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Superman 
down

Guvernul Cîțu a căzut în urma 
moțiunii de cenzură depuse de 
PSD și susținute de parlamen-
tarii USR și AUR. Plecarea lui 
Florin Cîțu de la guvernare era 
previzibilă. A forțat-o și forjat-o 
el însuși, dar nu atât prin demi-
terea samavolnică a unor miniștri 
useriști din cabinetul de coaliție 
(crize de nervi ca acestea se întâm-
plă și la case mai mari), cât prin 
incapacitatea lui de a negocia și 
de a găsi compromisuri. Nici în 
cadrul alianței cu USR și UDMR, 
nici în propriul lui partid. Harța 
cu partenerii useriști s-a produs 
pe fundalul campaniei pentru șe-
fia PNL și e foarte posibil să fi fost 
determinată de aceasta din urmă. 
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Când femeile trebuie 
să aleagă între abuz 
și lipsa de adăpost

O a m e n i  ș i  c ă r ț i

  POLITICĂ

H a r t a  l u m i i

(84)

Cum să tălmăcim 
„Trei dinţi din faţă”?
Fragmentele scoase de cenzură (Marin Sorescu. Trei 
dinţi din faţă. Editura Art, 2017. Ediţie necenzurată, 
prefaţată de Sorina Sorescu) au fost reintroduse din 
dactilograme şi marcate prin caractere îngroşate. 
Cititorul poate urmări în această ediţie metodele de 
lucru ale cenzurii şi reacţiile autorului, succesiunea 
variantelor reconstituind un complicat proces de 
rescriere, dar şi de renunţare. Evoluţia personajelor 
este de fapt o involuţie: toate renunţă, se duc la fund 
zdrobite şi nu mai muşcă, nu mai creează.  
De ce a ales autorul acest titlu? 

Ileana, al cărei prenume real a fost 
schimbat pentru a-i proteja identitatea, a 
încheiat în 2018 relația cu tatăl copiilor săi. 
El o urmărește, spune ea, amenințând-o 
că-i va lua viața. După 12 ani de căsătorie, 
fiind însărcinată cu al cincilea copil, „a 
înțeles că nu va fi nimic bun mai departe”. 

Irina Rîngaci, 
campioană 

mondială 

Nu vă puneți cu moldovencele!
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Nu avea bani pentru a-și închiria singură 
o locuință. Așa că a luat documentele, a 
împachetat cât a putut transporta fizic în 
timp ce ducea patru copii, a chemat un taxi 
și a revenit la părinții săi. 

Irina Rîngaci și bucuria victoriei
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R a c u r s i

Senator de la 
București: Relația 
cu R. Moldova este a 
politicii românești, 
nu a unui guvern 
anume

Teatrul Național din 
Chișinău a împlinit 
100 de ani!

Așa se practică agricultura ecologică la Rîșcova, raionul Criuleni, cu grijă față de sol

La 6 octombrie, 
Teatrul Național din 
Chișinău a atins un 
secol. Prima institu-
ție teatrală de expre-
sie română din Basa-
rabia și nava pilot a 
spațiului cultural 
dintre Prut și Nistru, 
al cărei succesor de 
drept este actualul 
Teatru Național „Mi-
hai Eminescu” de la 
Chișinău, a fost in-
augurată oficial la 6 
octombrie 1921.

Instituția a fost 
creată printr-o Ho-
tărâre de guvern 
semnată de ministrul 
Cultelor și Artelor, 
Octavian Goga, la ini-
țiativa unui grup de 
fruntași ai vieții pu-
blice locale în frun-
te cu Sergiu T. Niță, ministru al 
Basarabiei în guvernul României, 
Ștefan Ciobanu, membru al Aca-
demiei Române, scriitorii Nicolae 
N. Beldiceanu, Nicolae Beldiman, 
Leon Donici și regizorul Gheorghe 
Mitu Dumitriu.

„Teatrul românesc conceput 
ca instituție publică de interes 
național, recunoscut și legitimat 
ca atare prin acte și, respectiv, 
subvenționat din bugetul de stat, 
a fost înființat în toamna anului 

Căderea guvernului Cîțu de la 
București nu va afecta în niciun 
fel relația României cu R. Moldo-
va, dă asigurări senatorul Viorel 
Badea. „Nu, bineînțeles că nu! 
Relația României cu R. Moldova 
este deasupra oricărui guvern”, 
spune parlamentarul PNL, după 
ce guvernul liberal al premierului 
român, Florin Cîțu, a fost demis 
marți, 5 octombrie. Mai mult, 
Badea anunță că reprezentanți 
ai Comisiei pentru cultură și me-
dia a Senatului de la București se 
vor afla în această săptămână la 
Chișinău, pen-
tru a se întâlni 
cu membrii 
Comisei cul-
tură, educa-
ție, cercetare, 
tineret, sport 
și mass-media 
din Parlamen-
tul R. Moldova.

„E foarte 
simplu. Aceas-
tă relație este 
o relație a po-
liticii româ-
nești, nu este 
o relație a unui 
guvern anume. 
Comisia de cul-
tură și media 
a Senatului 
României va 
fi prezentă la 
Chișinău săptă-
mâna asta și vom avea o reuniune 
comună cu Comisia pentru cultu-
ră din Parlamentul R. Moldova. 
Este pentru prima oară când se 
întâmplă așa ceva”, a declarat 
Viorel Badea pentru „Gazeta de 
Chișinău”.

„Nu există, din punctul meu 
de vedere niciun fel de obstacol 
în relația dintre România și R. 
Moldova, indiferent de guvernul 
care va fi la București”, sublini-
ază senatorul român, cunoscut 
ca reprezentant al comunităților 
românești din afara granițelor.

Menționăm, în acest context, că 
guvernul de la București, condus 
de Florin Cîțu, a fost demis marți 
în urma unei moțiuni de cenzură 
depusă de PSD, cu votul a 281 de 
parlamentari, inclusiv din partea 
USR și AUR. Este cel mai mare vot 

cu care a fost demis un guvern în 
România, notează Digi24. Parla-
mentarii PNL și UDMR au fost 
în sală, dar nu au votat, adaugă 
sursa citată.

Cabinetul Cîțu a fost demis, 
după mai puțin de 11 luni de la 
învestire și la o lună de la retra-
gerea USR-PLUS de la guvernare.

Criza a fost declanșată după 
ce Florin Cîțu i-a demis din gu-
vernul său pe toți reprezentan-
ții USR-PLUS, declarând după 
ce a fost destituit din funcția de 
prim-ministru că PNL va refuza 

orice negoci-
ere ulterioară 
cu formațiunea 
condusă de 
Dacian Cioloș. 
„Trebuia să-i fi 
demis de mult 
mai devreme. 
Am tolerat o 
echipă de in-
c o m p e t e n ț i 
mai mult decât 
era cazul. Până 
la urmă și-au 
dat seama că 
nu pot și au 
plecat singuri. 
Nu voi mai 
permite așa 
ceva”, a afir-
mat Cîțu, ales 
ca lider al PNL 
în urmă cu mai 
puțin de două 

săptămâni la Congresul PNL de 
pe 25 septembrie.

Conform procedurilor, urmea-
ză ca președintele Klaus Iohannis 
să organizeze consultări la Palatul 
Cotroceni cu reprezentanți de la 
toate partidele parlamentare, pen-
tru înființarea unui nou guvern.

Cu toate acestea, la dezbate-
rile de marți toate partidele, în 
afară de UDMR, s-au atacat între 
ele, fără a se întrevedea o soluție 
pașnică.

Amintim, de asemenea, că Flo-
rin Cîțu, în funcția sa de premier, a 
avut câteva întâlniri cu președinta 
R. Moldova, Maia Sandu, inclusiv 
în aprilie, când declara că „Ro-
mânia rămâne cel mai important 
partener al Republicii Moldova și 
al cetățenilor ei”.

Valeriu CAȚER
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1921, iar deschiderea stagiunii a 
avut loc la 6 octombrie. Trei ani 
mai târziu, în 1924, acest statut 
a fost confirmat prin decret re-
gal. Dar, teatrul românesc, cu 
trupe care au încercat să creeze 
un teatru de repertoriu, precum 
și turneele trupelor românești 
de peste Prut au început imediat 
după semnarea actului Unirii. 
Astfel, în 1919, a fost înființată 
Compania dramatică română de 
propagandă culturală în Basara-
bia, iar în 1920 – Teatrul Popular. 

Problema deschiderii unui teatru 
în limba română a fost discutată în 
Sfatul Țării cu puțin timp înainte 
de Unire, la 14 martie 1918.

În ianuarie, la invitația depu-
taților din Sfatul Țării la Chișinău 
a venit în turneu Teatrul Național 
din Iași, în a cărui trupă erau și 
artiști de la Naționalele din Bu-
curești și Craiova (refugiați la Iași 
din cauza războiului). Directorul 
teatrului era Mihail Sadoveanu. Pe 
24 ianuarie, de Ziua Unirii princi-
patelor, în sala Clubului Nobilimii 
s-a jucat „Fântâna Blanduziei” de 
V. Alecsandri, iar a doua zi, „Răz-
van și Vidra” de B. P. Hasdeu. Aș 
putea afirma că procesul de uni-
tate națională a fost catalizat nu 
numai prin dezbateri politice în 
Sfatul Țării, dar, și poate mai ales, 
prin teatru, literatură și muzică 
– contribuția lui George Enescu 
fiind inestimabilă”, a spus Petru 
Hadârcă, director general al Tea-
trului Național „Mihai Eminescu”. 

Casa de Producție TVR vă 
invită să urmăriți duminică, 10 
octombrie, la ora 23.00, pe TVR 
Moldova să vizionați „Carnava-
lul”. O coproducție a Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” din 
Chișinău și a TVR. Regia artis-
tică: Alexa Visarion. Regia TV: 
Andrei Măgălie. Versiune sceni-
că de Alexa Visarion după „D’ale 
carnavalului” și alte câteva texte, 
de I. L. Caragiale. 

radiochisinau.md

„Nu există,

din punctul meu 
de vedere niciun 

fel de obstacol 
în relația dintre 

România și 
R. Moldova, 
indiferent de 

guvernul care va 
fi la București”, 

subliniază 
senatorul român.
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Fostul lider al PDM, 
Vladimir Plahotniuc, 
era conectat la piața 
metalelor din R.Mol-
dova încă din perioada 
guvernării comuniste a 
lui Vladimir Voronin 
și ar fi avut profituri 
exorbitante într-un 
singur an de zile. 
Aceasta este concluzia 
jurnaliștilor de la RISE 
Moldova, care publi-
că un nou episod din 
investigația ce reiese 
dintr-o analiză a do-
cumentelor „Pandora 
Papers”, o nouă scur-
gere de informații în 
cadrul căreia milioa-
ne de documente de 
la companii care ofe-
ră servicii financiare 
în paradisuri fiscale au 
fost transmise Consorțiului Interna-
țional al Jurnaliștilor de Investigație 
(ICIJ) din Washington DC. Partener 
în această afacere a lui Plahotniuc ar 
fi fost Serghei Noscov, un personaj 
puțin cunoscut din anturajul său, dar 
care ar fi jucat un rol-cheie în dosarul 
„Metalferos”. 

Noscov este cel care a administrat 
mai multe afaceri ale oligarhului fu-
gar, inclusiv Nobil Club SRL, care 
deține hotelul Nobil. Tot el este cel 
care a deținut clădirea luxoasă din 
Chișinău în care PDM și-a avut sediul 
până la fuga lui Plahotniuc.

„Luăm un offshore din Insulele 
Virgine Britanice – unul dintre cele 
mai secretoase paradisuri fiscale din 
lume. Adăugăm o alianță cu Metal-
feros – companie controlată de stat 
și lideră pe piața colectorilor de me-
tale. Condimentăm cu un împrumut 
de la Uzina Metalurgică din Rîbnița 
(MMZ) – unul dintre pilonii econo-
mici ai regiunii nerecunoscute din 
stânga Nistrului. Și, la final, decorăm 
cu o companie din Cipru – dealerul 
exclusiv al uzinei din Rîbnița pe piața 
internațională. Aceasta e rețeta prin 
care un personaj cheie din anturajul 
lui Vladimir Plahotniuc s-a conec-
tat la piața metalelor din Republica 
Moldova”, rezumă jurnaliștii, care 
îl demască pe Noscov, beneficiar al 

companiei Travis Group cel puțin de 
la începutul anului 2009, pe când la 
guvernare încă se mai aflau comuniștii 
lui Vladimir Voronin.

Din documentele „Pandora Papers” 
reiese că Travis Group a fost înregis-
trată la pachet cu alte 14 firme încă în 
2007, la solicitarea unui registrator 
din Cipru care intenționa să le vândă, 
ulterior, în calitate de companii-pa-
ravan. La majoritatea dintre ele, di-
rector și asociat unic a figurat aceeași 
persoană – Lana Zamba din Cipru.

Nu este clar dacă Noscov a cum-
părat acțiunile companiei sau acestea 
au rămas în continuare să fie deținute 
pe hârtie de Zamba.

„Din păcate, nu vă pot ajuta cu ni-
mic. Mă scuzați”, le-a declarat Nos-
cov reporterilor de la RISE Moldova, 
după ce i s-a spus că este vorba despre 
compania Travis Group din Insulele 
Virgine Britanice (BVI).

Portalul mai relevă că activitatea 
Travis Group era vânzarea fierului 
uzat și a produselor din metal, pe care 
le achiziționa din R.Moldova, Ucraina 
și Federația Rusă. Documentele in-
dică și un partener de bază al Travis 
Group. E vorba de Panfermag Hol-
ding LTD, o companie din Cipru. Din 
2003, Panfermag era dealer exclusiv 
al Uzinei Metalurgice Moldovenești 
(Молдавский Металлургический 
Завод – MMZ) pe piața internațio-

nală. Tot în acel an, controlul asu-
pra uzinei a început să fie preluat de 
companii afiliate miliardarului rus 
Alisher Usmanov.

De altfel, în anii 2008-2009, Pan-
fermag a obținut un profit de aproape 
53 de milioane de dolari, la vânzări 
de jumătate de miliard de dolari, dar 
ulterior a înregistrat în mare parte 
pierderi și, în martie 2021, a fost li-
chidată.

Menționăm că presa de la Chișinău 
a mai pomenit, anterior, despre im-
plicarea lui Serghei Noscov în afaceri-
le, inclusiv cu metale, ale oligarhului 
Vladimir Plahotniuc. 

Astfel, documente aflate la dispozi-
ția organelor de anchetă, care au fost 
analizate în iulie 2020 de „Ziarul de 
Gardă”, arată că în perioada ianuarie 
2015 – septembrie 2019, Metalferos 
a primit în cont mijloace financia-
re în valoare totală de aproximativ 
73,95 de milioane de dolari de la cinci 
companii nerezidente, după ce le-a 
furnizat deșeuri feroase sau resturi de 
acumulatoare care conțin plumb. 60 
de milioane de dolari au trecut prin 
conturile a două companii cu denu-
miri similare: „Metoil Trading LLP” 
și „Metoil Trading FZE”. În calitate 
de beneficiar al unuia dintre aceste 
offshore-uri figura, în iunie 2015, 
Serghei Noscov. 

Valeriu CAȚER

Un nou episod din Pandora 
Papers îl deconspiră 
pe Plahotniuc și complicii 
săi în afacerea Metalferos

Conflictul dintre procurorul general, 
Alexandr Stoianoglo, și noua putere de 
la Chișinău are un caracter mai mult 
personal, decât instituțional, consideră 
expertul în drept constituțional Nicolae 
Osmochescu, care e totodată convins că 
acțiunile guvernării sunt perfect justificate. 
„Sunt convins de un singur lucru: CSP va 
face tot posibilul ca să-și păstreze «mun-
dirul». Inclusiv Alexandr Stoianoglo. Aici, 
la Procuratură, interesele de protecție au 
fost și au rămas. Dar acest «război» se va 
termina indiscutabil și cu certitudine. Și 
se va termina nu în favoarea Procuratu-
rii”, declară Osmochescu pentru „Gazeta 
de Chișinău”. 

„Procuratura nu este altceva decât o 

instituție a statului. Cu un alt nivel de au-
tonomie în activitatea sa, dar totuși este 
o instituție a statului – nu este o putere 
separată – și trebuie să se subordoneze 
ramurii puterii de bază, adică Legislati-
vului. Și așa va fi. Din păcate, va fi poate 
mai târziu, dar cu cât mai repede, cu atât 
mai bine. Și trebuie să înțeleagă orișice 
procuror, oricine ar fi – în funcția de pro-
curor general, procuror de unitate admi-
nistrativ-teritorială sau de la o procuratură 
specializată, că ei nu sunt o supraputere, 
ci sunt un element al unei puteri de stat, 
care este absolut și complet subordonat 
Legislativului. Și ei, ca orice altă instituție 
a statului, și fiecare dintre membrii acestei 
instituții, trebuie să respecte legile care le 

reglementează activitatea”, argumentează 
Nicolae Osmochescu într-un comentariu 
solicitat de „Gazeta de Chișinău”.

El mai consideră că o soluție a acestei 
probleme ar fi resubordonarea Procuratu-
rii sistemului judecătoresc, adică puterii 
a treia, cu acordarea procurorilor a unui 
statut de magistrați. 

„Unica soluție, în condițiile noastre. 
Și, practic, în toate țările cu o justiție de 
calitate așa și este – procuratura este parte 
componentă a puterii judecătorești. (...) 
Încă atunci când adoptasem Constituția 
se discuta despre asta, dar nu am avut 
suficiente voturi în Parlament. La Procu-
ratură se uitau atunci ca la un instrument 
de represiuni politice, și atât. În ziua de 

azi, fix așa se uită”, accentuează expertul.
Pe de altă parte, el este de părere că 

graba cu care acționează noua putere este 
contraproductivă. 

„Nu trebuie forțată nota, trebuie ca oa-
menii să înțeleagă necesitatea unui sau 
altui pas, uneia sau alteia dintre proceduri. 
Altfel, graba asta creează impresia că este 
într-adevăr un „război” – între Ministe-
rul Justiției și Procuratură, între actualul 
Parlament și Procuratură. Dar nu este un 
„război”, este așa – un mic conflict, care 
are mai mult caracter individual, decât 
caracter instituțional”, spune Nicolae 
Osmochescu. 

V. V.

Nicolae Osmochescu despre reținerea lui Stoianoglo 

Fostul lider al PDM, oligarhul fugar Vladimir 
Plahotniuc, a beneficiat, din 2011, de serviciile 
unui trust creat în Noua Zeelandă, pentru a tăinui 
active în valoare de aproximativ 180 de milioane 
de dolari. Informațiile au ieșit la iveală în do-
cumentele Pandora Papers, o nouă scurgere de 
informații în cadrul căreia milioane de documente 
de la companii care oferă servicii financiare în 
paradisuri fiscale au fost transmise Consorțiu-
lui Internațional al Jurnaliștilor de Investigație 
(ICIJ) din Washington DC. Consorțiul a lucrat cu 
peste 140 de organizații media asupra uneia din-
tre cele mai mari investigații globale din istorie. 
Documentele, analizate de jurnaliștii de la RISE 
Moldova, arată cum, pe parcursul anilor, milioa-
ne de euro și de dolari treceau printr-un lanț de 
firme și ajungeau pe conturile „OTIV Trust”, așa 
cum se numește societatea paravan înființată în 
Noua Zeelandă, iar de acolo se pierdeau pe contu-
rile familiei Plahotniuc.

Crearea trustului OTIV l-a costat pe Plahotniuc 15 
mii de euro, iar plata anuală de administrare a fost de 
la bun început de 60 de mii de euro. 

În ziua în care a apărut trustul, Plahotniuc a sem-
nat un memorandum confidențial cu AsiaTrust New 
Zealand Limited prin care au convenit că societatea 
OTIV este înființată în beneficiul fostei sale soții, 
Oxana Childescu, și ale celor doi copii – Timofei și 
Inochentie Plahotniuc. 

Unele dintre documentele descoperite în cadrul 
investigației Pandora Papers mai arată că Oxana 
Childescu a cerut în mod repetat să i se transmită în 
Elveția zeci de milioane de dolari, pe parcursul mai 
multor ani.

„Banii nu au fost, însă, singurul motiv pentru care 
Plahotniuc și-a construit buncărul din sud-vestul 
Oceanului Pacific. A vrut să stea în spatele cortinei, 
înconjurat de bodyguarzi financiari. Trustul i-a oferit 
această protecție, temporar”, menționează RISE 
Moldova.

Astfel, documentul de înființare a trustului sta-
bilește că, în timpul vieții, Vladimir Plahotniuc va 
primi consultanță și consiliere de la administratorul 
trustului despre distribuția banilor și alte operați-
uni importante, iar după decesul acestuia – activele 
trustului să fie administrate exclusiv în beneficiul 
membrilor de familie pentru întreținerea și educația 
lor. Mai mult, documentul secret prevede și faptul 
că administratorul trustului OTIV (AsiaTrust New 
Zealand Limited) se va consulta cu protectorii și 
beneficiarii trustului înainte de a face orice plată cu 
banii organizației.

Documentele confidențiale din Pandora Papers 
arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, 
dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile 
familiei Plahotniuc din Elveția și Letonia, prezintă 
rolurile din trust și cine l-a păzit în toată aventura sa 
prin paradisuri fiscale, explică RISE Moldova. Ace-
leași documente mai conțin informații despre sute de 
persoane publice din lume. Este vorba despre 35 de 
actuali și foști lideri mondiali, dar și de peste 300 de 
alți oficiali care și-au ascuns averile secrete și tran-
zacțiile.

V. V.

Cum își ascundea 
Plahotniuc banii 
în Noua Zeelandă
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Asociația Istoricilor versus Ion Varta 

Asociația Istoricilor din Republica 
Moldova îl acuză pe directorul Agenției 
Naționale a Arhivelor, istoricul Ion 
Varta, de îngrădire a accesului la 

documentele de arhivă și de persecutare a 
cercetătorilor. De partea cealaltă, funcționarul 
susține că nu face altceva decât să aplice o 
hotărâre de guvern și să vegheze ca aceasta să fie 
respectată.  

Accesul la documentele de arhivă se află în centrul disputei între Asociația Istoricilor și directorul Agenției 
Naționale a Arhivelor, Ion Varta  

Reprezentanții acestei asocia-
ții consideră că Ion Varta, în cali-
tate de director al Serviciului de 
Stat de Arhivă (2012–2019), s-ar 
fi manifestat „ca un aprig perse-
cutor al cercetătorilor și dușman 
înrăit al accesului la informație”. 

„Politica de îngrădire a accesu-
lui la informație a dlui I. Varta a 
ajuns până acolo încât demnitarul, 
pentru fapte imaginabile, a retras 
permisul de acces în sala de studiu 
la opt cercetători științifici”, se 
menționează în textul demersului 
asociației. 

Demersul semnat de această 
organizație neguvernamentală 
împotriva directorului Agenției 
Naționale a Arhivelor evocă o altă 
declarație semnată de un grup de 
cercetători pe 25 martie 2014. 

„Cei peste 50 de semnatari ai 
scrisorii, inclusiv trei academici-
eni, șase doctori habilitați, 28 de 
doctori în istorie și drept, cerce-
tători științifici, semnalau și alte 
nereguli în activitatea instituției 
și conducătorului ei.” 

Asociația denunță faptul că, la 
scurt timp de la instalarea în post, 
Ion Varta a modificat regulile in-
terne de copiere și fotocopiere a 
documentelor păstrate în arhivele 
statului.

„El a restricționat respective-
le proceduri, de fapt, a paralizat 
activitatea sălii de studiu a Ar-
hivei Naționale. Aceasta a dus la 
apariția unor tensiuni nedorite 
în sânul colectivului arhivei, pre-
cum și la perpetuarea unor relații 
contraproductive între arhiviști și 

cercetători”. 
Din cauza managementului de-

fectuos, afirmă organizația negu-
vernamentală, inclusiv Serviciul 
de Stat de Arhivă a fost acționat 
în judecată pentru îngrădirea ac-
cesului la informație, fiind con-
damnat în câteva rânduri.

De partea cealaltă, istoricul Ion 
Varta a respins acuzațiile lansate 
de către membrii Asociației Isto-

ricilor din Republica Moldova, 
calificându-le drept neîntemeiate, 
„fals, fals, nimic mai fals”.

„La 14 ianuarie 2013, în urma 
unor tratative cu Centrul Națio-
nal pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal, am reușit să 
obținem accesul la documentele 
desecretizate cu semnarea unei 
declarații pe proprie răspundere 
a cercetătorilor. Până atunci, ca să 

ai acces la asemenea documente, 
trebuia să ai permisiunea rudelor 
de gradul întâi ale celor vizați în 
acte”, a spus Varta. 

De fapt, aici este vorba de alt-
ceva, subliniază Varta, de taxa de 
30 de bani, pe care sunt obligați 
cercetătorii să o plătească pentru 
o copie foto.

„În timpul comisiei Ghimpu, era 
o hotărâre de guvern prin care cei 
din sala de studii erau scutiți de 
această taxă. După ce și-a înche-
iat activitatea această comisie, am 
revenit la regulamentul vechi”, a 
explicat directorul Agenției Nați-
onale a Arhivelor. 

Acesta susține că, la instalarea 
sa în funcția de director al Agenți-
ei, a insistat ca fiecare cercetător 
să plătească pentru copiile pe care 
le face, dar „ei vor pur și simplu 
să fure”. 

Chiar și așa, istoricul a decla-
rat că a solicitat Guvernului să fie 
anulată taxa de 30 de bani, „căci 
nu se îmbogățește statul”. 

„Am aplicat modelul românesc. 
Plătești 50 de lei și comanzi cinci 
dosare, cele mai valoroase, și fo-
tografiezi mii de copii. Deci, taxa 
a fost redusă considerabil.” 

Ilie GULCA
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Producătorii au scumpit 
pâinea. Slusari: „Nu exclud 
o înțelegere de cartel”

Întreprinderile de panificație din majoritatea 
raioanelor din Republica Moldova au 
scumpit pâinea în medie cu 20-50 de 
bani. Inițial, scumpirile au fost operate de 

marii producători,  cum ar fi întreprinderile 
„Brodețchi” „Milina”, dar, treptat, au efectuat 
scumpiri și producătorii de la Hâncești, Criuleni, 
Orhei, Șoldănești și din alte localități. Scumpirile 
produselor de panificație au loc în pofida faptului 
că pentru prima oară Republica Moldova 
înregistrează o recoltă-record de grâu, peste 1,5 
milioane de tone de grâu și peste 800 de mii de 
tone de floarea-soarelui. 

Cumpărătorii observă că pentru 
scumpirile din ceilalți ani brutarii 
dau vina pe secetă și recolta com-
promisă și nu înțeleg de ce au fost 
modificate prețurile acum, când 
a fost obținută cea mai mare pro-
ducție de cereale din ultimele trei 
decenii.

Au crescut cheltuielile 
pentru materia primă 
și salariile muncitorilor

Produsele de panificație de la 
Brutăria din Hâncești a fost scum-
pite în medie cu 20-30 de bani. 
Irina, merceolog al întreprinderii, 
ne-a informat că scumpirile au fost 
operate la sfârșitul lunii septem-
brie și că brutăria a majorat prețu-
rile cu 10-15 bani, plus scumpirile 
operate de unitățile comerciale la 
care se vinde pâinea. „S-a scumpit 

materia primă – uleiul, zahărul, 
prețul făinii s-a majorat cu 30-50 
de bani. Nu am operat scumpiri 
timp de un an și abia acum, în 
septembrie, am decis să efectuăm 
această mică majorare, dar în ace-
lași timp am decis să ieftinim cu 25 
de bani prețurile pentru franzela 
socială, de la 3.50 la 3.25 de bani”, 
precizează merceologul.

În raionul Orhei pâinea s-a 
scumpit cu 20 de bani, a rămas 
neschimbat doar prețul franze-
lei sociale. Tehnologul principal 
al întreprinderii de panificație a 
explicat că prețurile au fost majo-
rate cu 4-5% pentru că au crescut 
cheltuielile de producere a pâinii. 
Totodată s-a scumpit materia pri-
mă și au fost nevoiți să majoreze 
salariile angajaților, deoarece, din 
cauza salariilor mici, pleacă mulți 
angajați și combinatul se confrun-
tă deseori cu lipsa de cadre.

Cea mai mare creștere a pre-
țului la pâine, de 20%, a fost în-
registrată la nordul republicii, la 
combinatul din Bălți. Pe parcursul 
unui an întreprinderea a scumpit 
pâinea de trei ori. Au fost efectu-
ate majorări în noiembrie 2020 
și în februarie, curent.  În sep-
tembrie, prețul pâinii a mai fost 
majorat cu 5%, pentru a treia oară 
în acest an. Conducerea combina-

tului la fel dă vina pe majorarea 
prețurilor la principalele materii 
prime de producție: grâul și făina. 

Scumpirea gazului 
va genera noi scumpiri

Igor Cojuhari, președintele Aso-
ciației brutarilor, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că scumpirile 
sunt dictate de economia de piață 
și de scumpirea carburanților și a 
materiei prime. Totodată, pâinea 
se scumpește deoarece cantități 
mari de grâu au fost și sunt expor-
tate din Republica Moldova în țări 
care oferă prețuri mai avantajoase 
pentru acesta. „Ca rezultat, pre-
țurile la făină și grâu au crescut. 
„În septembrie-august, făina, care 
este importată în mare parte din 
Ucraina, s-a scumpit cu un leu și 
costă circa 8 lei, totodată, s-a ma-
jorat prețul la grâu și carburanți. 
Acest fapt explică de ce au operat 
inițial scumpiri marii producători 
de pâine, apoi și cei mai mici”, a 
spus președintele Asociației. Po-
trivit lui, prețurile la produsele de 
panificație ar mai putea fi majora-
te dacă în timpul apropiat se vor 
scumpi gazul și energia electrică. 
Acest lucru este confirmat și de 
producătorii de pâine. 

Scumpirile ar putea 
fi însoțite de subvenții 

Ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, Viorel Gherciu a 
declarat în cadrul unei emisiuni 
televizate de la TVR Moldova că 
deși recolta de grâu este cea mai 
bună din ultimii ani, prețul la 
pâine este determinat de prețul 
la motorină, care înregistrează un 
trend ascendent pe plan mondial. 
Reprezentanții guvernării spun că 
în cazul în care prețurile la prin-
cipalele produse alimentare vor 
înregistra noi majorări, statul ar 

putea interveni sprijinind cu com-
pensații categoriile vulnerabile ale 
populației.

„Avem un an foarte bun la recol-
ta de cereale și oricât de paradoxal 
ar părea, prețul la pâine a crescut. 
Acest proces este cauzat de ma-
jorarea prețurilor la motorină, la 
fertilizanți. Nu este exclus ca pre-
țurile la produsele de panificație să 
mai crească, în funcție de evoluția 
prețurilor la celelalte componen-
te”, a spus ministrul Agriculturii. 
Vladimir Bolea, președintele co-
misiei parlamentare agricultură și 
industrie alimentară, a menționat 
că Guvernul examinează deja po-
sibilitatea de a veni cu compensații 
pentru persoanele cu venituri mo-
deste în cazul în care prețurile la 
produsele alimentare vor continua 
să crească.

Slusari: „Nu sunt 
sigur că aceste scumpiri 
sunt justificate”

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare, în acest an Republica Mol-
dova a înregistrat o recoltă record 
de grâu, de 1,5 milioane de tone, 
media la hectar fiind de 4,6 tone, 
cea mai mare din ultimii 30 de ani.

Fostul vicepreședinte al Parla-
mentului Alexandr Slusari, consi-
deră că autoritățile ar trebui totuși 
să intervină cu politici de formare 
a prețurilor în această perioadă 
deloc ușoară pentru consumatori.

„Nu sunt sigur că aceste scum-
piri sunt justificate din moment 
ce am avut o roadă de grâu record 
anul acesta. Admit că sunt și mo-
tive obiective, cum ar fi scumpirea 
resurselor energetice, dar prețul la 
grâu nu s-a scumpit cu mult față 
de anul trecut Am o bănuială că 
aici ar exista o înțelegere de cartel, 
dar ca să aflăm exact trebuie să 
avem un Consiliu al Concurenței 

funcțional”, spune fostul deputat. 
Alexandr Slusari a mai adăugat 

că actualmente Consiliul Concu-
renței nu are conducere, iar decizia 
actualei guvernări de a comasa CC 
și ANRE nu-i pare cea mai inspira-
tă. Consiliul Concurenței are drept 
scop combaterea concurenței ne-
loiale din toate domeniile și este 
instituția cheie în procesul formării 
prețurilor în condițiile economiei 
de piață. „Pentru reorganizarea 
acestei instituții va mai fi nevoie de 
cel puțin un an ca să înceapă să dea 
rezultate. Pe moment însă asistăm 
la un val de scumpiri nejustifica-
te și concertate, iată de ce avem 
nevoie stringentă de o instituție 
care să emită politici eficiente de 
formare a prețurilor și de moni-
torizare a acestora”, a mai spus 
Alexandr Slusari.

Veaceslav Ioniță: BNM a 
intervenit pentru a tempera 
creșterea prețurilor

Și expertul economic Veaceslav 
Ioniță ne-a informat că scumpirea 
pâinii este doar un aspect din valul 
de scumpiri care a cuprins atât 
Republica Moldova, cât și alte țări. 

„Ne confruntăm cu o creștere 
a prețurilor pe toate segmentele. 
Asistăm la o inflație foarte pu-
ternică pe plan global. În plus, 
mai vine și șocul energetic care 
va lovi și în noi, dar și cel de-al 
patrulea val de pandemie. De ace-
ea Banca Națională a Moldovei 
a majorat rata de bază cu 1%, a 
treia oară în acest an, pentru a 
atenua riscurile și presiunile in-
flaționiste. Este unicul lucru pe 
care îl pot face acum autoritățile. 
Altfel spus, BNM prin majorarea 
ratei de bază își propune să tem-
pereze creșterea prețurilor. Nu 
vom putea evita scumpirile, ci 
pot fi doar temperate”, a declarat 
Veaceslav Ioniță.

Svetlana COROBCEANU
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Ion CHIȘLEA 

Chestiunea 
gazelor: între 
ciocan și nicovală

Într-o conjunctură total defavorabilă pe 
piața internațională a gazelor, autoritățile 
de la Chișinău sunt puse în fața unei alegeri 
extrem de dificile: sau solicită de la Gazprom 

condiții privilegiate de achiziție a gazelor, sau 
vor fi nevoite să facă cedări majore pe chestiuni 
de ordin geopolitic, inclusiv pe problema 
transnistreană.  

E C O N O M I E

La începutul lunii octombrie, 
a devenit clar că Moldovagaz nu 
are încă încheiat un nou contract 
cu Gazprom, până la urmă acesta 
urmează a fi negociat de guvern, 
iar deznodământul este încă foarte 
incert în condițiile unor fluctua-
ții foarte puternice ale gazelor la 
bursele internaționale.

790 de dolari pentru 
mia de metri cubi

Acum câteva zile, vicepremi-
erul Andrei Spânu, responsabil 
inclusiv de domeniul energetic, 
informa că vechiul contract din-
tre Gazprom și Moldovagaz a fost 
prelungit cu o lună, pe parcursul 
căreia urmează a fi negociat un 
nou acord. 

Contractul vechi, încheiat încă 
în 2006 pentru cinci ani care însă 
era prelungit an de an până acum, 
avea la bază o formulă de calcul, 
potrivit căreia, prețul de achiziție 
a gazului era raportat la prețul 
unui coș de produse petroliere 
precum motorina și păcura. Deja 
în februarie 2020 la contractul 
vechi a fost făcută o modificare, 
potrivit căreia, în perioada caldă 
a anului Moldovagaz va procura 
gaze de la Gazprom la prețul de 
piață. Modificarea s-a resimțit în 
lunile august și mai ales în sep-
tembrie, când mia de metri cubi 
cumpărată de Moldovagaz a costat 
550 de dolari. 

În septembrie, Chișinăul nu 
a reușit să încheie un nou acord 
cu Gazpromul, iar prevederea cu 
prețul de piață a rămas valabilă și 
pentru octombrie. Însă, așa cum 
acesta a crescut, în luna curen-
tă prețul de achiziție este deja 
de 790 de dolari pentru mia de 
metri cubi. Deși Moldovagaz nu 
a modificat, deocamdată, tarife-
le pentru consumatorii finali, cu 
siguranță că pierderile suportate 
din cauza necorelării tarifelor cu 
prețul de piață vor fi incluse în 
tariful ulterior. 

Deocamdată, nu se știe care 

vor fi condițiile noului acord cu 
Gazprom-ul – prețul va fi corelat 
iarăși cu media prețului mixului 
de carburanți sau se va ține cont 
de prețul de piață. 

Deși a spus că va exista un nou 
acord până în noiembrie, direc-
torul Moldovagaz, Vadim Ceban, 
ne-a relatat că nu știe condițiile 
acestuia.

Deficit de gaze 
în octombrie

Și volumul pe care îl oferă con-
cernul Gazprom în octombrie este 

mai mic în comparație cu necesi-
tățile consumatorilor.

Potrivit unui comunicat al Mol-
dovagaz, acest lucru s-a întâmplat 
din cauza că pentru luna octom-
brie au fost contractate doar 67 la 
sută din cantitatea necesară. În 
aceste condiții, lipsa importurilor 
de gaze este acoperită din stocul 
aflat în conductele magistrale de 
gaze din Republica Moldova, fapt 
ce s-a soldat cu scăderea presiunii 
în sistemul de transport. Drept 
urmare, „Moldovagaz”, în calitate 
de furnizor, le-a cerut consuma-
torilor să reducă folosirea gaze-
lor, recomandându-le trecerea la 
combustibilul alternativ, cum ar 
fi cărbunele. Fabricile de zahăr 
și întreprinderile termoenergeti-
ce sunt îndemnate să folosească 
păcura, iar viceprim-ministrul 
Andrei Spânu a declarat că speră 
ca situația să fie deblocată după 
discuțiile pe care le va avea la San-
kt-Petersburg cu reprezentanții 
Gazprom. 

Marea întrebare rămâne însă 

noul acord cu Gazprom, mai exact 
formula de preț la care Republica 
Moldova va achiziționa gazele de 
la concernul rusesc. 

Dacă Chișinăul va cere 
condiții avantajoase, 
va trebui să facă cedări 

Cu siguranță, Rusia nu va ezita 
să folosească în conjunctura creată 
chestiunea gazului pentru a obți-
ne niște concesii geopolitice din 
partea Republicii Moldova. Altfel 
spus, dacă Chișinăul va cere condi-
ții de contractare mai avantajoase 
decât cele de piață, va trebui să 
facă cedări, inclusiv în chestiu-
nea transnistreană. Deocamdată 
putem doar presupune care vor fi 
acestea. Într-un interviu pentru 
ziarul VZGLYAD expertul energe-
tic rus Igor Iușkov a menționat că 
pentru Gazprom este  mai rentabil 
să încheie un nou contract pe ter-
men lung cu Republica Moldova.

Potrivit lui, atunci când auto-
ritățile moldovenești declară că 
vor să trăiască ca în Europa și să 
urmeze calea integrării europene, 
atunci ar trebui să le convină pre-
țul gazului pe burse (care este pe 
moment de circa 1300 de dolari 
pentru mia de metri cubi) – acesta 
este prețul european. 

Iușkov a menționat în context 
câteva condiții probabile pentru 
un contract convenabil Republicii 
Moldova. „În primul rând, la nivel 
de stat, Moscova vrea un dialog 
normal cu Chișinăul pe problema 
transnistreană. În al doilea rând, 
putem vorbi despre schimbarea 
punctului de livrare și acceptare a 
gazelor pentru Moldova, a sugerat 
expertul. Acum, gazul rusesc trece 
în tranzit prin Ucraina, apoi tre-
ce prin Transnistria în Moldova. 
În această situație, Moldova nu 
poate deconecta Transnistria de 
la conducta cu gaze, altfel va fi ea 
însăși fără gaz”.

„Pe de altă parte, ar fi mai 
bine ca Gazprom să încheie un 

nou contract de livrare ocolind 
Ucraina, astfel încât după 2024 
să nu semneze un nou acord de 
tranzit cu Kievul. Urmând această 
logică, gazul va intra în Moldova 
prin sudul țării – din România. 
Dar aici apare întrebarea – cum să 
aprovizionăm cu gaz Transnistria? 
Adică, este necesar să se obțină 
garanțiile Chișinăului că nu va în-
trerupe furnizarea de gaze către 
Transnistria”, a spus expertul.

Totodată, ca urmare a modifi-
cării punctului de livrare a gaze-
lor, Moldova poate strica relațiile 
cu Ucraina, așa cum a fost în cazul 
Ungariei. În plus, este posibil ca 
UE și SUA să facă presiuni asu-
pra Moldovei. Mai mult, auto-
ritățile moldovene înseși ridică 
problema datoriei Transnistriei 
către Gazprom, declarând că nu 
o vor rambursa. Aceasta este o 
cale neconstructivă, care ar putea 
obliga Gazprom să ceară restitui-
rea datoriilor. Prin urmare, dacă 
vor să semneze un nou contract 
unic, atunci trebuie să negocieze 
cu Gazprom”, a rezumat Iușkov.

Altfel spus, dacă vrea condiții 
avantajoase, Chișinăul urmează să 
facă niște cedări majore, inclusiv 
pe problema transnistreană.

România nu-și poate 
acoperi nici cererea internă 

Și alternative nu există. Deși 
zilele trecute același Andrei Spânu 
anunța despre faptul că gazoduc-
tul Iași-Chișinău este funcțional și 
poate transporta suficiente gaze, 
partea română nu are o cantitate 
suficientă nici pentru consumul 
propriu. 

Expertul energetic din România, 
Dumitru Chisăliță, anunță într-o 
analiză privind situația de pe piața 
românească a gazelor că pe moment 
deficitul dintre cerere și oferta in-
ternă din România este de 25% și în 
cazul unei ierni friguroase ar putea 
spori. Deși încă acum aproape zece 
ani au început explorările unor re-
zerve de gaze din Marea Neagră, 
acestea sunt stopate acum din cauze 
de ordin legislativ. 

Între timp, pe bursa de la Am-
sterdam, cea mai lichidă bursă de 
tranzacționare a gazelor naturale, 
prețul gazelor a ajuns la aproape 
două mii de dolari pentru mia 
de metri cubi. Ulterior, după ce 
președintele rus, Vladimir Putin, 
a dat asigurări că Gazprom-ul va 
livra cantități suficiente pe piață, 
prețul s-a echilibrat, ajungând la 
finele zilei de ieri sub o mie de 
dolari pentru mia de metri cubi. 
Prețul s-ar putea echilibra și mai 
mult după lansarea conductei 
Nord Stream 2, care va suplini 
oferta de gaze pe piețele europe-
ne. Rămâne de văzut însă când 
se va produce acest efect, ce vor 
negocia până atunci autoritățile 
moldovene și ce cedări vor face. 

Moldovenii 
împrumută 
lunar câte 
1,5 miliarde lei

Moldovenii contractea-
ză credite noi de la bănci în 
volum de 1,5 miliarde lei lunar, 
sumă record pentru Republica 
Moldova și de două ori mai 
mult decât anul trecut, susține 
expertul economic, Veaceslav 
Ioniță. Potrivit lui Ioniță, cea 
mai mare parte din acești bani 
sunt credite pentru consum, 
care au ajuns în prezent la 
aproape 950 de milioane de lei 
lunar. „Dobânda la creditele 
pentru consum la persoanele 
fizice a ajuns la cel mai scăzut 
nivel din istoria Moldovei, mai 
puțin de 5% anual, cea ce sti-
mulează această formă de îm-
prumut. Creditele noi solicitate 
pentru procurarea de imobil în 
prezent sunt de 490 milioane 
lei lunar, sau de 7 ori mai mult 
decât acum patru ani”, mențio-
nează expertul.

Prețurile 
la alimente, 
la cel mai 
înalt nivel 
din ultimii 
zece ani

Indicele global al prețuri-
lor la produsele alimentare a 
crescut în septembrie, pentru a 
doua lună consecutiv, a anunțat 
joi Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul-
tură (FAO), transmite Reuters. 
FAO publică lunar propriul său 
Food Price Index, care măsoară 
modificările de prețuri înre-
gistrate la un coș de alimente 
format din cereale, uleiuri 
vegetale, lactate, carne și zahăr. 
În luna septembrie 2021, acest 
indice a crescut până la 130 de 
puncte, cel mai ridicat nivel în-
registrat după luna septembrie 
2011, cu 1,2% peste nivelul înre-
gistrat în luna august a acestui 
an și cu 32,8% mai mare decât 
în luna septembrie 2020.

Banca Mondială 
a îmbunătățit 
prognozele 
economiei 
moldovenești

Banca Mondială și-a majorat 
prognoza de creștere a eco-
nomiei Republicii Moldova în 
anul 2021 de la 3,8% la 6,8%. 
Datele sunt prezentate în cea 
mai recentă ediție a Actuali-
zării Economice Regionale a 
Băncii Mondiale. Experții BM 
au majorat și prognoza pentru 
creșterea PIB-ului Republicii 
Moldova în 2022 – de la 3,7% 
la 3,9%, iar pentru 2023 – de 
la 3,8% la 4,4%. 
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Ministrul Justiției din Republica 
Moldova, Sergiu Litvinenco, a anun-
țat marți după-amiază că procurorul 
general, Alexandr Stoianoglo, a fost 
suspendat și că este urmărit penal în 
urma unei sesizări depuse de deputatul 
PAS, Lilian Carp.

Pe numele lui Alexandr Stoianoglo 
a fost pornit un dosar penal pentru 
următoarele capete de acuzare: abuz 
în serviciu, depășirea atribuțiilor de 
serviciu, corupere pasivă și darea 
declarațiilor mincinoase în fața unui 
organ competent.

Cum se apără Stoianoglo

Miercuri, adjuncții procurorului ge-
neral suspendat, Ruslan Popov și Iurie 
Perevoznic, au susținut o conferință 
de presă în cadrul căreia au respins 
acuzațiile aduse șefului lor, Alexandr 
Stoianoglo, în sesizarea deputatului 
Lilian Carp adresată Consiliului Su-
perior al Procurorilor.

Deputatul Lilian Carp susține că, 
în 2011, Alexandr Stoianoglo, fiind 
președinte al Comisiei parlamenta-
re de securitate națională, apărare și 
ordine publică, a semnat un raport 
despre proiectul privind modificarea 
Legii cu privire la prevenirea și com-
baterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, prin care a fost introdu-
să în legislație sintagma „având efect 
suspensiv”.

„Această sintagmă a permis repre-
zentanților companiilor nerezidente, 
ale căror conturi au fost blocate prin 
deciziile Serviciului prevenire și com-
baterea spălării banilor, să deblocheze 
conturile și să transfere banii doar prin 
prezentarea la bancă a recursului asu-
pra deciziei de suspendare a operațiu-
nilor financiare”, a explicat deputatul. 

„Nu a comis nicio ilegalitate”

Despre acest lucru, adjunctul pro-
curorului general, Ruslan Popov, a 
declarat că Alexandr Stoianoglo nu a 
comis nicio ilegalitate prin faptul că 
și-a pus semnătura pe raport.

„Reieșind din sinteza ridicată din 
arhiva Parlamentului, acest amenda-
ment a fost propus și susținut nu de 
Alexandr Stoianoglo, ci de Centrul de 
Combatere a Crimelor Economice și 
Corupției”, a precizat el, adăugând 
că „nicăieri în lume niciun deputat 

nu poate să fie urmărit penal pentru 
opiniile pe care și le exprimă prin 
exercitarea votului”.

Este un analfabetism total, a esti-
mat Popov, să soliciți tragerea la răs-
pundere a unui deputat, președinte 
de comisie parlamentară, pentru că 
a transmis în Parlament raportul co-
misiei referitor la un proiect care a 
fost dezbătut în două lecturi de forul 
legislativ și adoptat.    

În ce privește cel de-al doilea act 
de acuzare, firma soției conectată la 
Veaceslav Platon, Ruslan Popov a spus 
că, în urma investigațiilor, s-a stabilit 
că modificările la lista fondatorilor au 
fost făcute de către persoane necunos-

cute „pentru a denigra procurorul ge-
neral în contextul întorsăturii pe care 
a luat-o ancheta pe frauda bancară”.

„Țvetana Kurdova 
nu a fost în Ucraina”

„În perioada indicată, Țvetana Kur-
dova nu a fost în Ucraina și pașaportul 
utilizat la efectuarea acestor modificări 
era expirat sau urma să expire și nu 
era utilizat de ea”, a adăugat Popov.

„Versiunea principală a anchetei 
este că informația a fost obținută 
ilegal din baza de date a Poliției de 
Frontieră, fiind constatate în cadrul 
anchetei vulnerabilitățile acestui sis-
tem și posibilitatea ca orice persoană 
interesată să aibă acces și să facă rost 
de astfel de documente.”

Al treilea cap de acuzare este in-
demnizația plătită ilegal fostului pro-
curor Nicolae Chitoroagă.

„Una dintre pretenții este că Sto-
ianoglo a prejudiciat bugetul statului 
prin faptul că a eliberat indemnizația 
de concediere fostului șef al Procura-
turii pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale, Nicolae 
Chitoroagă, în valoare de 270.000 de 
lei. (…) Noi recunoaștem că nu trebu-
ia achitată indemnizația. (…) Acești 
bani au fost întorși înapoi în buget”, 
a declarat Iurie Perevoznic.

Maniera în care a fost reținut Ale-
xandr Stoianoglo, fără a-i permite să 
vorbească, a determinat opinia pu-
blică să își pună întrebări legate de 
legalitatea acțiunilor întreprinse de 
autorități.

„Anumite abuzuri 
s-ar fi strecurat”

Comentatorul politic Ion Tăbârță 
califică acțiunile autorităților drept un 
„blitzkrieg” și denotă lipsa unei stra-
tegii consecvente pentru debarcarea 
procurorului general. 

„Pe de o parte, avem lipsa de acți-
une a procurorului general Alexandr 
Stoianoglo în cele mai importante do-
sare și tendința acestuia de a se opune 
guvernării în ce privește combaterea 
corupției. El a devenit o frână în deme-
rsul guvernării în campania acesteia 
împotriva corupției. Pe de altă parte, 
observăm că acuzațiile adresate lui 
Stoianoglo nu sunt atât de grave și nu 
ar justifica acțiunile demarate împo-
triva acestuia. Cel mai important este 
ca acest proces să fie unul ireversibil, 

să avem un procuror general care să 
se implice activ în lupta anticorupție”, 
a spus Ion Tăbârță.   

Analistul Dionis Cenușă estimează 
că Stoianoglo, „cel mai probabil, are 
legături cu Platon, iar cel din urmă 
este un personaj toxic”. 

„Deci, există probleme mari lega-
te de modul cum au fost investigate 
dosarele privind Platon. Stoianoglo 
trebuie să răspundă la întrebări”, 
afirmă comentatorul pe pagina sa 
de Facebook.

În același timp, Cenușă susține 
că „procedurile de reținere trebuie 
analizate amănunțit. „E ceva nou și 
este posibil că anumite abuzuri s-ar fi 
strecurat, deoarece ideea era că Sto-
ianoglo trebuie oprit să ia decizii de 
contraatac. Abuzurile vor fi folosite de 
Stoianoglo pentru a se apăra”.

Același analist consideră că „reți-
nerea lui Stoianoglo are tentă politică 
și va avea impact politic”. „PAS are 
nevoie de acest caz și va încerca să-l 
prezinte ca pe un succes în lupta cu 
corupția mare”.

Între timp, deputații Adunării 
Populare din Comrat, asistați de so-
cialistul Vasile Bolea, au solicitat au-
torităților centrale să îl elibereze pe 
Alexandr Stoianoglo, în caz contrar, 
vor întreprinde acțiuni de nesubor-
donare. 

P O L I T I C Ă

Blitzkriegul 

Ilie GULCA

Aproape 200 de oameni 
arestați pentru comentarii 
în Belarus

Forțele de securitate din Belarus au reținut aproxi-
mativ 200 de persoane pentru „comentarii jignitoare” 
legate de asasinarea ofițerului KGB Dmitry „Nirvana” 
la Minsk, a declarat șeful Ministerului de Interne din 
Belarus, Ivan Kubrakov, scrie tvrain.ru. „De îndată ce 
sunt reținuți, toată lumea își amintește de familiile, ru-
dele și prietenii lor. Toată lumea are familii, iar ofițerul 
KGB care a murit în timpul execuției are și o familie, 
și-a dat viața pentru patria sa”, a spus Kubrakov.

Imagini care 
au cutremurat Rusia

Vladimir Osecikin, refugiat în Franța, a obținut de la 
un fost deținut o cantitate imensă de înregistrări video 
despre violențele comise la cererea administrațiilor 
penitenciare. Imaginile cu torturi și violuri comise 
într-o închisoare rusească, publicate pe 4 octombrie, 
au cutremurat întreaga Rusie și, fapt rar, au provocat o 
reacție a autorităților. Militant pentru drepturile omului, 
refugiat în Franța, Vladimir Osecikin spune că deține 
mii de video despre cazurile de violență înregistrate 
într-o închisoare-spital din regiunea Saratov.

Franța a recuperat 
550 de documente furate 
din arhive

Documentele furate în anii 80 ai secolului 20 datea-
ză în principal din perioada revoluționară, consulară 
și imperială. În 2001, poliția belgiană a anunțat că a 
depistat două tone de hârtie la un hoț și alte persoane 
care ascundeau documentele furate. Membrii bandei 
au fost judecați și condamnați câțiva ani mai târziu, 
dar au reușit să vândă câteva mii de documente unor 
amatori, în Belgia și Franța. Unele documente au o 
valoare inestimabilă.

Ucraina: Directorul unei 
bănci, suspendat după 
agresarea unor jurnaliști

Directorul general al unei importante bănci publice 
ucrainene a fost suspendat miercuri după ce a agresat 
jurnaliști în timpul unui interviu în biroul său, incident 
care a provocat un val de critici în Ucraina, informează 
AFP, citată de agerpres.ro. „În timpul unei reuniuni 
extraordinare, consiliul de administrație al Ukrexim-
bank a decis să-l suspende pe directorul general, Ievgen 
Metsger, pe durata unei anchete interne, a anunțat 
banca într-un comunicat, prezentând scuze pentru 
„comportamentul deplorabil” al responsabilului.

Kremlinul nu comentează 
rezultatele anchetei 
în cazul Politkovskaya

Secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin, 
Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze lucrările anchetei 
privind asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya, ai 
cărei asasini nu au fost găsiți de 15 ani, potrivit meduza.
io. „Nu comentăm și nu vrem să comentăm lucrările 
anchetei. Este bine știut faptul că multe infracțiuni – în 
special cele comandate – sunt foarte greu de rezolvat și 
adesea este nevoie de mulți, mulți ani pentru a rezolva 
aceste infracțiuni”, a spus Peskov.

I.G.

M a p a m o n dAcuzațiile la adresa lui Alexandr Stoianoglo 
și implicațiile politice ale reținerii acestuia 

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost 
reținut, marți seară, pentru 72 de ore, chiar 
în clădirea Procuraturii Generale. Procurorul 
anticorupție, Victor Furtună, a descins în biroul 

lui Stoianoglo unde l-a reținut înainte de a ține un 
briefing. Procurorul de caz a solicitat joi seară 30 de zile 
de arest pentru procurorul general suspendat Alexandr 
Stoianoglo.

Fo
to

: 
N

ad
e

jd
a 

R
o

sc
o

va
n

u



8

Săptămânal independentVineri / 8 octombrie / 2021
R U B R I C A R Z I

Unde-s manualele?
A - p o l i t i c e

Pe de altă parte, azi, când 
tribuna rețelelor oferă dreptul 
la opinie oricui nu i-i lene, con-
statăm că toată lumea pricepe 
nu doar la fotbal și politică, ci 
și la manuale. Un exercițiu mai 
puțin inspirat din vreo ediție 
didactică e taxat dur de neprie-
tenii de veghe, iar vreo tentati-
vă a ministerului de a remedia 
operativ o lacună e motiv de a 
pedepsi și a interzice. De fieca-
re dată, fără drept de apel. 

Tema revine în discuție și 
în acest an, după un audit al 
Curții de Conturi. În esență, 
raportul curții conținea două 
obiecții pertinente: a) ministe-
rul nu a publicat regulamentul 
concursului de editare a ma-
nualelor în Monitorul Oficial și 
b) în cazul reeditărilor, există 
discrepanțe între regulament 
și legea achizițiilor. Elementar, 
trebuie remediate, punctual, 
aceste lacune. Regulamentul 
trebuie recitit, avizat, supus 
consultărilor publice, apro-
bat și publicat în Monitorul 
Oficial. Minima condiție e ca 
el să contribuie la stimula-
rea participării la concurs a 
profesioniștilor și la selectarea 
celui mai bun manual, mai 
adecvat școlii de azi. Subliniez 
acest detaliu, deoarece vechiul 
regulament fusese mutilat și 
murat vreo doi ani, fără să 
mai fie aprobat, grija fostului 
minister reducându-se la cum 
va fi plasată sigla ministerului 
pe copertă și la reproducerea, 
în fiecare manual, a imnului 
și drapelului de stat pe prima 
pagină a cărții!

A doua problemă, cea cu 
discrepanța dintre regulament 
și lege, e mai complicată, ea 
producând și confuzii (se pare 
că nici președintele Curții nu 
a înțeles despre ce e vorba). 
Simplu de tot, lucrurile arată 
în felul următor. Toate (sic!) 
manualele sunt scoase la 
concursul-licitație. O comisie 
de experți numită de minister 
selectează pe cel mai bun și cel 
mai ieftin. Iar după un ciclu de 
4-5 ani, acestea sunt înnoite, 
fie prin anunțarea unui nou 
concurs, fie prin reeditarea 
celor existente, după un studiu 
de vivacitate la care participă 
profesorii, elevii și părinții. 

CC a interpretat însă că, 
în acest caz, achiziția s-ar 
face prin „negocieri directe”. 
De facto, însă, vorbim de un 
produs deja evaluat de comisia 
ministerului (apoi, suplimen-
tar, de elevii și profesorii care 
l-au utilizat la ore), ajustân-
du-se doar prețul, conform 

Guvernul Cîțu a căzut în 
urma moțiunii de cenzură 
depuse de PSD și susținute de 
parlamentarii USR și AUR. 
Plecarea lui Florin Cîțu de la 
guvernare era previzibilă. A 
forțat-o și forjat-o el însuși, dar 
nu atât prin demiterea sama-
volnică a unor miniștri useriști 
din cabinetul de coaliție (crize 
de nervi ca acestea se întâmplă 
și la case mai mari), cât prin 
incapacitatea lui de a negocia și 
de a găsi compromisuri. Nici în 

cadrul alianței cu USR și UDMR, nici în propriul lui partid. 
Harța cu partenerii useriști s-a produs pe fundalul campaniei 

pentru șefia PNL și e foarte posibil să fi fost determinată de aceasta 
din urmă. Lupta cu Ludovic Orban, fostul lider PNL, a fost câștigată 
de Florin Cîțu, susținut de majoritatea liberalilor și de președintele 
Iohannis chiar în condițiile în care se știa că victoria lui Superman 
(porecla prim-ministrului) la alegerile din PNL va însemna căde-
rea guvernului liberal. USR a dat de înțeles că va recrea coaliția și 
va participa la formarea unui nou cabinet de miniștri numai dacă 
președinte al PNL va rămâne 
Orban (deși tot USR-PLUS a 
fost acela care, acum un an, 
și l-a dorit premier tocmai pe 
tânărul și aparent reformistul 
Cîțu, nu pe mai bătrânul și con-
servatorul Orban). 

Aripa pro-Cîțu a sfidat 
avertismentul și s-a ales cu 
un lider care are toate date-
le naturale pentru a distruge 
alianțe nu numai cu alte parti-
de, ci și propria lui formațiune. 
Fișa lui Superman e cea a unui 
politician arogant, voluntarist, 
încăpățânat și mai ales necum-
pănit. Jucător de poker mai 
curând decât jucător politic, 
Florin Cîțu nu a cedat, crezând 
că USR își va înmuia clonțul pe 
ultima sută de metri, deoarece nu ar avea alte șanse de guvernare 
decât împreună cu liberalii. Miză greșită, întrucât nu se știe ce îi 
este mai drag USR-ului acum: guvernarea sau confortabila opoziție 
într-un răstimp de criză majoră, în care toate pietrele vor zbura, 
meritat sau nu, exclusiv spre guvernanți. Cel mai penibil nu a fost 
însă bluful unui cetățean imatur, ajuns prim-ministru, cât sprijinul 
necondiționat pe care i l-a acordat acestuia un președinte, altfel, 
destul de echilibrat ca Iohannis. 

Din gâlceava coaliției câștigă, firește, opoziția. Ultimul sondaj a 
arătat nu doar un avans major al PSD (35%), ci și posibilitatea ca 
AUR să urce la 15-20% în caz de anticipate. Dacă acesta e rezultatul 
care le convine liberalilor și useriștilor – cei din urmă au pierdut 
deja vreo 6% din preferințele electoratului și și-au ales deunăzi 
un președinte, Dacian Cioloș, care va înclina și mai tare balanța 
ideologică spre „progresism“, opțiune radicalizantă, în context ro-
mânesc –, atunci așa să fie! Dar să nu mizeze cumva, nici unii, nici 
alții, pe înțelepciunea poporului român care, dacă va veni la urne, 
va face abstracție de caftul PNL-USR, va disocia între scăderile pe 
termen scurt și avantajele pe termen lung ale unei alianțe libe-
ral-reformatoare, notându-i nu numai eșecurile, ci și realizările, și 
nu va aduce la guvernare populist-coruptul și retrogradul PSD sau, 
și mai bine, populist-radicalul AUR. 

Din nefericire, realitatea e alta. Iute supărăcios, mereu zborșit, cu 
memorie deficitară și cu școală de politologie la Antena 3 sau pe FB, 
alegătorul român este gata, în momentul de față, să facă poate cea mai 
mare și mai neplăcută surpriză Bruxelles-ului, obișnuit cu gândul că 
cel puțin în România nu are o guvernare eurosceptică, antidemocra-
tică, nativistă etc. Adică tot ce îi caracterizează pe vecinii unguri, de 
exemplu. Publicul cumpătat și rațional din țară încă mai crede că o 
alianță șchioapă PNL-USR-UDMR e tot mai bună decât triumful PSD-
AUR (căci triumf va fi, să nu ne facem nicio iluzie în această privință). 
În clipa în care niciun actor sistemic nu este, efectiv și obiectiv, în 
stare să stopeze o criză economică majoră și când e nevoie mai curând 
de puțină răbdare până lucrurile se mai așază, și în lume, și la noi, 
venirea la putere a unor formațiuni populiste cu idei deșucheate poate 
avea urmări dintre cele mai nedorite. Poate chiar mai grave decât dis-
confortul provocat de inflație, scăderea temporară a puterii de cumpă-
rare etc. Avem destule exemple din propria noastră istorie, dar și din 
istoria altor națiuni, care confirmă acest lucru.

Superman 
down

indicilor inflației. E treaba 
juriștilor și a finanțiștilor să 
dea formula potrivită acestei 
operații. Și e treaba ministe-
rului să ia decizia. Doar că el 
trebuie să aibă această al-
ternativă. Un nou concurs nu 
garantează un manual mai bun 
(dimpotrivă, din anumite con-
siderente subiective, poate să 
fie achiziționat unul mai puțin 
reușit). Alegerea (concurs sau 
reeditare) trebuie să se facă în 
curtea școlii, nu în alte curți. 

Vina demnitarilor de la mi-
nister e în altă parte: de doi ani 
nu s-au mai anunțat concursuri 
pentru manualele necesare. S-a 
vorbit mult și frumos despre 
necesitatea manualelor mo-
derne, conforme noului curri-
culum, dar concursul a fost 
anunțat abia în această vară, 
cu termene imposibile, cu alte 
derogări majore de la regu-
lamente și practici existente, 
ceea ce a condus la anularea 
lui. Ei, bine, acum reparăm și 
ameliorăm, ori implementăm 
idei năstrușnice? Zic asta pen-
tru că discuțiile în contextul ra-
portului CC generau deja pro-
puneri de revenire la practicile 
sovietice. Amintesc că editarea 
manualelor prin concurs ține 
de practica mondială curen-
tă și a fost implementată în 
Moldova odată cu proiectele de 
modernizare a învățământului 
susținute financiar de Banca 
Mondială (și cu participarea, la 
prima etapă, a experților BM). 
Pe timpul guvernării comunis-
te, Victor Stepaniuc, anulase 
concursurile perfect legale, 
încercând să revină la admi-
nistrarea procesului pe model 
sovietic. Tentativa a eșuat, dar 
școlile au fost lăsate câțiva ani 
fără manuale. 

 Având în vedere condițiile 
concursului, editurile care par-
ticipă sunt obligate să selecteze 
cei mai buni autori, să angajeze 
cei mai buni redactori, corec-
tori și designeri de carte, ca să 
ofere calitatea solicitată, dar și 

să propună prețuri rezonabile 
(uneori la limita nerentabili-
tății). Or comisia de experți 
trebuie să aprecieze produsul 
finit, nu intenția, nu competen-
țele sau potențialul concuren-
ților. Toate astea presupun o 
inevitabilă concurență profesi-
onală, iar ministerul și școala 
ar trebui să profite și să stimu-
leze participarea celor mai buni 
editori și autori. Astfel încât 
să poată alege nu doar cel mai 
ieftin ca preț (s-au mai cumpă-
rat undeva niște cizme ieftine, 
care se dezagregau bacovian la 
prima ploaie), ci și cel mai bun 
manual. Nu e deloc imposibil, 
având în vedere experiența 
(pozitivă și negativă) acumu-
lată. 

Grija cetățenilor pentru ca-
litatea manualelor nu-i cel mai 
rău lucru. Dar vine un timp 
când deciziile trebuie să le ia 
profesioniștii. Altfel, catastrofa 
din ultimii ani va continua și 
copiii vor învăța din manuale 
cârpite, în toate sensurile.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

H a r t a  l u m i i

De cum vine toamna, librăriile și 
editurile sunt asaltate de elevi și 
părinți în căutare de manuale. Cauza e 
că unele au fost procurate de minister 

în cantități insuficiente, iar altele nu s-au mai 
tipărit de ani buni, exemplarele existente în școli 
deteriorându-se jalnic.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Având

 în vedere condițiile 
concursului, 
editurile care 
participă sunt 

obligate să 
selecteze cei mai 
buni autori, să 

angajeze cei mai 
buni redactori, 

corectori și 
designeri de 

carte, ca să ofere 
calitatea solicitată, 
dar și să propună 
prețuri rezonabile 
(uneori la limita 
nerentabilității).

Iute 

supărăcios, mereu 
zborșit, cu memorie 

deficitară și cu școală 
de politologie la 

Antena 3 sau pe FB, 
alegătorul român este 

gata să facă poate 
cea mai mare și mai 
neplăcută surpriză 

Bruxelles-ului
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- Bună ziua, da’ căsuțele astea 
pentru cine-s?

- Pentru așiia, cum le spune, se 
prinde în vorbă un omulean cu de-
getele în așchii, pentru anonimi. Îi 
găsesc pe drum, îi duc la morgă... 
iaca amuș vine mașina să le încarce.

Mă apropii de sicrie. Miros, cân-
tăresc, măsor.

- Stați oleacă, da’ de ce-s așa mi-
titele? Iaca eu am 1,62 m. Precis nu 

încap. Nu cumva-s pentru copii? 
Până mă întorc (că eu tot cu ochii la sicrie vorbeam) omulețul a 

dispărut. 
Acum mă întreb: cu cine am vorbit în cimitir? 

*** 
Spre miezul nopții. Taximetristul:
- Mi-ați umplut mașina cu miros de busuioc. Miroase ca în...
- Sicriu?
- Ei... și dvs. chiar așa... 
Tac. Se uită parcă mai cu grijă la mine.
Lângă furnalul de la Ciocana (truba de la ТЭЦ 2), iar oftează:
- Da’ chiar miroase a busuioc, nu șagă...
- Da’ ce, Moartea n-are dreptul să ia un taxi? 
- Ei, lăsați glumele. 
Dacă am văzut 

că-i așa fricos, nu 
i-am mai zis toată 
povestea. Că vin de 
la spectacolul „Plu-
garul și Moartea” și 
că busuiocul e ca-
dou de la cea mai 
distinsă Doamnă 
din Chișinău.

Miros de busuioc

Cum n-ai suci-o și cum n-ai în-
toarce-o, dar noutatea săptămânii 
a fost victoria celor de la Sheriff 
Tiraspol asupra legendarei Real 
Madrid pe Santiago Bernabeu. 

Mare mi-a fost mirarea când 
am văzut multitudinea de mesaje 
jubilatoare pe pereții rețelelor de 
socializare, dar și mai mare stu-
poarea când am văzut numărul ar-
ticolelor pline de extaz și bucurie 
după victoria echipei de la Tiras-
pol. Partea ce ține de mitul David 
vs. Goliat poate fi lesne înțeleasă, 
dar iată argumentele despre „ima-
ginea Moldovei” și „sportul care 
unește” le vom demonta imediat, 
ca să nu prindă cumva rădăcini. 

Să nu credeți că Moldova a avut 
de câștigat ceva ieri. Dimpotrivă. 

Despre „imagine” vorbeați?
În acea seară, după meci, spă-
lam vasele și ascultam radioul. 
În acele zece minute rezervate 
meciului respectiv (era și firesc, 
ei au dedicat seara meciului PSG 
– Manchester City) comentatorii 
francezi au descris cu destul lux 
de amănunte și au pipărat doar 
așa cum un francez poate s-o facă 
echipa de la Tiraspol. Au spus că 
proprietarii clubului sunt agenți 
KGB, că și-au făcut averea din co-
merț cu produse petroliere, țigări 
și alcool. Toate bune, nimic fals 
sau care ar putea să ne surprindă, 
nu-i așa?, doar că ei nu au spus 
nimic despre faptul că e o echipă 
din Transnistria, o regiune sepa-
ratistă care nu este controlată de 
Chișinău, ci au prezentat-o ca pe 
o echipă... moldovenească. Despre 
„imagine” vorbeați? Ok...

Cât privește „sportul care uneș-
te”, asta funcționează doar în ca-
zul în care sportul este practicat 
în acest spirit, ceea ce nu este ni-
cidecum cazul Sheriff-ului. Altfel 
nu ar fi publicat clubul o felicitare 
oficială cu ocazia a 30 de ani de 
„Independență” a „statului Trans-
nistria”. Apropo, cum stăm noi cu 
regulamentul UEFA la acest capi-

tol? Și celor de la Real Madrid le-a 
explicat careva cum stăm noi la 
capitolul securitate în acea zonă? 
Poate ar fi cazul ca R. Moldova 
oficială să-i preîntâmpine că dacă 
pățește ceva Benzema, Hazard & 
Co la Tiraspol Chișinăul nu poate 
purta nicio răspundere? Cred că 
o simplă scrisoare, știți, din alea 
care circulă astăzi din ce în ce mai 
mult, cu declinare de răspundere 
oficială, ar fi suficientă. 

Ori poate tot de dragul „spor-
tului care unește” au drogat rușii 
sute de sportivi pentru ca să câș-
tige jocurile olimpice? Ori poate, 
elementar, au vrut să arate lumii 
cine e mai „tare pe raion”?...

Ce ne mai rămâne? Ah da, un 
detaliu: nu știu cum se face, dar de 
câțiva ani suntem reprezentați la di-
verse foruri internaționale (pe care 
noi, e drept, le snobăm umblând cu 
nasul pe sus), gen Eurovision sau 
varii competiții sportive, de către 
indivizi care se străduie din răspu-
teri să ne prezinte drept membri ai 
ceea ce se numește „Russkii mir”. 
Vă mai aduceți aminte cu câtă asi-
duitate se băga Kirkorov pe lângă 
Gordienko, reprezentanta Moldovei 
la Eurovision?

Împreună cu mai multe organi-
zații neguvernamentale, am format 
Platforma Națională a Parteneria-
tului Estic cu scopul de a apropia 
societatea moldovenească de va-
lorile unei democrații autentice și 
de Europa civilizată. Din păcate, 
unii lideri de ONG consideră că, 
în condițiile actuale, societatea ci-
vilă trebuie să treacă cu vederea 
derapajele din diferite ministere/
instituții de stat și să susțină aproa-
pe necondiționat tot ce înseamnă 
actul guvernării.

Țin să fac publică opinia mea 
față de frământările care au înce-
put în Platforma Națională și sper 

Aștept un semn de viață de la societatea 
civilă, dacă mai există

să avem maturitatea necesară pen-
tru a da un semn de viață că în RM 
mai există, cât de cât, o fărâmă din 
societatea civilă bazată pe valori, 
și nu pe partizanat politic.

Stimați colegi,
Ieri ni s-a cerut să semnăm o 

declarație, astăzi alta.
Partizanatul politic, până la 

urmă, compromite toate formele 
de societate civilă, mass-media 
„independentă” și guvernare de-
mocratică.

Se cere ca eventuala Declarație 
a PN PE să fie totalmente deta-
șată de simpatiile politice și să 
cuprindă viziunea nepărtinitoare 
a organizațiilor-membre față de 
actul guvernării. 

Derapajele vizibile ale guvernării 
sunt trecute cu vederea de majorita-
tea absolută a ONG-urilor, inclusiv 
de Platforma Națională, iar rolul 
societății civile este preluat treptat 
de populiști și demagogi din pre-
tinsa opoziție politică dodonistă.

Elementele de bază din progra-
mul electoral al guvernării – 1. se-

MREAJA REȚELELOR

Vitalie VOVC

Prietena mea Augustina mi-a 
reamintit printr-o postare că 
ieri s-au împlinit șase luni de la 
plecarea către ceruri a Antoninei 
Sârbu. Din păcate am ajuns să 
îi citesc cărțile abia după ce nu 
am mai avut cui împărtăși marea 
admirație atât pentru romanul 
„Vulpea argintie”, cât, mai ales, 
pentru „Atelierul din strada Pa-
trice”. Un jurnal-mărturie despre 

condiția marilor artiști și arhitecți, sculptori și pictori moldoveni, cei 
care „populau” demisolurile pline de mucegai și lipsite de lumină, în 
întunericul căruia creau și se simțeau cei mai fericiți, totuși, că au un 
spațiu al lor. Am aflat, oripilată, că cele mai frumoase opere ale soțu-
lui Dumneaei, Andrei, au fost pictate la lumina neoanelor. Că citeau 
presa occidentală și ascultau muzică străină, în pofida faptului că se 
expuneau riscurilor, că nu onorau comenzi cu iz comunist, rămânând 
luni de zile fără surse de existență. Un aspect al sărăciei, dar și al ver-
ticalității care pentru mine reprezintă o mare descoperire a unui chip 
de erou. Rezistență prin refuz – așa aș intitula acest act absolut eroic, 
cunoscut mie în lumea literară, dar nu și în cea a artiștilor plastici. În 
același timp, ca linie secundară, transpare imaginea soției unui astfel de 

luptător – cea cu copil mic și cu vi-
zite la pușcărie și apoi la spitalul de 
psihiatrie. Demnitatea acestei femei 
mi se pare mai presus de toate un 
exemplu de soție adevărată. Cartea 
prezintă poze și scrisori, amintiri și 
destăinuiri deloc comode, pe care 
aceasta a ținut să le noteze. 

Cu Antonina Sârbu nu am apucat 
să ne cunoaștem. Mi-a transmis prin 
mama unei prietene un mesaj de 
simpatie și mi-a trimis câteva feli-
citări cu diverse ocazii. Ultima – a 
fost o poză cu o floare din grădina 
Dumneaei. Astăzi vreau să îi mulțu-
mesc pentru cartea-document a unei 
lumi uitate, ba chiar necunoscute 
generațiilor noi și pentru curajul ei 
de femeie de a nu înfrumuseța fap-
tele. Farmecul, dar și greul asumat, 
alunecările în plăceri și dependențe, 
și cu toate acestea – fidelă artistului 
până la capăt. 

Vă îndemn să cumpărați această 
carte de o reală valoare culturală!

Despre rezistență 
prin refuzul 
de a colabora cu puterea 

Anda Vahnovan

lectarea prin concursuri nemimate 
a profesioniștilor, conform criterii-
lor de meritocrație; 2. transparența 
deplină în procesul decizional și în 
instituțiile de stat; 3. comunicarea 
deschisă și corectă cu societatea 
civilă și mass-media – aceste ele-
mente esențiale au fost din start 
compromise, fără nicio reacție 
solidară a ONG și a PN a PE. 

Nu cred că putem construi un 
stat de drept și o societate mo-
dernă, europeană cu show-uri 
pentru mulțimile disperate și cu 
acele ONG-uri și mass-media care 
se întrec a fi cât mai aproape de 
putere și a obține un post cât mai 
sus în ierarhia instituțiilor de stat.

Încă mai vreau să cred că Plat-
forma Națională a Parteneriatului 
Estic este capabilă să dea mesajul 
și tonul pentru a reîntoarce Orga-
nizațiile Societății Civile la misi-
unea lor adevărată și de a le scuti 
să intre în diferite aranjamente și 
să facă partizanat politic sau cor-
porativ, cum s-a văzut în ultimul 
timp, în câteva cazuri deplorabile. 

Lilia CALANCEA

Alecu RENIȚĂ

Într-o seară de noiembrie cău-
tam să ajut pe cineva prin anunțu-
rile din grupurile de voluntari de 
pe Facebook. Din multele istorii 
tragice citite m-a sensibilizat ima-
ginea cu o cățea chinuită și jigă-
rită. Din comentariile la postare 
– principala sursă de informare, 
am aflat că are cățeluși, dar nu se 

Olandezii adoptă câini din R. Moldova
știe dacă au supraviețuit frigului din 
noiembrie. Localnicii o vedeau în 
fiecare zi căutând ceva de mâncare.

Starea jalnică a câinelui m-a mo-
tivat să acționez. I-am scris autoarei 
postării și am stabilit o întâlnire 
pentru a doua zi. 

În drum spre satul Ivancea din 
raionul Orhei mă gândeam cum o 
voi căuta. Căutările au durat vreo 
trei ore. Eram cinci persoane. După 
ce am găsit-o și i-am pus lesa, cre-
deam că povestea s-a terminat, dar 
acesta era doar începutul…    

Cățeaua avea pui. Astfel am fost 
nevoiți să căutăm locul unde-și 
ascundea puii. Întrebam local-
nicii întâlniți pe drum despre 
cățea. Informațiile oferite erau 
contradictorii. Unii spuneau că ea 

se află mai mult lângă iazul din 
apropiere, alții – că se ascunde 
în pădure. 

Căutam și în casele abandonate 
din sat. Am găsit un locuitor care 
ne-a spus că vede câinele în fiecare 
dimineață la ferma din apropiere. 

Era ferma penitenciarului din 
apropiere. Cu mare greu ni s-a 
permis să intrăm pe teritoriu. Am 
găsit cinci cățeluși.

În drum spre casă nici nu-mi 
imaginam prin câte greutăți ur-
mează să trecem. 

Din primele zile am început să 
le căutăm stăpâni, publicând pe 
toate rețelele de socializare anun-
țuri, cu speranța că oamenii vor 
dori să adopte un animăluț.

Mesajele recepționate rapid 

au scos ochelarii roz de pe ochii 
noștri. Doritorii de a-i adopta aflau 
ca puii nu sunt de rasă și imediat 
renunțau la adopție.

Pe parcursul a trei luni a fost 
adoptat doar un cățel. 

Cu fiecare săptămână întreți-
nerea devenea tot mai grea și mai 
costisitoare. Aveam doar două op-
țiuni – să-i dăm la azil sau să le 
căutăm stăpâni din afară.

Împreună cu autoarea postării 
despre mama cățeilor am decis să 
le căutăm stăpâni în Olanda. Ea 
locuia acolo.

Timp de o lună le-am găsit 
stăpâni la toți patru. Perfectarea 
actelor pentru Olanda a durat alte 
patru luni. Sunt liniștită. Anima-
lele se află pe mâini bune.  

Anastasia GHERMAN
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Când femeile trebuie să aleagă 
între abuz și lipsa de adăpost

Ileana, al cărei prenume real a fost schimbat 
pentru a-i proteja identitatea, a încheiat 
în 2018 relația cu tatăl copiilor săi. El o 
urmărește, spune ea, amenințând-o că-i 

va lua viața. După 12 ani de căsătorie, fiind 
însărcinată cu al cincilea copil, „a înțeles că nu va 
fi nimic bun mai departe”. Nu avea bani pentru 
a-și închiria singură o locuință. Așa că a luat 
documentele, a împachetat cât a putut transporta 
fizic în timp ce ducea patru copii, a chemat un taxi 
și a revenit la părinții săi. 

A lucrat în Rusia, împreună cu 
soțul său și-a construit o casă, dar 
a lăsat-o fără să-i pese, gândin-
du-se la sănătatea ei și a copiilor 
săi. Ajunsă la casa părintească, 
cu părinți în vârstă, Ileana s-a 
adresat la primăria din localitate 
după ajutor social. Autoritatea 
locală a îndreptat-o spre Cen-
trul Maternal „Pro Familia” din 
Căușeni, unde a fost adăpostită 
câteva luni, a primit asistență 
socială, psihologică și juridică.

Centrul Maternal „Pro Familia” 
din Căușeni a schimbat-o complet, 
spune ea, recăpătându-și încrede-
rea în sine. Centrul de Reabilitare 
a Victimelor Torturii „Memoria” 
din Chișinău i-a oferit produse 
alimentare și haine pentru cei 
mici. Acum locuiește împreună 
cu părinții săi. A câștigat un grant 
pentru a-și procura instrumente 
de construcții. Vrea să ofere ser-
vicii de reparație a spațiilor de 
locuit, astfel sperând să câștige 
bani pentru a-și educa și crește 
copiii. 

Ai dreptul să trăiești 
în siguranță!

Aproape trei sferturi din fe-
meile din Republica Moldova 
(73%) care au avut vreodată un 
partener intim au fost supuse 
unei forme de violență. Cea mai 
răspândită formă de violență din 
partea unui partener intim este 
violența psihologică, la care au 
spus că au fost supuse 71% din 
femei (cu mult peste media UE, 
de 43%). O treime dintre femei 
(33%) au afirmat că au fost supu-
se violenței fizice din partea unui 
partener intim pe parcursul vieții, 
conform Studiului „Bunăstarea 
și siguranța femeilor”, realizat 
de OSCE în 2019. 

Lipsa de adăpost e una dintre 
cauzele principale pentru care 
femeile nu-și părăsesc parte-
nerii violenți. „Unde aveam să 
merg cu cinci copii? Puteam să 
ajung până la Poliție. Știam cât de 
agresiv este. Au fost emise două 
ordonanțe de protecție. Poliția 
spunea că n-are ce să-i facă. A 

stat închis, iar când a ieșit din 
pușcărie a început să bea. El re-
zolvă problemele prin bătaie. În 
localitate mulți au fost bătuți de 
el”, mărturisește Ileana. Totuși, 
femeia a găsit puterea interioară 
pentru a rupe lanțul vicios al vi-
olenței, iar viața ei s-a schimbat 
în bine. 

Stereotipurile transmise din ge-
nerație în generație și dependența 
financiară sunt alte motive pentru 
care femeile stau lângă agresori, 
aflăm de la Cristina Munteanu, 
directoarea Centrului Maternal 
„Pro Familia”. Potrivit Cristinei, 
ele pleacă atunci când sunt pregă-
tite, când au resursele interioare 
și cunoștințele necesare.

Este mai ieftin să prevenim 
decât să combatem

Anual, Centrul Maternal „Pro 
Familia” găzduiește 60 de femei 
care fug de un partener abuziv. 
Ele pot sta aici de la o lună până 
la trei luni. „Ceea ce este foarte 
puțin. Reabilitarea de criză du-
rează doar o lună. După trei luni, 
căutăm oportunități: le găsim ru-
dele, le ajutăm să-și găsească o 
locuință temporară sau perma-
nentă, facilităm procesul de anga-
jare în câmpul muncii. Dacă sunt 
independente financiar, atunci e 
mai ușor pentru ele să rupă lanțul 
violenței”, explică Cristina Mun-
teanu. 

Clădirea are camere dotate cu 
paturi, plăpumi și jucării pen-
tru copii. Există grup sanitar, 
bucătărie și spălătorie de haine. 
Centrul oferă asistență socială, 
psihologică, medicală, juridică 
și plasament temporar victimelor 
și copiilor lor.

„Cea mai ieftină și cea mai bună 
metodă este prevenirea”, susține 
Tatiana Andrieș, psiholog la Cen-
trul Maternal „Pro Familia” din 
Căușeni. „La grădiniță ar trebui 
să se pună accent pe comunicarea 
eficientă, pe comunicarea non-vi-
olentă și pe toate aspectele care 
țin de relaționare, nu în clasele de 
liceu. În primii șapte ani copilul 
asimilează cea mai mare cantitate 
de informații de pe tot parcursul 
vieții. Mai bine e să prevenim 
decât să ajungem la problemă. 
Pentru a combate violența tre-
buie o echipă întreagă de oameni 
specializați care nu se formează 
într-o zi. Psihicul omului nu poate 
fi schimbat într-un termen scurt”, 
menționează Tatiana. 

Cifrele indică faptul că cea 
mai mare parte a cheltuielilor 
este alocată pentru atenuarea 

Natalia MUNTEANU

cazurilor de violență în familie 
în detrimentul activităților de 
prevenire. Cele mai mari cos-
turi sunt suportate de sectorul 
de sănătate, în special, pentru 
tratamentul spitalicesc al vic-
timelor, iar pe locul doi se află 
sectorul juridic, arată Raportul 
de estimare a costurilor violenței 
în familie în R. Moldova, elaborat 
de Centrul de Drept al Femeilor. 

Ordonanța de protecție

Femeile ar putea fi salvate de 
furia soților violenți prin aplicarea 
eficientă a ordonanței de protec-
ție. După pronunțarea de către ju-
decător a ordonanței de protecție, 
agresorii sunt obligați să poarte 
o brățară electronică, instalată la 
mână sau la picior. „Brățara arată 
dacă el s-a apropiat de domiciliu, 
de victimă, de locul de muncă”, 
spune Andrei Iavorschi, directo-
rul Inspectoratului Național de 
Probațiune (INP). Agresorii sunt 
monitorizați 24 de ore din 24 de 
către INP. „Telefonul victimei e 
legat de brățară. Mesajele primite 

de victimă prin sms îi permit să 
înțeleagă din ce direcție vine pe-
ricolul”, afirmă Iavorschi. 

Potrivit lui Andrei Iavorschi, 
doar 4,9% dintre persoanele care 
au fost supuse monitorizării elec-
tronice au încălcat ordonanța de 
protecție în anul 2021. „În anii 
precedenți am avut 70% de încăl-
cări ale ordonanței de protecție, 
dar acum avem 4,9%. Din 100 de 
ordonanțe 70 erau încălcate în 
anii trecuți, iar azi patru ordo-
nanțe sunt încălcate la o sută de 
cazuri”, declară Andrei Iavorschi. 

„Am observat că după monito-
rizarea electronică a scăzut nu-
mărul hotărârilor judecătorești 
definitive legate de violența în 
familie. Subiecții care au fost su-
puși monitorizării electronice, la 
nivel empatic, au conștientizat 
problema, deoarece erau obligați 
să nu se apropie de domiciliul lor 
timp de trei luni. Și-au dat seama 
de conflict, s-a deschis comuni-
carea dintre parteneri, fapt care 
a dus la soluționarea conflictu-
lui dintre ei”, explică schimbarea 
Andrei Iavorschi. 

Întreținerea zilnică a unui 
condamnat costă 300 de lei, iar 
monitorizarea timp de o zi a unui 
agresor e de 3,20 de lei, aflăm de 
la Andrei Iavorschi. Potrivit șefu-
lui INP, dacă s-ar aplica brățări 
electronice și pentru ordinele de 
restricție atunci practic am pu-
tea combate violența în familie. 
„Anual, Poliția emite între două și 
patru mii de ordine de restricție. 
Dacă ar fi să aplicăm la toți patru 
mii de agresori – probabilitatea 
ca să diminuăm violența cu 90% e 
una foarte înaltă. Pentru aceasta 
avem nevoie de rezultatul stu-
diului de fezabilitate efectuat de 
INP, de resurse financiare și de 
modificarea legii privind ordinele 
de restricție”, declară Iavorschi. 

O brățară costă 6400 de lei, 
funcționează patru ani și e utili-
zată pentru 15 oameni. Monito-
rizarea electronică a început să 
fie implementată din 2017, însă 
a devenit obligatorie pentru or-
donanțele de protecție abia din 
ianuarie 2021. În Republica Mol-
dova s-au aplicat peste 280 de 
brățări electronice, conform INP. 

Ileana în curtea Centrului Maternal „Pro Familia” din Căușeni
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Jucăriile unui copil din centrul de plasament
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B I N E L E  P U B L I C

Propunerile legislative 
în domeniul integrității 
în serviciul public, 
analizate critic de 
experții anticorupție

În cadrul mesei rotunde, experta 
anticorupție Mariana Kalughin 
a analizat mai multe amendamente 
propuse la Legea cu privire la Auto-
ritatea Națională de Integritate și la 
Legea privind declararea averii și a 
intereselor personale, din perspectiva 
efectelor pe care aceste amendamente 
le vor produce asupra sistemului na-
țional de integritate în general și asu-
pra activității ANI, în particular. „Să 
luăm, spre exemplu, propunerea de a 
institui cota de 40% pentru verificarea 
declarațiilor și 40% pentru inițierea 
controalelor care să vizeze deputații, 
miniștrii, judecătorii, procurorii etc. 
Aceste categorii au fost verificate de 
ANI de la bun început, ei știu cum să-și 
declare averile și interesele. Ce rost are 
să obligăm ANI să se mențină într-o 
anumită albie și să nu se concentreze 
și pe alte categorii de subiecți care sunt 
în zona de risc? Noi avem diferite ca-
tegorii de subiecți ai declarării, cum ar 
fi colaboratorii organelor de drept, ai 
organelor de control, inspectori fiscali, 
ofițeri de investigație, ofițeri de urmă-
rire penală, care niciodată nu au fost în 
vizorul ANI, iar nivelul de corupție aici 
la fel este ridicat”, a subliniat experta. 
Totodată, M. Kalughin s-a arătat sur-
prinsă că noile prevederi legislative nu 
doar mențin, dar și extind procedurile 
birocratice în activitatea inspectorilor 
de integritate: „Inspectorii de integri-
tate vor fi obligați și în continuare să 
întocmească procese-verbale pentru 
orice activitate, chiar dacă în fond nu se 

constată anumite încălcări și nu există 
temei pentru inițierea unor controale”. 
Experta a analizat critic și propuneri-
le legislative care vizează extinderea 
controlului asupra persoanelor terțe în 
raport cu subiecții declarării, obligarea 
acestora să-și declare și cheltuielile, 
declararea și determinarea valorii de 
piață a bunurilor, atribuțiile și compo-
nența Consiliului de Integritate (CI).

În intervenția sa, președinta ANI, 
Rodica Antoci, a accentuat că își do-
rește ca legea modificată să contribuie la 
consolidarea statutului inspectorului de 
integritate, prin oferirea unor garanții 
sociale care i-ar proteja de atacurile și 
presiunile din partea subiecților decla-
rării și i-ar motiva să muncească mai 
bine și să rămână integri. „Inspectorii 
de integritate deseori sunt blamați, inti-
midați, de aceea au nevoie de protecție. 
Noi pledăm pentru instituirea funcției 
de inspector-șef, care ar monitoriza 
felul cum aplică legea inspectorii de 
integritate, să-i determine să fie mai 
responsabili pentru deciziile luate”, a 
declarat R. Antoci. 

Intenția de a mări numărul de mem-
bri ai Consiliului de Integritate, de la 
șapte la nouă, alți doi membri urmând 
să fie propuși de Guvern și Președinție, 
ar putea fi interpretată ca o încercare 
de a politiza această structură, de aceea 
participanții la masa rotundă au optat 
pentru ca membrii suplimentari ai CI 
să fie propuși de organizațiile negu-
vernamentale.

La rândul său, Viorel Rusu, unul 

din membrii actuali ai Consiliului de 
Integritate, care este și reprezentant al 
Congresului Aleșilor Locali, s-a pronun-
țat pentru lărgirea competențelor aces-
tei structuri, dar și pentru remunerarea 
membrilor Consiliului care activează 
în prezent pe baze de voluntariat. El 
a solicitat Parlamentului să evalueze 
funcționalitatea sistemului național 
de integritate și să ia măsuri pentru 
a face serviciul public mai atractiv și 
mai puțin împovărat. „Aceste inițiative 
legislative par mai mult revoluționa-
re decât evolutive. Sunt convins că ar 
trebui revăzute categoriile subiecților 
declarării, deoarece sunt anumiți func-
ționari, în special la nivel local, care 
poate nu e cazul să-și declare averile, 
ci doar interesele. În același timp, sunt 
categorii apropiate sistemului judiciar 
care nu sunt cuprinse de legislația de 
integritate. Mă refer la executorii ju-
diciari, notari și alții, care, deși sunt 
privați, desfășoară activități publice, 
cu potențiale riscuri de corupție”.

Elena Prohnițchi, directoare 
adjunctă a Asociației pentru Democra-
ție Participativă (ADEPT), s-a referit la 
nerespectarea de către Legislativ a pre-
vederilor privind transparența în proce-
sul decizional și a subliniat necesitatea 
consultărilor cu organizațiile societății 
civile care dețin expertiză relevantă 
și ar putea contribui la reformularea 
și îmbunătățirea unor amendamente 
înaintea adoptării legii în lectură finală.  

Înregistrarea integrală a dezbaterii 
poate fi vizionată AICI.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul 
proiectului „Promovarea integrită-
ții în serviciul public și informa-
rea despre candidații cu probleme 
de integritate la alegerile prezi-
dențiale 2020 și cele regionale 
2021”, implementat de Asociația 
Presei Independente (API), cu sus-
ținerea Fundației Soros Moldova/
Departamentul Buna Guvernare. 
Conținutul său este responsabilitatea 
exclusivă a API și nu reflectă neapărat 
poziția Fundației.

Unele modificări la legislația privind integritatea 
în serviciul public, votate recent de Parlament 
în prima lectură, ar putea îngreuna activitatea 
Autorității Naționale de Integritate (ANI). Experți 

anticorupție și reprezentanți ai ANI care au participat la 
masa rotundă „Noile inițiative legislative de eficientizare 
a activității ANI: plusuri și minusuri”, desfășurată de 
Asociația Presei Independente (API) pe 28 septembrie, le 
solicită autorilor proiectului de lege să reformuleze unele 
amendamente înainte de adoptarea în lectură finală.

80% dintre români cred că lucrurile în România se 
îndreaptă într-o direcție greșită. Asta reiese dintr-un 
sondaj efectuat de INSOP Research în parteneriat cu 
Verifield. Aceeași cercetare arată că doi din trei români 
sunt de părere că sosirea imigranților în țară ar putea 
genera probleme grave în societatea românească, în 
timp ce aproape jumătate dintre români cred cu fer-
mitate că România nu ar trebui să primească refugiați 
din alte țări. Sondajul face referire și la raportarea 
românilor față de tăierile ilegale de pădure și față de 
cei care se fac vinovați de acest fenomen. RFI a discutat 
cu Remus Ștefureac, președinte al Strategic Thinking 
Group, organizația care a solicitat această cercetare.

Potrivit sondajului de opinie intitulat „Neîncre-
derea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului 
naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor 
false” – Ediția a III-a, 80,9% dintre români sunt de 
părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o 
direcție greșită (față de 68,1% în iunie și 70,3% în 
martie), în timp ce 12,5% cred că se îndreaptă într-o 
direcție bună (față de 25,1% în iunie și 23% în martie), 
iar 6,5% nu știu sau nu răspund.

Sunt în medie mai optimiști decât restul popu-
lației în ceea ce privește direcția țării următoarele 
categorii: cei cu vârsta sub 45 de ani, persoanele cu 
educație superioară, gulerele albe. Gulerele albastre 
și locuitorii din regiunea Sud Muntenia, cei care nu 
utilizează rețelele sociale sunt în medie mai pesimiști 
decât restul populației în ceea ce privește direcția țării.

În opinia a 48,8%, tăierile ilegale ale pădurilor 
din România sunt produse mai ales de companii 
românești și cetățeni români (față de 42,1% în iunie 
și 45,8% în martie). 44,8% dintre cei intervievați 
consideră că tăierile ilegale ale pădurilor din Româ-
nia sunt produse mai ales de companii străine (față 
de 48,6% în iunie și 47,3% în martie). 6,4% nu știu 
sau nu răspund.

„Aducerea de imigranți ar putea ajuta la acoperirea 
nevoii de forță de muncă din economia românească” 
în opinia a 30% dintre cei intervievați, în timp ce 
64,2% consideră că ar putea genera probleme grave 
în societatea românească.

Sunt de acord într-o proporție mai mare decât media 
cu afirmația că „aducerea de imigranți ar putea ajuta 
la acoperirea nevoii de forță de muncă din economia 
românească” tinerii, persoanele cu educație superi-
oară, gulerele albe, angajații la privat. Consideră că 
aducerea de imigranți ar putea să genereze proble-
me grave în societatea românească mai ales inactivii 
pasivi, persoanele mai în vârstă, cei cu un nivel de 
educație mai scăzut și locuitorii din urbanul mic sau 
din mediul rural.

Sunt de acord fără condiții ca România să primească 
refugiați din alte țări 12,3% dintre cei chestionați. 
38,8% sunt de acord ca România să primească doar 
anumite categorii de refugiați și 47,3% se opun ferm 
acestei idei fiind de părere că în niciun caz România 
nu ar trebui să primească refugiați din alte țări.

Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking 
Group: „Suprapunerea a trei crize majore pe o peri-
oadă scurtă de timp – criza pandemică, criza econo-
mico-socială și o criza politică neașteptată și inex-
plicabilă pentru populație – a determinat o stare de 
pesimism accentuată și o prăbușire a percepției cu 
privire la direcția în care se îndreaptă țara. În acest 
moment, cred că înregistrăm unul dintre cele mai 
scăzute niveluri ale indicatorului „direcție bună” din 
ultimul deceniu, cu perspectiva chiar de înrăutățire 
în contextul apropierii sezonului rece și al impactului 
exploziei prețurilor la energie asupra costului vieții. 
Consecințele ignorării faptului că 80% din români 
cred că lucrurile merg într-o direcție greșită riscă 
să fie dramatice, mai ales că o parte semnificativă a 
populației va fi împinsă în plasa unor opțiuni politice 
radicale care în orice caz nu vor vindeca, ci doar vor 
înrăutăți problemele din societate.”

După rfi.ro

Mergem 
în direcția 
greșită? 
4 din 5 români 
cred că da 
(sondaj)    
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C U L T U R Ă

Pictorul Vasile Rață a câștigat 
Marele Premiu al Bienalei, cu lu-
crarea „Relax. Subterin”. Menți-
onăm că Vasile Rață, stabilit la 
București, îndeamnă privitorul să 
descopere ceea ce este interesant 
în obiect. În pictura sa e prezentă 
tentativa de a înţelege un context 
social-politic sau de a avertiza 
asupra unor pericole. Artistul 
vizual a realizat și numeroase 
instalații în care deslușim note 
de protest.

– Stimate Vasile Rață, 
unde v-ați născut? Cine 
v-a predat artele plastice 
în copilărie?
M-am născut în raionul Călă-

rași, Republica Moldova. Primul 
meu pedagog de arte din copilărie 
a fost Victor Cobzac, profesor la 
Liceul de Arte Plastice „Igor Vie-
ru” din Chișinău. E un profesor și 
un om deosebit. Singurul lucru pe 
care i-l pot reproșa este faptul ca 
ne-a învățat să fim prea modești.

–  Vorbiți-mi, vă rog, des-

pre cele mai importante 
expoziții la care ați parti-
cipat.
Dacă te hotărăști să participi la 

o expoziție, înseamnă ca e impor-
tantă pentru tine. Așadar, toate 
expozițiile la care am participat 
sunt importante.

– Vă aduceți aminte mo-
mentul când v-a venit ide-
ea Subterinului? Precizez 
pentru cititori că Subteri-
nul creat de Dvs. pe pânză, 
este o navă asemănătoare 
cu submarinul, care navi-
ghează însă pe sub scoarța 
pământului. Ați văzut schi-
țe ale subterinului elabo-
rat de ingineri sovietici pe 
vremea lui Hrușciov sau 
lucrarea Dvs. e un produs 
al imaginației?
Ideea Subterinului mi-a venit 

cu câțiva ani în urmă, dar sub for-
mă de instalație. Era un proiect 
cu tentă politică, dar acesta nu s-a 
realizat. Făcând o cercetare mai 
aprofundată, am aflat că subterine 

„Subterinul poartă amprenta 
vremurilor pe care le trăim”

au existat pe timpul lui N. Hruș-
ciov, în perioada U.R.S.S. Subteri-
nul a fost inventat și realizat atât 
de specialiști germani, cât și de 
cei sovietici, dar abandonat prin 
anul 1964, în favoarea proiectului 
de colonizare a lunii.

Precum v-am spus mai devre-
me, eu am vrut inițial să realizez 
Subterinul sub formă de insta-
lație, dar am renunțat. Până la 
urmă, l-am realizat sub formă de 
tablou. Subterinul meu e rodul 
imaginației mele.

– Care e raportul dintre 
linie și culoare în acest 
tablou? 
De obicei, fiecare lucrare e un 

proiect separat, care are un sce-
nariu propriu și o regie proprie. 
Și atunci toate aceste aspecte –   
culoare, raportul linie/culoare – 
le folosesc în măsura în care ele 
îmi permit să îmi exprim cât mai 
bine ideea.

– Lucrarea „Relax. Sub-
terin” are o conotație po-
litică, una ecologică, sau 
religioasă? E ca o Arcă a 
lui Noe subterană sau ca 
o mașină de distrugere?
Subterinul poartă amprenta 

vremurilor pe care le trăim. Iar 
vremurile actuale sunt marcate 
de confruntări politice, de pro-
bleme ecologice și dileme religi-

Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” a organizat pe 29 septem-
brie, în cadrul „Miercurilor literare”, lan-
sarea volumului „Cartea foametei” (ediția 
a treia, completată, Editura Cartier, 2021) 
de Larisa Turea. Volumul include mărturii 
ale supraviețuitorilor foametei, documente 
de arhivă și fotografii din Arhiva de Stat.

Maria Șleahtițchi, directorul Muzeului 
Național de Literatură și moderatoarea 
evenimentului, a menționat că aceasta 
este o carte deosebită, care vorbește des-
pre tragedia neamului nostru, o carte a 
memoriei. 

„Larisa Turea face un act de eroism re-
venind permanent la această temă majoră. 
Este o carte ce trebuie să intre în patri-
moniul național al Republicii Moldova și 
al intelectualității românești”, a declarat 
scriitorul Ion Hadârcă.

Compozitorul Eugen Doga a felicitat-o 
pe Larisa Turea, mărturisind că îi admiră 
curajul de a lucra la această carte: „Îmi 
imaginez cât de dificil a fost. Nu e o temă 
de dragoste, dar e o temă de durere și 
adevăr”. 

Scriitorul și editorul Gheorghe Erizanu 
a menționat: „Ediția a treia a cărții este 
completată cu mărturii din Găgăuzia, fi-
indcă foametea nu a ținut cont de etnii. E 
nevoie de repetat și de repetat adevărul, 

fiindcă ceea ce s-a întâmplat în 1947 a fost 
un genocid contra poporului”.

La lansare a participat și Vali Boghean 
care a compus și interpretat muzica la 
spectacole radiofonice, bazate pe „Car-
tea foametei”: „Când am muncit asupra 
acestor proiecte cu domnul Petru Hadârcă 
și doamna Turea, să știți că am avut unde 
mă întoarce: în amintirile și povestirile 
lui taică-meu. Generația lui a trecut prin 
această tragedie pe care nu trebuie s-o 
uităm”.

Larisa Turea a început munca asupra 
cărții în anii 80, împreună cu soțul său, 
regretatul Valeriu Turea. Pe atunci, nu 
avea nicio speranță să fie publicată. A per-
severat, iar acum a ajuns la a treia ediție. 
În acest volum, de 560 de pagini, sunt 
publicate peste 70 de monologuri ale unor 
oameni care au supraviețuit foametei din 
1947-1948.

„În plus, am fost din nou la arhivă și 
am găsit alte dosare privind foametea. În 
special, în acest volum am adus materiale 
și despre regiunea autonomă Găgăuzia, 
care a suferit enorm. Am în acest volum o 
mărturie foarte interesantă din Avdarma, 
unde există și un memorial dedicat foa-
metei și tifosului și, în paralel cu această 
mărturie, am găsit o scrisoare a unui mi-
nistru de atunci, un ministru care mergea 

în campania electorală, pentru că în fe-
bruarie 1946 au fost alegeri. Și el descrie 
lucrurile care se întâmplau atunci – despre 
cadavrele care zăceau pe drumuri, despre 
oamenii care se agățau de cei care veneau 
de la centru, cu speranța că le vor ajuta, 

povestește Larisa Turea. A fost o trage-
die extraordinară care ne-a traumatizat 
ca neam, o tragedie care ne-a umilit, pe 
care am fost nevoiți s-o suferim în tăcere 
pentru că era o temă interzisă. Deși s-a 
făcut totul ca populația băștinașă să fie 
distrusă prin teroare și înfometare, prin 
marginalizare și umilință, totuși mulți 
și-au păstrat calitățile cele mai puternice, 
au rămas oameni”.

Amintim că prima ediție a „Cărții foa-
metei” a apărut în anul 1991, fiind sem-
nată de Larisa Turea împreună cu Valeriu 
Turea. A doua ediție a cărții a apărut la 
București, în 2008. În baza acestei cărți 
cutremurătoare au fost montate două 
spectacole la Teatrul Național Radiofonic 
din București („Pâinea cea de-a pururi” și 
„Plânsul pământului”, în regia lui Petru 
Hadârcă), precum și spectacolul „Sece-
ta roșie” la Teatrul Național din Iași. La 
Radio Moldova a fost montat un specta-
col pentru copii – „Pâinică de la iepurele 
șchiop”, care a luat premiul pentru cel 
mai bun spectacol radiofonic.

Scriitoarea Larisa Turea continuă să 
cerceteze tema foametei. Concomitent, 
lucrează la o carte despre marele actor 
Dumitru Caraciobanu.

Irina NECHIT

Larisa Turea: „Foametea ne-a traumatizat ca neam”

oase, omenirea fiind amenințată 
de pericolul distrugerii.

– Cât de amplă a fost expo-
ziția „Ecouri” de la Bucu-
rești, vernisată la Galeria 
Arbor?  
Într-un spațiu mic, ecoul se 

amplifica. Constat că ecouri ale 
expoziției de la Arbor au ajuns și 
la Chișinău.

– Cât de mult o să vă ajute 
Marele Premiu al Bienalei 
Internaționale de Pictură 
de la Chișinău în activita-
tea de mai departe?
Un premiu mare vine întot-

deauna ca o apreciere a ceea ce 
faci și este o susținere morală să-ți 
continui drumul artistic. Bienala 
Internațională de Pictură de la 
Chișinău, găzduită de Muzeul de 
Artă al Republicii Moldova, este 
un eveniment important pentru 
lumea artistică. Ar fi bine ca acest 
eveniment să fie sprijinit de auto-
rități, urmând să crească valoric, 
de la an la an.   

– Ce mai pregătiți pentru 
public?
Am câteva proiecte în lucru: 

„Pâlnia”, „Porta Voce”, „Spălă-
tor”, aceste serii de lucrări își 
așteaptă un spațiu adecvat pentru 
prezentare.  

- Felicitări pentru Marele 
Premiu și mult succes în 
continuare!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Vasile Rață, pictor, artist vizual, România, Republica Moldova

Cea de-a VII-a ediție a Bienalei 
Internaționale de Pictură din Chișinău 
2021, organizată la Muzeul Național 
de Artă al R. Moldova, se desfășoară 

în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. 
Bienala oferă publicului o expoziție ce include 192 
de picturi, semnate de 146 de artiști, din 35 de țări. 
Laureaților ediției a VII-a le-au fost decernate șase 
premii în valoare de peste 170 de mii de lei. Juriul 
Bienalei a fost condus de Pavel Șușară, critic și 
istoric de artă din România.

Vasile Rață a obținut Marele Premiu la Bienala Internațională de Pictură de la Chișinău 
2021, cu lucrarea „Relax. Subterin”

Larisa Turea, autoarea volumului „Cartea foametei”,
 la lansarea ediției a 3-a. Muzeul Național 

de Literatură „M. Kogălniceanu”, 29 septembrie 2021
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R E P O R T A J

Un argument pentru revenirea acasă
Câteva săptămâni în urmă, GA-

ZETA de Chișinău a fost la nordul 
Moldovei. Acolo le-am vorbit oa-
menilor despre noi, iar ei ne-au 
lăsat să le cunoaștem poveștile 
pe care să le culegem în pagini de 
ziar. Aflați în continuare despre 
familia lui Valentin și Svetlana 
Bursacovschi din orașul Drochia, 
care și-au transformat gospodăria 
într-un muzeu adevărat, iar ini-
ma acestuia a devenit beciul, care 
găzduiește mărturii ale trecutului. 
Cuplul a reușit să adune în curtea 
și casa lor sute de obiecte care au 
trecut vama unui secol. Oale de 
lut, icoane, covoare, ustensile de 
gospodărit și alte acareturi înfru-
musețează curtea și locuința lor, 
iar printre primele lucruri achi-
ziționate a fost o căruță. 

,,Am pornit cu o căruță care 
este tare veche. Am cumpărat-o 
și am restaurat-o, am continuat 
cu alte lucruri, o roată, un urcior 
etc. Am început într-o glumă, dar 
când s-au adunat multe obiecte 
ne-am dat seama că avem cât de 
un muzeu. Am zis că trebuie să le 
aranjăm cumva”, ne-a spus Valen-
tin Bursacovschi. 

Soții Bursacovschi au câte 57 de 
ani, trei copii și o pasiune comună 
care le dă aripi să muncească și 
să persevereze, pasiune ce nu i-a 

ținut prea mult printre străini, 
doar vreo cinci ani, însă experi-
ența traiului în Marea Britanie 
a proiectat ideea unui astfel de 
muzeu. 

,,Datorită faptului că peste ho-
tare am văzut lucruri frumoase, o 
mulțime de muzee, ne-am gândit 
să venim în Moldova și să facem 
ceva acasă, ne-am întrebat de ce 
nu am putea păstra și noi măcar 
ceea ce avem. Cu părere de rău, 
nu mereu ne iese ceea ce ne plă-
nuim, dar suntem mulțumiți de ce 
am reușit deja”, ne-a comunicat 
Valentin.

Au adunat obiectele în aproape 
zece ani, căutate și achiziționate 
cu resurse proprii. Deși n-au un 
interes pecuniar și toată activita-
tea este încununată de pasiune, 
Valentin dorește ca cei care ajung 
în Drochia să vină și la muzeul lor 
improvizat: 

,,Dorința noastră este ca oame-
nii să ne pășească pragul. Ce folos 
dacă am adunat atâtea lucruri și 
am făcut din gospodăria noastră 
muzeu dacă nu vine nimeni să le 
vadă? Am adunat obiectele în mai 
mulți ani. Mergeam prin satele din 
raion, iar când mai mulți oameni 
au aflat de pasiunea noastră ne 
contactau și ne propuneau diverse 
lucruri de vânzare.”

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.

Pe întreg perimetrul curții sunt 
aranjate obiecte pe care majori-
tatea le-a văzut doar în muzee. 
Fiecare are povestea lui, îți fură 
privirea și te transpune în anul în 
care a fost întrebuințat. Membrii 
familiei Bursacovschi țin minte 
proveniența tuturor obiectelor pe 
care le au, astfel pot povesti ore în 
șir despre cum a ajuns o roată de 
căruță sau un plug la ei în muzeu. 

,,Avem covoare de o sută de 
ani, icoane care au atins demult 
suta de ani, unelte vechi și un ceas 

din 1910, un plug din anul 1890. 
Când cumpărăm vreun obiect ne 
documentăm despre el, încercăm 
să-i stabilim vechimea”, spune 
Valentin. 

Fiecare exponat este tratat cu 
meticulozitate și grijă. Astfel, soții 
Bursacovschi și-au luat angaja-
mentul de a conserva măcar o 
părticică din autenticul de cândva. 

,,Întreg procesul – de la cum-
părarea obiectului până la găsi-
rea unui spațiu potrivit pentru el 
în muzeul nostru improvizat, îți 

aduce o satisfacție enormă. Sunt 
unii care ne propun să le vindem 
câte ceva, dar nu putem”, susține 
femeia.

Dragostea față de tradiție le-
au insuflat-o celor trei copii și 
nepoților. ,,În primul rând, ne 
place nouă, iar noi ne străduim 
să le placă și copiilor, nepoților și 
tuturor vizitatorilor. Ne bucurăm 
că le-am trezit și lor interesul și 
ne susținem unul pe celălalt su-
fletește”, a conchis Svetlana.  

Octavian GRAUR
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1 „Marile Religii. Iudaismul. Creştinismul. Islamismul. Hinduismul 
şi Budismul”, coordonator – Philippe Gaudin, Editura Orizonturi, 
Bucureşti, 1996, pag. 45.
2 Mihail Solomon. „Magadan”. Ed. Fundaţiei Culturale Române, 
Bucureşti,1993, pag. 83. 
3 Ibidem. 
4 ANRM, F. 706, inv. 1, d. 51, f. 17 
5 ANRM, F. 2848, inv. 22, d. 73, f. 221.
6 ANRM, F. 3305, inv. 2 , d. 4, f. 48-50. 

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

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Credința mozaică în RSSM: documente (I)

Încă în Rusia țaristă, evreii erau persecutați, 
constrânși să locuiască în anumite zone, 
supuși unei legislații restrictive. Țarii măresc 
numărul decretelor care-i defavorizează; 

preoții ațâță ura țăranilor împotriva evreilor. 
Această politică va culmina cu cumplitele 
pogromuri de la sfârșitul secolului XIX. 

În 1881, cel mai ucigător po-
grom a fost cel de la Kiev; în 1903, 
cele de la Chișinău și Odessa. 
Aceste manifestări de antisemi-
tism îi descurajează chiar și pe cei 
care-și puseseră toate speranțele 
în asimilare1. De fapt, evreii au 
fost persecutați în toate perioadele 
istorice și în toate țările, și nu fără 
motiv, fiind considerați autorii 
loviturilor de stat, revoluțiilor, 
războaielor, crizelor etc.

Cel mai sălbatic dintre toți dic-
tatorii ruși a fost, printr-o ironie 
a sorții, un străin, nu un rus, Io-
sif Visarionovici Djugașvili, mai 
cunoscut în lume sub numele de 
Stalin. Nu era un om învățat, nu 
era un mare orator ca Troțki, nici 
un geniu militar ca Blucher. Stalin 
știa doar, mai bine decât oricine 
altcineva, care este valoarea tero-
rii. El a ridicat-o la rangul de dog-
mă de stat. Ea a devenit rațiunea 
de a fi a statului sovietic și sursa 
progresului său. El a cumpărat 
filosofi de partid pentru a-i învăța 
pe copii cât de dulce e să moară 
pentru el și cât de generos e ca 
un om să-și sacrifice viața pentru 
generațiile care urmau să vină. 
Copiilor li se spunea că trebuie să 
învețe să urască – și ei au început 
să creadă aceasta. Au fost învățați 
să-și denunțe părinții – și acesta 
a devenit crezul lor. Au fost învă-
țați să creadă că minciuna este o 

virtute când servește interesele 
partidului – și ei au acceptat or-
bește aceasta ca pe un articol de 
credință. Această nouă religie a 
fost inoculată în sângele tinere-
lor generații din momentul când 
copiii începeau să se orienteze în 
viață2.

Așa a fost și cu apariția antise-
mitismului (de fapt nu apariția, ci 
continuarea politicii tradiționale 
țariste – Al.M.) în Uniunea So-
vietică. Represiunea fățișă față 
de evrei în Rusia sovietică a fost 
simțită întâi în lagăre. Ținta era 
întotdeauna evidentă: poeții, 
scriitorii, cineaștii, oamenii care 
gândeau și făceau ceva, persoane 
care ar fi putut schimba ceva3. În 
rândul acestora se înscrie și cre-
dința mozaică.

Pentru a reconstitui întregul 
tablou al mecanismului violent, de 
exploatare și lichidare a structuri-
lor religioase din RSSM de către 
autoritățile sovietice, considerăm 
că e cazul să comparăm două do-
cumente: un extras din dosarele 
administrative românești (secția 
militară) a Guvernământului Ba-
sarabiei, Bucovinei și Transnistri-
ei; și o Hotărâre a Consiliului de 
Miniștri al RSSM.

În primul caz, este vorba de 
rezoluțiile Mareșalului Ion An-
tonescu la diferite probleme admi-
nistrative și militare din perioada 
anilor 1942-1944:

„Chestiunea: Ministerul 
Lucrărilor Publice raportează 
că Direcția C.F.R. (Căile Ferate 
Române – Al.M) i-a făcut cu-
noscut că, printre mărfurile ce 
s-au transportat de la Odessa în 
ultimul timp, au sosit la diferite 
gări din București și pe adresa a 
diferiți particulari, monumente 
de piatră din cimitirul israelit 
(evreiesc – Al. M.) din Odessa și 
au fost vândute. De către Muni-

cipiul Odessa s-a dispus ca pre-
darea acestor monumente să fie 
oprită și ele să fie depozitate în 
magaziile C.F.R.

Rezoluțiile dlui Mareșal 
Ion Antonescu: Este o profa-
nare. Un act odios și necugetat 
care poate avea consecințe pen-
tru întregul Neam. Ne-am dus în 
Transnistria să facem o operă de 
oameni civilizați, nu de devastare. 
Să fie totul retrimis la Odessa, în 
contul ticăloșilor care au pus la 
cale această odioasă faptă. Vor 
plăti imediat toate cheltuielile, 
care s-au făcut și se vor mai face. 
Execuție: Ministerul Lucrărilor 
Publice. Dacă nu vor plăti, să fie 
imediat trimiși în lagăr un an și 
să li se confiște partea corespun-
zătoare de avere”4.

În documentul vizat este subli-
niat clar că conducătorul statului, 
Ion Antonescu, a hotărât ca cei 
ce au furat sau vândut pietre de 
monumente din cimitirul evreiesc 
din Odessa să fie pedepsiți și să 
fie întoarse toate pagubele. 

Al doilea document pentru 
comparație este din perioada so-
vietică. Ne referim la Hotărârea 
Consiliului de Miniștri al RSSM 
nr. 821 din 30 iunie 1949. Este 
vorba de transmiterea clădirii băii 
evreiești de ritualuri funebre Stați-
ei de Mașini și Tractoare: „Ținând 
cont că baia evreiască de ritualuri 
destinată spălării morților se află 
în apropiata vecinătate de clădi-
rea atelierelor SMT, Consiliul de 
Miniștri al RSSM hotărăște: 1. Să 
fie aprobată hotărârea executivu-
lui raional Călărași din 26 aprilie 
1949 „Despre transmiterea clădirii 
băii evreiești pentru ritualuri fu-
nebre SMT-ului din Sipoteni”; 2. 
Președintele executivului raional 
Călărași, tov. Fadeev, să fie obligat 
să transmită până la 15 iulie 1949 
SMT-ului din Sipoteni clădirea 
băii evreiești de ritualuri, care este 
situată în curtea SMT-ului, și tot 
în același termen să repartizeze în 
alt loc un lot pentru construcția 
unei băi evreiești pentru ritualuri. 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al RSSM, G. Rudi    

Şef adjunct al Direcției admi-
nistrative, E. Crilevskii”5   

Clădirea despre care este vor-
ba a fost ridicată de comunitatea 
evreiască cu mai bine de 80 de ani 
în urmă. Nici autoritățile țariste 
ruse, nici autoritățile românești 

lectare a grâului, pentru a fi folo-
sit (imobilul – Al.M.) ca depozit. 
Cei de la colectare, fără să strângă 
obiectele de cult din sinagogă, au 
început să descarce grâul direct 
peste obiectele de cult. Aceste ac-
țiuni ale executivului au stârnit și 
mai mult revolta credincioșilor. 
În timpul controlului de la fața 
locului, credincioșii au declarat 
în prezența președintelui execu-
tivului raional că nici clădirea, 
nici tavanul nu prezintă pericol, 
ci pur și simplu  autoritățile n-au 
unde să depoziteze cerealele. Și 
dacă n-au unde să toarne grâul, 
de ce nu-l depozitează în biserica 
moldovenească, care nu activează 
mai bine de câțiva ani? În fine, 
dacă puterea are grijă să nu cadă 
tavanul peste noi, de ce nu-i pasă 
de pâinea statului și de acei oa-
meni sovietici care lucrează cu 
cerealele în sinagogă?

Despre rezultatul controlului 
și faptele stabilite conducerea 
Consiliului privind cultele reli-
gioase a comunicat Consiliului 
de Miniștri al RSS Moldovenești 
cu rugămintea de a lua măsurile 
de rigoare.

În baza celor expuse, preșe-
dintele Consiliului de Miniștri 
al RSSM a dat dispoziție urgentă 
președintelui executivului raional 
Telenești ca imediat să fie elibe-
rată sinagoga de cereale. Despre 
rezultate să raporteze Consiliului 
de Miniștri al RSSM.

În localitatea Telenești locuiesc 
151 de familii de evrei, numărul cre-
dincioșilor este orientativ de până 
la 350 de oameni. Până în 1941, la 
Telenești au existat cinci case de 
rugăciuni (sinagogi), din care au 
supraviețuit numai trei. Două din 
ele au fost ocupate din 1944 de Za-
gotzerno (rus. punct de colectare 
și depozitare a cerealelor – Al.M.) 
drept depozite, iar a treia clădire a 
fost transmisă în 1945 comunității 
evreiești, pentru rugăciuni. 

Comunitatea mozaică din Tele-
nești a fost înregistrată la Direcția 
Consiliului privind cultele religi-
oase la 30 martie 1946. Contrac-
tul-tip cu executivul raional a fost 
semnat la 17 ianuarie 1948. Clădi-
rea ocupată de sinagogă este con-
struită din piatră în două niveluri 
în care încap 600-700 de oameni. 
Edificiul necesită o reparație capi-
tală. Comunitatea a declarat că va 
repara imobilul din cont propriu 
și cu forțe proprii. Ținând cont de 
faptul că comunitatea religioasă 
din localitatea Telenești este în-
registrată și constituie 350 de oa-
meni și se află la o distanță de 45 
km de Orhei și la 60 km de Bălți, 
unde sunt comunități evreiești 
înregistrate, consider oportun ca 
comunitatea să nu fie scoasă de 
la înregistrare și să i se permită 
să repare imobilul pe contul ei și 
cu forțele proprii.

S. Deseatnikov” 

n-au atins acest imobil de cult. 
Dar puterea sovietică, adusă pe 
vârful baionetelor și tancurilor 
rusești, a confiscat clădirea și a 
transmis-o SMT-ului, fără a în-
toarce măcar valoarea construc-
ției în bani sau în materiale de 
construcții.

Despre grija sovieticilor față de 
comunitatea mozaică ne mărtu-
risește un alt document sovietic, 
care este o scrisoare (nr. 8/107 
din 19.08.1948) semnată de îm-
puternicitul Consiliului privind 
cultele religioase al Consiliului 
de Miniștri al URSS pentru RSS 
Moldovenească, S. Deseatnikov, 
adresată superiorului său de la 
Moscova, I. Poleanskii6:

„Conducerea Consiliului vă in-
formează că, în urma unui control 
pe teren, în baza plângerii depuse 
de comunitatea religioasă evre-
iască din localitatea Telenești, 
raionul Telenești, RSS Moldove-
nească, s-a stabilit:

Închiderea casei de rugăciuni 
(a sinagogii) din localitatea Tele-
nești prin hotărârea executivului 
raional Telenești și interzicerea 
întrunirilor de cult ale credincio-
șilor s-a înfăptuit în baza actului 
tehnic al clădirii în care se spu-
ne că tavanul clădirii poate cădea 
în orice moment și poate cauza 
victime. Aceste acțiuni au fost 
aprobate și de Consiliul privind 
cultele religioase. Cu toate aces-
tea, celelalte măsuri întreprinse 
de executivul raional au fost nu 
numai incorecte, dar și ilegale.

Și anume: după ce s-a întocmit 
actul expertizei tehnice despre 
închiderea sinagogii, președin-
tele executivului raional, în loc 
să cheme reprezentanții comu-
nității religioase și să-i avertize-
ze că sunt interzise rugăciunile 
în clădirea sinagogii din cauza 
că în orice moment poate cădea 
tavanul, a confiscat cheile de la 
ușile imobilului și tot atunci le-a 
transmis șefului punctului de co-

Clădirea fostei Sinagogi cu Azil din Chișinău
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Cum să tălmăcim 
„Trei dinți din față”?

 
Fragmentele scoase de cenzură 

au fost reintroduse din dactilogra-
me și marcate prin caractere îngro-
șate. Nepoata scriitorului spune 
că operele cenzurate sunt de un 
interes real pentru cercetătorii 
de analiză pe text. Cititorul poate 
urmări în această ediție metodele 
de lucru ale cenzurii și reacțiile 
autorului, succesiunea variantelor 
reconstituind un complicat proces 
de rescriere, dar și de renunțare. 
Evoluția personajelor  este de fapt 
o involuție: toate renunță, se duc 
la fund zdrobite și nu mai mușcă, 
nu mai creează.  

Titlul te obligă să citești 
atent la simboluri 

De ce a ales autorul acest titlu? 
Să demarăm din punct de vedere 
medical-științific: dinții din față se 
numesc incisivi și canini.  Lupul 
are dinții mari, fiind în stare să 
ucidă un bizon. Oamenii de azi, 
datorită eforturilor stomatologilor 
restauratori, nu-și mai pot com-
para dinții cu ai lupilor, căci s-au 
deprins chiar și molarii să-i vadă 
micșorați până la dimensiunea 
dinților de șoricel.  

Pierderea unui dinte, în roman, 
ca și în vise, prevestește  moartea 
cuiva. După ce i se pierduse urma, 
Val este găsit de prietenul său Tu-
dor, „în sânul naturii”, într-o peș-
teră, fără trei dinți din față, „ca la 
un meci de box, când adversarul 
îți speculează un moment de nea-
tenție și te izbește cu toată puterea 
peste gură. Momentele de neaten-
ție la Val se țineau lanț, el putea 
fi pocnit cu toată forța, pentru că 
nu-și apăra măcar față, și râdea tot 
timpul”. Înainte de moarte, râsul 
lui semăna cu un suspin. 

În critica literară titlul a fost 
interpretat în mai multe feluri. 
Eugen Simion formula ideea celor 
trei chei necesare pentru lectura 
corectă a cărții: politica, erotica 
și amiciția. Susține că Trei dinți 
din față este „o radiografie pano-
ramică, de tip 3D(imensiuni), a 
vieții individuale și sociale din anii 
comunismului”. 

Urmând această sugestie, vom 
încerca, împreună cu Teodora Ali-
na Roșca, o triplă abordare a dis-
cursului epic, pe care ea îl numește 
„o ecuație cu trei necunoscute”. Ră-

sucind prima cheie, T. A. Roșca in-
terpretează realitățile politice din 
anii 1960-1970, adică dinții ascuțiți 
ai regimului. Cei trei dinți din față 
ar fi aceștia: „dintele propagandei, 
cu rădăcini puternic ramificate și 
adânc ancorate în maxilarul so-
cietății, ilustrat simbolic în roman 
de Spornicu sau de Șandru, care 
„forma cadre”; dintele de tortură 
al detenției, care mușcă la sânge, 
care desfigurează ființa deopotri-
vă fizic și moral, a cărui întrupare 
este Ilie, fratele lui Șandru; în fine, 
dintele lung al cenzurii, rezervat 
cu precădere intelectualilor, cu un 
efect usturător și de neuitat, re-
prezentat de Stoiceasca”, unul din 
redactorii-șefi de la Casa Scânteii. 
Aceasta ar fi descifrarea cu prima 
cheie: când cel ce creează nu se 
lasă dirijat, intră în gura puterii, 
unde este sfâșiat fără milă. 

În roman apare, cenzurat, Nico-
lae Labiș, cu moartea lui suspectă, 
după ce devenise nonconformist. 
Am citit în ultimele decenii atâtea 
memorii despre dintele de tortu-
ră al detenției. Acela i-a dezbătut 
în timpul anchetei toți dinții stu-
dentului în medicină Al. Ivasiuc. 
La închisoarea Pitești era lovită 
fața omului cu o scândură până se 
transforma într-o masa de carne 
sângerândă. Marin Sorescu scrie 
însă despre alt tip de tortură de-
cât cel descris magistral de Marin 
Preda după mărturisirile lui Ion 
Caraion. Dar și în acest caz dez-
nodământul, lovitura de grație – 
la cap, căci dintele are locașul în 
cap – duce spre același final. Eu 
știu unde să te lovesc – rânjește 
călăul – la cap, la cap, la cap!  

Cu această cheie se descifrează 
personajul Val. Sinucidere prin 
înec – această bănuială indusă este 
infirmată de mărturiile celor de 
pe mal, care îl auzeau noaptea pe 
Val cerând ajutor cu o voce din ce 
în ce mai stinsă. După ieșirea din 
lagărul de muncă,  prietenul Tudor 
mărturisește: Și eu, la stuf, aștep-
tam să fiu tras în adânc. Există un 
mijloc foarte facil pentru experți 
de a înlătura un dușman de cla-
să. Îl bagi sub apă și-l ții acolo 
până se sufocă. Cei care se ocupă 
cu astfel de cazuri sunt dotați cu 
aparatură modernă, au costume 
de scafandru. Moartea aceasta 
nu lasă nici un fel de urme – în 
afară de moarte – și la autopsie 
nu se constată nimic (fragment 
cenzurat).

Trei prieteni incisivi 
ies în față și mușcă 

Să folosim altă cheie – cea care 
ar arăta puterea de creație și so-
lidaritate. Trei dinți din față este 
descifrabil în primul rând ca ro-
man despre prietenia celor trei 

tineri absolvenți ai unor facultăți 
de prestigiu de la Iași și Cluj – Val 
Tomiță, Adrian Ploscaru și Tudor 
Frățilă. Născuți în diferite provincii 
românești, aceștia locuiesc într-un 
cămin la București, doi dintre ei 
angajați ca jurnaliști, iar sculptorul 
Val – ca desenator de păpuși la o 
fabrică de cauciuc. La cămin se află 
permanent într-un dialog plin de 
împunsături ușor ironice, simțind 
în aceasta mari voluptăți spirituale. 

Profilul psihologic al lui Val se 
poate corela cu anatomia maxi-
lo-facială și a corpului în general: 
mușchii încordați ai omoplatului 
se mișcau ca niște plăci de bronz, 
ca niște platoșe pe gâlmele bi-
cepșilor tari ca piatra. Val era 
un om foarte tare. Dar nu putea 
crea fără Ea. După o noapte albă 
de erotism cast cu Olga, „amforă 
perfectă, dezgropată ieri”, visăro-
sul  sculptor apare dimineața plin 
de luciditate, cu incisivii gata să 
încolțească. Locatarii din cămin 
îi raportau amănunte despre viața 
lor lui Andrei, un prieten care se 
dăduse (în glumă) drept membru 
al unei comisii de asigurare cu 
apartamente. „Orice necunoscut, 
învestindu-se singur cu oarecare 
mister, poate intra în casa oricui”. 
Val se cutremură: „Trei de-ăștia, 
în haine de piele, ar putea umfla 
într-o noapte un cartier întreg, fără 
ca nimeni să crâcnească”.

Val Tomiță are ca model real 
pe sculptoul Valer Chende, îne-
cat în condiții suspecte în Canada, 
prieten cu Marin Sorescu în peri-
oada când acesta era preocupat 
de pictură. 

Autorul ne asigură că Val era ca 
un avion cu reacție, pus să mear-
gă pe jos, în patru labe, în loc să 
străpungă cerul. Universul livresc 
nu-l copleșea. Ba dimpotrivă, îl 

ajuta să se miște cu și mai mare 
dezinvoltură în lumea reală. 

Tudor, istoric obligat să scrie 
reportaje anoste la Casa Scânte-
ii, mereu o dă pe satiră, îi sare în 
ochi răul. Împreună cu prietenul 
său Adrian devine cal de bătaie 
al Stoiceascăi, care nu le publica 
materialele. Ca personaj narator, 
Tudor inserează în canavaua ro-
manului dramele unor intelectuali 
din generația șaizeciștilor, unul 
dintre ei fiind Mițache, tragicul 
poet ratat. Capitolele aproape în 
întregime cenzurate despre pro-
cesul și detenția  ziaristului Tudor 
Frațilă impresionează prin figura 
așa-zisului avocat al apărării, care 
îl înfundă cât poate pe cel pe care 
trebuie să-l apere. Sorina Sorescu 
afirmă că un posibil prototip al per-
sonajului Tudor, absolvent al Fa-
cultății de Istorie, ar fi profesorul 
Aurelian Popescu sau Alexandru 
Zub, ultimul condamnat la zece ani 
de închisoare politică, pentru că 
în 1957 a organizat o manifestare, 
considerată ilegală de autorități, cu 
ocazia împlinirii a 500 de ani de la 
înscăunarea lui Ștefan cel Mare.

Iubirea care te face 
vulnerabil

Olga observă la Val o mulțime 
de răbufniri. Unele vederi ale  ami-
cului ei, care cu numai doi, trei ani 
în urmă ar fi făcut obiectul unui 
frumos proces cu ușile închise, 
soldat cu o instructivă plimba-
re la canal (cenzurat), prindeau 
acum tot mai mult teren, erau 
rostite aproape cu voce tare. Dar 
(gândește Olga) și soțul ei, Șan-
dru, activist de partid, avea la ac-
tiv, recunoscute ca atare, pe puțin 
vreo 20 de asemenea „greșeli” ale 
trecutului.

„Val avea niște incisivi de lup. Unde mușca, se 
vedea osul” (Marin Sorescu. Trei dinți din față. 
Editura Art, 2017. Ediție necenzurată, prefațată 
de Sorina Sorescu, lector la catedra de Literatură 
română, universală și comparată a Facultății de 
Litere din Craiova). 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Nina NEGRU

Mai multe persoane îi recoman-
daseră sculptorului să meargă în 
vârful picioarelor, întrucât li s-au 
cerut referințe despre el. Oare nu 
cumva și Olga îl părăsește pentru 
că nu voise să aibă un amant care 
va împleti coronițe din șerpi, la 
stuf, la canal, și care va muri? Nu, 
Olga simțea că omul cu care mer-
gea alături era omul ei, cealaltă 
jumătate, și asta o speria cel mai 
tare. Când îl găsește căzut după 
lovitura lui Șandru, nu știe decât să 
aștepte pe bancă trezirea lui. Așa 
își închipuie femeile că au grijă 
de artiști, că simpla lor prezență 
le face bine.

După dispariția muzei și apa-
riția ei, maculată, Val se simte 
golit. Dacă m-aș arunca în mare 
aș pluti ca o sticlă goală care nu 
conține niciun mesaj. El pierduse 
într-o singură noapte și modelul 
și copia. Își irosise apoi tot timpul 
pentru regăsirea ei și acum era... 
prea târziu. Prăbușit din cauza 
durerii sufletești, era rândul lui 
să se ascundă.

Îi fusese teamă să nu se îm-
prietenească cu soțul ei, să bea 
și la urmă să se pupe cu el și să 
rămână amici. Dar tocmai asta s-a 
întâmplat, ca în finalul romanului 
Madame Bovary. S-a muiat trep-
tat, pe toate fronturile, nu a mai 
creat nimic. 

Dispariția lui înseamnă îngro-
parea unei posibilități de exprima-
re, nu pentru mulți la îndemână, 
meditează Tudor. Nu i s-a dat nicio 
șansă. A fost socotit cel mai pri-
mejdios dintre noi și lichidat pur 
și simplu tâlhărește.

A treia cheie deschide linia de 
subiect erotică a romanului. Trei 
bărbați mușcă din frumoasa Olga. 
Șandru, Val și Nucu sunt cei trei 
dinți care lasă urme în ființa ei din 
ce în ce mai răvășită. În final, e 
rândul celui de al patrulea – Tu-
dor – să-i oblojească rănile, după 
ce a scăpat viu (dar nu nevătămat) 
din experiența  lagărului de muncă 
forțată. Dar nu înainte de a o în-
treba: De ce fugi, Olga, de ce ești 
așa de alunecoasă? 

Litera de pe urmă i-a rămas 
înfiptă într-o silabă, ca un dinte 
obosit... 
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Cânepa – o șansă în terapie

Cânepa s-a cultivat din vremuri 
străvechi și a constituit soluția 
pentru o serie de nevoi umane. 
Chinezii utilizau Cannabis sativa 
ca plantă medicinală, folosită în 
special în chirurgie ca anestezic 
cu 2000 de ani în urmă, iar planta 
este descrisă și într-un ierbar chi-
nezesc din secolul al V-lea î. Hr. 
Utilizarea cânepii a luat naștere 
în Asia și s-a răspândit în toate 
regiunile lumii. Herodot scria că 
tracii întrebuințau cânepa în ri-
tualuri magice încă din secolele 
VI-VII î. Hr.

Dacii au cultivat-o și pentru 
fire, iar cataplasma din inflores-
cențe de cânepă era socotită cel 
mai eficient mijloc pentru vinde-
carea rănilor și arsurilor.

Pe hârtie confecționată din 
cânepă au fost semnate acte im-
portante ale istoriei: Magna Carta 
și Declarația de independență a 
Statelor Unite ale Americii.

În tradiția populară preparate-

le naturale care conțineau câne-
pă erau foarte răspândite în zona 
Carpaților.

Din punct de vedere al acțiu-
nii farmacologice cânepa are pro-
prietăți analgezice, antibiotice, 
anticonvulsive, antidepresive, 
antiemetice, antispastice, bronho-
dilatatoare, estrogene, hipnotice, 
halucinogene, narcotice, sedative.

Conținutul în substanțe cu ac-
țiune narcotică și halucinogenă 
diferă de la specie la specie.

Planta poate diminua atât acti-
vitatea neurologică suplimentară, 
cât și contracția musculară, fiind  
folosită în terapeutică în cazul 
persoanelor ce prezintă afecțiuni 
de tipul scleroză multiplă, para-
lizie cerebrală sau alte dereglări 
musculare. Cânepa de pe teritoriul 
țării noastre (Cannabis sativa L.), 
care se cultivă în special pentru 
fibre, are un conținut extrem de 
scăzut de substanțe halucinoge-
ne. Din punct de vedere chimic, 

Planta Cannabis sativa L. este sursa unui 
număr mare de preparate naturale. 
Cannabis sativa L. poate fi utilizată ca 
sursă de fibre de cânepă, semințe de 

cânepă și ulei gras din semințe de cânepă.

Cannabis sativa L. conține uleiuri 
volatile, flavonoide, canabispiro-
nă, substanțe minerale, proteine, 
lipide, betacaroten, acid ascorbic, 
tiamină, riboflavină, niacină, acizi 
grași, rezine, colină, THC (tetra-
hidrocanabinol).

Vârfurile și frunzele înflorite 
ale plantei Cannabis sativa secretă 
o rășină care conține aproximativ 
60 de compuși terpeno fenolici 
care se numesc canabinoizi, care 
se găsesc în acestea în cantități 
crescute, în timp ce cantități mici 
se găsesc în tulpină și rădăcini. 

Uleiul din semințe de cânepă se 
poate  obține prin presare la rece 
și este o sursă vegetală de acizi 
grași Omega-3 și Omega-6 care se 
găsesc într-un raport optim echi-
librat (1:3). Acest tip de preparat 
natural contribuie la îmbunătăți-
rea și normalizarea funcțiilor or-
ganismului uman, este bogat în 
fitonutrienți care susțin sănătatea 
creierului și buna funcționare a 
sistemului nervos. 

Principiile active din uleiul 
din semințe de cânepă restabilesc 
echilibrul emoțional, îmbunătă-

Gândurile pe care o 
persoană le are când este 
inactivă pot oferi informații 
despre sănătatea psihică

Un studiu condus de cercetători de la 
Universitatea din Arizona și publicat în 
Scientific Reports poate oferi informații 
utile pentru diagnosticul și tratamentul 
problemelor de sănătate mintală. Cer-
cetătorii au analizat gândurile pe care o 
persoană le are atunci când este inactivă, 
pentru un interval de 10 minute, sufici-
ent pentru a emite concluzii cu privire la 
sănătatea lor psihică.

În cadrul studiului, 78 de participanți 
au fost instruiți să-și exprime gândurile 
cu voce tare timp de 10 minute în timp ce 
stăteau singuri într-o cameră fără acces 
la dispozitive electronice. Cercetătorii 
au folosit echipamente audio pentru a 
înregistra gândurile subiecților, apoi au 
transcris înregistrările și le-au analizat 
pentru conținut. În total, au fost analizate 
peste 2.000 de gânduri.  

„Am vrut să imităm micile pauze pe 
care le avem pe tot parcursul zilei, cum 
ar fi când așteptăm la coadă la o cafenea, 
facem un duș, ne culcăm în pat noaptea și 

așa mai departe”, a spus 
primul autor al lucrării, 
Quentin Raffaelli, stu-
dent absolvent în cadrul 
Departamentului de Psi-
hologie al UArizona.

Cercetătorii au căutat 
să măsoare tiparele de 
gândire, fiind interesați 
în special să surprindă 
gândirea negativă, care 
este un simptom comun 
al depresiei. „În timp ce 
majoritatea participan-
ților au petrecut cele 10 
minute gândindu-se la 
prezent sau viitor în-

tr-un mod neutru din punct de vedere 
emoțional, participanții care au obținut 
un scor ridicat la un chestionar de eva-
luare a copingului cognitiv-emoțional au 
experimentat gânduri negative care au fost 
mai mult concentrate asupra trecutului”, 
a spus Raffaelli.

Autorii au urmat anumite gânduri de-a 
lungul timpului, descoperind că persoane-
le cu scoruri ridicate la chestionarele de 
ruminare au avut gânduri negative care au 
durat mai mult decât gândurile pozitive. 
Unii oameni, pe de altă parte, au consi-
derat că cele 10 minute sunt productive 
și inspiraționale. „Unii participanți s-au 
gândit la subiecte sau obiective pozitive 
pe care doreau să le atingă. Mulți parti-
cipanți au descoperit că exercițiul a oferit 
o pauză de la aglomerația din jurul lor”, a 
spus coautorul Andrews-Hanna, profesor 
asistent de psihologie.

romedic.ro

țesc capacitatea de concentrare, 
învățare și memorare, ameliorea-
ză starea copiilor hiperactivi, a 
celor care prezintă un deficit de 
atenție. De-a lungul timpului mai 
multe studii au prezentat valori 
diferite ale compoziției acizilor 
grași Omega-3 în plasmă și în 
membranele eritrocitare la copiii 
cu tulburare de deficit de atenție 
– hiperactivitate (ADHD) față de 
cei sănătoși. 

Acizii grași Omega-3 au pro-
prietăți antiinflamatorii și pot 
modifica fluiditatea membranei 
celulare a sistemului nervos cen-
tral, compoziția fosfolipidelor dar 
și neurotransmisia serotoninei și 
dopaminei. De asemenea, la ora 
actuală există o carență de acizi 
grași esențiali în alimentația po-
pulației din țările civilizate care 
poate fi rezolvată prin crearea 
unor preparate care să aibă la 
bază uleiuri vegetale cu com-
poziție echilibrată de acizi grași 
Omega-3 și Omega-6.

Multiple studii și cercetări ale 
plantei medicinale și aromatice 
Cannabis sativa L. au confirmat 
originea și utilizările tradiționale, 
spirituale, casnice ale acesteia.

saptamanamedicala.ro

Au fost iden-
tificate șase sub-
stanțe naturale 
care ar putea în-
cetini îmbătrâ-
nirea. Încă din 
cele mai vechi 
timpuri, oame-
nii au încercat 
să afle secretul 
tinereții fără 
bătrânețe. În 
prezent există 
un mare interes 
pentru o serie 
de medicamente 
precum rapami-
cina și metfor-
mina, care ar 
putea prelungi 
durata de viață și, de asemenea, lupta 
împotriva diverselor boli.

Totuși, un nou studiu sugerează că anu-
mite extracte de plante au chiar un efect 
mai puternic anti-îmbătrânire, datorită 
moleculelor pe care le conțin. O echipă de 
cercetători de la Universitatea Concordia 
din Canada a condus peste 10000 de studii 
privind extractele de plante care ar putea 
crește speranța de viață a levurilor (ciu-
perci unicelulare care produc fermentația 
alcoolului). Levura este una din cele mai 
studiate forme de viață în cercetări privind 
longevitatea, datorită asemănărilor dintre 
modul de îmbătrânire la nivel celular dintre 
aceasta și ființele umane.

În total, au fost descoperite șase noi 
grupe de molecule care întârzie îmbătrâ-
nirea la levuri. 

Una dintre aceste molecule, mai exact 
un extract din scoarță de salcie (Salix alba), 
a fost descrisă în literatură drept cea mai 

bună substanță 
farmacologică 
care prelun-
gește viața. S-a 
demonstrat că 
extractul din 
scoarță de salcie 
crește speranța 
medie de viață a 
levurilor cu 475% 
și speranța ma-
ximă de viață cu 
369%. Restul de 
extracte provin 
din Cimicifuga 
racemosa, Vale-
riana officinalis 
L., Passiflora în-
carnata L., Ginko 
biloba și Apium 

graveolens L.
Descoperirea poate fi una de importanță 

majoră în cazul în care ar fi aplicată și la alte 
specii decât la levuri. Efectele extractelor 
ar putea fi chiar mai puternice decât cele 
ale rapamicinei și metforminei. Mai mult, 
pe lângă faptul că încetinesc îmbătrânirea, 
compușii ar putea avea efecte benefice și 
la nivel celular, prevenind diverse boli, 
precum cancerul.

În condițiile în care este mai dificil să 
tratezi o boală decât să o previi, intervențiile 
la nivel molecular pot să întârzie simultan 
debutul și progresia multor boli care apar 
odată cu înaintarea în vârstă.

Cercetătorii afirmă că vor continua stu-
diul extractelor de plante, însă de această 
dată pe animale de laborator, la care vor 
căuta să observe efectele asupra îmbătrâ-
nirii și asupra cancerului.

romedic.ro

Au fost identificate șase 
substanțe naturale care ar 
putea încetini îmbătrânirea
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Tudor Bratu 
a cucerit 
„bronzul” 
la Europenele 
de haltere

Halterofilul Tudor Bratu 
(cat. 89 kg, juniori) s-a învred-
nicit de medalia de bronz în 
proba aruncat la Campionatele 
Europene de Haltere pentru 
juniori (U-20) și tineret (U-23), 
ce s-au desfășurat în perioada 
24 septembrie – 3 octombrie 
a.c. la Rovaniemi (Finlanda). 
El a înregistrat rezultatul de 
185 kg, având două ratări la 
190 kg. Distincția de aur și-a 
adjudecat-o armeanul Ghevorg 
Ghahramanyan, cu 196 kg, „ar-
gintul” revenindu-i italianului 
Cristiano Giuseppe Ficco – 190 
kg. Întrecerile din Finlanda au 
întrunit peste 400 de compe-
titori din 40 de țări. Delegația 
Moldovei a inclus 14 sportivi 
(8 la masculin și 6 la feminin), 
cucerind o medalie de argint și 
șase de bronz.

Locul 2 pentru 
Ana Cazacu la 
DecaUltraTri 
Mexico

Atleta Ana Cazacu s-a clasat 
pe locul 2 la cursa internațio-
nală de ultra-triatlon DecaUl-
traTri Mexico, ce a avut loc 
în perioada 25-28 septembrie 
curent în capitala mexicană. 
Sportiva din R. Moldova a par-
curs 15,2 km de înot, 720 km de 
ciclism și 168 km de alergare. 
Ea este prima femeie din Euro-
pa care a reușit să participe la 
patru distanțe Iron Man în cele 
patru zile competiționale. De 
remarcat că Ana Cazacu este și 
unica femeie ultra-triatlonistă 
din țara noastră, fiind la prima 
sa participare la Iron Man.

Primul 
punct pentru 
naționala 
de padel 
la Europene

Selecționata de padel (un 
sport înrudit cu tenisul) a 
Republicii Moldova a înregis-
trat pe 6 octombrie a.c. primul 
punct din istorie în cadrul unui 
turneu oficial internațional. 
Astfel în cadrul Grupei „C” a 
Campionatului European de 
la Santurzi (4-9 octombrie), 
Bilbao (Spania), perechea tri-
coloră alcătuită din Vasile Bîrcă 
și Daniel Donțu a învins într-o 
partidă și a cedat în două (scor 
final 1-2) în fața reprezentativei 
Austriei. La aceste Europene, 
echipa Moldovei a mai suferit 
două înfrângeri, de 0-3, cu Un-
garia și cu Polonia, aceasta din 
urmă fiind favorita turneului.  

Discipola antrenorului Andrei 
Chiperi a evoluat în categoria de 
greutate de 65 kg, învingând în 
patru meciuri, dintre care ulti-
mele două au purtat un caracter 
deosebit de încrâncenat. 

Traseu magistral

În partida sa inaugurală la 
acest turneu, Irina Rîngaci a în-
vins-o fără probleme, prin supe-
rioritate tehnică, pe luptătoarea 
din Germania, Eyleen Sewina, 
scor 11-0. Apoi, în faza sferturi-
lor de finală, sportiva noastră se 
duelă cu mult mai experimentata 
și titrata suedeză Malin Johanna 
Mattsson, de două ori medalia-
tă cu bronz la Mondiale, dublă 
campioană europeană. Discipo-
la școlii moldovenești de lupte 
chiar din debut se instală la câr-
ma ostilităților, după ce își trecu 
adversara în parter (2-0). Apoi 
reuși, în scurt timp, să repete 
procedeul (4-0). A doua repriză 
a avut un caracter mai echilibrat, 
Irina impunându-se prin aceeași 
diferență de patru puncte (6-2).

În semifinale, luptătoarea 
noastră se confruntă, într-un 
meci de infarct, cu sportiva de 
28 de ani din Bulgaria, Mimi 
Nikolova Hristova, campioană 
europeană în 2020. Bulgăroaica 
începu meciul în mare forță, ie-
șind în avantaj cu 2-0 prin insta-
larea la sol în spatele adversarei. 
Apoi își mări încă cu două puncte 
avantajul, însă moldoveanca re-
uși imediat să contraatace din 
parter (4-1), acest complex de 
procedee mai repetându-se rapid 
încă o dată (6-2). După care atle-
ta din Balcani izbuti s-o treacă pe 
Irina la sol (8-2), situația pentru 
conaționala noastră devenind 
cu adevărat critică. Atunci se 
întâmplă ceva la prima vedere 
neverosimil, însă logic pentru 
cei care cunosc arsenalul tehni-
co-tactic al sportivei din Leova. 
Fără să se ridice din parter ea 
realiză un contraprocedeu, lu-
ându-și rivala prin surprindere 
și învingând prin tuș, cu câteva 
secunde înainte de sfârșitul pri-
mei reprize!

Finală de foc

Finala mare o aduse în fața 
sportivei noastre pe atleta de 
22 de ani din Japonia, Miwa 
Morikawa, care a acces în faza 
decisivă fără să întâmpine mari 
dificultăți din partea concuren-
telor. De data aceasta însă în-
crederea luptătoarei din Țara 
Soarelui Răsare fu șubrezită 
chiar din debutul confruntării, 
după primele 15 secunde ale 
căreia Irina conducea cu 2-0. 
Japoneza se dezmetici rapid și 
în repetate rânduri încercă să 
atace prin plonjon la picioare, 
procedeul ei preferat. De fiecare 
dată aceste tentative se loveau 
de atitudinea plină de vigilență 
a compatrioatei noastre. Apoi, 
spre marea surprindere a adver-
sarei, Irina realiză o priză la pi-
ciorul acesteia, încheind repriza 
de trei minute cu o diferență de 
patru puncte.   

A doua parte a meciului s-a 
dovedit a fi una de foc. Miwa 
Morikawa din primele secunde 
porni hotărâtă să recupereze din 
diferență, ceea ce-i reuși grație 
forței fizice nemăsurate pe care 
o posedă (4-2). Însuflețită de 
acest prim succes în cadrul par-
tidei, japoneza realiză iarăși un 
plonjon la picioare, însă atleta 
noastră nu doar rezistă atacului, 
ci la rândul ei puse în aplicare 
spectaculosul procedeu de răs-
turnare cu amplitudine. Avanta-
jul (8-2) obținut de Rîngaci cu 1 
minut și 40 de secunde înainte 
de încheierea meciului o întărâtă 
și mai mult pe rivală. Aceasta 
din urmă „năvăli” cu întreaga 
ei forță proverbială, stoicismul 
atletei din Moldova aducând-o 
la disperare. Totuși japoneza 
nu renunță nici pentru o clipă, 
puterile atletelor evaporându-se 
văzând cu ochii. Până la urmă, 
capacitățile combative ale spor-
tivei din Japonia și-au găsit ma-
terializarea pe tabela electronică 
de marcaj cu doar 13 secunde 
înainte de finalul partidei (8-4); 
speranța se reaprinse cu o nouă 
strălucire în ochii ei, deși amân-
două parcă nu mai găseau forțele 
necesare ca să reia lupta. Urmă o 
ultimă încleștare, japoneza mai 
recuperă două puncte, când mai 
rămâneau patru secunde. Clipele 
rămase au căpătat pentru spor-
tiva noastră dimensiunile unei 
vieți întregi, scurgându-se însă 
mult prea repede pentru concu-
renta din Japonia: Irina Rîngaci 
este campioană mondială!  

Lupta le solicită la maximum 

Irina Rîngaci și-a adjudecat 
titlul de campioană 
mondială la lupte!

rezervele fizice ale ambelor com-
petitoare, după sirena finală ele 
lăsându-se epuizate pe salteaua 
de lupte și zăcând așa, una lângă 
alta, clipe îndelungate. Irina nu 
mai avea forța de a se bucura, 
doar zâmbetul abia schițat pe 
buze redând imensa bucurie din 
forul ei interior. 

Ținem să subliniem faptul 
că acesta este al patrulea titlu 
suprem cucerit de compatrioata 
noastră în acest an la competiții 
de cel mai înalt rang: Mondiale 
și Europene de seniori, tineret 
și juniori.

Iulia Leorda, 
vicecampioană 
mondială!

Amatorii de sport din Moldova 
au mai avut un prilej imens de 
bucurie în acea seară de pomină 
a zilei de 6 octombrie, care deja 
a intrat în istoria luptelor nați-
onale. Astfel, în categoria de 53 
kg a excelat o altă compatrioată 
de-a noastră, Iulia Leorda. Cu o zi 
înainte, sportivei de 27 de ani i-a 
trebuit ceva mai mult de un minut 
ca să învingă prin tuș în lupta cu 
kazaha Assylzat Sagymbay. Apoi 
în sferturi ea a trecut cu 10-4 
de canadiana Samantha Leigh 
Stewart, învingătoare la Campi-
onatele Panamericane din 2016. 

Iar semifinala disputată în 
compania atletei din Ucraina, 
Krystyna Bereza, vicecampioa-
nă mondială printre juniori, s-a 
dovedit a fi o adevărată piatră de 
încercare pentru Iulia. Astfel, 
după un minut și jumătate de 
tatonări, sportivele au trecut la 
acțiuni pline de hotărâre. Mol-
doveanca a deschis scorul (2-0), 
repede a fost egalată, iar apoi 
devansată printr-un procedeu 
de rostogolire (2-4). Evenimen-
tele continuau să se deruleze cu 
repeziciunea fulgerului: ucrai-
neanca majorează scorul (2-6), 
însă primește imediat replica 
– Iulia Leorda, fără a ieși din 
parter, reduce din diferență (4-
6), iar Krystyna Bereza scăpă ca 
prin minune de tuș, în același 
timp majorându-și avantajul 
(4-8). Tot ea preluă inițiativa 
la începutul reprizei a doua (4-
10), mai având nevoie de doar 
câteva puncte pentru a încheia 
victorios partida. Când au mai 
rămas 35 de secunde și părea că 
a noastră cauză e pierdută, Iulia 
reuși să-și treacă oponenta în 
parter, după care o fixă cu spa-
tele de saltea, învingând prin tuș 
și asigurându-și un loc de mare 
preț în finală! În partida decisivă 
ea cedă în fața japonezei Akari 
Fujinami, iar „argintul” mondial 
a luat drumul Chișinăului.

Pentru prima dată în istoria luptelor, un 
reprezentant al Republicii Moldova s-a 
învrednicit de titlul mondial suprem. Este 
vorba despre atleta de doar 20 de ani, 

Irina Rîngaci, care s-a impus într-un stil magistral 
la Campionatele Mondiale de lupte libere, greco-
romane și feminine, ce se desfășoară în perioada 
2-10 octombrie curent la Oslo (Norvegia). 

Iulian BOGATU
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De la stânga la dreapta: Iulia Leorda (vicecampioană mondială 2021), 
Andrei Chiperi (antrenor), Irina Rîngaci (campioană mondială 2021)
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S u d o k u

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

Vișniec, ora 18.00.
09.10 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
10.10 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
12.10 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
08.10 Premieră! „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.
09.10 Premieră! „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
10.10 „Regele Lear” de William Shakespeare, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
10.10 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
09.10 „Cutia Neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.
10.10 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
13 – 14.10 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
09.10 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.
10.10 „Fazanul” de Georges Feydeau, 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
10.10 „Prin poveste rostogol” de L. Sobietsky, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
09.10 „La moara cu plăcinte” de Iulian Filip, ora 11.00.
10.10 „Regina Fulgilor de Nea” de H. Ch. Andersen, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT
Sala cu Orgă

09.10 „Nopțile Pianistice” – Concert la Palatul de cultură Cahul
Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră condus de 

Ilona Stepan, dirijor: Cristian Florea, solist: Michel Bourdoncle (Franța). 
Soliști vocali: Anastasia Cușnir, soprană, și Vitalie Maciunschi, bariton. În 
program: E. Elgar, J. Haydn, G. Fauré, ora 17.00.

10.10 De Ziua Națională a Spaniei, Concert organizat în parteneriat cu 
Ambasada Spaniei la București. Trio Da Vinci: Maria Florea (vioară), Marion 
Platero (violoncel), Àlex Ramírez (pian). În program: J. Turina, G. Cassadó, 
M. Ravel, ora 18.00.

13.10 „Nopțile Pianistice” – Orchestra Națională de Cameră. Dirijor: 
Laurent Couson (Franța). Concert dedicat parteneriatului franco-german. 
În program: L.Beethoven, M. Ravel, P. Dukas. Soliști: Nicolas Bourdoncle 
(Franta), Luiza Borac (Germania).

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
22.10 Festivalul Internațional „Nopțile Pianistice”. Concert simfonic. 

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafița, soliști 
– Corina Lupașco (R. Moldova) și Guillaume Vincent (Franța). În program: 
C. Saint-Saëns, F. Chopin, S. Rahmaninov, ora 19.00.  

A f i ş

„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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L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Vorbești despre sine 
doar în termeni pozitivi și 
lași impresia că ești îngâm-
fat și fără defecte. Până și 
prietenii și familia te vor 
percepe așa. Deși altădată 
alegeai să îți explici acțiu-
nile, acum nu o mai faci. 
Rămâi conectat la propria 
persoană. Știi că universul 
interior te va ghida să acți-
onezi pentru propria stare 
de bine.

Știi că porți o parte din 
responsabilitate pentru 
modul în care se derulea-
ză lucrurile, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să te 
învinovățești pentru orice 
eșec. Săptămâna aceasta 
e în prim-plan cariera. Ai 
de făcut unele alegeri care 
nu suportă amânare. Dacă 
te vei simți prea obosit, în 
weekend vei anula planurile 
stabilite.

Starea de oboseală pe 
care o resimți te va face 
să amâni o parte din lu-
crurile pe care doreai să le 
faci. Săptămâna aceasta se 
află sub influența Lunii și 
de aceea vei avea parte de 
multă incertitudine. Pen-
tru tine nici măcar lucrurile 
simple nu sunt ușor de ob-
ținut. Acest mecanism face 
parte din viața ta, pe toate 
planurile.

Simți nevoia să rămâi 
„treaz” din punct de vede-
re psihic deoarece tot ceea 
ce se întâmplă în jurul tău 
te sperie. Evenimentele din 
viața ta au caracter distruc-
tiv, mai ales că nimic din 
ceea ce se întâmplă nu se 
află sub controlul tău. Deși 
de obicei îți susții punctul 
de vedere, starea emoționa-
lă din zilele următoare nu 
îți va permite să faci asta.

Prioritățile tale în mo-
mentul de față sunt succe-
sul profesional și confortul 
pe care îl resimți atunci 
când îți atingi obiectivele 
stabilite. Poate sună a ego-
ism, dar tu ai renunțat a te 
mai gândi prea în amănunt 
la ceea ce simt cei din jur 
sau modul în care te per-
cep. Ai nevoie de mai mult 
echilibru emoțional și fix 
asta vei căuta.

Fă ceea ce este nevoie de 
făcut, însă încearcă să îți rezer-
vi o parte din energie pentru 
propriile nevoi. Te concentrezi 
greșit asupra unor situații din 
viața ta care nu aduc niciun 
aport propriului echilibru. Nu 
este greșit să oferi umărul și 
timpul tău celor care au nevo-
ie, însă trebuie să te îngrijești 
și de sine. Încearcă să nu mai 
fii așa de credul în relațiile cu 
cei din jur.

Îți creionezi noi obiective 
profesionale, renunți la pri-
etenii sau oamenii care nu 
te mai inspiră. Semnalele 
pe care le primești din par-
tea celor din jur sunt ușor 
de descifrat atât timp cât 
rămâi conectat la ceea ce 
se întâmplă. Zilele acestei 
săptămâni vor avea nevoie 
de o bună organizare.

La nivel energetic, începi 
să simți schimbările care au 
loc în viața ta. Pentru ur-
mătoarea perioadă îți este 
rezervată o tranziție destul 
de intensă. Concentrarea va 
fi pe partea profesională, 
iar viața de familie va avea 
de suferit. Este indicat să 
rămâi concentrat pe ceea 
ce ai de făcut.

Astrele își „revarsă” toa-
tă energia asupra zodiei 
tale. În plan profesional, 
resimți nevoia de a te face 
remarcat la birou, cu orice 
preț. Zilele acestei săptă-
mâni se vor scurge într-un 
mod haotic. Nici măcar nu 
știi care este sursa agitației 
care te înconjoară. O să re-
ușești să duci la îndeplinire 
toate planurile stabilite.

Astrele pulsează destul de 
mult în sectorul financiar. 
Este posibil să fii intrigat 
de modul în care decurg lu-
crurile în acest sens. Vestea 
bună este că tranziția în care 
te afli este de scurtă durată. 
Vei reuși să te redresezi des-
tul de repede. Nu îți place să 
lucrezi cu prietenii sau fami-
lia. Un conflict profesional 
poate duce la destrămarea 
relațiilor respective.

Nu dorești să îți mai 
asumi riscuri care vizează 
confortul personal. Alege-
rile tale vor fi pragmatice. 
Deși viața de familie îți 
oferă multe satisfacții, vei 
fi mult mai atras de ceea ce 
se întâmplă în carieră. La 
birou ai parte de un fel de 
libertate pe care nu o vei 
găsi niciodată alături de cei 
dragi. 

Anumite persoane în-
cep să te perceapă ca fiind 
mult prea exuberant, mai 
ales cu ceea ce alegi să se 
vadă în plan social. Apre-
ciezi din plin energia pe 
care o resimți deoarece ai 
multe lucruri de rezolvat. 
Vei fi mulțumit de modul în 
care decurg lucrurile, chiar 
dacă se vor impune anumite 
compromisuri. Ți le asumi.

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

Numai inima ei știa, sărmana, 
câte nopți nu a dormit și s-a tot 
gândit la dânsul. S-a zbuciumat, 
a plâns, lăsând perna udă de la-
crimi până când i-a apărut în cale 
Florin.

Toată lumea considera că au 
pășit cu dreptul în viața de fa-
milie și nimeni cu nimic nu-i va 
putea despărți. Timp de 15 ani 
conviețuiți în comun au învățat 
să se asculte unul pe celălalt, să-și 
crească copiii cu dragoste și frică 
de Dumnezeu. 

Prima ei dragoste 
îi desparte

Dar se vede că la încheierea că-
sătoriei și-a pus umărul și cel rău. 
Văzând că lucrurile merg cum nu 
se poate de bine în această familie, 

s-a gândit să o pună la încercare 
pe femeie care de la o vreme a în-
ceput să frecventeze mănăstirile. 
Zis și făcut. I-a scos în cale prima 
dragoste să vadă cum ține ea la 
jurământul de credință și iubire 
dat în fața Altarului!  

Și a văzut – din momentul în 
care Liviu, așa îl cheamă pe re-
spectivul domn, i-a apucat mâna 
și i-a șoptit ceva, Diana a uitat 
de toate pe lume: și de succes 
la serviciu, și de soț, și de copii. 
Conștientă de faptul că-și putea 
permite să se poarte așa cum voia 
și să-și hotărască singură viață, a 
început să se întâlnească pe as-
cuns cu dragostea dintâi. Timp de 
două luni fostul iubit a răsfățat-o 
cu fel de fel de cadouri, iar într-o 
zi a răpit-o din familie și a dus-o 
la el la Chișinău. 

Aici Diana a devenit secreta-
ra lui. Valul de dragoste a trecut 
foarte repede. Or, vorba poetului, 
ce e val ca valul trece. După aproa-
pe o lună de dragoste cu fostul 
iubit, Diana se pomenește cu o 
bădărănie la care nu s-a aștep-
tat – „marea ei iubire” i-a făcut 
contul pentru tot ce-a cheltuit cu 
ea: îmbrăcăminte, încălțăminte, 
bomboane, flori, mese la restau-
rant, zicându-i: „Dacă vrei să te 

Arz-o focul, dragostea (II)

întorci la copii, dă-mi toți banii 
pe care i-am cheltuit cu tine până 
acum!”. Și aceasta încă nu e tot.

Fuga de la „iubit”

Într-o seară la o petrecere, în-
tr-un moment de gelozie, pumnul 
greu al bărbatului a izbit în creș-
tetul femeii. Abia atunci i s-a luat 
ceața de pe ochi și a prins-o dorul 
de copii și de Florin. A vrut să fugă 
în acele clipe, dar el a ajuns-o, a 
băgat-o în mașină și a dus-o în 
apartamentul lui. Cherchelit cum 
era, „bătăușul” a adormit buștean. 
Diana a îmbrăcat costumul sport 
ce era la îndemână, s-a încălțat în 
adidași ca să nu facă gălăgie și a 
ieșit încetișor din casă. Era iarnă. 
S-a dus la autogară, iar dimineață, 
cu primul autobuz, a ajuns acasă 
la soț și la copii. 

Înecându-se de plâns a căzut 

în genunchi în fața lui Florin, im-
plorându-l să o ierte pentru fapta 
necugetată. Bărbatul a iertat-o. 
În timpul mesei el nu-și putea 
lua ochii de la soție și ea de la el. 
Femeia i-a povestit totul de-a fir 
a păr. Și povestea lor s-a întors 
din nou pe partea cea frumoasă. 

Dar n-a ținut decât o lună. 
Într-o seară Liviu i-a telefonat 
și a rugat-o să iasă în marginea 
satului ca să-i înapoieze lucrurile. 
Femeia s-a dus fără să-i spună lui 
Florin. Nu dorea să-i vadă pe cei 
doi bărbați cum se încaieră. Dar, 
în loc să-i dea lucrurile, acela a 
împins-o cu forța în mașină și a 
dus-o din nou la Chișinău. 

Cei de-acasă nu știau nimic. 
Peste două zile, Diana i-a pus la 
curent și l-a rugat pe Florin să 
vină să o ia. Când s-a dus, ușa 
era încuiată. A apăsat butonul 
soneriei, a bătut cu putere, nici 

gând să deschidă. Atunci bărba-
tul a strigat: „Dacă nu deschideți, 
chem poliția!”. La auzul acestor 
vorbe, Liviu a deschis. Diana nu 
se vedea. Era încuiată în dormitor. 
Florin, foarte calm și liniștit, i-a 
zis: „Dă-mi soția, dă-mi-o! De ce 
mi-ai luat-o, cu ce drept?”. 

Liviu i-a răspuns: „Capul meu 
cel prost a fost de vină că nu m-am 
însurat cu ea atunci când ea mă 
iubea fierbinte. Iată acum o s-o 
aduc de față și o să vedem pe cine 
o să aleagă. Dacă te alege pe tine, 
pleci cu ea și eu nu voi avea nicio 
pretenție”. Cu fața ofilită, cu ochii 
umezi, Diana a ieșit din odaia 
încuiată și s-a aruncat în brațele 
lui Florin. Liviu, roșu ca racul, a 
săgetat-o cu privirea și s-a dus în 
bucătărie de unde peste câteva 
minute s-a auzit zgomot de farfurii 
sparte. Apăru bombănind ceva. 

Diana îl privea cu nepăsare. 
Furios, Liviu s-a apropiat și, pri-
vind-o drept în ochi, i-a vorbit 
printre dinți: „Nu pleci până nu-
mi întorci toți banii pe care i-am 
cheltuit cu tine!”. Florin a scos din 
buzunar 500 de euro și i-a pus pe 
masă, zicând: „Dacă au fost mai 
mulți, îi trecem în contul plăceri-
lor pe care ți le-a oferit. Vezi-ți de 
viața ta de răsfăț cu alte femei și, 
te rog, lasă-ne familia în pace!”. 

A luat-o pe Diana în brațe și a 
ieșit. Acasă îi așteptau copiii, cu-
lesul porumbului și culesul viei... 
De atunci au trecut zece toamne 
pline de înțelegere și voie bună. 
Copiii au crescut, au plecat la stu-
dii, iar Liviu nu s-a mai abătut pe 
la casa lor. 

Nina NECULCE

Iar ruptura venea de la o întrunire 
republicană, unde Diana s-a întâlnit cu 
fostul ei iubit, ajuns mare om de afaceri, 
divorțat de soție. Se cunoscuseră în anii de 

studenție la colegiu. A suferit mult când acela a 
părăsit-o, căsătorindu-se cu cea mai apropiată 
prietenă cu care împărțise toate secretele. 
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Misterul anulat

Lilian Țapu: „Există și solicitări 
de a interzice complet importurile 
de mere în Rusia”

Agenții economici nu își pot 
vinde producția la prețul scon-
tat, deoarece intermediarii spe-
cializați pe exportul merelor nu 
acceptă toate soiurile și în acest 
an oferă un preț en gros mult mai 
mic.

„Dacă anul trecut prețul prac-
ticat de intermediari era în medie 
de 7-8 lei/kg, în acest an prețul 
este de 2,5-3 lei, iar la soiuri ex-
clusive: 5-7 lei”, a declarat pentru 
IPN primarul satului Colicăuți, 
raionul Briceni, Lilian Țapu.

La întrebarea: „Cum procedea-
ză, în actualele condiții, agenții 
economici cu roada culeasă?”, 
Lilian Țapu a răspuns că agenții 
economici care își permit depozi-
tează roada în frigidere. Dar sunt 
și din cei care au rămas cu roada 
în livezi.

O cauză a greutăților cu care se 
confruntă producătorii de mere 
din nordul republicii ține de ma-
jorarea taxelor de import de către 
Federația Rusă: de la 1 000 de 
dolari SUA taxa a crescut la 3 000 
de dolari pentru un camion care 
transportă mere.

Autoritățile ruse explică ridica-
rea taxei prin creșterea producției 

locale. Pentru a proteja interesele 
economice ale agenților economici 
ruși, autoritățile de la Moscova au 
majorat taxele de import pentru 
producția de mere.

Mai mult decât atât, cercurile 
de afaceri din Rusia solicită sta-
bilirea unor cote de import ale 
merelor din Republica Moldova, 
după exemplul Uniunii Europene.

„Există și solicitări de a inter-
zice complet importurile de mere 
în Rusia”, a specificat Lilian Țapu.

În opinia primarului de la 
Colicăuți, căile de soluționare a 
problemelor producătorilor de 
mere sunt: creșterea calității 
producției de mere (de la merele 
de calitatea I să se treacă la cele 
de calitate superioară), creșterea 
nivelului de subvenționare a 
producției (în UE subvențiile 
la hectar sunt de circa 200 de 
euro, dar ele diferă în funcție de 
culturile agricole).

Vlad Gamureac, șeful unei în-
treprinderi de producție a merelor 
din Colicăuți, a declarat că firma 
sa abia a început culesul, căci 
practică soiuri târzii. Dacă prețul 
de vânzare va scădea măcar cu 1 
leu, pierderile agentului economic 

Problemele legate de posibilitatea 
comercializării producției de mere 
au cauzat scăderea profiturilor, iar în 
cazul unor agenți economici și scăderea 

locurilor de muncă.

vor fi de circa 2 milioane de lei. 
În acest moment, Vlad Gamureac 
nu este sigur că întreprinderea sa 
va înregistra profit sau nu știe cât 
de mare va fi profitul.

„Noi stocăm merele într-un 
depozit frigorific. Preconizăm 
să le vindem de Anul Nou sau 
după. Dacă le vom vinde măcar 
cu 6-6,50 lei, profitul va fi de 1 leu 
la kg”, a specificat Vlad Gamureac.

Un alt producător de mere 
din Colicăuți, Anatolie Jumiga, 
a declarat pentru IPN că „ramura 

pomiculturii cu încetul se duce de 
râpă”. Acum fermierul e în pro-
ces de defrișare a 11 ha de livadă. 
Pentru acest an are o datorie de 1 
milion lei pentru credite destinate 
procurării pesticidelor, la care se 
adaugă o datorie de 300 000 lei de 
anul trecut. În acest an a crescut 
și plata pentru lucrătorii agricoli 
angajați la cules: de la 250 de lei 
anul trecut la 300 de lei pe zi, cu 
cât sunt plătiți acum. Întreține-
rea tehnicii agricole s-a scumpit: 
prețul la uleiul tehnic a crescut de 

la 18 la 30 de lei pe litru. Costul 
motorinei a crescut simțitor.

„Piesele de schimb – începând 
de la cauciucuri și terminând cu 
piese vitale pentru funcționarea 
mașinilor – s-au scumpit și ele 
foarte mult”, a menționat Anatolie 
Jumiga.

În opinia producătorilor 
agricoli, statul trebuie să adopte o 
abordare complexă a problemelor 
producătorilor de mere.

agrobiznes.md

A G R I C O L A

Păstrarea mustului îi preocupă 
pe gospodarii care își doresc să se 
bucure de gustul dulce al sucului 
de struguri chiar și în lunile de 
iarnă. Pentru cei care vor să țină 
mustul cât mai mult, pasteuriza-
rea este o soluție ca mustul să nu 
mai fermenteze.

„Aș vrea să știu cum pot păs-
tra o cantitate mai mare de must. 
Exclusă metoda înghețării din 
lipsă de spațiu. Dumneavoastră 
cum procedați? Puteți conside-
ra că strugurii sunt legume și să 
aprobați postarea?”, a întrebat 
o cultivatoare de legume, pe un 
legumicultor pe un grup de pe 
Facebook.

Răspunsurile nu au întârziat să 
apară. Rețeta pentru conservarea 
mustului pentru iarnă a fost îm-
părtășită de mai mulți gospodari 
care au dat asigurări că, în mod 
similar cu sucul de roșii, și sucul 
de struguri poate fi păstrat peste 
iarnă.

Rețeta 1 pentru păstrarea 
mustului

Pentru ca mustul să nu fermen-
teze, cantitatea dorită se fierbe 
cam 15 minute până nu mai face 

spumă. Se pune apoi în sticle de 
sticlă fierbinte ca să se videze, sau 
în pet-uri la 55-60 de grade.

Rețeta 2 pentru 
conservarea mustului

Se pune mustul la foc mic în-
tr-un vas emailat (mai mic sau 
mai mare în funcție de cantitatea 
de must pe care doriți să o păs-
trați pentru iarnă) și se amestecă 
cu o lingură de lemn. Nu folosiți 
vase sau ustensile din fier, pen-

tru că va fi afectată grav calita-
tea produsului (apare o casare a 
mustului).

Focul se oprește când tempe-
ratura lichidului a ajuns la 90 de 
grade Celsius. Se toarnă în sti-
cle. Se astupă ermetic și se țin în 
pături pentru o răcire lentă, care 
previne pornirea fermentației.

Sticlele se așază în cămară sau 
în beci, unde temperatura este 
constantă, dar nu mai mare de 
18 grade.

agrointel.ro

Furnicile produc 
substanțe eficiente 
în combaterea bolilor 
la plante

Bolile plantelor reprezintă o 
amenințare din ce în ce mai mare 
pentru producția de alimente, 
mai ales că mai multe boli sunt 
rezistente la o serie de pesticide 
existente.

Potrivit unui studiu danez pu-
blicat în martie 2021, furnicile eli-
mină compuși chimici care inhibă 
în mod eficient agenții patogeni ai 
plantelor, chiar și în cazul în care 
pesticidele actuale nu sunt eficiente.

Recent, s-a descoperit că furni-
ca africană Tetraponera poartă pe 
corp compuși chimici care sunt ca-
pabili să omoare inclusiv bacteriile 
MRSA (stafilococ auriu) – bacterii 
de temut pentru că sunt rezistente 
la antibiotice cunoscute și deoarece 
sunt periculoase pentru oameni.

Cu toate acestea, plantele și, 
prin urmare, producțiile alimenta-
re, sunt, de asemenea, amenințate 
de boli rezistente. Prin urmare, 
plantele pot beneficia și de com-
pușii produși de furnici pentru a 
se proteja.

Potrivit studiului publicat în 
„Journal of Applied Ecology” un 
număr surprinzător de mare de 
compuși chimici secretați de glan-

dele furnicilor și bacterii utile ce 
trăiesc pe acestea sunt capabili să 
omoare agenți patogeni importanți 
ai plantelor.

Prin urmare, cercetătorii din 
spatele studiului sugerează că pu-
tem utiliza furnici și apărarea lor 
naturală pentru a asigura protecția 
plantelor agricole.

Toate speciile de furnici testate 
conțineau substanțe chimice anta-
gonice și 10 din cele 12 examina-
te au avut un efect negativ global 
asupra microorganismelor și au 
demonstrat un efect dăunător mai 
mare asupra agenților patogeni 
ai plantelor în comparație cu alte 
microorganisme.

Astfel, 22 de secreții ale furni-
cilor și 30 de bacterii inhibă 20 
și respectiv 10 agenți patogeni ai 
plantelor, inclusiv boli periculoase 
care au reușit să dezvolte tulpini 
rezistente.

Studiile arată că 13 specii de fur-
nici pot controla 14 boli produse 
de ciuperci și bacterii la 12 specii 
de plante, inclusiv unele substanțe 
având efect negativ asupra rapă-
nului mărului.

agrobiznes.ro

Cum păstrați mustul mai mult 
timp, chiar și peste iarnă, 
fără să fermenteze!
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Luni, 11 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 Cap Compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.55 Secolul 22
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 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor - Etapa 6: Dobrogea Sud-Minaur 
Baia Mare
01.35 Cap Compas
02.00 Referendum
03.30 Europa mea
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 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
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. 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 Sănătate, România!
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
22.50 Serial: Jocurile timpului
01.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
02.20 #Creativ
02.45 Serial: Jocurile timpului
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Case și idei
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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.54 Secolul 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 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Serial: Anatomia lui Grey
02.50 Film: Pintea
04.35 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.00 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 Bună seara
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Zona ARS
16.25 F/d
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Respiro
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Cântec, dor și omenie
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Stagiarii

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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
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 al ei Pegasus magic
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
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 Click: Zapand prin viața
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 Superspeed
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 Trigger

13.30 Artizanii Gustului
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8
05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza cu Natalia Ghețu
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Азия
10.00 Bucătărim cu vitra
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Начни сначала

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 Начни сначала
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
08.00 Film: RITM ȘI PASIUNE
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 87
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
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 761
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 88
21.00 Film: DEMONII KUNG FU
22.45 Dez-ordine
00.45 Start show România
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 12 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 Dr. Chioțea
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 Cooltura
16.00 Memorialul Durerii
16.55 Secolul 22
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 Tema zilei
03.00 Dosar România
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. 48
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
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. 49
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 Regele de cupă
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărților, sez. 4
01.55 Meteo
02.00 Telecinemateca Regele de cupă
03.50 Adevăruri despre trecut
04.15 Tema zilei
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case și idei
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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.54 Secolul 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 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Serial: Anatomia lui Grey
02.50 Film: Pasiune 92’
04.35 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.00 Secolul 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 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film: Care-i numărul tău?

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 al ei Pegasus magic
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 în Rapunzel
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

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 Mila 22
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 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее  
время
08.45 Bucătărim cu vitra
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 2+1
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 Срочная доставка
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 2+1

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. 88
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. 759
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 762
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 89
21.00 Film: FRONTUL   
ÎNGHEȚAT
00.00 Film: DEMONII KUNG FU
01.45 Fosta mea iubire
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 13 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 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
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
16.55 Secolul 22
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. 49
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 50
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 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. 2
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.50 România 9
05.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 50

TVR 2

07.00 Case și idei
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 Telejurnal Sport Meteo
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12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.55 Secolul 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: Săracele dive
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Serial: Anatomia lui Grey
02.50 Film: Săracele dive
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.00 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
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 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
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 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile
21.20 Pur și simplu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Știri externe
23.35 La noi în sat

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 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 în Rapunzel
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 LEGO Friends - Haideți pe 
scenă!
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 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 O tipa dezastru
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 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Срочная доставка
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
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 Дом у озера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Муз/ф Волшебная страна
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Толстяк на ринге
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 Дом у озера
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. 89
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. 760
17.15 Serial: Noblețe
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 763
20.00 Film: DUBLU IMPACT
22.15 Film: Ninja, războinicul fantomă
00.00 Film: FRONTUL ÎNGHEȚAT
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 14 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Universul credinței
12.00 Dr. Chioțea
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 22
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 Profesioniștii…
03.00 Breaking Fake News
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 Universul credinței
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. 51
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
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Telejurnal Știri
01.55 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.40 Nocturne
03.30 Secretele plantelor
03.55 Tema zilei
04.45 Sport
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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.54 Secolul 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: Jocul răzbunării
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câștigă România!
02.00 Serial: Anatomia lui Grey
02.50 Film: Jocul răzbunării
04.25 E vremea ta!
04.50 calatorie toamna
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.00 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Poezii
11.00 La noi în sat
11.45 F/d
12.30 Pur și simplu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
14.30 V. Golomoz și orchestra Folclor
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Dor de voi. Emisiune muzicală
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 Vă cântă Lăutarii lui Botgros
21.00 Știrile
21.20 Hramul orașului Chișinău - 2019
23.55 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 LEGO Friends - Haideți pe 
scenă!
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 Pirații care nu fac nimic: Povești 
din țara legumelor
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 Helboy 2: Armata de aur
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 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Смертельное везение
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Толстяк на ринге
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Путешествие по Малайзии

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 Смерть на похоронах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Интуиция
17.00 Știri
17.45 Neredactat
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 Смерть на похоронах
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. 761
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 764
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 88
21.00 Film: WINNETOU
23.15 Film: DUBLU IMPACT
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 15 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 22
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 Discover România
10.15 Frontul de acasă
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 51
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. 52
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: La limita extremă
00.10 #Creativ
00.40 Fan/Fun urban
01.10 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Film: La limita extremă
04.40 Sport
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
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
14.54 Secolul 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 În ritmul dansului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Prin muzică în Europa
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
15.15 Musafirul
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 Serial Pentru fiul meu
23.00 24 front line
23.30 Știri externe
23.55 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
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 Pirații care nu fac nimic: Povești 
din țara legumelor
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 Ups! Am pierdut arca
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

P R O G R A M E  T V
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 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 O noapte nebuna, nebuna
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
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
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 Artizanii Gustului
20.35 fără pasaport
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей  
в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 Прибрежные деревни с 
Пенелопой Кит
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Путешествие по Малайзии
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 Параллельные  
миры
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 Параллельные  
миры
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 88
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. 762
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 765
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 89
21.00 Film: Prințesa vampirilor
23.00 Film: Ninja, războinicul  
fantomă
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 16 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 Secretele plantelor
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Lumea azi
15.00 Cooltura
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 5: HC Zalau-CS Minaur 
Baia Mare
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! Prima 
parte

22.00 Drag de România mea! Partea 
a doua
23.00 Film: Ion: blestemul iubirii
00.50 Discover România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Ion: blestemul iubirii
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. 7
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 Finala
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL. Etapa 5
17.05 Festivalul Sus, la munte, la 
Muscel. Partea a II-a
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: Balul de sâmbătă seara
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Film: Balul de sâmbătă seara
03.35 Sport
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 compasLa un pas de para-
dis-Kastoria
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 Secolul 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 Povestitorul satului. Festival 
folcloric
15.00 MeseriAșii
15.35 Dor de voi. Emisiune muzicală
16.00 Artelier
16.30 Art club (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film: Jumper: Oriunde, oricând
22.45 Respiro
23.05 24 front line
23.35 Știrile (rus.)
23.55 Știri externe

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 Fairytopia: Mermaidia
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Ups! Am pierdut arca
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 3
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 Joe și Ella
14.30 Film Flicka 3
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 Imuni
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Joe și Ella
04.30 Film Flicka 3

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Masked Singer Romania
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 Ora Expertizei

14.00 Po’s Kitchen
14.30 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Fii sănătos
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc, ep. 1
22.30 Fat Front
00.00 Jurnalul săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Dubrovski
03.30 Dream Fish
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Bucătărim cu vitra
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 Муз/ф Принцесса Монако
18.30 My everest
19.00 Știri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Ограбление в ураган
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Любовь и другие 
лекарства
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Муз/ф Принцесса Монако

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. 763
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 764
16.15 Film: WINNETOU
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 766
20.00 Dez-ordine - cu Elena Santos și 
Cristi Manciu
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: Prințesa vampirilor
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 17 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 masculin - Liga Zimbri-
lor - Etapa 7: Steaua Bucuresti-Politeh-
nica Timisoara
17.00 Rețeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Folclor
23.00 Teatru TV
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
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. Jurna-
list Bogdan Șerban Iancu
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 7
17.10 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo

20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Concert Maria Ciobanu Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
02.00 Cooltura
02.30 Lumea azi
03.00 Telejurnal Știri
03.50 Universul credintei
05.30 In gradina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 7
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Marele singurătic
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: Codin
22.10 Film: Singurătate în doi 103’
00.10 MotorVlog
00.45 Film: Marele singurătic
02.25 Ora de Știri
03.05 E vremea ta!
03.25 România… în bucate
04.15 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.15 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
11.35 F/d
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
19.45 La izvorul Doinelor. Festival 
folcloric
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Film Transfer de viață

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: Aventură la lumina 
stelelor
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Slugterra Movie 3
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 Spionul care mi-a dat 
papucii
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 În Profunzime
16.30 Teleshopping
16.45 Casatoriti pe nevazute
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
20.45 Gusturile se discuță
22.00 Film Mecanicul 2
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.30 Film Spionul care mi-a dat 
papucii
03.30 Gusturile se discuță
04.30 Film Mecanicul 2

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 Romania
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 Romania
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
14.30 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 Oligarch Wives
02.00 Revue
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 Мирный воин
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Зеленая книга
19.00 Sinteza cu Natalia Ghețu
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Oamenii gospodari
22.30 Х/ф Шерлок Холмс
01.00 Sinteza cu Natalia Ghețu
02.00 Х/ф Мирный воин
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
10.00 Film: VLAD ȚEPEȘ
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. 767
20.00 Film: SÂNGELE APĂ NU SE 
FACE
23.15 Film: VLAD ȚEPEȘ
01.30 Start show România
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
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!

Deprindere antepandemică

Cu distanțarea n-am greșit
Căci sunt obișnuit cu ea:
De șefi și soacră m-am ferit
Când încă nu se impunea... Gheorghe BÂLICI

Vitalie Dani va cânta 
și muzică populară

După lansarea piesei, la câți-
va ani distanță, Vitalie Dani a 
interpretat-o pentru prima dată 
profesorilor săi din fosta școală 
medie nr. 32 din Chișinău: ,,Am 
avut niște emoții atât de puternice 
și atât de frumoase. I-am revăzut 
pe unii dintre învățătorii mei și 
le-am mulțumit pentru tot ce au 
reușit să ne cultive”.

Interpretul ne-a spus că pregă-
tește mai multe surprize pentru 
publicul său. Lucrează acum la 
câteva melodii de muzică populară 
și speră că anul viitor va putea 
lansa și un album.

,,Pregătim un concert pentru 
luna noiembrie, lucrăm și la un 
program de colinde pentru săr-
bătorile de iarnă. Colaborez cu 
compozitoarea Maria Stoianov 
care m-a făcut să cânt și muzică 
populară. Înregistrez acum câteva 
melodii și vreau să ajung la un 
album de muzică populară, sper să 
fie bine”, ne-a comunicat artistul.

Vitalie Dani și-a lansat primul 
album audio pe casetă în anul 
1998. Piesa ,,Dragi învățători” se 
găsește în albumul ,,Dulcea mea”, 
lansat în anul 2004.

Octavian GRAUR

O lege adoptată în China 
le interzice minorilor 
să se joace online mai mult 
de trei ore pe săptămână 

A u t o r i t ă ț i l e 
chineze au redus 
recent durata de 
timp pe care mi-
norii o pot pe-
trece jucându-se 
online la o oră de 
joc vineri, în zilele 
de weekend și de 
sărbători, adică 
trei ore pe săptă-
mână. Măsura vine 
ca răspuns la îngrijorarea tot mai mare cu privire la dependența de 
jocuri, anunță presa de stat din China citată de Reuters.

Reglementările spun că utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor putea 
juca jocuri online doar în intervalul 20:00-21:00, în zilele stabilite, 
potrivit agenției de știri Xinhua.

Companiilor de jocuri online li se va interzice să le ofere servicii 
sub orice formă în afara intervalului respectiv și trebuie să se asigure 
că au sisteme sigure de verificare a numelor reale, potrivit autorității 
de supraveghere a jocurilor video din China.

Anterior, China limitase durata în care minorii se puteau juca online 
la trei ore pe zi în vacanță sau 1,5 ore în alte zile.

digi24.ro

Un ghețar acoperit cu material textil 
pentru a fi protejat de încălzirea globală

Piesa ,,Dragi învățători” a lui 
Vitalie Dani va atinge în curând 
majoratul. De aproape 18 ani 
cântecul este interpretat la toate 
sărbătorile dedicate cadrelor 
didactice. Contactat de GAZETA 
de Chișinău, interpretul ne-a 
relatat contextul în care a apărut 
această melodie pe care au în-
drăgit-o profesorii din întreaga 
republică.  

La începutul anilor 2000, Vi-
talie Dani a avut un concert dedi-
cat învățătorilor care l-a marcat, 
atunci a simțit că trebuie neapărat 
să le dedice o melodie.

,,Atunci Viorica Nagacevschi îmi 
scria textele. Aveam acele rânduri 
«Dragi învățători, scumpii profe-
sori». Am vrut să aduc mesajul că 
ei sunt foarte importanți, profesia 
lor este cu totul specială pentru o 
societate care vrea să se dezvolte. 
La un an distanță, am interpretat-o 
pentru prima dată. Am citit cuvinte-
le de pe foaie pentru că nu le știam. 
Din acel moment, această melodie 
sunt onorat să o cânt în fața profe-
sorilor și să le mulțumesc de fiecare 
dată pentru acea jertfă pe care o 
aduc pe altarul învățământului”, 
ne-a povestit interpretul.

Un material textil folosit 
pe perioada verii pentru a 
proteja o parte din ghețarul 
Helags din nordul Suediei a 
salvat de la topire cel puțin 
3,5 metri din înălțimea aces-
tuia, conform organizatorilor 
inițiativei private, prima de 
acest gen din Scandinavia, 
informează Reuters miercuri.

Încălzirea globală provoacă 
micșorarea ghețarilor peste 
tot în lume. Spre exemplu, 
ghețarul de pe cel mai înalt 
munte din Suedia, Kebnekaise, a pierdut doi metri 
din înălțime doar în ultimul an.

„Am acoperit o mică parte a ghețarului cu o pânză 
de lână și amidon de porumb doar pentru a vedea 
dacă putem face ca zăpada și gheața să se topească 
mai puțin decât în mod normal”, a declarat unul 

dintre participanții la proiect, 
Erik Huss. „Această pânză a 
protejat de fapt 3,5-4 metri de 
la topire”, a precizat el.

Huss, consultant în comu-
nicare licențiat în glaciologie, 
care a avut această idee îm-
preună cu aventurierul suedez 
Oskar Kihlborg, a notat că ghe-
țarii sunt cel mai bun indicator 
al schimbărilor climatice. „Ei 
arată exact cum se schimbă 
clima și, de asemenea, ce se 
poate face pentru protejarea 

mediului înconjurător”, a declarat el pentru Reuters.
Inițiatorii proiectului speră ca astfel să crească 

nivelul de conștientizare asupra pericolelor cu care 
se vor confrunta multe societăți în cazul în care 
ghețarii dispar. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


