-a schimbat pe 
sacul cu aur american, spălat cu 
sângele popoarelor!…

Pe drapelul sfânt al luptei pen-
tru pace luminează numele lui Sta-
lin, stegar al păcii și siguranței”7.

Într-un cuvânt, Nectarii, cadru 
bisericesc stalinist, încerca să fie 
mai credincios decât Papa de la 
Roma!

Credincioșii de rând, fețele 
bisericești, călugării, care încă 
n-au fost deportați sau omorâți 
vedeau bazaconiile „urmașilor 
lui Iuda” aflați în fruntea lăca-
șurilor sfinte și duceau o muncă 
ilegală și periculoasă de lămurire 
în rândul populației. De exem-
plu, în satul Măgdăcești, raionul 
Vadul lui Vodă, un călugăr pe nu-
mele său Eufrosinie Leuca poartă 
cu oamenii discuții cu caracter 
provocator și dușmănos, că „bi-
serica în URSS este în prezent 
bolșevizată, iar preoții – toți sunt 
comuniști care mint poporul”8. 

Chişinău. Biserica romano-catolică, fotografie de epocă
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

„Vezi că mi-ai tras granița 
peste genunchi” (Gr. Vieru)

Mulți dintre noi mai ținem 
minte acel scandal, stârnit de in-
terpelarea din 2011 a deputatului 
Valeriu Saharneanu, pe de o parte, 
și cea a deputaților comuniști Alla 
Mironic și Inna Șupac (prim-se-
cretar al UTC), pe de altă parte, 
secondați în timpul discuțiilor de 
Zurab Todua, Anatolie Gorilă și 
Artur Reșetnicov. 

2011, scandalul din Parlament 
în legătură cu pichetul din Sto-
ianovca (Stoenești)

Motivul era decizia Serviciului 
de Grăniceri de a renunța la „ono-
rarea” subunității din Stoianovca 
de a purta numele celor trei grăni-
ceri sovietici – I.D. Buzîțkin, A. K. 
Konstantinov și V. F. Mihalikov. 
Memorialul, construit cu implica-
rea lui A. Gorilă, în cinstea acestor 
„eroi ai URSS” la pichetul de gră-
niceri, cu simbolurile comuniste 
interzise, a fost ridicat în 2004, 
fără o hotărâre de guvern speci-
ală, precum prevede legislația în 
vigoare, ci doar în baza unui acord 
între Departamentul de atunci al 
Trupelor de Grăniceri și Organi-
zația pentru Apărarea Drepturilor 
Slavilor „Vece”, prin intermediul 
căreia a fost realizată finanțarea 
proiectului. Pentru că nu face par-
te din Registrul Monumentelor 
Republicii Moldova ocrotite de 
stat, Ministerul Culturii constata 
că responsabilitățile privind paza 
și întreținerea acestui obiectiv 
„țin de competența gestionarului 
terenului pe care a fost edificat 
monumentul respectiv”.

Reprezentantul de atunci al 
Ministerului Culturii dădea în 
Parlament un răspuns diplomatic. 
Dar după acesta a vorbit memo-
rabil deputatul V. Saharneanu, 
care spunea: „Nu are de ce se în-
dreptăți directorul Serviciului de 
Grăniceri, fiindcă monumentele 
bolșevismului, ca militarism și ca 
regim de teroare mondial, trebuie 
șterse de pe fața pământului, in-
clusiv de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Pentru noi, basarabenii, 
războiul a început nu la 22 iunie 
1941, ci la 1 septembrie 1939, când 
Germania, dinspre Vest, și Uni-

unea Sovietică, la 17 septembrie, 
dinspre Est, au atacat Polonia. Iar 
la 28 iunie 1940, Rusia bolșevică 
atacă România și pretinde la ocu-
parea Basarabiei, Bucovinei de 
Nord și a ținutului Herța”.

Istoricii și alte categorii de inte-
lectuali au organizat cu acea oca-
zie o conferință de presă pentru 
lansarea unei Declarații-Memo-
randum „Noi avem eroii noștri”, în 
care își exprimau atitudinea față 
de diversele monumente și plăci 
comemorative bazate pe minciuna 
sovietică și înălțate cândva doar 
pentru a-i slăvi pe invadatori.

În 2011, Gheorghe Mârzencu 
publicase în „Jurnal de Chișinău” 
un articol memorabil. De ce Si-
sif trebuie la noi să ridice mereu 
aceeași sarcină? Pentru că li se 
permite unora să-și imagineze și 
azi că mai trăiesc în URSS: con-
statam vara asta, la 22 iunie, că 
mesajul lor se repetă invariabil. 

2021 – de parcă nimic
 nu s-ar fi discutat în 2011

22 iunie 2021 – o zi istorică... 
- Poliția de Frontieră | Facebook 
https://sw-ke.facebook.com 

„22 iunie 1941 – o zi istorică 
ajunsă la cea de-a 80-a comemo-
rare” – ne informează Poliția de 
Frontieră a R. Moldova. „Polițiști 
de frontieră alături de membrii 
Asociației Grănicerilor și Asociați-
ei Pensionarilor Poliției de Fron-
tieră au participat la evenimentele 
dedicate memoriei grănicerilor 
căzuți la datorie în primele zile 

de război de apărare a Patriei”.
Poliția de Frontieră ne asigură, 

în 2021, că, datorită eroilor care 
au apărat în 1941 regimul de foa-
mete și deportări, noi „am trăit în 
liniște și pace” și de aceea avem 
responsabilitatea morală să nu-i 
uităm. Da, vorba lui Paul Goma, să 
nu uităm să-i punem într-o carte 
pentru aceste crime.

Pichetele de grăniceri, insti-
tuții de stat cu regim special, în-
treținute de toți contribuabilii, 
purtau numele eroilor – grăniceri 
sovietici, care păzeau hotarul tras 
peste genunchii noștri de Pactul 
germano-sovietic, numit „Mo-
lotov-Ribbentrop”. La 22 iunie 

2021, „ceremonia de comemora-
re a „victimilor” (eroii au devenit 
„victimi”) s-a desfășurat” la ora 
4 dimineața, ora la care trupele 
naziste au lansat atacul asupra 
URSS pe tot frontul, de la Ma-
rea Baltică (Nord) până la Marea 
Neagră (Sud)”. 

Acești grăniceri de pe timpul 
URSS nici la Chișinău nu sunt  tra-
tați ca ocupanți. Pe str. Ion Prun-
cul nr. 1-2, nu departe de ASEM, 
mii de studenți și alți trecători pot 
citi zilnic următoarea informație 
(doar în limba rusă) de pe placa 
instalată pe colțul unui bloc de pe 
str. Petru Rareș: „Ivan Grigorie-
vici Steblețov,  plutonier, care s-a 
luptat eroic, timp de 12 zile, la râul 
Prut, cu ocupanții fasciști. Numele 
lui este înscris pe veci în listele 
detașamentului de grăniceri”. 

Poliția de Frontieră a reușit 
să aducă și martori oculari la 
momentul de reculegere de la 
ora 4, în ziua de 22 iunie 2021. 
Am cunoscut și noi martori ocu-
lari, care povesteau în Literatu-
ra și Arta cum, după încheierea 
Pactului Molotov-Ribbentrop și 
ocuparea de către URSS a Basa-
rabiei, la 6 iulie 1940, în viitoarea  
Piață a Marii Adunări Naționale 
din Chisinău, defilau, la o paradă 
militară, umăr la umăr ostașii Ar-
matei Sovietice și ostașii Armatei 
lui Hitler. De ce n-au sărit atunci 
eroii-grăniceri să țină piept fascis-
mului? Pentru că ambele armate 

La 22 iunie 1941, ora 3.05, subunități de 
tăria pluton – companie au forțat Prutul 
în punctele Berezeni, Toceni, Fălciu, 
Cania, Bogdănești, Stoenești, Rânzești-

Gheltosu, surprinzând inamicul, care s-a retras”. 
(Eliberarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei. 
22 iunie – 26 iulie 1941. Buc.: Ed. Fundației 
Culturale Române, 1999). 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Nina NEGRU

În ediția din 24 septembrie a GdC, s-a strecurat o greșeală mecanică 
regretabilă în articolul „Am scrijelit cu unghii avide pereții continen-
telor”. Astfel, în loc de: „Născut la Segarcea, jud. Dolj, în 2015” se va 
citi: „Născut la Segarcea, jud. Dolj, în 1915”.

E r a t ă

erau ale socialismului. Și apoi, nu 
le permiteau să facă vreo mișcare 
oamenii NKVD-ului și cei de la 
SS, instalați pe străzile orașului.

Deci în fața cărei armate au re-
zistat grănicerii sovietici, „care 
s-au retras” eroic, la 22 iunie 
1941? Nu în fața naziștilor, nici 
a fasciștilor, ci în fața Armatei a 
IV-a Române, conduse de genera-
lul Nicolae Ciupercă, armată care 
trecea Prutul ca să-și elibereze 
frații de sub ocupația sovietică.

Înainte de 1990, numele străzi-
lor din Chișinău erau, majoritatea, 
date în memoria unor militari ruși 
care călcaseră aceste meleaguri, 
sau ale unor ilegaliști care lucrase-
ră pentru destrămarea României. 
În schimb sculptorul Al. Plămă-
deală, autorul monumentului lui 
Ștefan cel Mare, deși există casa 
lui, nu s-a învrednicit de un muzeu 
cât de cât modest. Academiei de 
Poliție „Ștefan cel Mare” i-ar sta 
bine să se implice în rezolvarea 
acestei probleme.

Ultimele cuvinte ale lui 
Paul Goma: „S-a umplut 
planeta de bolșevism…” 

Istoria plăcii memoriale Paul 
Goma, comandată la insistența 
unor intelectuali din satul lui de 
baștină, Mana, ați urmărit-o în 
„Jurnal de Chișinău” de-a lun-
gul anilor. În timp ce nimeni nu 
observă că Ivan Steblețov face cu 
ochiul spre coloana a cincea: „To-
tul va fi cum vrem noi – rezistați!”, 
numele lui Goma,  anticomunistul, 
era motiv de tulburare chiar în 
satul în care s-a născut. Placa nu 
putea fi instalată.

După multe refuzuri și tergiver-
sări, cauzate, chipurile, de fricile 
actualului proprietar al casei și 
școlii construite de soții învăță-
tori Goma, anul acesta placa a fost 
instalată în proximitatea acestei 
case, încadrată de un postament 
pe care stă deschisă o carte. In-
augurarea acestui monument va 
avea loc la 3 octombrie a.c. 

Ce ne-a învățat Goma?

1. Că cine tace, mai rău este 
strivit. Iar regimul totalitar tre-
buie denunțat în gura mare. 

2. Că nu trebuie să facem o spe-
rietoare din jandarmul român ol-
tean. Unul dintre acești olteni i-a 
salvat în timpul refugiului, când 
au fost pârâți sovieticilor de niște 
ciobani că se ascund în pădurile 
din Ardeal.

3. Că familia – eroii cărților 
sale – poate fi contrafortul cel 
mai sigur în fața atacurilor sub 
un regim totalitarist.

4. Că fiind moartea cel mai pre-
vizibil eveniment din viața omu-
lui, să nu trădăm de frica morții. 
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Ce temperatură să alegem 
la duș sau la baie?

Astfel, dușurile zilnice pot fi 
privite drept o alternativă mo-
dernă a hidroterapiei, disponibilă 
oricărei persoane. Rămâne însă 
de văzut care este temperatură 
optimă a apei la duș sau la baie, 
raportată la momentul zilei, astfel 
încât să obținem un maximum de 
beneficii asupra stării de sănătate 
fizică și psihică. 

Care este 
temperatura 
optimă a apei 
pentru 
duș sau baie?

În prezent, nu există o valoare 
unanim acceptată în ceea ce pri-
vește temperatura ideală a apei 
pentru duș/baie. Cu toate acestea, 
majoritatea medicilor dermatologi 
recomandă o temperatură medie 
de 37-38,3°C, dar nu mai mult de 
41°C.

Totuși, variația temperaturii 
apei spre tonuri mai calde sau mai 
reci în timpul dușului poate oferi 
organismului diverse avantaje.

Dușurile cu apă caldă 
(37-41°C)

De cele mai multe ori, oamenii 
sunt tentați să apeleze la dușurile 
fierbinți pentru a reduce stresul 
acumulat în timpul zilei. Pe lân-
gă starea de relaxare musculară 
indusă, dușurile cu apă caldă pre-
zintă următoarele avantaje asupra 
organismului:

Îmbunătățesc 
activitatea aparatului 
cardiovascular

Un studiu realizat în 2014 
indică faptul că dușurile cu apă 
caldă îmbunătățesc fluxul san-
guin la persoanele diagnosticate 
cu insuficiență cardiacă cronică, 
datorită procesului fiziologic de 
vasodilatație ce apare în urma 
expunerii organismului la tem-
peraturi ridicate.

Îmbunătățesc activitatea 
cerebrală

Rezultatele unui studiu ce au 
vizat efectele băilor cu apă fierbinte 
asupra activității cerebrale indică o 
creștere semnificativă a concentra-
ției factorului neurotrofic derivat 
din creier (BDNF – brain-derived 
neurotrophic factor), datorată hi-
pertermiei. Așa cum sugerează de-
numirea acestuia, factorul neuro-
trofic derivat din creier reprezintă 
un compus proteic ce îndeplinește 
funcții deosebit de importante la 
nivelul creierului și al măduvei 
spinării precum:

promovează creșterea, dezvol-
tarea și supraviețuirea celulelor 
nervoase

inhibă moartea neuronală
susține neuroplasticitatea
asigură funcționarea optimă a 

proceselor cognitive (învățarea, 
memoria)

previne apariția bolilor neuro-
degenerative

Contribuie la ameliorarea simp-
tomelor răcelii

Dușurile/băile cu apă caldă, dar 
și aburul creat în timpul acestora:

înlătură senzația de frig
hidratează pasajele nazale
induc starea de relaxare a or-

ganismului
facilitează eliberarea căilor res-

piratorii. 
Sporesc șansele de a avea un 

somn odihnitor.
Dușurile fierbinți pot îmbună-

tății calitatea somnului prin:
activarea sistemului nervos pa-

rasimpatic (ceea ce induce starea 
de oboseală)

relaxare musculară
scăderea temperaturii corpo-

rale.

Scad glicemia
Cercetările efectuate până în 

prezent raportează că un duș fier-

Din cele mai vechi timpuri, hidroterapia 
reprezintă una dintre cele mai utilizate 
metode de tratament naturist din 
întreaga lume. Utilizarea apei sub 

diverse forme și la temperaturi adecvate poate 
avea multiple efecte pozitive asupra diferitelor 
sisteme ale organismului.

binte contribuie la scăderea glice-
miei și la arderea caloriilor. În ceea 
ce privește consumul caloric, un 
duș cald/fierbinte este echivalent 
cu o plimbare de 30 de minute. 
Mai mult, o baie cu apă caldă poate 
reduce nivelul de zahăr din sânge 
cu aproximativ 10%, constatare 
extrem de importantă pentru ges-
tionarea diabetului zaharat.

Favorizează curățarea 
pielii în profunzime

Apa caldă favorizează deschide-
rea porilor de la nivel tegumentar 
și permite astfel înlăturarea celor 
mai dificile pete. 

Dușurile cu apă rece 
(10 – 14°C)

Deși ideea de a face duș/baie 
cu apă rece pare a fi de-a dreptul 
înfricoșătoare pentru mulți oa-
meni, acest ritual poate oferi, de 
asemenea, numeroase beneficii 
organismului și anume:

Calmează senzația 
de mâncărime a pielii

Dușurile cu apă caldă îndepăr-
tează uleiurile naturale cu rol de 
protecție de pe suprafața tegumen-
tului, agravând astfel senzația de 
mâncărime. Din acest motiv, în 
cazul persoanelor ce prezintă ecze-
me sau psoriazis sunt recomandate 
dușurile cu apă rece. 

Stimulează circulația 
sanguină

Stimularea circulației sanguine 
reprezintă unul dintre principalele 
motive pentru care dușurile cu apă 
rece sunt benefice și chiar reco-
mandate. Contactul tegumentului 

cu apa rece determină vasocon-
stricție periferică, îmbunătățind 
astfel circulația sanguină la nivelul 
țesuturilor profunde. De aseme-
nea, în urma unui studiu efectuat 
în 2019 s-a observat că dușurile cu 
apă rece după antrenament/efort 
fizic împiedică deshidratarea, prin 
răcirea corpului.

Contribuie la înviorarea 
organismului 
la începutul zilei

Dușul rece de dimineață repre-
zintă un șoc minim pentru orga-
nism, declanșând o stare de alertă 
la nivelul acestuia. Astfel, are loc 
creșterea aportului de oxigen, pre-
cum și a ritmului cardiac. 

Conferă strălucire 
pielii și firelor de păr

Apa rece, spre deosebire de apa 
fierbinte, nu înlătură stratul natu-
ral de sebum ce protejează supra-
fața pielii și părului. De asemenea, 
apa rece închide cuticulele părului, 
împiedicând evaporarea apei de la 
acest nivel. 

Prezintă efect 
anti-inflamator

Conform studiilor, expunerea la 
apă rece determină apariția unui 
fenomen denumit analgezie indusă 
de stres (SIA - stres-induced anal-
gesia). Analgezia indusă de stres 
presupune suprimarea durerii ca un 
răspuns automat la acțiunea unor 
stimuli condiționați sau necondiți-
onați (în acest caz, apa rece).

Reduc nivelul seric de 
cortizol

Cortizolul reprezintă un hor-

În timp, vom dezlega toate misterele vaccinării
Pandemia ne-a adus provocări noi și ne-a 

făcut să ne reevaluăm: uman și profesio-
nal. Uman, ne-am distanțat fizic, dar ne-am 
apropiat emoțional. Profesional, ne-am mo-
bilizat în a înțelege această boală nouă, să 
monitorizăm și să tratăm pacienții – atât la 
distanță, cât și pe cei internați. Am fost mereu 
în contact on-line, punctual pentru pacienți.

Pe lângă infecția cu SARS-CoV-2 avem 
și patologia infecțioasă „veche”, care din 
păcate a fost neglijată din cauza pandemiei, 
iar pacienții cu alte patologii infecțioase nu 
s-au putut adresa direct spitalului, acesta 
fiind nominalizat spital COVID. Acești paci-
enți nu au beneficiat de servicii medicale de 

specialitate decât limitat în Ambulatoriul de 
Boli Infecțioase al spitalului, cu restricțiile 
impuse de pandemie.

Cu toate acestea sau poate în ciuda tu-
turor acestor măsuri de restricție, avem 
obligația profesională de a fi la curent cu 
întreg domeniul bolilor infecțioase: hepatite 
acute și cronice, infecția cu HIV/SIDA, ru-
jeolă, meningite etc. Nu putem să nu men-
ționăm sindromul epuizării profesionale 
(Burndown) apărut în rândul personalului 
medical din linia I, la un an și jumătate de 
la declanșarea pandemiei.

Istoria ne-a demonstrat că vaccinarea este 
singura opțiune de a scăpa de povara deceselor 

și a sechelelor în bolile infecțioase (variola, 
tetanosul, difteria, poliomielita, rujeola etc.). 
Sigur că omenirea va merge mai departe și post 
COVID-19, întrebarea este cu câte victime, cu 
câte sechele, cu câte complicații?

Cea mai eficientă metodă de prevenție 
în bolile infecțioase este vaccinarea. Sigur, 
nici unul dintre vaccinuri nu este perfect, 
cum nu există nici un medicament per-
fect. Esențial este să înțelegem importanța 
administrării vaccinului pentru a preveni 
formele severe/critice de boală și pentru a 
contribui la limitarea răspândirii virusului 
(persoanele vaccinate au un grad mult mai 
mic de transmitere a virusului).

Persoanele care au contraindicații de 
vaccinare vor fi protejate prin vaccinarea 
celorlalți și atunci circulația virală va fi 
foarte mult redusă. Acesta este de fapt prin-
cipiul tuturor vaccinurilor: persoanele care 
nu au indicații de vaccinare (prin vârstă, 
prin alte coinfecții, alte comorbidități, șoc 
anafilactic în istoric, graviditate etc.) vor 
fi protejate prin vaccinarea celor care au 
indicație de vaccinare.

Testarea este esențială pentru a putea 
izola persoanele infectate. Vaccinarea este 
esențială în profilaxia îmbolnăvirii. Ambele 
sunt esențiale în gestionarea pandemiei.

saptamanamedicala.ro

mon eliberat ca răspuns la acțiunea 
agenților stresori. În urma expune-
rii la apă rece, concentrația serică 
de cortizol scade și astfel nivelul de 
stres din organism este diminuat. 

Cresc nivelul de endorfine
Hidroterapia reprezintă o me-

todă tot mai populară utilizată în 
tratamentul depresiei. În cazul 
persoanelor care prezintă stări 
depresive, dușurile reci reprezintă 
o alternativă mai ușoară la terapia 
cu electroșoc. Apa rece trimite im-
pulsuri electrice la nivel cerebral, 
determinând astfel eliberarea de 
endorfine („hormonii fericiriiˮ). 
Un nivel ridicat de endorfine indu-
ce starea de bine a organismului. 

Cresc rata metabolică
Expunerea la apă rece produce 

o intensificare a proceselor me-
tabolice, generatoare de căldură, 
cu scopul menținerii în limite fizi-
ologice a temperaturii corporale. 

Amplifică frecvența
cardiacă și tensiunea 
arterială

Apa rece determină activarea 
sistemului nervos simpatic care 
pregătește organismul pentru 
elaborarea unui răspuns de tip 
luptă sau fugă (fight-or-flight) ce 
presupune:

creșterea frecvenței cardiace
creșterea tensiunii arteriale
creșterea frecvenței respiratorii
dilatarea pupilelor (midriază)
creșterea activității musculare
eliberarea de catecolamine 

(adrenalină și noradrenalină). 
Prezintă un potențial rol în re-

ducerea masei corporale.
În timpul dușului cu apă rece 

sunt activate celulele adipoase 
brune, implicate în procesul de 
termogeneză. Aceste celule pot 
contribui la lupta împotriva obe-
zității, întrucât generează căldură 
prin arderea grăsimilor. 

Pot răci dacă fac duș/baie 
cu apă rece?

Răspunsul este nu. Răceala apa-
re în urma unei infecții virale, iar 
dușurile reci nu fac organismul 
uman mai atractiv pentru aceste 
virusuri. 

romedic.ro
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Ploaie de 
medalii pentru 
Moldova 
la Europenele 
de haltere

Concordia Butnari a cucerit trei 
medalii de bronz la Campiona-
tele Europene de Haltere pentru 
juniori (U-20) și tineret (U-23), 
ce se desfășoară în perioada 24 
septembrie – 3 octombrie a.c. la 
Rovaniemi (Finlanda). Atleta din 
R. Moldova (cat. 45 kg, U-23) a 
excelat la probele smuls (55 kg), 
aruncat (68 kg) și la total. De 
asemenea, s-au evidențiat încă 
doi compatrioți de-ai noștri, în 
aceeași categorie de vârstă: Daniel 
Lungu (61 kg) a devenit vicecam-
pion european la smuls (123 kg), 
luând și medalia de bronz la total 
(258 kg), iar Marin Robu (81 kg) 
s-a clasat pe locurile trei la smuls 
(156 kg) și la aruncat (181 kg). În-
trecerile au întrunit peste 400 de 
competitori din 40 de țări.

Moldova are 
4 distincți la 
Mondialele de 
Lupte pe Plajă

Maria Leorda (cat. 50 kg) a 
cucerit trofeul suprem la Cam-
pionatele Mondiale de Lupte pe 
Plajă pentru cadeți și juniori, 
desfășurate în zilele de 23 și 24 
septembrie a.c. pe litoralul Ne-
versea din preajma orașului Con-
stanța (România). Conaționala 
noastră a evoluat în categoria de 
junioare, învingând-o în finală pe 
reprezentanta gazdelor, Nicoleta 
Cristina Bajan, scor 3-1. La cadeți, 
moldoveanul Ion Laurențiu Marcu 
(70 kg) a urcat pe treapta a treia 
a podiumului de premiere, iar la 
juniori s-au evidențiat luptătorii 
noștri Sergiu Lupașco (70 kg) și 
Eugeniu Mihalcean (80 kg), ambii 
intrând în posesia distincțiilor de 
bronz.

Andrei Vrabii, 
vicecampion 
la triatlon 
Ocean Lava 
Montenegro

Moldoveanul Andrei Vrabii s-a 
învrednicit de medalia de bronz 
la competiția de triatlon „Ocean 
Lava Montenegro”, derulată pe 
26 septembrie curent. Concursul 
este constituit din trei etape: înot, 
ciclism și alergare, fiind necesar ca 
atleții să parcurgă toate cele trei 
trasee în cel mult opt ore. Cona-
ționalul nostru s-a încadrat în 4 
ore, 3 minute și 58 de secunde, ce-
dând liderului din Croația, Jadran 
Domančić, doar două minute și 
două secunde.  

În prima sa partidă, chișină-
uianul l-a învins prin ippon pe 
finlandezul Luukas Saha. A doua 
confruntare, cu sârbul Strahinja 
Buncici, iarăși îi aduse câștig de 
cauză lui Vieru, care se dovedi mai 
bine pregătit din punct de vedere 
fizic. Deja în timpul suplimentar, 
el se impuse prin ippon, reușind 
o kata guruma: aruncare peste 
picior cu o fixare ulterioară a ad-
versarului cu spatele pe tatami. 
Un procedeu similar judocanul 
nostru a reușit să-l execute și 
în confruntarea din semifinale 
contra spaniolului Daniel Perez 
Roman. 

Anaconda în acțiune

În finala mare, Denis Vieru s-a 
duelat cu reprezentantul Federa-
ției Ruse, Abdula Abduljalilov, 
discipol al redutabilei școli din 
Daghestan. Lupta s-a dovedit a fi 
de un mare spectacol, impresio-
nând prin diversitatea procedee-
lor și maturitatea tehnico-tactică 
demonstrată de ambii sportivi. 

Mult mai experimentatul judoka 
din Rusia (30 de ani) a încercat 
din start să preia inițiativa, in-
tențiile lui însă fiind dejucate cu 
iscusință de atletul nostru de 25 
de ani, care în repetate rânduri a 
contraatacat periculos. Când tim-
pul regulamentar de patru minute 
rezervat pentru o partidă trecu 
de ecuatorul său, compatriotul 
nostru reuși o acțiune de o fru-
musețe aparte, mai rar izbutită 
chiar și de maeștri consacrați: 
după ce își trecu adversarul la 
sol, încet-încet el își încolăci pi-
cioarele pe după grumazul aces-
tuia, printr-un procedeu numit 
strangulare în triunghi (sankaku 
jime). Abduljalilov a încercat cu 
disperare să găsească soluții de 
evadare, parcă nevenindu-i să 
creadă ochilor în ce situație s-a 
pomenit, însă strânsoarea de-
venea tot mai ermetică, aidoma 
constricției fără șanse de scă-
pare a șarpelui anaconda. Faza 
se finaliză cu gestul din mână a 
reprezentantului Rusiei în semn 
că se declară învins, Denis impu-
nându-se prin ippon într-o finală 
de vis! 

Argint pentru 
Victor Sterpu...   

Apoi în lupta pentru premiul 
principal intră Victor Sterpu (73 
kg). Mai întâi el dădu piept cu 
belgianul Jeroen Casse. După ce 
rezistă exemplar la primul asalt al 
adversarului, sportivul din Bul-

Judocanul Denis Vieru a luat 
„aurul” la Zagreb Grand Prix 

boaca, Anenii Noi, încet-încet 
preluă inițiativa, punând presi-
une constantă pe rivalul său. Cu 
un minut și jumătate înainte de 
final, Sterpu cu ajutorul brațelor 
își proiectă adversarul pe tatami, 
obținând astfel aprecierea wa-
za-ari. Orice încercare a belgia-
nului de a întoarce soarta parti-
dei se lovi de rezistența stoică a 
conaționalului nostru, scorul de 
1-0 rămânând neschimbat până 
la sfârșit. 

Forța brațelor lui Victor ieși și 
mai mult în evidență în confrun-
tarea din faza sferturilor de finală 
cu reprezentantul Federației Ruse, 
Ayub Hajaliev. Ostilitățile de pe 
tatami s-au încheiat rapid, în pri-
mul minut al partidei, când judo-
canul nostru câștigă prin ippon, 
reușind prin puterea mâinilor o 
proiectare a rivalului cu spatele 
pe tatami. În semifinale, Sterpu 
realiză un procedeu similar cu bul-
garul Mark Hristov, învingând 
prin ippon încă în secunda a 12-a 
a duelului. 

În finală compatriotul nostru 
avea să se înfrunte cu azerul Hi-

dayet Heydarov, dublu medaliat 
cu bronz la Mondiale, în 2018 și 
2019. Meciul s-a dovedit a fi unul 
de anduranță și de mare uzură, 
până la urmă oponentul ieșind 
învingător.

...și bronz pentru 
Dorin Goțonoagă 

În categoria de 81 kg, de o 
evoluție meritorie a avut parte 
discipolul școlii hânceștene de 
judo, Dorin Goțonoagă, care își 
adjudecă distincția de bronz. În 
prima partidă el trecu de croa-
tul Lovre Barisic, prin ippon; în 
sferturi l-a învins prin waza-ari 
pe Robert Rajkai, Ungaria, iar în 
semifinale a cedat în fața brazi-
lianului Guilherme Schimidt. În 
lupta pentru medalia de bronz, 
discipolul fraților Mihai și Ilie Bu-
iuc l-a învins, prin două procedee 
waza-ari, pe francezul Baptiste 
Pierre, contribuind la poziționa-
rea pe locul 3 a echipei Moldovei 
în clasamentul general pe echi-
pe, după selecționatele Franței 
și Sloveniei.

Denis Vieru și-a adjudecat trofeul suprem 
la Grand Prix-ul de la Zagreb (Croația), 
desfășurat în perioada 24-26 septembrie 
curent. El a evoluat în categoria de 

greutate de 66 kg și a obținut patru victorii. 

Sheriff – un ireal 2-1 cu Real
După un senzațional 

2-0 cu Șahtior Donețk, 
Sheriff Tiraspol a izbutit 
pe Santiago Bernabéu 
un imposibil, de-a drep-
tul ireal 2-1 cu Real 
Madrid, în etapa a II-a 
a fazei grupelor Ligii 
Campionilor, cea mai 
valoroasă competiție 
intercluburi de pe ma-
pamond. Acest rezultat 
de sfârșit de septembrie 
2021 cu siguranță că a 
devenit cel mai de sen-
zație din istoria Cupe-
lor Europene, golurile 
neverosimile marcate 
de uzbekul Jasurbek Ya-
xshiboyev (25) și luxem-
burghezul Sébastien 
Thill (89) fiind pe măsura poveștii din acea zi.  

Nu e prima mare ispravă de acest gen a 
antrenorului „viespilor” Yury Vernydub, deși 
este cea mai grandioasă obținută vreodată de 
managerul ucrainean. A făcut ceva asemănător 
când a promovat echipa provincială din Ucrai-
na, Zorya Luhansk, în faza grupelor Europa 
League. Este meritul lui, în primul rând, că 
a încropit la Tiraspol un colectiv unit, deși 

eterogen, alcătuit din fotbaliști din peste zece 
țări ale lumii. Că le-a insuflat o atitudine cu 
adevărat profesionistă și o mentalitate ce le 
permite să joace cu granzii Europei fără să le 
tremure picioarele. Fără să țină cu dinții de 
scor și fără ca să se retragă exclusiv în apă-
rare în momentul în care au marcat. Iar miza 
pe cartea permanentă a contraatacului și pe 
fotbalul total este acea găselniță descoperită 
încă în anii 70 ai secolului trecut de olandezi 

și dezvoltată mai târziu 
de marele antrenor din 
Kiev, Valeri Lobanovski. 
Și ar fi fost de-a drep-
tul crunt dacă tradiți-
ile lăsate de „colonel”, 
cum era alintat, nu s-ar 
fi perpetuat și în estul 
Europei, acolo unde au 
fost concepute. 

Este de-a dreptul 
impresionant calmul 
și marea viteză cu care 
echipa de pe malului 
Nistrului trece din de-
fensivă în atac, măies-
tria jucătorilor liniei de 
mijloc fiind de cea mai 
înaltă clasă. Iar presta-
ția liniei de ofensivă este 
o prelungire, consecință 

firească a jocului coerent al întregii formații. 
Cu siguranță că această echipă, alcătuită din 
veritabile personalități, încă ne va bucura sim-
țul estetic, asta până la primul mercato, când 
o bună parte din jucătorii șerifilor, a căror 
cotă deja a crescut vertiginos, va lua drumul 
marilor cluburi europene.

Iulian BOGATU   

Iulian BOGATU Denis Vieru pe treapta supremă a podiumului de premiere (al doilea din stânga)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
08.10 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” 

de Matei Vișniec, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
01.10 Premieră! „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, 

ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
03.10 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.
10.10 „Parlamentul sau Comisia de anchetă” de Mirel Taloș, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
03.10 „Floarea albastră” după versurile și corespondența poeților 

clasici Mihai Eminescu și Veronica Micle, ora 19.00.
06 – 07.10 „Zacs”, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
02.10 „A patra dimensiune” după L. Lunari, ora 18.30.
03.10 „Testamentul” de Gh. Urschi, 18.30.
Spectacole pentru copii
03.10 „Păcală” după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
03.10 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, 
Palatul Republicii

06.10 Deschiderea Stagiunii Concertistice 2021-2022 și Gala 
Excelenței Muzicale 2021

Capela Corală Academică „Doina”, condusă de Ilona Stepan și Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafița, 
soliști: Tatiana Costiuc (soprano), Lilia Istratii (mezzo-soprano), Ion 
Timofti (tenor), Andrei Otean (bariton). În program: Simfonia Nr. 
9 de Ludwig van Beethoven, ora 18.00.  

A f i ş

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

Un tip ajunge mort de beat acasă, iar nevastă-sa îl ia la palme:
- Mai bei, mă porcule? Zi, mă, mai bei?
El, reușind cu greu să-și ridice capul:
- Toarnă!

Două blonde, la facultate.
- În ce an ești tu?
- 2021. Tu?

„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 gospodine, 
harnice, care ar dori să treacă cu traiul la mine. Rog 
seriozitate”. (03)

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

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

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

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

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

prinsă 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, orgo-

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

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

potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)

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

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

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

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

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

stă 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)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să 
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul 
de telefon lăsat la redacție. (14)

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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Deși ai tendința să gene-
ralizezi starea de dezamăgi-
re pe care o vei resimți la în-
ceputul acestei săptămâni, 
trebuie să fii conștient de 
faptul că sunt persoane care 
merită încrederea și afecți-
unea ta. Inspirația îți con-
duce acțiunile pe parcursul 
întregii perioade. Lucrurile 
se așază și se aranjează în-
tr-o manieră care îți este 
pe plac.

De prea multe ori, în 
contextele în care ajungi 
fără să îți dorești asta, nu 
este despre tine. Încerci 
să îți distragi atenția de la 
propriile neajunsuri emoți-
onale, profesionale, perso-
nale și te lași acaparat  de 
misterul vieții celor din jur. 
Nimic nu este diferit față de 
viața ta, doar aparențele îți 
creează o asemenea imagine 
distorsionată.

Investești în dezvoltarea 
personală și ești pregătit 
să faci față provocărilor 
pe care le presupune acest 
proces. Te încrezi mult în 
propria persoană și de fapt 
de aici pornește și motivația 
ta. Ești convins că niciun 
obstacol nu te va opri să îți 
atingi obiectivele, cu precă-
dere în această perioadă a 
vieții tale.

Agitația socială din jur te 
indispune și parcă nu mai ai 
dispoziția necesară de a face 
totul într-o fugă continuă. 
Modul în care te raportezi la 
propriile eșecuri te ajută să 
adopți o atitudine toleran-
tă și empatică față de sine. 
Acest aspect este esențial 
pentru „a supraviețui”. Lu-
crurile pe care încerci să le 
faci pentru sine sunt de fapt 
cele mai prețioase.

Anumite contexte în care 
te vei afla îți vor oferi răs-
punsul pe care îl căutai de 
ceva timp în raport cu viața 
profesională. Este posibil ca 
ceea ce faci în prezent să nu 
te reprezinte cu adevărat. 
Deși preocupările tale de 
zi cu zi sunt dintre cele mai 
variate, pe alocuri tot vei 
avea tendința să simți că te 
„sufoci” în rutină.

Vitalitatea pe care o re-
simți te ajută să te ții de 
planurile pe care le ai stabi-
lite, atât în plan profesional, 
cât și personal. Atunci când 
există contradicție între ac-
țiunile tale și ceea ce simți, 
observi că îți este greu să te 
explici. În ultima perioadă, 
te concentrezi tot mai mult 
pe contrabalansarea acestor 
aspecte.

Odată ce ai ajuns într-un 
punct riscant, este impor-
tant să te „propulsezi” cu 
determinare către zona 
în care îți dorești de fapt 
să ajungi. A sta prea mult 
pe gânduri poate încetini 
anumite reacții, iar efectele 
vor fi dificil de manageri-
at. Stăpânirea de sine este 
cheia succesului în astfel de 
contexte.

Chiar dacă nu te simți 
confortabil făcând acest 
lucru, pentru cariera ta este 
important să preiei iniția-
tiva și să vorbești cu mai 
multă încredere pentru 
sine. Într-adevăr, nu te 
simți pregătit să faci față 
unei noi provocări profe-
sionale. Asta nu înseamnă 
însă că nu te vei descurca 
excepțional. Trebuie doar 
să ai mai mult curaj!

În anumite relații din 
viața ta, nu mai este vorba 
despre a avea încredere în 
cel de lângă tine. Acum ceea 
ce contează pentru tine este 
modul în care tu te simți 
în relația respectivă. Dacă 
depui efort mult prea mare 
pentru a te face acceptat, 
văzut, validat de cel din fața 
ta, este evident că tot ceea 
ce vă leagă nu este de fapt 
deloc autentic.

De cele mai multe ori, 
viața ta emoțională este 
dată la o parte. Interese-
le profesionale sunt cele 
care vor prima dintotdea-
una. Ești conștient de acest 
adevăr și, în sfârșit, te simți 
și împăcat cu ceea ce sim-
ți. Sunt anumite persoane 
care încearcă cu orice preț 
să îți urmeze pașii. Acest 
aspect te încântă, dar te și 
obosește.

Anxietatea este cea care 
deține controlul asupra mul-
tor aspecte ale vieții tale. 
Trebuie să reușești să ieși 
cumva din cercul vicios care 
s-a creat în timp în raport 
cu o anumită persoană. Ni-
mic din ceea ce faci nu îți va 
aduce echilibrul de care ai 
nevoie. Indiferent de ceea ce 
îți promiți, te lași iar și iar 
„tras în spate” de aspecte ba-
nale ale relației respective.

Marte îți dă astăzi cura-
jul de a te confrunta cu pro-
priile slăbiciuni. Aceasta 
este prima mutare pe care 
trebuie să o faci pentru re-
câștigarea stimei de sine 
de altădată. Ziua aceasta 
se anunță a fi dificilă din 
punct de vedere profesio-
nal. Vei fi pus în contexte 
tensionate și care te vor 
obosi psihic.

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

Încântată de frumoasa priveliș-
te ce i se deschidea înaintea ochi-
lor, fata dansa, cânta, râdea. La un 
moment dat, s-a oprit să asculte 
ciripitul păsărilor. 

Și cum sta și asculta vrăjită, ca 
din pământ în fața ei a răsărit un 
flăcău înalt și frumos. O privea 
zâmbind. Fata nu s-a pierdut cu 
firea. I-a răspuns și ea cu un zâm-
bet, întinzându-i mâna: „Să facem 
cunoștință. Diana mă numesc și 
lucrez la grădiniță”. „Sunt Florin, 
profesor la școala din sat.”

Din vorbă-n vorbă, de la un 
cântec la o glumă, până în seară 
flăcăul, cu o oarecare emoție, i-a 
furat primul sărut. În duminica 
următoare, Florin și prietenii lui au 
mers din nou la pădure. A plecat și 
Diana cu colegele ei. Și așa, dumi-
nică de duminică, pe tot parcursul 
acelei veri, poienița din pădure le-a 
ascultat vorbele și inimile. 

Prima discuție a lui Florin cu 
Diana, referitoare la căsătorie, tot 
în poieniță a avut loc. Era a treia 
duminică de când se întâlneau și 
Florin i-a spus Dianei așa: „Dacă 
nu o să mă îndrăgești, nu voi fi 
fericit niciodată”. „Te-am îndrăgit 
de cum te-am văzut”, i-a răspuns 
ea râzând. 

Atunci flăcăul a deschis o șam-
panie și a întrebat-o dacă vrea să 
se mărite cu el. Fata, puțin îmbu-
jorată, a rostit ca în fața altarului 
„DA!” (Nu i-a pus atunci inelul 
de logodnă pe deget. A făcut-o 
atunci când a mers s-o ceară de 
la părinți.) 

Este adevărat că lumea din 
sat de mai multe ori îl văzuse pe 
Florin că era pe punctul de a se 
logodi ba cu o fată, ba cu alta, dar 
logodna se tot amâna. De data 
aceasta satul a înțeles că Diana 
era aleasa lui. În septembrie, mi-
rele a plecat în satul miresei de 
la sudul republicii s-o pețească. 
(Nu v-am spus că satul lui Florin 
și poienița din pădure se află în 
fostul județ Edineț.)

Mai frumos 
ca într-o poveste

Diana era fată de gospodari, 
cu zestre multă și cu o frumusețe 
exterioară copleșitoare. Era una 

Arz-o focul, dragostea!   

la părinți și aceștia n-ar fi vrut ca 
fiica lor să se ducă așa departe de 
ei. Dar când le-a spus părinților 
cât de drag îi este flăcăul de la 
nord, aceștia și-au înghițit lacri-
ma și s-au văzut nevoiți să fie de 
acord cu alegerea făcută și i-au 
dat binecuvântarea. 

La înțelegerea care se face după 
tradiție, părinții au hotărât să facă 
două nunți – una la sud și alta 
la nord. Și au fost nunți mari, cu 
multă veselie, cu vestiți lăutari, 
cu nuntași petrecăreți, care au 
petrecut până la ziuă și la nord, 
și la sud. Au fost cei mai frumoși 
miri din câți văzuseră satele lor 
până atunci. „Ia priviți la ei, parcă 
sunt veniți din filmele indiene!”, 

murmura satul. 
Iar ei erau atât de fericiți, atât 

de emoționați, încât umpleau de 
mângâiere și lumină sufletele ce-
lor care îi admirau. Timp de trei 
ani toate s-au derulat ca într-un 
vis frumos. Buchete de flori mai  în 
fiecare zi, cină romantică la fiecare 
sfârșit de săptămână, odihnă la 
mare, odihnă la munte, călătorii 
prin marile orașe din fosta URSS. 

Apoi, rând pe rând, le-au venit 
pe lume trei copii. Diana continua 
să fie femeie glumeață și iubărea-
ță. Îi plăceau la nebunie petreceri-
le. Socrii, oameni foarte evlavioși, 
atunci când o vedeau chiuind și 
cântând pe la petreceri, chiar o 
condamnau. Ei o considerau nu 

tocmai potrivită 
pentru imaginea 
familiei lor. Dar 
pentru marea 
majoritate a să-
tenilor, Diana și 
Florin rămâneau 
cea mai frumoasă 
pereche.

Jucărica se 
strică

Toate bune 
până la o vreme. 
Diana își iubea 
nespus de mult 
profesia și de la 
un timp a înce-
put să se consacre 
mai mult lucrului 
decât familiei. A 
ajuns o persoană 
bine-cunoscută, 
implicată într-o 

mulțime de proiecte. Uneori ve-
nea obosită de pe la tot felul de 
ședințe și conferințe, când copiii 
deja dormeau, și ea se culca fără 
să-i spună o vorbă de mângâiere 
soțului. 

Încet, încet, acesta a prins a se 
simți tot mai trist și mai singur. 
Își dorise o căsnicie fericită și i 
se părea că o are, dar de la un 
timp chiar nu înțelegea ce se în-
tâmplă cu nevasta lui care a fost 
atât de vizibil îndrăgostită de el. 
În relația lor ceva se rupsese și 
bărbatul nu înțelegea de unde 
vine ruptura.

(va urma)

Nina NECULCE

S-au cunoscut într-o frumoasă duminică 
de vară. Diana avea 20 de ani și lucra 
de câteva luni la grădinița din sat. Era 
zburdalnică și romantică. În duminica 

aceea a mers împreună cu colegele la pădure. 
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Misterul anulat

Cum pregătim sera, solarul pentru 
iarnă: patru lucrări importante

Cum se pregătește sera, 
solarul pentru iarnă? 

Pentru ca sera să facă față cu 
succes condițiilor climaterice ale 
iernii și să fie pregătită pentru 
plantări noi în primăvară, tre-
buie să scoateți toate reziduurile 
de plante, să dezinfectați în mod 
corespunzător terenul, să spălați 
și să întăriți cadrul (carcasa), dar 
s-o luăm de la început.

Înlăturați resturile 
vegetale din solar, seră

De la bun început, faceți cu-
rățenie. În primul rând, trebuie 
să curățați solul de reziduurile 
plantelor, astfel încât acestea să 
nu devină o „casă” pentru agenții 
patogeni.

De exemplu, multe boli, cum 
ar fi fitoftoroza, iernează perfect 
în tulpinile de roșii. De aceea, ră-
mășițele acestor plante nu sunt 
recomandate nu numai pentru a 
fi lăsate în sol sau la suprafața lui, 
dar nici pentru a fi puse în com-
post. Toate deșeurile de plante 
scoase din seră e bine să fie arse.

Dezinfectarea carcasei și 
a materialelor de acoperire 
a serei, solarului

Nu este recomandat să lăsați 
pelicula pe seră până în primă-
vară. Aceasta trebuie curățată și 
îndepărtată înainte de venirea 
vremii reci, altfel se va deteriora 
în timpul iernii.

O soluție cu săpun este cea mai 
bună pentru curățarea acoperi-
rilor cu peliculă. După utilizare, 
pelicula poate fi tratată cu o so-
luție de sulfat de cupru.

Trebuie lăsată să se usuce, apoi 
îndepărtată cu atenție, pliată și 
depozitată într-un loc întunecat.

Nu vă fie frică să lăsați sera 
deschisă pentru iarnă. Pământul 
acoperit cu zăpadă în primăva-
ră va primi suficientă umiditate 

pentru recolta viitoare și gerul va 
dezinfecta solul.

Îngrijirea solarului de 
sticlă

Serele de sticlă pot fi, de aseme-
nea, spălate bine cu apă obișnuită 
cu săpun. Puteți utiliza, de aseme-
nea, un produs de curățat special 
pentru sticlă. Suprafețele unei astfel 
de sere ar trebui să fie spălate atât 
în   interior, cât și în exterior.

Mai ales cu atenție trebuie să 
curățați în acele locuri, în care 
se acumulează murdărie. Puteți 
să spălați cu un jet puternic de 
apă dintr-un furtun. Pentru dez-
infectare, pereții de sticlă ai se-
rei trebuie tratați cu o soluție de 
permanganat de potasiu.

Dacă sticla din seră este dete-
riorată, trebuie înlocuită. Fisurile 
din cadre trebuie sigilate cu chit. 
Nu lăsați sera până în primăvară 
dacă nu este terminată sau dacă 
are deteriorări.

Murdăria din ea și reziduurile 
de plante sunt un excelent teren 
de reproducere pentru ciuperci 
și alți agenți patogeni. Aici la fel 
facem ordine și dezinfecție.

Solar din policarbonat

Cel mai simplu mod de a trata 
un astfel de solar este să folosiți 
detergent de spălat vase sau bi-
carbonat de sodiu. De asemenea, 
puteți utiliza 40% formalină (250 
g la 10 l de apă) sau soluție de clor 
(400 g la 10 l de apă).

Când curățați o seră din poli-
carbonat, este recomandabil să 
folosiți bureți, cârpe sau perii moi, 
deoarece particulele abrazive gro-
siere pot zgâria suprafața moale a 
materialului de acoperit.

Nu uitați de suporturi – necesită 
și ele prelucrare. Deci, se recoman-
dă tratarea structurilor din lemn 
cu o soluție de 5% sulfat de cupru, 
care le va proteja suprafața de creș-
terea mușchilor și lichenilor.

Modul în care pregătiți sera sau solarul 
toamna va determina siguranța 
construcției în timpul iernii, precum 
și recolta sezonului următor.

Unul dintre lucrurile obliga-
torii la sfârșitul sezonului este 
prelucrarea încăperilor de poli-
carbonat în toamnă. Dar această 
construcție necesită și ea între-
ținere.

Spre deosebire de o construc-
ție acoperită cu peliculă, nu este 
necesar să scoateți materialul de 
acoperire dintr-o seră de sticlă 
sau policarbonat. Dar, în acest 
caz, după prima ninsoare abun-
dentă, este necesar să aruncați 
zăpadă în solar (un strat de 20-
30 cm).

Acest lucru este necesar pentru 
ca solul să nu înghețe prea adânc, 
doar cât trebuie, iar primăvara 
pământul să fie saturat cu ume-
zeala necesară.

Dezinfectarea solului 
în solar, seră

Afânarea este primul pas pen-
tru a scăpa de dăunători și agenți 
patogeni din sol, trebuie să săpați 
temeinic solul (de un hârleț) fără 
a sfărâma bulgării. Un astfel de 
teren va îngheța mai bine iarna și 
toți dăunătorii nedoriți din seră 
vor muri la îngheț.

Dezinfectarea solarului, 
serei prin încălzire

Spre deosebire de prima, aceas-
tă metodă „funcționează” într-un 
mod complet opus. Esența constă 
în faptul că pe pământ este vărsată 
apă clocotită și acoperit apoi cu 
o peliculă. Astfel, solul se dezin-

fectează și toate organismele vii 
din substrat mor.

Dezinfectarea serei, 
solarului prin fumigație

Una dintre cele mai populare 
metode pentru dezinfectare este 
considerată a fi fumigarea cu o 
fumigenă, de obicei, de sulf. Meto-
da permite să scăpați de acarieni, 
ciuperci și mucegai, precum și de 
infecții bacteriene care trăiesc nu 
numai în sol, ci și în locurile mai 
puțin accesibile din seră.

Procedura implică arderea 
fumigenelor, care creează un 
paravan de fum în seră. În acest 
caz, numărul lor se calculează în 
funcție de volumul serei, apro-
ximativ 50-80 g de substanță ar 
trebui pentru un 1 metru cub de 
seră.

De regulă, sulful este utilizat 
pentru fumigare (O fumigenă este 
un disc comprimat care trebuie 
așezat pe o foaie de metal înainte 
de a fi aprinsă).

Această metodă destul de efi-
cientă de dezinfectare nu este 
aprobată de producătorii de sere, 
deoarece dioxidul de sulf are un 
efect distructiv asupra cadrului 
metalic.

Utilizarea amendamentelor

Pentru dezinfectarea solului 
în seră poate fi folosită făina de 
dolomită sau var o dată pe an. 
Acestea ar fi ca niște medica-
mente care nu numai că distrug 

microorganismele patogene, ci 
și îmbogățesc solul cu calciu și 
magneziu. Este recomandat să 
efectuați acest tratament în so-
lariile, serele în care aveți de gând 
să cultivați castraveți.

Înlocuirea stratului de sol 
de la suprafață

De obicei, este suficient să 
îndepărtați 5-10 cm din stratul 
superior și să puneți sol fertil în 
locul său. Sau puteți turna pur și 
simplu pământ deasupra solului 
care a fost epuizat în timpul se-
zonului.

Există o altă opțiune pentru 
dezinfectarea solului și îmbogăți-
rea acestuia cu substanțe nutritive. 
În fiecare an, un strat de compost 
bine fermentat (sau gunoi de grajd) 
poate fi împrăștiat pe sol într-un 
strat de circa 5-10 cm. Cu toate 
acestea, o dată la cinci ani, experții 
recomandă să se înlocuiască com-
plet solul din seră.

Consolidarea cadrului 
(carcasei) serei, solarului

Cadrul sau carcasa serei vi se 
pare de încredere, dar chiar și în 
acest caz, structura trebuie veri-
ficată pentru rezistență înainte 
de iarnă.

Nu există niciodată garanția că 
ninsorile abundente nu vor dete-
riora sera. Ce se poate face pentru 
a proteja sera de daune? Cel mai 
important lucru este să întăriți 
cadrul din interior cu o proptea. 
Într-o seră cu o lungime de 6 m, 
ar trebui instalate 3-4 proptele 
din lemn sau metal.

Îndepărtați zăpada de pe seră 
de câte ori va fi nevoie în timpul 
iernii. Zăpada nu trebuie să rămâ-
nă pe acoperiș, deoarece ar putea 
să nu suporte greutatea și să se 
prăbușească.

Aveți grijă de seră din timp, 
astfel în anul viitor nu va trebui să 
vă faceți griji cu privire la un cadru 
deteriorat sau la plantele bolna-
ve. Pregătirea corectă a solarului 
pentru iarnă îi va permite să fie 
pretabil mulți ani, bucurându-vă 
cu roade bogate.

agrobiznes.ro

A G R I C O L A

Producția de vin din acest 
an va fi una deosebit de scăzu-
tă în Europa, după ce seceta, 
grindina și bolile au afectat 
culturile de viță-de-vie, însă 
calitatea strugurilor va fi mai 
bună, susțin organizațiile Copa 
& Cogeca, care reprezintă vo-
cea unită a agricultorilor și 
a cooperativelor agricole din 
Uniunea Europeană, transmite 
Bloomberg.

Potrivit celor două organiza-
ții, producția de vin combina-
tă a Italiei, Franței și Spaniei, 
primii trei mari producători 
europeni, ar urma să scadă cu 
18% în acest an comparativ cu 

anul trecut, până la 117,3 mili-
oane de hectolitri. 

Cea mai afectată ar urma să 
fie producția de vin a Franței, 
în cazul căreia se prognozea-
ză o scădere cu aproximativ 
o treime (minus 29%), după 
ce înghețul din primăvară și 
umiditatea din timpul verii au 
decimat culturile de viță-de-
vie. Producția de vin a Italiei 
ar urma să scadă cu 9%, iar cea 
a Spaniei cu 15,1%.

„Cu excepția variabilității 
și a incertitudinii condițiilor 
climatice, calitatea strugurilor 
este semnificativ mai bună și 
constituie un semnal de bun 

augur pentru calitatea vinuri-
lor”, a informat Copa & Cogeca 
într-un comunicat de presă.

Portugalia este singura țară 
din Europa care ar putea înre-
gistra o mică creștere (1%) a 
producției de vin în acest an, 
în timp ce producția Germaniei 
nu va suferi modificări.

Și alte culturi agricole au 
avut de suferit de pe urma vre-
mii nefavorabile în acest an, 
inclusiv frigul care a afectat 
culturile de trestie de zahăr din 
Brazilia și seceta care a afectat 
culturile de grâu din America 
de Nord.

agrobiznes.ro 

Seceta din acest an va scădea producția de vin din Europa
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Luni, 4 octombrie

TVR Moldova

07.00 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 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Studio handbal
15.05 Handbal masculin - Liga Zimbri-
lor - Etapa 5: Steaua Bucuresti-Focsani
16.35 România veritabilă
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
22.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 România… în bucate
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 44

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dosar România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 45
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
22.50 Serial: Jocurile timpului
01.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
02.15 #Creativ
02.40 Meteo
02.45 Serial: Jocurile timpului
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Тelejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 FillerSecolul 22
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Serial: Anatomia lui Grey
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Iarna bobocilor
04.20 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.10 Documentar: 360°-GEO
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile

08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Bună seara
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
15.45 Respiro
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Zona ARS
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Cântec, dor și omenie
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.40 Teatrul Național M.Eminescu - 
100 ani de la fondare
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.30 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Cutia cu secrete

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață 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 și 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 Oswaldo 0
17.40 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie și Castelul de Diamant
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Pacific Rim 2: Revolta
01.00 Știrile Pro TV
01.40 La Măruță
03.40 Lecții de viața
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile 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 One Way Ticket
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 Monster
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
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 Повар на колесах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Повар на колесах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: PUTEREA DRAGOSTEI
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 85
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 751
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 754
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 86
21.00 Film: RĂZBUNAREA DRAGO-
NILOR
23.15 Dez-ordine
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 5 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
12.55 Cartea de citire

13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.25 Cooltura
16.05 Memorialul Durerii
16.55 Secolul XX
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Câștigă România!
22.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Festivalul Sus, la munte, la 
Muscel
01.50 Discover România
02.00 REVIZIE TEHNICA
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 45
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dosar România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 46
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Pandora și 
olandezul zburător
01.15 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case și idei, ep. 1
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Тelejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 FillerSecolul 22
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Serial: Anatomia lui Grey
01.00 Câștigă România!
02.00 Revizie tehnica
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață 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 și Castelul de  
Diamant
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 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL

18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie și surorile ei în goana 
după cățeluși
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă

10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Casatoriti pe nevazute
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Furios și iute 8: Destin 
periculos
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile 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 Monster
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Пиксели
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Хэнкок
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Пиксели
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 găsește o cale, 
ep. 86
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 752
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 755
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 87
21.00 Film: SFINȚI ȘI SOLDAȚI: 
BĂTĂLIA FINALĂ
23.00 Film: RĂZBUNAREA DRAGO-
NILOR
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 6 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.30 Izolați în România
16.55 Secolul XX
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Câștigă România!
22.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
23.00 Gări de poveste
00.00 Drag de România mea!
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 46
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dosar România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Vorbește corect!
18.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.25 Live sală
18.30 Handbal feminin Preliminarii 
CE 2022
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
01.45 Frontul de acasă
02.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
02.55 Telecinemateca Pandora și 
olandezul zburător
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case și idei, ep. 2
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Тelejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 FillerSecolul 22

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat



22

Săptămânal independentVineri / 1 octombrie / 2021

15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Călătoria spre casă
22.50 Discover România
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Serial: Anatomia lui Grey
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Călătoria spre casă
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.10 Documentar: 360°-GEO
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Teatrul Național M.Eminescu - 
100 ani de la fondare
11.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Teatrul Național M.Eminescu - 
100 ani de la fondare
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Teatrul Național M.Eminescu - 
100 ani de la fondare
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.35 Centenar. Teatrul Național M. 
Eminescu. Manifestare culturală
21.00 Știrile
21.35 Dor de voi. Emisiune muzicală
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 La noi în sat

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață 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 și surorile ei în goana 
după cățeluși
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 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Romeo și Julieta, pecetluit cu 
un sărut
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Uimitorul Om-Paianjen 2
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbește lumea
05.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Italia, patria nostra
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile 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 Monster
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Хэнкок

07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Старик с пистолетом
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Параллельные миры
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Овердрайв
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Старик с пистолетом
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 găsește o cale, 
ep. 87
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 753
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 756
20.00 Film: KILLER ELITE
22.15 Film: ORAȘUL CORUPT
00.30 Film: SFINȚI ȘI SOLDAȚI: 
BĂTĂLIA FINALĂ
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 7 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun

10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.55 Secolul XX
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Câștigă România!
22.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dăruiește Românie!
01.30 La un pas de România
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.30 Distractiile lui Cazacu
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
10.55 MomentArt
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 47
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
23.10 Evadate din infern
00.15 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
01.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
01.50 Sport
02.06 Serial: Obsesia Evei
02.50 Evadate din infern
03.50 Adevăruri despre trecut
04.15 Tema zilei
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Тelejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 FillerSecolul 22
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Moștenirea
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Serial: Anatomia lui Grey
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Moștenirea
04.40 E vremea ta!
05.10 Documentar: 360°-GEO
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni

13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Baletul Don Quijote

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată

08.00 Bebe Șef: 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 - Viață 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 Romeo și Julieta, pecetluit cu 
un sărut
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 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Poveste cu dinozauri
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Film Clinica
03.10 Lecții de viața
04.10 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Femeia Alege
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Lecții de viața
04.45 Știrile 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 Monester
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Овердрайв
07.00 Știrile 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 Крысиные бега
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Спеши любить
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Крысиные бега
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 754
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 757
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 86
21.00 Film: COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT
23.15 Film: KILLER ELITE
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 8 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 La un pas de România
11.30 Frontul de acasă
12.00 Tableta de sănătate
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.55 Secolul XX
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Câștigă România!
22.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
23.00 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 47
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma

16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 48
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Film: K-19: Submarinul ucigaș
00.30 #Creativ
01.00 Fan/Fun urban
01.35 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
02.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
03.05 Film: K-19: Submarinul ucigaș
05.20 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Тelejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 FillerSecolul 22
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.40 Distracțiile lui Cazacu
04.05 Pescar hoinar
04.35 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360°-GEO
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 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
15.45 F/d
16.00 Ring star

17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chișinău: ieri și azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.10 24 fronte line
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.30 Știri externe
23.55 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Bebe Șef: 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 - Viață 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 Poveste cu dinozauri
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!
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17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Manou aventuri în zbor (12)
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Uimitorul Om-Paianjen 2
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Femeia Alege
15.00 La Măruță

17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
21.45 Femeia Alege
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
04.30 Ce spun românii
05.15 Lecții de viața

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 Monster
04.00 Военное дело: топ 10
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Шопо-коп
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 13 cu Rodica Ciorănică
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.45 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Шопо-коп
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 86
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 755
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 758
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 87
21.00 Film: ATAC LA PREȘEDINTE
23.00 Film: ORAȘUL CORUPT
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 9 octombrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Lumea azi
15.00 Festivalul Sus, la munte, la 
Muscel
16.50 Secolul XX
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Ion: blestemul pământului
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Ion: blestemul pământului
03.50 Discover România
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 6
08.45 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Secretele plantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Rugby Superliga Semifinala 1
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Film: Tații
17.05 Festivalul Sus, la munte, la 
Muscel. Partea I
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Filantropica
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Filantropica
03.45 Meteo
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas Liman  
în Thassos
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
22.10 Serial: Viața visată
23.15 Distracțiile lui Cazacu
23.45 Drag de România mea!
01.45 Ora de Știri
02.35 E vremea ta!
03.00 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
05.00 Serial: Viața visată
06.05 FillerSecolul 22
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața

07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Știința uimi-
toare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Dor de voi. Emisiune muzicală
14.30 F/d
15.00 Meseriașii
16.00 Artelier
16.30 În ritm de dans
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Stagiarii
23.20 24 fronte line
23.50 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie și al ei Pegasus magic
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Manou aventuri în zbor (12)
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 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Slugterra Movie 1
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
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 Tabara cu bucluc
14.30 Film Flicka 2
16.45 Teleshopping
17.00 Masked Singer România
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film Click: Zapand prin viața
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Tabara cu bucluc
04.30 Film Flicka 2

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Masked Singer RomГўnia
13.00 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Femeia Alege
01.00 Superspeed
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SuperStar
05.15 Lecții de viața

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
18.00 Fishing fortune
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Russian Girls
03.30 Little Bird
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Oaspetele neașteptat
10.30 Iubește viața
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 Начни сначала
18.30 My everest
19.00 Știri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Все или ничего
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Элизиум: рай не на Земле
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Начни сначала

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 756
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 757
16.15 Film: COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 759
20.00 Dez-ordine - cu Elena Santos și 
Cristi Manciu
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ATAC LA PREȘEDINTE
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 10 octombrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 #Creativ
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal feminin - Liga Zimbri-
lor - Etapa 6: Politehnica Timisoa-
ra-Potaissa Turda
17.00 Rețeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Profesioniștii…
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Telejurnal Știri
22.00 Tradiții
23.00 Teatru TV
00.30 Frontul de acasă
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.30 Distractiile lui Cazacu
04.00 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri

15.30 Handbal masculin - Liga Zimbri-
lor. Etapa 6
17.10 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România - un nou sez. cu 
subiecte atractive
19.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.05 Live sală
19.10 Handbal feminin Preliminarii 
CE 2022
20.50 Sănătate, România!
21.00 Telejurnal Știri
22.10 Festivalul Sus, la munte, la 
Muscel. Partea a II - a
00.00 Replay
01.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
02.00 Film: Tații

03.28 Lumea azi
03.52 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 și aventură
11.00 Handbal masculin Liga Zimbri-
lor - etapa 6
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Primăvara bobocilor
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Pintea
22.10 Film: Pasiune 92’
00.15 MotorVlog
00.45 Film: Primăvara bobocilor
02.10 Ora de Știri
02.50 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.30 Cântec, dor și omenie
11.40 La datorie
12.00 Știință și inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.50 Chișinău: ieri și azi
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.10 Știrile (rus.)
22.30 Film Care-i numărul tău?

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Rapunzel
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Slugterra Movie 1
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 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viață de 
Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Pettson și Findus
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom și prietenii lui

02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 Gusturile se discuță
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Click
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 În Profunzime
16.30 Casatoriti pe nevazute
17.45 Teleshopping
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Mila 22
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.30 Film Richie Rich
03.30 Gusturile se discuță
04.30 Film Mila 22

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecții de viața
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 Masked Singer RomГўnia
21.30 Pe bune?!
22.30 Pariu cu viața
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Masked Singer RomГўnia
04.30 Pe bune?!
05.15 Pariu cu viața

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 My Friend Boris Nemtov
02.00 Paradise
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф 2+1
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Каратэ-пацан
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Х/ф Одиннадцать друзей 
Оушена
00.00 Dosarele X sinteza
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф 2+1
04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
09.30 Film: PE AICI NU SE  
TRECE
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 760
20.00 Film: RITM ȘI PASIUNE
00.00 Film: PE AICI NU SE TRECE
01.30 Start show România
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

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

Mintea de pe urmă

În statul nostru, zis și cel de drept,
Ai șanse să ajungi un om deștept
Că ți-a tot dat Guvernul de gândit
O viață-ntreagă, cât te-a amăgit!... Gheorghe BÂLICI

,,Reinventarea vine firesc”

fiu acceptată de mine și accepta-
bilă pentru mine și să mă iubesc, 
căci nu întotdeauna a fost așa”, a 
declarat interpreta. 

Acum câțiva ani, a plecat la 
Londra și este mulțumită de de-
ciziile pe care le-a făcut, chiar dacă 
a întâmpinat si unele greutăți de-
parte de casă. 

,,Atunci parcă eram dusă de un 
tsunami, dacă nu făceam acel pas 
îmi era frică să ratez ceva în viața 
mea pentru mine și pentru copiii 
mei”, a spus interpreta. 

La scurt timp după difuzarea 
interviului, artista a făcut o pos-
tare pe rețelele de socializare în 
care a menționat că a avut parte 
de un interviu viu, cu întrebări 
incomode, dar bune.

,,Vorbesc mult, da, dar atât de 
mult îmi place, am despre ce și lu-
mea mă ascultă. Am să le reascult 
peste ceva timp, să văd cum se 
schimbă viață mea”, a scris Geta 
Burlacu. 

De-a lungul carierei sale, Geta 
Burlacu ne-a reprezentat țara la 
diferite festivaluri și concursuri 
internaționale cu piese în genurile 
jazz, pop și folk. 

În anul 2008, interpreta a par-
ticipat la ,,Eurovision”.

Octavian GRAUR

Un bucătar din Franța 
va prepara o pizza cu 
1.000 de soiuri de brânză

Un bucătar din Franța va 
încerca sâmbătă să stabi-
lească un record mondial în 
Lyon preparând o pizza care 
să conțină 1.000 de feluri 
de brânză, informează DPA.

Bucătarul parizian Juli-
en Serri dorește să doboare 
recordul pentru pizza cu 
cele mai multe feluri de 
brânză. Încercarea va avea 
loc în cadrul târgului de 
gastronomie Sirha, iar bucătarul va fi asistat de un YouTuber, au 
anunțat organizatorii evenimentului.

Organizatorii târgului nu au putut încă estima dimensiunile exacte ale 
pizzei, dar au precizat că feliile vor fi distribuite vizitatorilor târgului.

În cadrul acestei tentative de doborâre a recordului mondial, bu-
cătarul francez se va baza exclusiv pe varietăți locale de brânzeturi.

Nu se ştie foarte clar câte varietăți de brânză există în Franța. 
Potrivit, CNIEL, ar exista circa 1.200 de sortimente.

Recordul anterior a fost stabilit în anul 2020 de un bucătar de pizza 
din Lyon, care a folosit 257 de feluri de brânză, potrivit postului de 
televiziune BFMTV.

Agerpres

Care ar putea fi vârsta maximă 
a oamenilor longevivi

Dacă ar fi să facă doar ceea ce 
îi place, Geta Burlacu ar cânta 
mereu cu sufletul și ar vorbi cu 
publicul chiar de pe scenă. Ea 
este cântăreața căreia nu i-a fost 
frică să iasă din zona de confort, a 
pus puncte și a luat-o de la capăt. 
După ani în care a consolat publi-
cul cu muzica sa, a decis să facă 
și psihologie pentru că, așa cum 
a spus ea, îi place să vorbească cu 
oamenii, iar ei o ascultă. 

,,Reinventarea vine firesc, mă 
bucur că nu mă pierd în ea. Mă 
bucur că am capacitatea de a crea, 

de a răscoli lucrurile și de a caută 
un răspuns”, a spus Geta Burlacu 
în cadrul unei emisiuni televizate.

Geta Burlacu este un om care 
tinde să-și trăiască viața fără să se 
plictisească, deși a trăit momente 
în care chiar și muzica o plictisea. 

,,Mi-am dat seama că la acest 
lucru contribuie oamenii, nesin-
ceritatea mea cu mine, oboseala 
mea. Și desigur momentul de res-
piro, pauza pe care trebuie să o 
facă toți. Mă bucur că am învățat 
acest lucru, m-am învățat să fiu 
bună cu mine și răbdătoare. Să 

Până la vârsta de 130 de ani 
ar putea trăi oamenii în acest 
secol, iar șansele de a ajunge la 
110 ani vor crește spre 50%, cred 
cercetătorii de la HEC Business 
School din Montreal.

Istoria consemnează că cea 
mai longevivă persoană care a 
trăit până acum este o franțu-
zoaică, decedată la 122 de ani.

Studiul actual și-a propus 
să decidă dacă există o limită 
superioară a duratei de viață a 
oamenilor.

S-a constatat că nu există o astfel de limită. To-
tuși, până la vârsta de 110 ani șansele de a rămâne 
în viață sunt de 50/50.

Savanții au analizat durata de viață a peste 3.800 
de „semisupercentenari” italieni, care au reușit să 
depășească vârsta de 105 ani, și a peste 9.800 de 

persoane ce au atins aceeași 
vârstă în Franța.

Au ajuns la concluzia că după 
vârsta de 110 ani șansele de a 
rămâne în viață sunt de aproxi-
mativ 50%. Acest lucru înseam-
nă că fiecare an după cea de-a 
110-a aniversare a cuiva este un 
joc de noroc.

Pânâ în prezent, în Anglia și 
Țara Galilor, au existat doar 157 
de supercentenari, cu vârsta de 
peste 110 ani, între 1968 și 2017.

Acum, cea mai bătrână persoană din lume și a 
treia cea mai longevivă din toate timpurile este Kane 
Tanaka, în vârstă de 118 ani, din Japonia. Japonezii 
au cea mai mare speranță de viață din lume, atribuită 
de experți unei diete bogate în pește și sărace în acizi 
saturați și unui serviciu de sănătate bun.

rfi.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


