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Neamul și 
neamurile

O dovadă a inconsistenței sta-
tului pe nume Republica Mol-
dova este nepotismul funciar. 
Nu neapărat nociv, nu neapărat 
criminal, dar aproape inevitabil. 
Ne sufocă nu numai rezolvarea 
problemelor în folosul rudelor, 
prietenilor, colegilor etc., ci și 
eterna suspiciune că toate se în-
tâmplă din cauza (sau datorită, 
după caz) unor legături foarte 
personale, extraprofesionale. 

Justiției moldovenești nu-i lip-
sește „independența”, doar că ea 
are o independență mai specială. 
Am putea spune și așa: justiția 
moldovenească este independentă 
față de cine vrea ea să fie. 
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„La Ploiești, am jurat 
că mă voi întoarce 
aici și voi fi actor”
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Taxele „benevole”, 
tot mai forțate
În unele licee, diriginții sunt siliți să demisioneze din 
cauza că părinții refuză să plătească pentru fundație

Fenomenul colectării diferitor taxe în școlile și grădinițele 
din Republica Moldova nu este o noutate, iar de la an la 
an, acestea devin tot mai mari și se colectează prin con-
strângere, se plâng mulți părinți. Fundația liceului, gimna-
ziului sau a grădiniței este o taxă lunară „benevolă”, de la 
50 la 280 de lei, pe care mulți dintre părinți o plătesc mai 
mult obligați de teama consecințelor care se pot răsfrânge 
asupra copiilor. 

Regizorul Ion Sapdaru, despre 
regiunea transnistreană, pandemie, 
teatru și cum a ajuns să joace pe 
scenele din România

Jurnaliștilor 
li s-a făcut 

dreptate

RISE vs Dodon 3 

4 

Actorul, regizorul și dramaturgul Ion Sapdaru, 
cu numele său din buletin Ivan Sapojnic, s-a 
născut în satul Doroțcaia, în stânga Nistrului. 
A absolvit Institutul de Teatru din Chișinău în 
1983, și Institutul de Cinematografie VGIK din 
Moscova în 1989, pentru ca, în 1990, să devină 
actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 
din Iași, România. Invitat special la Zilele 
Filmului Românesc la Chișinău, a acceptat să 
stea de vorbă cu noi. 

Iurie Sanduța, director executiv, cofondator RISE Moldova
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Moldovenii, 
obligați 
să poarte 
buletinul 
oriunde

Se caută soluții pentru 
criza energetică 
din R. Moldova

Bucuria de a arăta rodul muncii 

Comisia Națională pentru 
Situații Excepționale a insti-
tuit stare de alertă în sectorul 
gazelor naturale. În legătură cu 
aceasta, miercuri, 13 octombrie, 
ministrul Infrastructurii și 
Dezvoltării Teritoriului, An-
drei Spînu (foto), a anunțat 
într-o conferință de presă că a 
fost adoptată o decizie privind 
folosirea păcurii din fondul de 
rezervă al statului, astfel încât 
să fie redus consumul de gaz la 
Termoelectrica. 

Potrivit oficialului, rezer-
vele actuale permit furnizarea 
agentului termic și generarea 
de energie electrică pe o pe-
rioadă de aproximativ o lună. 
Totodată, Guvernul promite că 
va veni cu măsuri compensato-
rii pentru consumatorii finali, 
în cazul unor facturi majorate 
considerabil, ca urmare a nego-
cierilor cu Gazprom-ul, care se 
presupune că ar putea eșua în 
detrimentul R. Moldova.

Toate acestea se întâmplă 
după ce Andrei Spînu s-a întors 
dintr-o vizită pe care a făcut-o 
la sfârșitul săptămânii trecute în 
Rusia, pentru a iniția tratative cu 
gigantul energetic rus.

Acolo el nu a obținut, deo-

Cetățenii R. Moldova vor 
putea descărca gratuit, din 15 
octombrie, un nou model de 
certificat electronic de vacci-
nare, compatibil cu certificatul 
european. De asemenea, pe 
platforma certificate-covid.gov.
md vor deveni disponibile și alte 
acte necesare pentru accesul 
în unele spații publice închise 
– certificatul de testare sau cel 
de recuperare. În același timp, 
pe perioada stării de urgență 
în sănătate publică, toți cetățe-
nii, cu excepția minorilor, sunt 
obligați să poarte cu ei, chiar 
și în spațiile publice deschise, 
buletinul de identitate. Măsura 
este necesară pentru a ajuta po-
liția să identifice persoanele care 
încalcă regimul stabilit, dar și ca 
dovadă a faptului că certificatul 
COVID-19 aparține persoanei 
care l-a prezentat, a explicat 
Svetlana Nicolaescu, secretar de 
stat la Ministerul Sănătății.

„Este acceptabilă și o copie în 
format electronic, puteți păstra 
datele buletinului în telefonul 
mobil pentru a le prezenta cola-
boratorilor poliției”, a adăugat 
ea marți, 12 septembrie, într-o 
conferință de presă.

Această normă a fost adopta-
tă de Comisia Națională Extra-
ordinară de Sănătate Publică 
(CNESP), în legătură cu agrava-
rea situației epidemiologice și cu 
ritmul în descreștere al procesu-
lui de imunizare anti-COVID. 

Sistemul medical din R. Mol-
dova este la limită, deoarece zil-
nic sunt internați peste 400 de 
pacienți infectați cu COVID-19, 
spune Svetlana Nicolaescu. Pes-
te 88 la sută dintre aceștia nu 
sunt vaccinați sau nu au schema 
completă de vaccinare, iar acest 
lucru determină autoritățile să 
majoreze în fiecare zi numărul 
de paturi din spitale, inclusiv 
în secțiile de terapie intensivă. 
Locuri în aceste secții au mai 
rămas doar șapte, în toată R. 
Moldova, a comunicat ea. 

Toate acestea se întâmplă în 
condițiile în care, potrivit Svet-
lana Nicolaescu, rata de vacci-
nare este în continuă descrește-
re, deși există suficiente doze de 
preparate anti-COVID. Astfel, 
până în prezent, imunizați cu 
schema completă sunt doar 24% 
dintre locuitorii R.Moldova.

V.V.
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camdată, un răspuns cu privire 
la prețul gazelor ce vor fi li-
vrate de Gazprom începând de 
luna viitoare. Spînu a recunos-
cut că, „din motive obiective”, 
nu a reușit să se întâlnească 
la Sankt Petersburg cu șeful 
Gazprom, Aleksei Miller, și a 
discutat doar cu vicepreședinta 
concernului, Elena Burmis-
trova. El spune că ar fi cerut 
extinderea contractului de 

livrare a gazelor în condițiile 
de anul trecut, întrucât prețul 
de 790 de dolari pentru mia de 
metri cubi, pe care R. Moldova 
a fost obligată să-l plătească în 
octombrie, este „nejustificat și 
nerealist”.

Demnitarul a promis din 
nou că Guvernul va acorda 
pachete de asistență destina-
te atât persoanelor fizice, cât 
și industriilor care ar putea 

fi afectate cel mai mult de o 
creștere a prețurilor pentru 
consumatorii finali.

Amintim că, după ce a 
revenit din vizita la Sankt-Pe-
tersburg, Andrei Spînu mai 
spunea că Guvernul are deja 
„un plan pentru orice eventua-
litate”. „Acest plan se bazează 
pe două chestii importante: ne 
dorim în continuare semnarea 
unui contract, pe termen lung, 
cu cel mai bun preț pentru 
țara noastră. În acest sens, o 
echipă tehnică de la minister 
va începe lucrul în această 
săptămână. Vom solicita pre-
lungirea contractului în con-
dițiile vechi. Suntem implicați 
în discuții pentru a identifica 
soluții alternative de livrare a 
gazului. Pregătim procesul de 
folosire a combustibilului de 
rezervă. Acestea sunt măsuri 
de rezervă firești în condițiile 
actuale”, potrivit ministrului 
Spînu.

R. Moldova este gata să 
recurgă la rezerva de stat, 
precum și la livrări din Ro-
mânia, Ucraina sau alte state 
europene, declara Spînu, care 
a mai promis că țara nu se va 
confrunta cu nicio criză, nici în 
problema livrărilor de energie 
electrică.

Valeriu CAȚER
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Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Iurie Sanduța se arată 
convins că judecătorul Victor 
Sandu a acționat sub presiune, 
la fel cum au făcut-o și magistrații 
de la Curtea de Apel și cei de la 
Curtea Supremă de Justiție, care 
au menținut decizia, în pofida 
tuturor argumentelor și probelor 
care le-au fost puse la dispoziție. 

Acum, potrivit lui Iurie San-
duța, autorul investigației care a 
devenit cunoscută cu genericul 
„Dosarul Bahamas”, procurorii au 
mâinile dezlegate ca să acționeze 
în acest caz, care îl privește direct 
pe ex-președintele R. Moldova, 
Igor Dodon.

Iurie Sanduța relatează că s-a 
prezentat la ședințele de judeca-
tă, în care i-a explicat judecăto-
rului Victor Sandu ce înseamnă 

o investigație jurnalistică, ce 
este un titlu de presă, i-a adus 
suficiente dovezi și i s-a părut că 
magistratul a înțeles argumentele 
sale. Cu toate acestea, hotărârea 
finală a fost împotriva sa.

„Cred că dacă ar avea acum 
acest caz, el ar fi luat altfel de de-
cizie. Cred că asupra lui s-au făcut 
anumite presiuni. El nu dorea să 
se ajungă la CtEDO. Am contes-
tat decizia, dar, practic, ceilalți 
judecători – de la CA și CSJ –, au 
menținut-o deși era limpede că e 
abuzivă”, spune Sanduța pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

„Am decis să mergem la CtE-
DO ca să ne apărăm munca. Am 
adus suficiente probe și în cadrul 
investigației. Pe lângă aceasta, 
ancheta a trecut procedura de 
„fact cheking”, obligatorie în 
redacție și la care se apelează 
de fiecare dată. Iar Dodon a de-
cis atunci (după ce a devenit șef 
al statului în 2016 – n.red.) să 
facă presiuni prin instanță”, mai 
spune jurnalistul. El adaugă că e 
timpul ca Procuratura să lucre-
ze, pentru a face lumină în acest 
caz. „Contracte, extrase bancare 
fără sursa de proveniență a bani-
lor... Banii au venit în R. Moldo-
va. Procurorii trebuie să-și facă 

Jurnaliștilor li s-a făcut dreptate la CtEDO 

În ultimele 12 luni, populația Rusiei 
a cunoscut cel mai mare declin pe timp 
de pace din istoria datelor înregistrate, 
potrivit analizei unui important specialist 
demograf din această țară, scrie „The Gu-
ardian”. Rusia se confruntă cu valul patru 
al pandemiei de coronavirus.

Populația naturală a Rusiei, calculată pe 
baza nașterilor și deceselor înregistrate, 
fără a pune în ecuație migrația, a scăzut cu 
997.000 de oameni între octombrie 2020 
și septembrie 2021, a arătat Alexei Rakșa, 
un specialist demograf independent, care 
a studiat cifre oficiale guvernamentale, 
scrie digi24.ro.

Rusia este una dintre țările cel mai 
puternic lovite de pandemie, raportând 
cel puțin 660.000 de „decese în exces” 
de la începutul lui 2020, potrivit datelor 

guvernamentale (decesele în exces repre-
zintă o măsură care compară decesele din 
orice cauză dintr-o perioadă cu decesele 
înregistrate în același interval înaintea 
pandemiei și este considerată de demo-
grafi o bună metodă de calcul al vieților 
pierdute din cauza Covid, potrivit The 
Moscow Times).

Raportări anterioare ale guvernului de 
la Moscova au arătat că declinul demo-
grafic din 2020 a fost de 11 ori mai mare 
decât cel înregistrat în 2019.

„E simplu, decesele provocate de Covid 
sunt principala cauză a declinului demo-
grafic. Ceilalți factori sunt neschimbați”, 
a declarat Alexei Rakșa.

El a arătat că rata nașterilor nu a scăzut 
anul trecut, ceea ce indică faptul că decli-
nul este cauzat de creșterea ratei deceselor.

În ciuda vaccinurilor disponibile, Ru-
sia a înregistrat miercuri un nou record 
de decese din cauza Covid. Rușii rămân 
sceptici la vaccinurile produse de țara lor 
și doar o treime din populație este complet 
vaccinată.

Potrivit lui Rakșa, declinul demografic 
actual poate fi comparat cu cel înregistrat 
în intervalul iulie 1999 – iunie 2000, când 
populația Rusiei a scăzut cu 983.000 de 
oameni, după un deceniu de instabilita-
te economică, lucru care a condus la o 
prăbușire a ratei nașterilor și la scăderea 
speranței de viață.

Populația totală a Rusiei, de 145 de 
milioane de oameni, este mai mică decât 
era când a venit Vladimir Putin la putere, 
în 2000.

Kremlinul a încercat mai multe poli-

tici de creștere a natalității de-a lungul 
anilor, inclusiv prin scheme care ofereau 
plăți generoase familiilor cu mai mult de 
doi copii.

În ciuda eforturilor, un raport din 2019 
arată că populația Rusiei ar putea scădea 
cu mai mult de 12 milioane de oameni 
până în 2035.

Criticii Kremlinului afirmă că guvernul 
folosește criza demografică pentru a justi-
fica politica împotriva comunității LGBT, 
precum și interzicerea „propagandei gay” 
și a adopției de către cuplurile de același 
sex, în efortul de a promova așa-numitele 
valori ale familiei tradiționale, mai arată 
„Guardian”.

radiochisinau.md

Dezastru demografic în Rusia

„În acest moment, ne confruntăm cu veșnica problemă cheie: 
ce-i de făcut? Nimic nu e de făcut. Trebuie să așteptăm apariția, 
în Ucraina, a unei conduceri raționale care nu ar urmări o con-
fruntare totală cu Rusia, la limita declanșării unui război, nu ar 
organiza forumuri anapoda, de tipul „Platforma Crimeea”, create 
pentru tembelizarea populației ucrainene și fortificarea propriilor 

poziții înainte de alegeri, ci pentru edificarea unor relații juste și 
reciproc avantajoase cu Rusia.” 

Dmitri Medvedev, 
vicepreședinte al Consiliului de Securitate al FR

https://www.kommersant.ru/doc/5028300
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Cine este judecătorul care a fost forțat să decidă împotriva RISE Moldova și ce urmează

Magistratul Victor Sandu de la 
Judecătoria Chișinău, sediul 
Ciocana, este cel care a pronunțat 
în prima instanță decizia împotriva 

RISE Moldova și a jurnalistului de investigație 
Iurie Sanduța (foto), în cazul anchetei cu privire 
la finanțarea ilegală a PSRM din Federația 
Rusă, prin intermediul unui offshore din 
Bahamas. În legătură cu această hotărâre, luată 
la cererea socialiștilor lui Igor Dodon și firmei 
afiliate acestora – „Exclusiv Media” – CtEDO a 
condamnat la începutul acestei săptămâni R. 
Moldova pentru încălcarea dreptului la libera 
exprimare. 

munca. În final, ar trebui să-și 
facă treaba, să continue munca, 
să găsească o soluție, pentru că 
nu e un caz oarecare, e unul de 
maxim interes public. E vorba 
despre un partid important din 
R. Moldova, care se presupune că 
a fost finanțat din surse externe”, 
accentuează Iurie Sanduța. 

În legătură cu judecătorul Vic-
tor Sandu, redacția „Gazetei de 
Chișinău” a încercat să găsească 
un număr de telefon la care să-i 
ceară un comentariu, dar fără 
succes.

Conform datelor de pe portalul 
Magistrat.md, însă, acesta a deve-
nit judecător în februarie 2015, cu 
doar doi ani înainte de a pronunța 
decizia împotriva lui Iurie San-
duța și RISE Moldova. În iunie 
2020, Victor Sandu a fost numit 
în funcția de judecător până la 
atingerea plafonului de vârstă, 
printr-un decret al fostului preșe-
dinte, Igor Dodon. Victor Sandu 
a încercat să facă carieră, înscri-
indu-se la începutul lui martie 
2021 în lista candidaților pentru 
funcția de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM). 
Concursul, care urma să se des-
fășoare la sfârșitul lunii martie, 
a fost reprogramat, în baza unor 

Vaha Agaev. Director adjunct al 
companiei de la acea vreme era 
Evgheny Kheyman. El susține că, 
din acești bani, cu aproximativ 10 
milioane de euro, firma a cum-
părat, în 2015, licența de emisie 
pentru postul de televiziune NTV 
Moldova, care folosește aceeași 
marcă comercială cu postul ru-
sesc NTV, și dreptul la utilizarea 
mărcii ziarului rusesc „Argumentî 
i Factî”. După încheierea tran-
zacției, offshore-ul ar transmis 
aceste bunuri companiei „Exclu-
siv Media”, fondată de deputatul 
PSRM, Corneliu Furculiță. 

Implicarea acestor persoane în 
„Afacerea Bahamas” este confir-
mată de Iurie Sanduța, prin inter-
mediul documentelor analizate 
în cadrul anchetei de acum cinci 
ani, precum și de alte surse ale 
redacției „Gazetei de Chișinău”.

Menționăm, în acest context, 
că CNA a inițiat încă din iulie 
2016 un dosar penal în cazul fi-
nanțării ilegale a PSRM din Ru-
sia. În 2019, fostul șef al Procura-
turii Anticorupție, Viorel Morari, 
a retras dosarul de la CNA, afir-
mând ulterior că a făcut-o pen-
tru a conecta acest dosar la cazul 
„Kuliok” – înregistrarea video în 
care fostul lider al PDM, Vladimir 
Plahotniuc, și unul dintre acoli-
ții acestuia, Serghei Iaralov, îi 
transmit lui Igor Dodon o pungă 
în care se presupune că ar fi fost 
bani. După ce PSRM a rupt alian-
ța cu Blocul ACUM, în noiembrie 
2019, „dosarul Bahamas”, a fost 
trecut pe linie moartă, deși pro-
curorul general, acum suspendat 
și în arest la domiciliu, Alexan-
dr Stoianoglo, dădea asigurări 
că la el se lucrează. „Asta poate 
dura și o lună, dar poate dura 
și un an. Au fost audiați și trei 
deputați din parlament: Corneliu 
Furculiță, Vladimir Odnostalco și 
Vasile Bolea”, declara Stoianoglo 
în toamna anului trecut. 

Valeriu CAȚER

modificări legislative, urmând 
să se desfășoare în decembrie, 
cu o nouă listă de candidați, în 
care judecătorul Victor Sandu nu 
mai apare. Totodată, el s-a făcut 
cunoscut cu câteva interpelări la 
Curtea Constituțională.

Între timp, presa de la Chiși-
nău a făcut cunoscute noi detalii 
în „Dosarul Bahamas” – o schemă 
prin intermediul căreia au fost 
finanțate campania electorală a 
lui Igor Dodon la prezidenția-
lele din 2016 și activitatea unor 
televiziuni afiliate socialiștilor. 

Astfel, la sfârșitul lunii sep-
tembrie, portalul Anticorupție.
md a dezvăluit că persoana care 
a administrat firma Westerby 
Limited din Bahamas, în 2016, 
când a sponsorizat PSRM, a fost 
Evgheny Kheyman, un cetățean 
rus de origine cecenă.  În perioa-
da decembrie 2016 – noiembrie 
2017, acesta a deținut funcția de 
administrator al Întreprinderii 
cu Capital Străin, Natur Bravo. 
Kheyman a fost urmărit penal 
pentru delapidarea averii străi-
ne în baza unui denunț depus de 
succesorul său, Mukhmad Galaev, 
și condamnat cu executare. După 
preluarea guvernării de către 
socialiști, în noiembrie 2019, și 
numirea lui Alexandr Stoianoglo 
în funcția de procuror general, 
sentința în privința lui Kheyman 
a fost anulată, iar pe numele de-
nunțătorului și al procurorului 
care a gestionat dosarul au fost 
pornite dosare pentru escrocherie 
și abuz în serviciu.  

După aceasta, Kheyman a apă-
rut la Jurnal TV, unde spune că 
PSRM și ex-președintele Igor 
Dodon ar fi primit 17 milioane 
de euro pentru campaniile elec-
torale din 2015 și 2016. 

Ca intermediar ar fi servit 
tocmai Westerby Limited, care 
aparținea fostului deputat comu-
nist al Dumei de Stat a Rusiei, 
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Taxele „benevole”, 
tot mai forțate

Fenomenul colectării diferitor taxe în 
școlile și grădinițele din Republica 
Moldova nu este o noutate, iar de la an 
la an, acestea devin tot mai mari și se 

colectează prin constrângere, se plâng mulți 
părinți. Fundația liceului, gimnaziului sau a 
grădiniței este o taxă lunară „benevolă”, de la 50 
la 280 de lei, pe care mulți dintre părinți o plătesc 
mai mult obligați de teama consecințelor care se 
pot răsfrânge asupra copiilor. 

În unele licee, diriginții demisi-
onează în caz că părinții refuză să 
plătească această fundație, astfel 
sunt pedepsiți de către manage-
rii instituțiilor. Centrul Național 
Anticorupție a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că 99 la sută 
din plângerile părinților privind 
fenomenul corupției în instituțiile 
de învățământ sunt anonime. Unii 
directori de licee refuză să discute 
la telefon despre aceste taxe, iar 
Ministerul Educației, solicitat 
pentru o reacție, a menționat că 
are la dispoziție 30 de zile pentru 
a răspunde.

Majoritatea părinților ne spun 
că prima ședință la început de an 
școlar începe cu scrierea cererii de 
aderare benevolă la asociația in-
stituției de învățământ, prin care 
aceștia vor dona lunar sume care 
încep de la 50 de lei și pot ajunge 
până la 280 de lei. Cei care nu 
doresc să adere sunt intimidați 
prin diferite metode de către unii 
membri ai comitetului de părinți 
sau chiar de managerii liceului.

„La Liceul Teoretic „Ginta 
Latină” se colectează 100 de lei 
lunar timp de un an calendaristic. 
Suntem singura clasă din liceu 
care ne-am opus colectării acestei 
sume. Din acest motiv profesoara 
a părăsit clasa noastră și și-a luat 
alta clasă de 1-a, nouă ne-au dat 
un tânăr specialist. În așa mod 
am fost pedepsiți de directoare”, 
ne spune un părinte care a solici-
tat să rămână anonim, ca și mulți 
alții, de teama consecințelor.

„Pentru un an de studii la LT 
„Ginta Latină” fundația este de 
1200 lei, plus, suplimentar, ceea 
ce se cere pentru reparație, bănci. 
Fără cadourile de sărbători”, 
menționează un alt părinte.

Bugetul Liceului „Ginta Lati-
nă” pentru anul 2021, conform si-
te-ului primăriei, este de peste 14,5 
milioane de lei, plus 1.200 de lei 

anual – fundația instituției pe care 
majoritatea părinților o plătesc. 

Site-ul primăriei ne arată că 
instituțiile de învățământ își dau 
lunar darea de seamă pentru exe-
cutarea bugetului, ceea ce este mai 
greu de identificat decât executa-
rea bugetului pentru întregul an 
calendaristic.

Site-ul scoalamea.md ne arată 
că, în 2015, bugetul aceluiași li-
ceu constituia 13.840.000, bani 
alocați din bugetul de stat. Sursa 
demonstrează că bugetul a fost 
executat în volum de 93%, asta ar 
însemna că circa 1 milion de lei 
din banii publici nu a fost utilizat. 

Am încercat să discutăm cu di-
rectoarea LT „Ginta Latină”, Nina 
Juc, care ne-a declarat extrem de 
supărată următoarele: „Dar ce 
vă trebuim noi? Iar doriți să ne 
blamați? Toate bune și frumoase, 
atât”, a menționat Juc.

„Prin telefon nu dau 
niciun interviu”

La LT „Mihai Eminescu”, fun-
dația instituției se plătește tot 
anul, chiar și pe perioada vacanței 
de vară, ne spun părinții.

„La liceu achitam 175, apoi 
200 de lei, pe perioada verii 60 
de lei plus 10-20 lei pentru sta-
dion, la care timp de opt ani nu 
s-a făcut nimic absolut. Ultimul 
an de școală m-am opus să achit 
și directorul ne-a făcut probleme 
foarte mari”, ne spune un părinte 
de la acest liceu.

Pentru 2021, bugetul acestui 
liceu este de 10.400.000 de lei, 
bani alocați din bugetul statului. 
Site-ul scoala.md ne arată că, în 
2015, bugetul LT „Mihai Emi-
nescu” era de 10.840.000 de lei, 
iar acesta a fost executat în pro-
porție de 88%.

Din cauza pandemiei Covid-19 
și a restricțiilor impuse de către 
CNESP, în situația când persoane-
lor străine nu li se permite accesul 
în instituțiile de învățământ, l-am 
solicitat telefonic pe managerul 
instituției, Mihai Danu, pentru 
a comenta cele expuse mai sus, 
acesta ne-a comunicat că: „Prin 
telefon nu dau niciun interviu”. 

La Liceul Teoretic „Dante Ali-
ghieri”, părinții spun că plătesc 
lunar 200 de lei – fundația in-
stituției.

Și la Ungheni părinții achită 
taxe similare.

„La noi în scoală, în Ungheni, 
se dau 180 de lei – în fondul cla-
sei, 280 de lei – în fondul școlii, 
60 de lei – servitoarea, 30 de lei, 
plus aducem produse de igienă 
pentru un an (4 tuburi de hârtie 
igienică, săpun lichid – 1 l, șer-
vețele umede, șervețele uscate!). 
Mai cumpărăm jaluzele, bănci, 
dulapuri, printer, dăm bani pen-
tru reparație, tablă, set de hârtie 
A4”, menționează părintele.

„După două postări despre 
liceul din Cricova, nu se 
mai colectează deloc taxe”

Victoria Griza a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că la liceul 
din orășelul Cricova de un an nu 
se mai colectează bani în plic. 

„Sunt încă multe instituții de 
învățământ (grădinițe, școli) 
unde fundația se achită cu bani 
cash, adică un părinte strânge 
și scrie într-un caiet. Anume 
că nu este cont bancar. După 
două postări deschise despre 
cum se strâng bani fără factu-
ră în fondul clasei, nu se mai 
colectează deloc taxe, deja de un 
an, și, straniu lucru, cum ajung 
și foi A4, și detergent, și săpun, 
și hârtie igienică. În liceul din 
Cricova. Și apropo, bugetul este 
destul de generos, cam 10 mili-
oane la 685 de copii”, ne spune 
Victoria.

Unii părinți susțin că nici Li-
ceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  
nu are fondul școlii, dar aceștia 
colectează câte 50 de lei pentru 
necesitățile clasei.

La CNA, 99% din plângerile 
legate de taxele ilegale 
sunt anonime

După cum ați observat majori-

tatea părinților care ne-au relatat 
despre taxele ilegale din școli au 
insistat să rămână anonimi. La fel 
și plângerile pe care mulți dintre 
aceștia le depun la organele com-
petente în lupta cu corupția sunt 
anonime. 

„În prezent, CNA-ul nu ține o 
evidență a petițiilor în domeniul 
educației, dar menționez că 99% 
din plângerile depuse sunt anoni-
me”, menționează ofițera de presă 
a CNA, Angela Starinschi.

Aceasta ne-a comunicat că 
toate plângerile, conform unui 
acord cu Ministerul Educației, 
se remit ministerului de resort 
pentru a lua atitudine. Acesta la 
rândul său poate doar pedepsi 
disciplinar pentru astfel de acte 
de corupție.

Ministerul Educației și-a pro-
pus un plan sectorial anticorupție 
în domeniul educației pentru anii 
2018-2020 care se axează pe patru 
priorități:

 excluderea (diminuarea) 
fenomenului colectării plăților 
informale în instituțiile de învă-
țământ;

 gestionarea eficientă și trans-
parentă a banilor publici în insti-
tuțiile de învățământ;

 reducerea incidenței fraudei 
academice; precum și

monitorizarea aplicării Codu-
lui de etică al cadrului didactic 
și pregătirea cadrelor didactice 
pentru promovarea educației de 
integritate și anticorupție.

Marți, 5 octombrie, am trans-
mis o solicitare de informație 
Ministerului Educației, referitor 
la fenomenul colectării taxelor 
„benevole” în instituțiile de în-
vățământ, însă insistând pentru a 
primi un răspuns, luni, 11 octom-
brie, serviciul relații cu mass-me-
dia ne-a comunicat că ministerul 
are la dispoziție 30 de zile pentru 
a oferi un răspuns. 

Rapoartele CC 
pentru 2019-2020 
demonstrează multe
nereguli admise 
de MECC 

În anul 2019, prin procedurile 
de achiziții publice, au fost atri-
buite 159 de contracte în valoare 
totală de 753,1 mil. lei, față de 
412 contracte în valoare totală de 
920,9 mil. lei, raportate în anul 
2018. La 01.12.2020 valoarea 
contractelor atribuite au con-
stituit 458,1 mil. lei sau 61% din 
indicele anului 2019, ca urmare 
a majorării pragurilor și exclude-
rii din procesul competițional a 
achizițiilor de valoare mică.

Potrivit raportului, în subor-
dinea MECC se aflau circa 200 
de instituții, dintre care 88 de 
instituții finanțate din buget, 
care în anul 2020 au efectuat 
cheltuieli de casă în valoare de 
2,46 miliarde de lei, iar cheltu-
ieli efective în valoare de 2,61 
mld. lei. De asemenea, în sub-
ordinea MECC erau cel puțin 113 
entități la autogestiune, care au 
primit mijloace bugetare prin 
subsidii sau comandă de stat. 
Conform constatărilor de audit, 
87 de instituții bugetare, con-
form bugetului precizat, aveau 
planificate procurări în valoare 
de 640,48 milioane de lei și, re-
spectiv, 602,32 milioane de lei. 
Dintre acestea, doar 25 de enti-
tăți au elaborat planul de achi-
ziții pentru anul 2020 în valoare 
totală de 61,18 milioane de lei 
sau doar pentru 10,2% din pro-
curările precizate. De asemenea, 
din 106 instituții la autogestiu-
ne active din subordinea MECC, 
doar 29 de entități au elaborat 
planul de achiziții pentru anul 
2020, în valoare de 108,3 mil. lei 
din totalul procurărilor de circa 
654,7 mil. lei.

În unele licee, diriginții sunt siliți să demisioneze din cauza că părinții refuză să plătească pentru fundație

Carolina CHIRILESCU
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Judecătorul Ion Chirtoacă: „Atât timp cât vom admite 
ca automobile de lux să fie înregistrate la valoarea de 
10-15 mii de lei, responsabilitatea și rușinea este a 
autorităților de stat pentru că acceptă acest fals vădit”

Legislația cu privire la Autoritatea 
Națională de Integritate trebuie 
modificată odată cu normele ce vizează 
și activitatea altor instituții de stat, care 

permit înregistrarea unor bunuri la prețuri 
derizorii, a subliniat judecătorul Ion Chirtoacă, 
într-un interviu pentru MoldovaCurata.md. 
El a atras atenția asupra mai multor lacune 
în proiectul de lege, votat în două lecturi de 
Parlament, care ar putea atrage condamnarea 
Republicii Moldova la CEDO sau ar putea 
fi declarate neconstituționale, deoarece ar 
contraveni Legii Supreme. 

- Domnule Chirtoacă, dis-
cutăm pe marginea pro-
iectului de lege referitor 
la activitatea ANI (n.red.: 
proiectul a fost votat în a 
doua lectură la 7 octombrie 
2021, după înregistrarea 
interviului). Discutăm cu 
dumneavoastră în calitate 
de judecător, dar și în cali-
tate de expert în domeniul 
constituționalist și al inte-
grității instituționale. Am 
văzut mai multe opinii cri-
tice la adresa acestui pro-
iect. Ce momente credeți 
că sunt mai problematice 
în acest proiect?
Vreau să fac unele precizări de 

ordin introductiv. Țin să mențio-
nez că anumite modificări la Legea 
132 din 2016 cu privire la activi-
tatea ANI se impuneau, pentru că 
aproape 5 ani această instituție nu 
a activat la așteptările societății, 
pentru că, la fel ca multe instituții 
ale statului, ANI se bucură de o 
încredere joasă din partea popu-
lației. De aceea, proiectul de Lege 
169, care vine să completeze Legea 
132, aduce modificări și schimbă în 
totalitatea legea cu privire la ANI. 
Consider că unele propuneri de 
modificare sunt foarte oportune și 
necesare pentru ca această insti-
tuție să fie mai eficientă, dar alte 
modificări trezesc critici, pentru 
că noi ne dorim o lege care să 
funcționeze și să fie aplicabilă, 
cu garantarea tuturor drepturi-
lor și libertăților subiecților care 
urmează să fie investigați de ANI. 
Eu consider că proiectul de lege 
ar trebui republicat în întregime, 
pentru că, după conținutul și na-
tura modificărilor, s-ar impune 
republicarea legii, pentru că sunt 
prea multe modificări conceptuale 
și substanțiale.

Un alt aspect pe care vreau să-l 
subliniez este faptul că prin aces-
te modificări se acordă o serie de 
drepturi inspectorilor de integrita-
te. Din punctul meu de vedere, este 
ok, dar aceste drepturi ar trebui 
contrabalansate cu obligații. De 
exemplu, în prezent inspectorul 
de integritate poate să refuze ini-
țierea unui control, la depunerea 
unei sesizări, iar persoana care a 
sesizat ANI nu poate contesta acest 
refuz. Eu consider că acest drept 
al inspectorului de integritate ar 
trebui să fie contrabalansat cu po-
sibilitatea pentru persoana care 
a sesizat ANI să poată contesta 
acest refuz. În Codul administra-

tiv se stipulează că persoană care 
contestă un act trebuie să invoce 
un drept vătămat. În cazul unor 
cetățeni de bună credință care se-
sizează ANI referitor la o persoană 
față de care există suspiciuni că 
are bogății nejustificate, cărora 
li se refuză inițierea controlului, 
această persoană nu are dreptul 
să conteste acest refuz, pentru că 
un drept efectiv al ei nu este lezat, 
poate să fie lezat doar interesul pu-
blic. De aceea, consider că ar trebui 
să fie un mecanism de contestare 
a refuzului de a iniția controlul. 
Proiectul de lege nu prevede acest 
lucru și eu am vorbit despre asta și 
în cadrul dezbaterilor organizate 
la Parlament.

O altă chestiune care ar trebui 
ajustată este faptul că articolul 33 
al proiectului de lege propune li-
mitarea perioadei în care se poate 
efectua controlul de către inspec-
torul de integritate. Se operează 
cu două termene – de până la un 
an și de până la 18 luni, în situații 
când e necesară prelungirea. Dacă 
perioada de un an de efectuare a 
controlului este potrivită, pre-
lungirea cu încă 6 luni este prea 
mare. Ar trebui ca inspectorul de 
integritate să poată veni cu deme-
rsuri de prelungire a controlului o 
dată la 30 de zile. Acest fapt îi va 
responsabiliza pe inspectorii de in-
tegritate să acționeze mai prompt. 
Este necesară celeritatea în aceste 
proceduri, pentru că dacă noi le 
întindem la nesfârșit, riscăm să 
nu mai producă efecte palpabile. 
Trebuie de acționat prompt, pentru 
că persoanele investigate pot în-
străina bunurile și apar mai mulți 
factori ce pot să perturbe derularea 
procedurilor.

- Adică, este necesară sta-
bilirea unui termen, pentru 
că în prezent nici nu există, 
iar prelungirea lui nu tre-
buie să se facă automat cu 
6 luni, dar o dată la 30 de 
zile? Dar – maxim, până la 
6 luni.
Da, si orice prelungire trebuie 

motivată. Acest lucru îl va motiva 
pe inspectorul de integritate. Când 
avem termene, noi încercăm să ne 
încadrăm în ele.

Un alt aspect este faptul că, la 
efectuarea controlului, ANI are o 
metodologie internă care nu este 
făcută publică. Din practica judi-
ciară cunosc că instanțele de jude-
cată solicită această metodologie. 
Eu consider că ea ar trebui să fie 

făcută publică. Este de uz intern, 
dar nu văd o problemă să fie publi-
că, fapt ce va crește transparența 
acestei instituții.

- Dar nu riscă să-și dezvă-
luie toate instrumentele, 
pe care poate nu ar trebui 
să le cunoască cei supuși 
controlului?
Legea spune că inspectorul de 

integritate are dreptul să solicite 
informații de la toate instituțiile 
statului. Nu vorbim aici de măsuri 
speciale de investigație, inspecto-
rul nu are asemenea atribuții, de 
aceea caracterul secret nu există.  
Dimpotrivă, va crește nivelul de 
transparență, pentru că ceea ce 
nu se cunoaște, trezește dubii. În 
instanța de judecată, la cerere, 
această metodologie oricum este 
prezentată.

De asemenea, modificările pro-
puse îi oferă inspectorului de in-
tegritate autoritate de jurisdicție, 
ceea ce, din punctul meu de vedere, 
este o încălcare, este o depășire 
și riscăm să ne lovim de normele 
constituționale. Avem articolul 
23 și articolul 54 din Constituția 
Republicii Moldova. Singura au-
toritate de jurisdicție este instanța 
de judecată. Vă dau un exemplu: se 
propune ca inspectorul de integri-
tate să poată propune conducerii 
organizației publice sau autorității 
responsabile de numirea în funcție 
pentru a fi declanșată procedura 
disciplinară și pentru aplicarea 
sancțiunii sub formă de avertis-
ment sau de încetare a mandatului. 
Aici nu sunt clare criteriile după 
care trebuie să se ghideze inspec-
torul de integritate și acest fapt îi 
poate acorda o marjă prea largă. 
Inspectorul de integritate este om 
și are tendința de a abuza. Acest 
lucru contravine  articolului  23 
din Constituție care spune că fie-
care persoană trebuie să cunoască 
întinderea drepturilor sale.

Se mai propune ca persoana 
în privința căreia se efectuează 
controlul să prezinte în termen 
de până la 15 zile documentele și 
infomația solicitată de inspector, 

în caz contrar, se va considera că 
suspiciunea inspectorului de inte-
gritate este una întemeiată, ceea 
ce contravine Convenției Europe-
ne a Drepturilor Omului,  Articol 
6, care spune că nicio persoană 
nu este obligată să-și dovedească 
nevinovăția. Aici este o proble-
mă-cheie care s-ar putea solda cu 
condamnări la CEDO. De aseme-
nea, proiectul propune ca în cadrul 
procedurii de control inspectorul 
să propună aplicarea sechestrului 
pe anumite bunuri. Vreau să men-
ționez că singura autoritate care 
poate pune sechestru pe bunurile 
persoanei este instanța de jude-
cată, iar până la proba contrarie, 
toate bunurile se prezumă a fi do-
bândite legal. Această posibilitate 
oferită inspectorului de integritate 
contravine articolului 46 din Con-
stituția Republicii Moldova, deoa-
rece caracterul licit al bunurilor 
se prezumă. De aceea consider că 
această măsură asiguratorie trebu-
ie aplicată doar prin intermediul 
instanțelor de judecată. 

Totodată, dacă se constată că 
actul de constatare este declarat 
nul de instanțele de judecată, ar 
trebui introdus un mecanism pro-
cesual de tragere la răspundere a 
inspectorului de integritate. Avem 
legea cu privire la recuperarea pre-
judiciului cauzat de organul de ur-
mărire penală și ar trebui făcută 
o paralelă cu acest mecanism din 
procedura penală, pentru că tre-
buie să existe un remediu efectiv 
împotriva abuzurilor. Prin natura 
drepturilor pe care vine să le ofe-
re acest proiect inspectorilor de 
integritate, ei se asimilează unei 
autorități similare cu procuratura 
sau instanța de judecată, pentru 
că acestora li se oferă dreptul de 
a acumula probe și de a da soluții 
- este o îmbinare între organele de 
urmărire penală si instanțele de 
judecată. În România au existat 
asemenea reglementări, care, prin 
decizia 415 din 14 aprilie 2010, au 
fost declarate neconstituționale. 
Deci, există riscul ca aceste norme 
să fie declarate neconstituționale și 
la noi, deoarece calitatea de organ 

de urmărire penală și de instanță 
de judecată nu poate să fie întru-
nită de una și aceeași persoană.

- Dar dacă  inspectorii ar fi 
sancționați pentru actele 
de constatare, acest fapt nu 
le-ar restrânge libertatea 
de a acționa? Ei nu vor mai 
dori să  întocmească acte 
de constatare. 
Eu cred că îi va responsabiliza. 

Răspunderea ar trebui să intervi-
nă atunci când există rea credință 
dovedită. Mecanismul ar trebui 
ajustat, dar cu siguranță ar trebui 
introdus. Când nu porți răspunde-
re pentru acțiunile tale, ai tendința 
să abuzezi, e firesc ca omul să aibă 
această tendință. Eu nu vreau ca 
peste câțiva ani această instituție 
să nu se bucure de respect în socie-
tate, de aceea trebuie să  contraba-
lansăm drepturile cu obligații.  Eu 
sunt de acord că unele propuneri 
vin să îmbunătățească cadrul nor-
mativ, să dea posibilitatea acestei 
instituții să fie mai eficientă.  De-
oarece noi vedem prin oraș mașini 
de sute de mii de euro, care sunt 
declarate la valoarea de 10-20 de 
mii de lei, ceea ce e  absurd.

În ceea ce privește practica in-
spectorilor de integritate, consider 
că ar fi cazul ca, după modelul Cur-
ții Supreme de Justiție care emite 
recomandări pentru instanțe sau 
hotărâri explicative, ar fi cazul ca 
și Consiliul de Integritate să emi-
tă  recomandări de uniformizare a 
practicii. Să nu fie obligatorii pen-
tru inspectorii de integritate,  dar 
cu titlul de recomandare. Acest lu-
cru ar unifica practica ANI. Ar fi un 
lucru oportun, deoarece s-ar eli-
mina situațiile de refuz la pornirea 
controlului în mod abuziv, precum 
și situațiile de control nejustificat. 
În primul rând, această institu-
ție trebuie să vină cu exemple de 
uniformizare a practicii interne, 
ceea ce va spori încrederea în ANI, 
altfel vor fi cazuri când în situații 
identice se vor adopta soluții dife-
rite, ce vor trezi dubii și suspiciuni 
față de inspectorii de integritate, 
de care depinde imaginea acestei 
instituții. Eu consider că  trebuie 
să avem încredere în ANI, să fim 
siguri că este o instituție corectă, 
care nu admite în funcții persoane 
care nu pot să-și justifice averea, 
dar, pe de altă parte, să nu apară 
victime ale inspectorilor de inte-
gritate, pe motiv că  cineva este o 
persoană incomodă și se dorește 
înlăturarea ei din serviciu.

Autorii legii văd doar efectele 
pozitive, eu susțin că va produce și 
efecte pozitive, dar nu pot închide 
ochii la unele propuneri ce trezesc 
dubii rezonabile referitoare la ac-
tivitatea acestei instituții.

Natalia ZAHARESCU

Acest material apare cu suportul 
Fundației Soros Moldova. 

Fundația nu intervine în politica 
editorială a redacției.

(citiți continuarea interviului pe 
site-ul gazetadechisinau.md)
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Ion CHIȘLEA 

În așteptarea 
furtunii perfecte

Furtună perfectă, astfel a calificat expertul 
economic Veaceslav Ioniță (foto) situația 
pe piața monetară, dar și acumularea de 
alți factori ce sunt de natură să conducă la 

o inflație de peste două cifre. 

E C O N O M I E

În primul rând, contextul in-
ternațional este favorabil unei 
creșteri însemnate a prețurilor 
la nivel global. Statisticile Orga-
nizației pentru Agricultură și Ali-
mentație a Națiunilor Unite arată 
în fiecare lună creșteri însemnate 
ale alimentelor la nivel mondial, 
legate de creșterea cererii, dar și 
de schimbările climatice, care au 
provocat reducerea recoltelor în 
mai multe părți ale lumii (deși 
în zona noastră am avut condiții 
prielnice).  Pe de altă parte, pe 
fundalul sporirii activității eco-
nomice în întreaga lume după 
reducerile drastice de anul tre-
cut în condițiile pandemiei, cresc 
fulminant prețurile la produsele 
petroliere și cele la gazul natural. 
Ultimele au ajuns la un nivel fără 
precedent și există mari temeri că 
aici ar fi pus gaz pe foc și Rusia în 
calitate de cel mai mare producă-
tor mondial de gaze prin limitarea 
exporturilor pe piața europeană, 
unde cererea este mult mai mare 
decât oferta în acest moment.  

Totodată, a crescut prețul 
transportului maritim din cauza 
căruia pe unele piețe se vorbeș-
te de o insuficiență a anumitor 
produse. 

Creditarea de consum 
a explodat

Pe plan intern,  după o scădere 
puternică în anul 2020 pe fundalul 
restricțiilor legate de Pandemia de 
COVID, în prezent avem o crește-
re și mai puternică a consumului, 
care duce la creșterea prețurilor. 
De la începutul anului importu-
rile au crescut cu 1,2 miliarde de 
dolari și vor crește în continuare, 
ajungând la finele anului a fi cu 
un miliard și jumătate de dolari 
mai mari față de anul trecut. Dacă 
anul trecut, în vară, importurile, 
în valoare anuală, erau de 5,4 
miliarde de dolari, acum suntem 
la 6,3 miliarde de dolari și până 
la sfârșitul anului ne vom putea 
apropia de șapte miliarde.

„Această creștere, mai mare de 
25 de miliarde de lei este condițio-
nată de doi factori. Pe de o parte, 
crește prețul la resursele energe-
tice. Anul trecut am plătit pentru 
importul resurselor energetice mai 
puțin de 600 de milioane de dolari, 
fiind înregistrat cel mai mic volum 

din ultimii 15 ani. În acest an, vom 
plăti cel puțin 900 de milioane de 
dolari, iar acest fapt influențează 
consumul și creșterea prețurilor”, 
a declarat analistul.

Un factor care a determinat 
dramatic creșterea prețurilor pe 
plan intern îl reprezintă spori-
rea fără precedent a creditelor 
noi contractate de populație, în 
special pentru consum. Grație 
celei mai mici rate a dobânzii 
percepută de bănci, în acest an, 
moldovenii împrumută de la bănci 
circa un miliard și jumătate de 

lei pe lună. Volumul creditelor 
noi ar putea ajunge la circa 25 de 
miliarde de lei. Dintre acestea 18 
miliarde de lei vor trebui întorși 
pentru creditele vechi, însă șapte 
miliarde ajung în consum, sporind 
cererea. Iar, din câte știm, o cerere 
în creștere și o ofertă insuficientă 
conduce la creșterea prețurilor. 

În plus, după doisprezece ani 
de cădere avem și o creștere fără 
precedent, de peste 20%, a pre-
țurilor la imobile în municipiul 
Chișinău. 

Totodată, în acest an, remiten-
țele vor atinge în anul curent ma-
xima istorică și vor depăși nivelul 
de 1,7 miliarde de dolari,  care tot 
merg în consum, deci sporesc ce-
rerea și exercită o presiune asupra 
prețurilor.

Ioniță a amintit că sporirea 
veniturilor moldovenilor nu se 
transformă în investiții și sporirea 
producției autohtone. Creșterea 
veniturilor se reflectă în creșterea 
importurilor pentru consum, și nu 
în creșterea de producție. Majoră-
rile de salarii, de pensii, remitențe-
le, creditele luate de la bănci și de 
la organizațiile de microfinanțare, 
toate ajung în consum. Și așa cum 
în Republica Moldova se produce 
foarte puțin, această cerere sporită 
duce la creșterea importurilor. 

Partea bună, cresc 
veniturile din TVA

În toată chestia asta este și un 

lucru pozitiv, or importurile sunt 
taxate la vamă și astfel avem o 
creștere a veniturilor la buget.  

În acest an Bugetul Public 
Național va încasa din TVA cu 
aproape 4,5 miliarde de lei mai 
mult decât anul trecut. În primele 
opt luni ale anului, au fost deja 
încasări din TVA de 3,6 miliar-
de de lei, cu 29% mai mult decât 
anul trecut. 

„Guvernul în acest an o să ia 
cinci miliarde de lei în plus din 
TVA, deoarece moldovenii au de-
cis să cheltuie cu 35 de miliarde de 
lei mai mult decât au cheltuit anul 
trecut”, a declarat economistul. 

În opinia lui Veaceslav Ioniță, 
autoritățile statului, în această 
furtună „perfectă” legată de creș-
terea prețurilor, au de realizat trei 
lucruri:

Politica monetară 
a BNM este suficient 
de fermă? 

Banca Națională, care a con-
statat deja că împrumuturile și 
consumul populației sunt mai 
mari decât a trebuit, iar, pentru 
a descuraja acest lucru, a treia 
oară în acest an a majorat rata 
de bază. Rata de bază este prin-
cipalul instrument de politică 
monetară a BNM. Atunci când 
creditarea este prea mare și in-
tră prea mulți bani în consum, 
BNM crește rata de bază. Odată 
cu creșterea ei, băncile comer-
ciale majorează rata dobânzii la 
creditele acordate și, odată deve-
nind mai scumpe, cererea pentru 
acestea scade, oamenii iau mai 
puține credite, în consum ajung 
mai puțini bani și presiunea pe 
prețuri scade. Totuși, potrivit mai 
multor analiști financiari, pen-
tru a stăvili creșterea prețului, 
BNM trebuia să fie mai fermă în 
aplicarea acestui instrument. Din 
iulie până în septembrie, inflația 
a crescut de la 3,49% la 6,68%, ie-
șind din coridorul de 5 +- 1.5 p.p, 
stabilit drept obiectiv de Banca 
Națională. Cu toate acestea, în 
cele trei luni rata de bază a cres-
cut cu doar 2,85 puncte procentu-
ale. Inclusiv în septembrie, când 
a devenit clar că inflația îi scapă 
de sub control, BNM a majorat 
rata de bază cu doar 0,85 puncte 
procentuale. 

ANRE nu trebuie 
să admită 
o creștere 
bruscă a tarifelor

A doua instituție a statului care 
trebuie să intervină în perioada 
imediat următoare este Agenția 
Națională pentru Reglementare 
în Energetică (ANRE). Deși legis-
lația nu-i dă prea multe pârghii 
pentru a influența prețurile la 
produsele petroliere, care cresc 
practic în fiecare zi, în cazul gaze-
lor  naturale, energiei electrice și 
al celei termice, Agenția este cea 
care stabilește tariful final pentru 
consumatori. Dat fiind faptul că în 
curând aceste produse energetice 
se vor scumpi substanțial, Ioniță 
spune că ANRE are posibilitatea 
legală să majoreze aceste tarife în 

două etape, sau chiar trei, pentru 
a nu admite o creștere bruscă a 
tarifelor. „ANRE poate opera o 
majorare acum în toamnă, iar 
cealaltă la începutul anului vi-
itor, pentru a diminua efectele 
negative ale creșterii prețurilor, 
care afectează direct populația”, 
a declarat expertul.

Compensații 
de trei miliarde? 

A treia instituție a statului care 
poate interveni pentru a realiza al 
treilea lucru este guvernul, care 
are un singur instrument de in-
tervenție – oferirea de subvenții 
pentru consumul unui anumit vo-
lum de gaze naturale, sau agent 
termic în localitățile cu încălzire 
centralizată.  

De altfel, Guvernul a anunțat 
deja că va oferi compensații, care, 
potrivit unor estimări, ar trebui 
să ajungă la 600 de milioane de 
lei pe lună. Astfel, în cinci luni 
reci, din noiembrie până în mar-
tie, ar fi nevoie de circa trei mi-
liarde de lei. 

Urmează încă să vedem cum 
vor fi negociate prețurile la gaze, 
însă nu există prea multă speranță 
în acest sens. Este însă cert că, 
la doar două luni de la preluarea 
guvernării, Guvernul Gavriliță s-a 
pomenit în centrul unei furtuni 
perfecte, iar șansele de a ieși fără 
pierderi majore din ea sunt tot 
mai mici.  

Expert: Criza 
energetică 
din R. Moldova, 
scenariu 
a două 
companii 
rusești

Ar fi vorba de două companii 
rusești și anume: SA „Gazprom” 
și „Inter RAO”, care controlea-
ză Centrala de la Cuciurgani, 
susține expertul în domeniul 
energetic, Sergiu Tofilat. Potri-
vit lui, cei de la Gazprom ar face 
presiuni asupra guvernării de 
la Chișinău. „Din ceea ce vedem 
noi, de fapt, este un scenariu 
coordonat dintre Gazprom și 
Inter RAO, cei care controlează 
Centrala Termoelectrică Mol-
dovenească.  De la 1 octombrie, 
Centrala a trecut pe cărbune. 
Asta înseamnă că ei, în luna 
septembrie, trebuia să comande 
acest cărbune, să-l aducă, să-l 
depoziteze și să fie pregătiți să 
treacă de la gaz la cărbune. În 
același timp, de la 1 octombrie, 
Gazprom ne-a trecut la prețu-
rile speculative, prețurile spot, 
pe când noi, timp de 14 ani, am 
avut un contract cu prețuri de 
termen lung”, spune expertul.

„Livada 
Moldovei” 
va fi extinsă 
până în luna 
mai 2023

Agenții economici care 
activează în domeniul horticol 
vor putea accesa împrumu-
turi, în condiții avantajoase, 
pentru dezvoltarea afacerilor, 
în urma extinderii Proiectului 
„Livada Moldovei” până la 27 
mai 2023. Guvernul a aprobat 
ratificarea Amendamentului 
nr. 3 la Contractul de Finanțare 
dintre Republica Moldova și 
Banca Europeană de Investiții 
(BEI), semnat la 21 septembrie 
2021, și a Amendamentului la 
Scrisoarea de însoțire asupra 
Contractului de finanțare în ve-
derea implementării Proiectului 
„Livada Moldovei”, semnat la 
31 iulie 2014. Mijloacele finan-
ciare nevalorificate din bugetul 
inițial al proiectului vor putea 
fi utilizate în scopul moderni-
zării sectorului agroalimentar, 
fiind accesate prin operațiuni 
de creditare și leasing. Bugetul 
total pentru implementarea 
Proiectului „Livada Moldovei” 
a constituit 120 de milioane de 
euro, dintre care mai sunt dis-
ponibile 59 de milioane de euro. 
Creditele din cadrul proiectului 
pot fi accesate la o rată a dobân-
zii convenabilă, cu termenul de 
recuperare de maximum 10 ani. 
Valoarea minimă a creditului 
este de 5.000 de euro.
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Această declarație a fost făcută de 
șeful diplomației de la Kremlin în ca-
drul unei reuniuni a șefilor de servicii 
de informații din statele CSI.

„Avem o îngrijorare profundă față 
de caracterul fără precedent al inge-
rințelor Washingtonului și Bruxelle-
sului în procesele interne politice din 
republică. Președintelui acestei țări 
chiar i se interzice să vorbească despre 
tendința de a avea relații normale cu 
Federația Rusă. Sperăm că Chișinăul 
va fi capabil să acționeze de sine stătă-
tor fără sugestii din afară”, a afirmat 
ministrul Afacerilor Externe al Rusiei.

Conferința conducătorilor structuri-
lor de securitate și servicii de informații 
din statele CSI este o structură consti-
tuită în decembrie 2000 și alcătuită 
din șefi ai serviciilor de securitate și 
informații ale statelor care au semnat 
un acord de colaborare în acest sens.

Organizația își desfășoară regulat 
lucrările pe teritoriile statelor membre 
ale conferinței. 

Președinția, fără reacție

Purtătoarea de cuvânt a Preșe-
dinției, Sorina Ștefârță, a declarat că 
șefa statului nu are nicio reacție la 
declarațiile lui Serghei Lavrov și că o 
atare reacție ar trebui să vină, ca de 
obicei, din partea Ministerului Aface-
rilor Externe și Integrării Europene al 
Republicii Moldova (MAEIE).  

Contactat de reporterul „Gazetei de 
Chișinău”, șeful Serviciului de presă 
al MAEIE, Daniel Vodă, a mulțumit 
pentru solicitarea de informație și a 
anunțat că va publica o declarație.  

Solicitat de „Gazeta de Chișinău” 
să comenteze declarațiile lui Lavrov 
și lipsa de reacție din partea Chișinău-
lui, observatorul politic Ion Tăbârță a 
declarat că îi este dificil să spună ceva 
despre episodul cu pricina din cauza 
că nu știe contextul în care oficialul 
rus și-a rostit afirmațiile.

„Cert este că acum Rusia preferă 
să încheie contracte avantajoase de 
livrare a gazelor cu statele care vin 
individual la Moscova. Drept exem-
plu ar putea servi Ungaria. Probabil, 

Kremlinul îi trimite un mesaj Maiei 
Sandu să vină să discute direct cu el, 
dacă își dorește alte relații”, a spus el.

Referitor la lipsa de reacție din 
partea Chișinăului, în opinia exper-
tului, este limpede că acesta nu poate 
să manifeste nicio reacție pentru a 
nu tensiona și mai mult relațiile cu 
Kremlinul în contextul negocierilor 
la prețul gazelor. 

„Lipsa de reacție este pe moment 
o soluție de a nu face ceva mai rău”, 
a spus Ion Tăbârță.

„Jocul cvasi duplicitar” 
al Chișinăului

La rândul său, directorul Insti-
tutului de Științe Politice și Relații 
Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al 
Academiei Române, Dan Dungaciu, 
în contextul problemei gazelor, nu a 
ezitat să îi critice pe ,,unii de la Chiși-
nău, care se complac în jocul cvasi du-
plicitar în relația cu Ucraina și destul 
de soft în relația cu Federația Rusă”.

„Ei vor intra în negociere cu Mos-
cova, făcându-și iluzii că vor obține 
un preț mai mic la gaze”, a afirmat el 
pentru Portalul Anticoruptie.md, fă-
când aluzie la poziția Chișinăului față 
de interdicția impusă de Ucraina pen-
tru mașinile cu numere transnistrene.

Jocul dublu al Chișinăului în pro-
blema interzicerii mașinilor cu numere 
transnistrene în traficul internațional 
a fost semnalat de mai mulți comen-
tatori politici, inclusiv de la Tiraspol. 

Ce urmărește, de fapt, Rusia

Vorbind despre miza Federați-
ei Ruse în regiune, Dan Dungaciu a 
afirmat că Rusia mizează pe decupla-
rea Republicii Moldova de Ucraina și 
Georgia.

,,Federației Ruse nu îi convine ca 

Ucraina, Republica Moldova și Georgia 
să aibă poziții unitare referitor la Fede-
rația Rusă, pentru că asta le întărește 
forța de lovire la nivel politic, la nivel 
strategic, și le întărește credibilitatea 
tuturor celor trei state. Federația Rusă 
vrea să transforme Republica Moldova 
într-un stomac moale.”

Dacă Federația Rusă are planul de 
a extrage Republica Moldova dintr-un 
parteneriat coerent cu Ucraina, obser-
vă Dungaciu, lucrul acesta va fi pus 
pe masă chiar dacă nu va fi explicit 
atunci când se discută atitudinea pe 
care Federația Rusă o va avea față de 
Republica Moldova, inclusiv în ches-
tiuni energetice.

„Chiar dacă vor obține un preț mai 
mic la gaze, asta nu însemnă că prețul 
gazului va fi mai mic, pentru că el se va 
regăsi în alte cedări pe care Republica 
Moldova le va face, dacă este dispu-
să să meargă pe acest scenariu. Orice 
cedare pe dosarul transnistrean, spre 
exemplu, pe care Republica Moldo-
va o va face, este un avantaj strategic 
pentru Federația Rusă în negocierile 
cu Ucraina. 

„Frumoasa și Bestia”

Despre o posibilă vizită a președin-
telui Maia Sandu în Federația Rusă, 
Dan Dungaciu a comparat vizita pre-

ședintei Maia Sandu la președintele 
Federației Ruse, cu un scenariu din 
„Frumoasa și Bestia”. 

„Prin simpla prezență a celui mai 
proeuropean președinte al regiunii, 
Maia Sandu, la Moscova, președintele 
Putin devine umanizat, iată că nici 
dracul nu-i atât de negru, din moment 
ce dl Putin se întâlnește cu dna Maia 
Sandu”, a punctat comentatorul. 

Sentimentul meu este că acea vi-
zită nu se va întâmpla până când nu 
vor exista anumite cedări ca și în ca-
zul Ucrainei, pe care cel care vrea să 
meargă la Kremlin trebuie să le facă”, 
a mai declarat Dungaciu.

Surse din mediul diplomatic de 
la Chișinău susțin că Maia Sandu va 
merge la Moscova doar pentru a semna 
acorduri precise, excluzând orice vizită 
de curtoazie.

P O L I T I C Ă

Frumoasa 
adormită 

Ilie GULCA

Vedeta „primăverii 
rusești”, în exil de aut 
în Capul Verde

Natalia Poklonskaia, emblema anexării Crimeii în 
2014, devenită procuror general al Crimeii și apoi de-
putată, este considerată incontrolabilă de Moscova, 
scrie lefigaro.fr. Vladimir Putin a semnat miercuri un 
ukaz care a confirmat zvonurile ce curgeau de la sfâr-
șitul verii: numirea Nataliei Poklonskaia în postul de 
ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a Fe-
derației Ruse în Capul Verde, la 600 de kilometri de 
țărmurile occidentale ale Africii. Devenită deputată, 
Natalia Poklonskaia s-a făcut remarcată prin pozițiile 
sale ultranaționaliste, monarhiste și religioase.

Ucraina reclamă sprijinul 
Uniunii Europene

Kievul se teme că europenii vor accelera punerea în 
funcțiune a gazoductului ruso-german, Nord Stream 
2, care permite alimentarea Europei ocolind Ucraina, 
informează lemonde.fr. Ucraina a cerut, marți, în timpul 
unui summit cu UE, mai multă susținere pentru a-și 
apăra interesele în fața Moscovei. Nord Stream 2, gazo-
ductul cu o capacitate de 55 de miliarde de metri cubi 
anual, este terminat, umplerea sa a început săptămâna 
trecută. Gazpromul nu așteaptă decât undă verde din 
partea regulatorului german.

Delegație a talibanilor, 
așteptată săptămâna 
viitoare la Moscova

 O delegație a talibanilor va sosi săptămâna viitoare 
în capitala rusă pentru a participa la consultări asupra 
Afganistanului, în așa-zisul „format Moscova”, a anunțat 
purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Za-
harova, informează TASS și Reuters, citate de agerpres.
ro. „Săptămâna viitoare, așteptăm sosirea la Moscova 
a unei delegații de reprezentați ai mișcării talibanilor, 
pentru participare la cea de-a treia reuniune în ‚format 
Moscova’ pentru consultări asupra Afganistanului”, a 
spus Zaharova. În consultările de la Moscova mai sunt 
implicate China, Pakistan, India și Iran.

Polonia a adoptat o decizie 
care contravine dreptului 
european

O decizie istorică a Curții Constituționale poloneze, 
care afirmă primatul dreptului polonez asupra dreptului 
european, a intrat în vigoare marți după publicarea sa 
în Monitorul Oficial, relatează AFP, citat de agerpres.ro. 
Această decizie, emisă joi într-un caz introdus de guvernul 
populist naționalist polonez, ar putea amenința finanța-
rea Poloniei de către UE și este considerată ca o primă 
etapă posibilă către ieșirea sa din Uniunea Europeană.

Wagner îi face probleme 
Franței în Africa

Declarat „incompatibil” cu parteneriatul francez, 
proiectul de alianță între guvernul din Mali și societatea 
rusă Wagner, apropiată Kremlinului, mobilizează de mai 
multe săptămâni toate energiile diplomației franceze, 
scrie lefigaro.fr. Parisul încearcă să facă presiuni în 
primul rând asupra autorităților ruse. Un oficial francez 
al Ministerului Afacerilor Externe al Franței, responsa-
bil de relațiile cu Africa, a vizitat Moscova. Emmanuel 
Bonne, consilierul diplomatic al președintelui Franței, 
a vizitat de asemenea Rusia.

I.G.

M a p a m o n dFederația Rusă vrea să transforme Republica Moldova 
„în stomacul moale” al relației Tbilisi–Kiev–Chișinău  

Ministrul Afacerilor Externe al Federației 
Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri 
Washingtonul și Bruxellesul că „îi interzic 
direct” președintelui Republicii Moldova, 

Maia Sandu, să aibă „relații normale” cu Federația 
Rusă.
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Cutia cu nestemate 
a Pandorei

H a r t a  l u m i i

Pe 3 octombrie a.c., ICIJ (Inter-
national Consortium of Investiga-
tive Journalists) a dat publicității 
11,9 milioane de documente (circa 
2,9 teraocteți de informație), pe 
care le-a numit „Pandora Papers“ 
și care au scos la iveală conturile 
offshore deținute în secret de 35 
de lideri politici (foști și actuali) 
și de peste o sută de miliardari, 
celebrități și oameni de afaceri din 
toată lumea. Printre „eroii“ inves-
tigației ICIJ (cu parteneri ca RISE 
în RM și în România) se numără 
personaje cunoscute și, de mulți, 
apreciate: fostul premier britanic 
Tony Blair, președinții Heydar 
Aliev (Azerbaidjan), Sebastián 
Piñera (Chile), Milo Đukanović 
(Muntenegru), Volodimir Zelenski 
(Ucraina), Guillermo Lasso (Ecu-
ador), Nicos Anastasiades (Cipru), 
prim-ministrul ceh Andrej Babiš, 
politicieni și membri ai familiilor 
lor, precum soția lui Blair, Che-
rie, vedete ca Shakira sau Clau-
dia Schiffer etc. Cu mâța-n sac au 
fost prinși, firește, și câțiva ruși: 
Svetlana Krivonoghih (o femeie 
de serviciu azi milionară, despre 
care se zvonește că ar fi mama 
copilului din flori al lui Putin), 
oligarhul Ghennadi Timcenko și 
Konstantin Ernst, director general 
la Pervîi Kanal, instituție genera-
toare de fake news, ură interetnică 
și propagandă kremlinogenă și, 
totodată, preferința mediatică 
principală a moldovenilor. 

„Pandora Papers“ pare a fi epi-
sodul patru al unei epopei pe care 
a declanșat-o, în 2016, jurnalistul 
Bastian Obermayer de la „Südde-
utsche Zeitung“, cel care a primit, 
dintr-o sursă rămasă anonimă, 
primul set de documente revela-
toare despre „paradisurile fiscale“, 
pentru a le preda, ulterior, spre 
verificare și publicare ICIJ-ului 
sus-pomenit. Episodul unu a fost 
botezat după locul din care s-au 
scurs informațiile (firma de avo-
cați panameză Mossack Fonseca): 
„Panama Papers“. Episodul doi 
l-au constituit așa-numitele „Ba-
hamas Leaks“, care i-au ajutat pe 
cei de la RISE Moldova, de pildă, 
să descopere o sursă nu foarte fru-
moasă de finanțare a PSRM din 
2015. În 2017, au urmat ceva mai 
discutabilele „Paradise Leaks“.

Guvernul Panamei ca și cei din 
Bahamas s-au supărat pe asocie-
rea țărilor lor cu corupția globală 
și poate de aceea ICIJ a preferat 
acum o denumire literară, nu li-
terală, pentru desemnarea noului 
set de leak-uri incriminatorii. În-
cărcătura simbolică a denumirii 
– cutia Pandorei e sinonimă cu 
tot răul din lume – contează însă 

O dovadă a inconsistenței 
statului pe nume Republi-
ca Moldova este nepotismul 
funciar. Nu neapărat nociv, nu 
neapărat criminal, dar aproape 
inevitabil. Ne sufocă nu numai 
rezolvarea problemelor în folo-
sul rudelor, prietenilor, colegi-
lor etc., ci și eterna suspiciune 
că toate se întâmplă din cauza 
(sau datorită, după caz) unor 
legături foarte personale, extra-
profesionale. 

Orice opinie, orice decizie, fie și expusă sincer, în urma unei ana-
lize, a unor dezbateri și selecții, se va compromite la o analiză rigu-
roasă a rudeniei, a CV-ului părților implicate, căutând intersecțiile 
posibile. Nici măcar argumentul implicit și transparent că cel mai 
bine îl cunoști pe omul cu care ai lucrat (și tocmai de aceea ai vrea 
să-l ai în echipa actuală) nu contează în ecuație. Totu-i nepotism, 
credem noi (sau, cu un cuvânt calchiat din rusă: „cumătrism”). Ne-
am obișnuit că procesele (judiciare) de rezonanță de la noi au două 
faze de intervenție extrajudiciară: ele, cam toate, sfârșesc în coadă 
de pește (ceea ce înseamnă că la momentul oportun intervine «na-
șul” sau alt „cumătru”), iar înainte de asta completul de judecată 
era recuzat parțial sau total din celălalt motiv simplu și explicativ: 
destinele părților și ale instanței s-au intersectat cândva. Planeta 
Moldova e o așchie străvezie. O jumătate de „țărișoară” ni-s nea-
muri, iar cealaltă jumătate – prieteni, colegi, cumetri sau... opo-
nenți, adversari, dușmani, după cum ni-i feleșagul și anturajul.

Nu a fost original nici Alexandr Stoianoglo în tentativa de a 
recuza o bună majoritate din membrii CSP, dar nici avocații lui 
care caută în deciziile ministrului justiției și ale procurorului de caz 
motive personale și familiale. Dar nu subiectul Stoianoglo mă inte-
resează. Chiar dacă am rămas singurul om din Republica Moldova 
care încă nu a comentat (cu aere de bun cunoscător al capetelor de 
acuzare și al codului penal, al codului de procedură și al codului 
bunelor maniere), nu am de gând să mă alătur horei de experți. 
Două cazuri cunoscute public îmi sunt argumente pentru a renunța 
la un previzibil dar steril partizanat. Mai întâi, noțiunea de justiție 
în Republica Moldova are un sens cu totul special, însemnând de fi-
ecare dată o foarte concretă luptă între clanuri. S-a întâmplat până 
la democrați și după, până la Plahoniuc şi după, până la Stoianoglo 
și după... Cât timp? Până la o elementară probă contrarie.

Justiției moldovenești nu-i lipsește „independența”, doar că ea 
are o independență mai specială. Am putea spune și așa: justiția 
moldovenească este independentă față de cine vrea ea să fie. Cât 
de independentă era ea atunci când a invalidat alegerile primarului 
general al Chișinăului! Nici prim-ministrul Filip nu-i putea face 
nimic, chiar dacă era nedumerit și nemulțumit. Nici președinte-
le Dodon. Toate trei instanțele judiciare, inclusiv CSJ, au pledat, 
independente de adevărul și elementarul bun-simț, pentru o decizie 
ticăloasă, care își ștergea picioarele de opinia si de alegerea unor 
cetățeni. A pus cineva la zidul infamiei acea „independență”? Au 
discutat cazul colegiile de specialitate? Au fost penalizați membrii 
celor trei instanțe independente? Nici de gând! Iar ca bătaia de joc 
să fie absolută, hotărârea a fost anulată nu de vreo instanță supre-
mă sau poate din afara justiției, prin asumarea responsabilității, 
nu! A anulat-o (atunci când decizia nu mai conta) o elementară 
judecătorie de sector, care „uitase” că penaliza, inclusiv, o decizie 
a organului judecătoresc suprem. Şi toate acestea au fost adoptate 
senin și independent. Şi sistemul, împreună cu toți oamenii lui, au 
rămas acolo, să ne judece, independent, în continuare. 

Un sistem-sperietoare, fără credibilitate, generator de revolte şi, 
implicit, creator de martiri. Numai bun de adunat amuzante pro-
teste „apolitice”, cu lozinci revanșarde extrem de politice (libertatea 
lui Stoianoglo nu mai conta). Dar surpriza (dacă e surpriză!), care 
demonstrează cum funcționează mecanismul solidarității de neam 
și de neamuri, e revolta oamenilor (și a instituțiilor statului) de la 
Comrat. Semnalul e mai mult decât provocator: ai noștri sunt în 
pericol („Наших бьют!”). Nu știu cât de multă dreptate au cei care 
l-au reținut pe Stoianoglo (capetele de acuzare aduse până acum 
sunt bune numai de creat un nimb de martir, nimic mai mult), dar 
să lipsești justiția de posibilitatea de a lua o decizie pentru că incul-
patul e membru al unei minorități e prea de tot.

Cu socialiștii e limpede: Stoianoglo e omul lor la procuratură, se-
lectat prin concursul în care oamenii Zinaidei Greceanâi puneau nota 
10 alesului lor și zero oponentului. Și liberalii Ghimpu și Chirtoacă au 
demonstrat o solidaritate de neam(uri): în ecuația dată ei protestează 
împotriva numirii lui Robu, cel care a anchetat cazul Chirtoacă. Cu 
frații găgăuzi e mai dificil de explicat, dar se înțelege, printre rânduri.

Dar cum rămâne cu noi, minoritatea fără interese, care nu intră 
la categoria nepotism sau alt soi de corporatism? Noi contăm în 
ecuație?

Neamul și 
neamurile

mai puțin. Cu adevărat important 
e că lucrurile nu par să se oprească 
aici, că există suficiente resurse 
(jurnalismul mobil, internetul, 
potențialul investigativ sporit al 
celor din media) și, mai ales, des-
tui hackeri și demascatori (sau, 
după caz, „ciripitori“) gata să-și 
toarne oricând și oriunde patronii 
(birouri de avocați, bănci etc.). 
Firește, din înalte considerente 
morale. 

Statele civilizate nu par să preia 
controlul asupra investigației, deși 
au profitat din plin de pe urma 
„Panama Papers“ – din 2016 în-
coace, fiscul mai multor țări a 
recuperat circa 1,2 miliarde de 
dolari din banii ascunși în offs-
hore-uri (un procent foarte mic, 
și totuși…). La mijloc sunt mai 
multe impedimente legale – la 
urma urmei, e vorba de informații 
obținute ilicit –, dar mai ales com-
plicatele teatre politice interne, 
care ar putea exploda la o cerce-
tare mai atentă a tuturor actorilor 
implicați. De aceea, cred că și în 
viitor informații de acest gen vor 
parveni tot de la jurnaliști. De la 
jurnaliștii care investighează, nu 
de la cei care execută pe ecran sau 
în gazetă o comandă de la partid.

Conturi offshore înseamnă, 
de cele mai multe ori, evaziune 
fiscală, dar și modalități de as-
cundere a unor sume însemnate 
de bani obținuți pe căi mai puțin 
ortodoxe. Nu trebuie să fii mare 
specialist în afaceri, bănci și po-
litică pentru a-ți da seama cine, 
din lista dezvăluită de ICIJ, își 
dosește lovelele de inspecția fi-
nanciară și cine le protejează de 
poliția criminală și de procurori. 
Oricum ar sta lucrurile, lumea tre-
buie să cunoască aceste informații 
indiferent de motivația celor care 
vor să le ascundă și a celor care le 
transmit jurnaliștilor. Și să tragă 
niște concluzii. 

Mulți vor ajunge, desigur, la 
ideea simpluță și stereotipă, pe 
care o forțează, apropo, chiar și 
ICIJ în declarațiile sale, că cei 
mari și tari fac ce vor, că în lume 
domnește o mare inegalitate și 
că ar trebui să facem dreptate. O 
dreptate à la Șarikov, după unii, 
căci cel mai tare se înfierbântă la 
știrea despre trilioanele adăpos-
tite în offshore-uri tocmai cei pe 
care marile fraude și evaziuni i-au 
afectat cel mai puțin. Altora le va 
părea rău că statele, inclusiv cele 
cu o justiție și o poliție greu de 
corupt, nu fac mare lucru ca să 
protejeze banii publici: știu să-i 
taxeze la sânge pe onești, dar nu 
au o plasă și pentru șmecheri. 

Pe de altă parte, ce ar fi să 
punem problema într-un mod și 
mai general, pornind de la toată 
afacerea asta de prost-gust? Au 

trecut șase ani de la „Panama 
Papers“, „Bahamas Leaks“ etc., 
dar oamenii, firmele, băncile etc. 
vizate acolo nu au pățit, în mare, 
nimic. Unii au întors ceva sume 
la fisc, alții, nici atâta. Mai grav 
e că politicieni și vedete care fi-
gurau în acele dosare continuă 
să fie populari și azi, să fie votați 
și venerați. Și ar fi firesc să pre-
supunem că lucrurile nu se vor 
schimba radical nici după „Pan-
dora Papers“. 

De aici întrebarea: dacă pri-
za la mase, carisma personală, 
manipularea mediatică, propa-
ganda sau marketingul (în cazul 
vedetelor) au ajuns atât de puter-
nice, încât pot șterge din min-
tea oamenilor întregul dezgust 
provocat de niște fraude uriașe, 
atunci mai merită oare oamenii 
aceștia să-și primească banul pu-
blic înapoi? Dacă driblingul lui 
Messi, de exemplu, sau fâțâiala 
Shakirei pe scenă le permite să-i 
fenteze, în continuare, pe ceilalți 
contribuabili, iar contribuabi-
lii sunt gata să le ierte oricând 
mica lor „slăbiciune“, poate e 
mai logic să-i lași pe aceștia din 
urmă doar cu spectacole, dar fără 
drumuri, spitale, indemnizații 
și alte chestii frumoase pe care 
statul le poate oferi numai cu bani 
strânși din taxe și impozite? Și 
dacă publicul britanic e OK cu 
marele luptător pentru echitate 
socială, dar și pentru prosperi-
tate nedeclarată, Tony Blair, de 
ce ne-am mira că moldovenii îl 
iubesc în continuare pe Ilan Șor?

Adrian CIUBOTARUMircea V. CIOBANU

A - p o l i t i c e

„Pandora Papers“ a fost o știre care nu a stârnit 
apetitul pentru comentarii în RM, dar care nu 
devine mai puțin importantă din această cauză. 
Ar fi păcat să o trecem cu vederea, căci ne învață 
multe lucruri despre lumea în care trăim, mai 
multe chiar decât ne-am putea închipui.

Au trecut  

șase ani de la 
„Panama Papers“, 
„Bahamas Leaks“ 
etc., dar oamenii, 

firmele, băncile etc. 
vizate acolo nu au 

pățit, în mare, nimic. 
Unii au întors ceva 

sume la fisc, alții, nici 
atâta. Mai grav e că 
politicieni și vedete 
care figurau în acele 

dosare continuă 
să fie populari și 

azi, să fie votați și 
venerați. Și ar fi 

firesc să presupunem 
că lucrurile nu se 

vor schimba radical 
nici după „Pandora 

Papers“. 
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Alegerile din iulie trecut au de-
monstrat că o mare parte a popu-
lației Republicii Moldova și-a legat 
speranțele de mai bine de PAS, 
partidul Maiei Sandu. Se pare însă 
că unele fapte ale membrilor mai 
cunoscuți din acest partid dezmint 
aceste speranțe. Nu voi analiza ac-
tivitatea formațiunii respective și 
a membrilor ei, mulțumindu-mă 
să menționez doar unele greșeli și 

poticneli mai grave ale câtorva lideri ai formațiunii. 
Printre greșelile Maiei Sandu ar fi de menționat, mai întâi, 

înjghebarea PAS-ului din oameni întâmplători, adunați în grabă de 
pe unde s-a putut, apoi o serie de atitudini și decizii arbitrare ale 
domniei sale, cu ignorarea societății civile și a opiniilor altor factori 
politici, precum și promovarea fățișă în funcții de stat a rudelor și, 
în general, a persoanelor apropiate. La acestea ar mai fi de adăugat 
inconsecvența, pe care a manifestat-o în repetate rânduri, ca dovadă 
a necunoașterii și a dezorientării.

Speakerul Igor Grosu produce impresia unui politician fără o 
orientare clară, fără repere și fără caracter, arată pur și simplu ca 
un rătăcit. E cel mai slab președinte din istoria Parlamentului Re-
publicii Moldova.

La Natalia Gavriliță (de altfel, ca și la Maia Sandu, până la un 
punct), încrederea în sine, care, la ea, este impregnată și cu puțină 
vulgaritate, tinde să țină locul competențelor care se cer de la un 
prim-ministru.

Alți demnitari PAS care au ținut să se impună atenției publice, 
cum au fost de ex. în cazul arestării lui Stoianoglo, mai cu seamă 
ministrul justiției, S. Litvinenco, și președintele Comisiei parlamen-
tare pentru securitate, L. Carp, s-au recomandat în egală măsură 
zăpăciți și nocivi, lovind dur, fără să-și dea seama, în guvernarea 
din care fac parte.

La aceste exemple mai poate fi adăugat, dacă mai este nevoie, cel 
al ministrului economiei, A. Spînu, un tip dubios și antipatic, căruia 
nu i-a ajuns măcar atâta minte ca, înainte de a pleca să discute cu 
rușii despre gaz, să se informeze dacă acolo era pregătit cineva să-l 
primească și să-l asculte. Nu ar fi de ignorat nici cazul președintelui 
Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, D. Alaiba, 
despre care s-a spus deja că pricepe în economie ca mâța în calendar. 
Și așa mai departe și așa mai departe. Dar am zis că nu voi analiza 
(deocamdată) întreaga activitate a oamenilor de frunte ai PAS.

Din păcate, aceste fapte demonstrează că ceea ce, după totalizarea 
rezultatelor alegerilor din iulie, părea să fie o minune dătătoare de 
mari speranțe, în realitate s-a dovedit a fi pur și simplu un sfârâiac, 
în care cei care l-au susținut și admirat vor ajunge în curând să dea 
cu piciorul.

PAS – un proiect eșuat?

Deputatul Reidman, plin de 
sine și cu zâmbetul pe buze, 
l-a întrebat astăzi (joi, 14 
octombrie – n.red.) în Parla-
ment pe ministrul Spânu: „Da’ 
și-i cu gazul?”. Este o întreba-
re la fel de filozofică ca și cea 
a fostei sale colege de partid, 
Eugenia Ostapciuc: „Noi ce? 
Nu știm de unde ies gazele?”. 
Același Reidman a declarat 
că în toți acești ani Republica 
Moldova n-a avut probleme cu 
gazul. 

Chiar așa să fie?
Indiferent de unde o fi 

„ieșit” gazele pentru Moldova, 
această problemă nu a fost și 
nu va fi niciodată o chestiune 
economică. În virtutea faptului 
că Moldova cumpără gazele 
din Federația Rusă (iar ener-
gia electrică de la o centrală 
electrică aflată în teritoriile 
ocupate de aceeași Federație 
Rusă), problema energetică 
este o chestiune politică pură. 
Dimensiunea ei economică 
este nesemnificativă în raport 
cu cea politică.

Gazprom nu este o societa-

Despre gaze și independență
te comercială ordinară, ci un 
instrument de inferență poli-
tică a Kremlinului și trebuie 
tratat ca atare. Astfel, prețul 
la gaze este o chestiune poli-
tică pură! Am folosit deliberat 
termenul de „stabilire”, și nu 
de „negociere”, deoarece nici 
o negociere economică nu 
poate apriori genera o scădere 
a prețului la gaze. Trebuie să 
renunțăm la politica struțu-
lui și să acceptăm realitatea: 
prețul la gaze poate fi scăzut 
sub cel al pieței doar ca  rezul-
tat al unor concesii politice. În 
special este vorba de concesii 
legate de independența țării 
noastre. Aluzia lui Voronin 
la Кримська платформа, 
precum și declarația de ieri a 
ministrului rus Lavrov sunt 
cât se poate de clare în acest 
sens.

Astfel, pentru a ne încălzi 
„mai ieftin” un sezon (nu mai 
mult), ar presupune să facem 
o serie de concesii politice 
semnificative, în alte condiții, 
Rusia nu va face nicio mișcare. 
Putem trimite la Moscova solii 
guvernamentale de trei ori pe 
săptămână și oricum datele 
problemei nu se vor schimba.

Astfel, moldovenii au în față 
două opțiuni. 

Prima opțiune, cea dodonis-
tă – adică renunțarea de facto 
la ideea de integrare euro-
peană (oricât de iluzorie ar fi 
aceasta), de a etala o obedien-
ță umilitoare față de Moscova 

și de a „coordona” politica 
externă cu Kremlinul.

A doua opțiune este cea mai 
complicată și mai dureroasă, 
în schimb cea mai durabilă: să 
cumpărăm gazul transparent, 
la prețul de piață (diversifi-
când sursele de aprovizionare 
după modelul Lituaniei). Doar 
astfel vom scăpa de șantaj și 
de presiuni, obținând inde-
pendența internă și externă 
necesară. 

Evident, aceasta ar presu-
pune că vom plăti mai scump, 
chiar și riscul că o iarnă am 
putea să înghețăm, dar totul în 
lumea asta are un preț. Daca 
vrem să scăpam din acest laț al 
șantajului energetic care du-
rează peste trei decenii, acest 
preț trebuie plătit. Altă cale nu 
există.

La fel stau lucrurile și cu 
achizițiile obscure de curent 
de la Cuciurgan. Trebuie să 
fim conștienți că orice achiziții 
de energie electrică din teri-
toriile ocupate înseamnă un 
sprijin direct economic pentru 
regimul de la Tiraspol, iar 
astfel de achiziții vor fi me-
reu obscure și generatoare de 
corupție.

Dacă nu vom rupe acest 
cerc vicios al șantajului, vom 
ajunge să constatăm că, în 
final, nici nu vom scăpa de 
riscul de a îngheța iarna, dar 
vom plăti și cel mai scump 
preț posibil. 

Duminică seară, ora 18.00. 
Mai bine de 100 de români se 
întorc din Praga la București. 
Sunt la bordul unui Boeing 737. 

Cu numai 30 de minute 
înainte de aterizare din pla-
fon cad măștile de oxigen, iar 
pilotul le spune oamenilor cu 
voce liniștită: „Nu vă temeți, 
este o diferență de presiune, 
puneți-vă măștile, totul o să fie 
bine”.

Pasagerii își pun măștile. 
Avionul coboară foarte rapid de 
la 10 kilometri la 2 kilometri. 
Singurul disconfort pe care îl 
resimt oamenii, pe lângă frică, 
este că li s-au înfundat urechi-
le.

Avionul aterizează apoi fără 
probleme la București. Este aș-
teptat pe platformă de angajați 
ai aeroportului, de ambulanțe. 
Se respectă procedura și tot ce 
se face în acest caz.

Pasagerii își amintesc că 
„nu venea nimic” din măștile 
de oxigen. De asemenea, că au 
auzit un zgomot mai puternic și 
au simțit miros de încins. 

Am încercat să aflu ce s-a 
întâmplat și am discutat cu re-

De ce cad măștile de oxigen în avion? 
Despre depresurizare!

prezentanți ai companiei Blue 
Air, cu reprezentanți ai auto-
rităților aeriene române, cu 
specialiști în aviație, cu piloți. 
Am fost și într-un simulator 
Boeing 737-500.

Faptul că măștile nu au avut 
oxigen este o constatare pe 
care am mai auzit-o și de la alți 
pasageri de-a lungul timpului. 
De fiecare dată, cei din aviație 
cu care am vorbit îmi spun 
că oamenii trebuie să respire 
normal. Nu o să simtă ca și 
cum le vine un flux de aer rece 
sau „curat”. De aici și senzația 
că nu se schimbă nimic când îți 
pui masca la gură. 

Referitor la posibilul mi-
ros, zgomot. Când se pune în 
funcțiune sistemul de oxigen 
pentru măști, acesta produce 
un zgomot, dar și o reacție 
chimică. Asta dă mirosul și 
zgomotul. 

Pentru aceste tipuri de „inci-
dente” personalul este antrenat 
și știe exact ce are de făcut. Nu 
este o situație normală, dar nici 
nu trebuie să se sperie lumea, 
îmi explică piloții. În aviație 
toate regulile se respectă la 
virgulă pentru că au fost „scrise 
cu sânge”. 

Piloții acționează cu mult 
sânge rece. În primul rând – își 
pun măștile. În al doilea rând 
– se asigură că au comunicarea 
intactă. Apoi verifică dacă pot 
face presurizarea manuală în 
cabină. Într-un final – coboară 
cu viteză mare pentru a ajunge 
la înălțimea de 2 kilometri. Nu 

MREAJA REȚELELOR

Cujbă, omul lui Andronachi din 
fruntea Metalferos, tocmai a de-
misionat. La 13 octombrie 2021, 
adică la două luni de la preluarea 
oficială a guvernării de către PAS 
și la doi ani de când Stoianoglo e 
pus procuror general. 

Apropo de Stoianoglo, procurorii 
săi au avut grijă în septembrie să 
mai scotă niște sechestre de zeci de 
milioane de euro. Iar pentru asta 

trebuie să răspundă.
Nu știu cât s-a furat în aceste perioade de la întreprinderea de stat 

care după 2000 a fost cea mai furată din toate câte există în Republica 
Moldova, dar la sigur multe probe au fost distruse. 

Acest stat, dacă începe să se respecte, este obligat să nu se limiteze 
la această demisie a lui Cujbă – care ar trebui cât mai rapid să ajungă 
în fața procurorilor să dea cu subsemnatul. 

Dar Cujbă era doar o marionetă, pus și el ca să fie și să semneze 
unde trebuia și când era nevoie. Interesant este că „nemuritorul” 
Serghei Catan, nănașul lui Igor Dodon, pus acolo contabil șef încă 
din 2007, stă bine mersi în companie în continuare.

Cel puțin jumătate de miliard de dolari, bani care până la ultimul 
cent trebuia să ajungă în bugetul de stat, s-au furat de la companie 
de când e Catan acolo. Potrivit investigațiilor Pandora Papers, Pla-
hotniuc a scos în off-shore-uri doar în perioada 2008-2009 peste 100 
de milioane de euro din „afacerile cu metalul”. 

Afacerea Metalferos este cel mai mare jaf din istoria Republicii 
Moldova, perpetuat pe o perioadă de mai bine de 15 ani. Din această 
schemă sute de milioane de euro au părăsit țara, Plahotniuc, Iaralov, 
Andronachi au prosperat, iar la Chișinău au fost corupți judecători, 
procurori, polițiști, funcționari, politicieni. Că era de unde. 

Promit public că atâta timp cât voi avea un cuvânt de spus, nu voi 
lăsa ca această crimă să fie acoperită! Așa că nici nu încercați!

„Nemuritorul” 
Serghei Catan, nănașul 
lui Igor Dodon, stă bine 
mersi în companie

înainte de a-i avertiza pe pasa-
geri, desigur. 

La înălțimea de două mii de 
metri se poate respira nor-
mal, aerul nu mai este atât de 
rarefiat.

Chiar dacă este posibil să 
fi fost un senzor care a dat o 
alarmă falsă – situație întâl-
nită destul de des și care este 
foarte posibilă și în acest caz 
– personalul de la bord și de la 
sol acționează luând în serios 
depresurizarea aeronavei.

Apropo, ce înseamnă depre-
surizare? 

Cu siguranță știți că aerul 
este rarefiat la înălțimi mari. 
Ca să putem rezista la altitu-
dini de 10 kilometri, în avion 
se bagă aer. Nu la fel de mult 
ca la sol, dar suficient. Ei bine, 
dacă aerul iese din avion – se 
cheamă că se depresurizează.

Evident, nimeni nu are chef 
de astfel de emoții, mai ales 
după un city break într-un oraș 
frumos cum e Praga. Dar se 
poate întâmpla. Prin urmare, 
cuvântul de ordine în această 
situație este calmul.

Acum se va face o comisie 
tehnică, aceasta va stabili ce a 
fost acolo, de ce au căzut mă-
știle, cât de reală a fost alarma? 

Pasagerii rămân cu o isto-
rie de povestit și niște poze 
neobișnuite de la întoarcerea 
din City Break. Echipajul de 
la bord, colegii de la sol s-au 
confruntat cu încă o situație 
pe care au gestionat-o ca la 
manual.

Ion ȚURCANU

Vitalie COJOCARI

Alexandru COZER

Alexandru TĂNASE
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Cazul Stoianoglo. Este posibilă reformarea 
justiției moldovenești cu mănuși de catifea?

În ultimele zile, opinia publică 
moldovenească clocotește pe tema 
reținerii procurorului general al 
Republicii Moldova, Alexandr 
Stoianoglo. 

Acesta a fost reținut și sus-
pendat din funcție în urma înce-
perii urmăririi penale, pe șapte 
capete de acuzare, de către Pro-
curatura Anticorupție ca urmare 
a analizării de către Consiliul 
Superior al Procurorilor (CSP), a 
denunțului deputatul Partidului 
Acțiune și Solidaritate (PAS), 
Lilian Carp. Potrivit art. 34 alin. 
(5) din Legea nr. 3/2016 cu pri-
vire la Procuratură „Urmărirea 
penală împotriva Procurorului 
General poate fi pornită doar 
de către procurorul desemnat 

de Consiliul Superior al Procu-
rorilor”.

Reținerea lui Stoianoglo e o 
nouă răfuială politică? În opinia 
mea, de această dată nu este vor-
ba despre un dosar politic sau, 
cum afirma și Alexandr Stoiano-
glo în ultima sa apariție, o reve-
nire la „statul captiv”. Consider 
că este absolut legitimă și este 
de datoria politicului sarcina 
de construire și de reformare a 
justiției, este pertinent a cere 
instituțiilor să obțină rezultate, 
iar dacă această chestiune nu 
se întâmplă trebuie modificată 
chiar și Legea Procuraturii, tre-
buie înlocuită chiar și o persoană 
atât de importantă în stat precum 
persoana procurorului general. 
Da, este adevărat și fără îndoială 
că actuala putere este interesată 
de înlocuirea acestuia, însă „lovi-
tura de grație” nu a fost dată de 
Președintele Republicii Moldova, 
Maia Sandu, ori de Guvern, ori de 
Parlament. La solicitarea CSP-
ului, Procuratura Anticorupție a 
început urmărirea penală asupra 
procurorului general pe baza unor 
fapte, nu speculații, răzbunare 
sau comenzi politice. Cu toate că 

de-a lungul anilor activitatea CSP 
a fost una îndoielnică, vedem că 
acesta în sfârșit a „reacționat” la 
revendicările opiniei publice. Dar 
această chestiune s-a datorat și 
recentelor modificări în compo-
nența acestui organ reprezentativ 
și de autoadministrare a procuro-
rilor. Și anume, dacă înainte aces-
ta era constituit din 15 membri, 
observăm că actuala componență 
a CSP este formată din 12 membri. 
Astfel, după modificările operate 
de majoritatea parlamentară la 
Legea cu privire la Procuratură și 
în urma verdictului dat de Curtea 
Constituțională, declarând inad-
misibile sesizările lui Alexandr 
Stoianoglo, din CSP au fost excluși 
procurorul general, procurorul-șef 
al Procuraturii UTA Găgăuzia și 
președintele Uniunii Avocaților 
din rândul membrilor de drept.

De ce actuala putere nu îl agre-
ează pe Alexandr Stoianoglo în 
funcția de procuror general al Re-
publicii Moldova? Este simplu. 
Acesta nu a dus la bun sfârșit nici 
măcar un dosar de rezonanță. Ba 
din contra, l-a lăsat pe Veaceslav 
Platon – raiderul nr. 1 în spațiul 
CSI să fugă la Londra, dosarul 

fostului primar al Orheiului, Ilan 
Shor, a rămas prăfuit în sertare-
le Procuraturii, a închis ochii la 
eliberarea fostului premier al 
Republicii Moldova, Vlad Filat, 
și nu a întreprins nicio acțiune 
în dosarele fostului „stăpân” al 
Republicii Moldova, Vlad Plahot-
niuc, și acoliților săi, Vladimir 
Andronachi, Andrian Candu și 
Constantin Botnari – cu toate că 
probe pentru reținerea tuturor 
celor menționați, cel mai probabil, 
au existat din plin.

Mandatul de șapte ani al pro-
curorului general al Republicii 
Moldova arată, de fapt, cât de ina-
movibilă poate fi ocuparea acestei 
funcții atât de importante în stat. 
Totuși reținerea lui Stoianoglo 
poate fi și o lecție pentru toți ac-
torii din justiția moldovenească, 
și anume, dacă nu renunți la 
practicile rușinoase din trecutul 
Republicii Moldova, ești pedep-
sit, iar corupția și înțelegerile cu 
sistemul mafiot care au căpușat 
această țară nu mai sunt deloc to-
lerate. Și aici, să ne întrebăm, nu 
credeți oare că politica „toleranței 
zero la corupție” a Președintelui, 
Maia Sandu, și a PAS-ului, anga-

jament pentru care au fost aleși cu 
un scor atât de zdrobitor, începe 
să dea roade?

Desigur, trebuie urmărită 
îndeaproape aplicarea corectă 
a legii în acest episod, pentru 
a nu permite abuzuri, mai ales 
că acest caz setează un prece-
dent periculos. În eventualita-
tea în care, pe viitor, pârghiile 
politice ar fi deținute de către 
decidenți politici cu interese 
obscure, atunci, modificarea 
Legii cu privire la Procuratu-
ră și evaluarea performanțelor 
procurorului general ar putea 
deveni o „armă nucleară” în mâi-
nile unei puteri rău-intenționate. 
În concluzie, cred cu certitudine 
că reformarea justiției moldo-
venești cu mănuși de catifea nu 
este posibilă, este imperios nece-
sară aplicarea legii, dar în același 
timp trebuie acționat rapid, dur 
și curajos pentru a schimba din 
temelie instituțiile Republicii 
Moldova. Președintele Republicii 
Moldova, Maia Sandu, a promis 
lupta anti-corupție, iar acum ve-
dem că aceasta începe să livreze 
rezultatele pe care le așteaptă 
toți cetățenii moldoveni. 

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.

Laurențiu PLEȘCA, doctorand 
al Facultății de Științe Politice, 

Universitatea din București
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„Muzica și 
pianul sunt 
viața mea”

Ecaterina Doroș ne-a spus că a 
moștenit darul de a cânta. Bunica 
Ecaterinei, tot Ecaterina, a cântat 
în corul bisericii din sat, mama sa, 
Silvia Doroș, e fostă dansatoare de 
dansuri populare, iar sora mamei, 
Svetlana Doroș, este profesoară de 
pian și de canto popular la Liceul 
de Artă „George Georgescu” din 
Tulcea.

„Pot să spun cu mândrie că 
moștenesc talentul din familie și îi 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru 

că mi-a dat o familie cu adevărat 
deosebită”, spune Ecaterina.

Provocările te scot 
din zona de confort

Ecaterina se caracterizează 
drept o fire veselă, deschisă pen-
tru noi oportunități ce îi apar în 
viață. „Curajul nu este atuul meu, 
dar găsesc mereu puterea de a în-
tâmpina noi provocări. Îmi plac 
provocările pentru că mă fac să ies 
din zona de confort. Acest lucru 
mă face să mă simt vie”.

La emisiune a mers ca să-și îm-
partă bucuria de a cânta, prin care 
redă lumii ceea ce simte prin mu-
zică. „Și da, am așteptări. Tind să 
ajung cât mai sus, în cazul dat, în 
finală”, e încrezătoare Ecaterina.

Ea ne-a mărturisit că spusele 
membrilor juriului după interpre-
tare, care au criticat-o și lăudat-o 
în același timp, i-au dat curaj și 

putere, „deoarece unele mi-au 
apreciat munca și talentul, iar 
altele mi-au arătat calea de mai 
departe. Orice comentariu poartă 
un mesaj important”.

În momentul de față Ecateri-
na Doroș este profesoară core-
petitoare la balet, acompaniază 
soliști instrumentali și vocali la 
Liceul de Artă „Regina Maria” din 
Constanța. 

„Are o voce fabuloasă 
și un bun-simț cum rar se 
întâlnesc în zilele noastre”

„Am ajuns să predau ore de 
pian după ce am terminat facul-
tatea, neștiind în acel moment că 
îmi va plăcea munca pe care o fac 
și că voi avea rezultate foarte bune 
cu copiii. Am predat arta la copii, 
adolescenți, precum și la oameni 
maturi. Predau de cinci ani. Sunt 
și momente grele, dar, când vezi 
rezultatul, ți se face inima cât un 
munte. Prin acești copii am cres-
cut și eu ca profesor”, ne-a spus 
pianista. 

După interpretarea Ecaterinei 
de la SuperStar România, Mioara 
Iofciulescu – o româncă al cărei 
fiu face ore de pian cu Ecaterina, a 
scris un mesaj pe facebook pentru 
profesoara de pian a copilului său: 
„Este un om deosebit de talentat, 
serios, profesionist, dar și empa-
tic, cald, bun și pozitiv în același 
timp. Și este profesoara de pian 
a băiatului meu, Fabian Iofciu-
lescu. Este cea care l-a învățat 
și l-a îndrumat pentru cele două 
concursuri de pian de anul acesta 
la care Fabi a câștigat Premiul I 

Basarabeanca Ecaterina Doroș i-a 
surprins, zilele acestea, cu vocea ei pe 
membrii juriului, dar și publicul de pe 
ambele maluri ale Prutului, la emisiunea 

SuperStar România. Vine din R. Moldova. Până la 
15 ani a locuit la Chișinău, dar s-a născut la Orhei, 
bunicii fiind din Trebujeni. Face muzică de la 
șapte ani. A învățat la Liceul Republican de Muzică 
„Ciprian Porumbescu”, la pian. La 15 ani, a plecat 
în România, unde a continuat studiile în domeniu 
la Liceul de Artă ,,George Georgescu” din Tulcea. 
În 2015, a absolvit Universitatea Națională de 
Muzică din București, Facultatea de Interpretare 
Muzicală. Acum predă pianul, acompaniază soliști, 
instrumentiști și este corepetitoare la balet.

și Premiul II, după numai șase 
luni de pregătire online. Este un 
fenomen! Are o voce fabuloasă, o 
carismă care trece de micul ecran, 
o integritate și un bun-simț cum 
rar se mai întâlnesc în zilele noas-
tre. Meriți tot ce este mai bun și 
mai frumos în viață!”

„Voi începe să cânt 
din ce în ce mai mult”

„Acum am un cont de Youtube 
unde am postate câteva materiale. 
Nu aveam încredere că vocea mea 
va fi ascultată și apreciată. Sunt 
emoționată și acum. Dar voi înce-
pe să cânt din ce în ce mai mult.”

Ecaterina ne-a mărturisit că 

a făcut parte din corul „Ascendis 
Choir”, un proiect ce a luat naștere 
acum câțiva ani. Corul a ținut la 
Catedrala Sf. Iosif din București 
un concert minunat de colinde. 

Tânăra muziciană ne-a spus că 
se simte bine în România. Nu se 
află printre străini. „Acum sunt 
aici. Îmi place ceea ce fac. Muzica 
și pianul sunt viața mea”. 

Am întrebat-o dacă se întâmplă 
să cânte în baie. „Am zâmbit citind 
această întrebare. Nu cânt în baie. 
Dar voi încerca. Cred că rezultatul 
va fi unul bun, fiind amplificarea 
bună. Deși mama îmi povestea că 
atunci când eram mică obișnu-
iam să cânt în baie”, mi-a răspuns 
amuzată Ecaterina Doroș. 

Nu am intenția să identific neapărat în 
subiectul la care voi face referire pe cineva 
„Platon”. Scopul pe care mi l-am propus 
este de a elucida așa-numitele „capete de 
acuzare”, prin prisma obiectivismului, 
abordării echidistante, în temeiul datelor 
probante, în calitate de angajat al Agen-
ției Naționale a Arhivelor (ANA), asupra 
informației din investigația jurnalistică, 
„Asociația istoricilor versus Ion Varta”, 
realizată de ziaristul  Ilie Gulca, publicată 
la 8 octombrie 2021, în ziarul „Gazeta de 
Chișinău”.  

Prima remarcă e că acest subiect e un 
soi de „deja vu”, epuizat, încă în luna 
martie 2014. Exact același subiect, cu 
lipsa unor argumente și probe relevan-
te celor invocate, semnat de către 44 de 
cercetători științifici, numai că și atunci, 
în 2014, și acum în 2021, doar circa 15-16 
persoane din rândul acelor semnatari erau 

și sunt beneficiari ai sălilor de studii din 
gestiunea Agenției Naționale a Arhivelor. 

Deci, cum poți afirma de îngrădirea, 
restricționarea unor drepturi, atunci 
când nu faci nimic pentru a profita de 
acest drept, dar, în același timp, aplici 
semnătura că cineva îți obstrucționează 
accesul la documentele fondului arhivistic 
și, mai mult, îți atribui calitatea de „parte 
vătămată”, urmare a unor persecutări?

În acest context, țin să menționez că 
reglementările regulamentului de func-
ționare și organizare a sălilor de studii 
ale ANA sunt obligatorii pentru toți 
beneficiarii acestor servicii, indiferent 
de statutul beneficiarului sau de scopul 
cercetării. Pentru toți este aplicabilă HG 
nr. 339/2005 cu privire la aprobarea No-
menclatorului lucrărilor și serviciilor pre-
state contra/fără plată de către Agenția 
Națională a Arhivelor. 

Altă remarcă este că directorul Ion 
Varta, de fapt, ca și fiecare alt manager 
al instituțiilor publice nu a luat decizii de 
sine stătător, fac referire la: elaborarea 
actelor normative interne, montarea ca-
merelor video, măsurilor de sancționare 
prin retragerea permiselor de acces în sala 
de studii etc. – au fost decizii colegiale, 
ale comisiilor interdepartamentale sau 
grupurilor de lucru. Probe sunt actele 
administrative emise de SSA, documen-
tele primare de contabilitate etc. O obli-
gație a directorului Serviciului de Stat 
de Arhivă, potrivit Regulamentului de 
organizare și funcționare a SSA (abro-
gat HG nr.143/2019), a fost răspunderea 
personală pentru utilizarea rațională a 
mijloacelor financiare ale Serviciului, 
pentru integritatea bunurilor materia-
le, a patrimoniului aflat în gestiunea sa, 
asigurarea executării legilor, decretelor 

Președintelui Republicii Moldova, ho-
tărârilor Parlamentului, ordonanțelor, 
hotărârilor și dispozițiilor Guvernului… 
deci, îndemn să abordăm acțiunile direc-
torului Ion Varta prim prisma statutului 
de birocrat, care și-a asumat răspundere 
și obligații față de stat!

Întrebarea firească pe care, nu cred 
că o am doar eu, dar și alți cetățeni, este 
următoarea: de ce acest subiect, cu ten-
tă tendențioasă, atunci, în 2014, dar și 
acum, a fost abordat? Care e scopul? Care 
e miza? Cu certitudine, însă, țin să afirm 
că răspândirea cu bună știință a unor in-
formații mincinoase, ce defăimează o altă 
persoană, constituie o CALOMNIE. 

13 octombrie 2021, 
Svetlana Basamalercă, 

angajat al ANA

„Amicus Plato sed magis amica veritas”

Victoria POPA

D r e p t u l  l a  r e p l i c ă
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Sandu Grecu: „FESTIS e 
un veritabil pod de teatru”

„Comunicarea pe viu cu publi-
cul înseamnă totul pentru teatru. 
Tocmai acum, în pandemie, avem 
mai mult ca oricând nevoie de 
farmecul și emoția spectacolelor 
de teatru. FESTIS e un veritabil 
pod de teatru și de simțire ar-
tistică. La ediția curentă, ca și 
la cele anterioare, accentul va fi 
pus pe cunoașterea reciprocă a 
creatorilor de teatru. Împreună 
cu trupele de actori, la „Satiricus” 
se vor întruni numeroși croni-
cari, critici de teatru, regizori, 
scenografi, directori de teatre din 
R. Moldova, România, Franța, 
Bulgaria. Sloganul ediției din  
2021 este „Rezistăm prin teatru”. 
Credem că putem rezista prin tea-
tru, în condițiile lumii moderne 
ce vine cu noi și noi provocări – 
sociale, economice, ideologice, 
epidemiologice... Avem nevoie 
de acest festival, ca să ne umple 
inimile și cugetele cu bucurie și 
speranță”, a declarat Sandu Gre-
cu, directorul teatrului „Satiricus 
I. L. Caragiale”, la deschiderea 
FESTIS. De menționat că festi-
valul este organizat cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Chișinău 

și al Institutului Cultural Român 
„Mihai Eminescu”.

Mircea M. Ionescu: 
„Parcursul Teatrului 
Satiricus e un miracol”

Dramaturgul Mircea M. Iones-
cu a susținut Teatrul „Satiricus” de 
la începuturile sale, prietenia cu 
această trupă durează de aproa-
pe 30 de ani: „În 1994 Teatrul 
«Satiricus» a montat piesa mea 
„Beethoven cântă din pistol”, iar 
peste un an această piesă a fost 
prezentată la New York. Era pri-
mul teatru basarabean care juca 
printre zgârie-nori. Parcursul tea-
trului e un miracol. Pentru mine 
«Satiricus» înseamnă amintire, 
dar și prezent”.

Mircea M. Ionescu a comentat 
entuziasmat spectacolul „Parla-
mentul sau comisia de anchetă” 
de Mirel Taloș în regia lui Sandu 
Grecu, jucat în prima zi a FES-
TIS: „A fost un debut în forță al 
dramaturgiei române. Piesa „Par-
lamentul…” e o satiră politică la 
zi, această producție înseamnă 
un spectaculos debut pe scenă, 
ca dramaturg, al lui Mirel Taloș, 
valoros romancier, având la activ, 
printre altele, Premiul Uniunii 

FESTIS înseamnă 
rezistență prin teatru

Scriitorilor din România”.
Tot în prima zi a FESTIS pu-

blicul a urmărit piesa lui Mircea 
M. Ionescu „Valoroasa actriță 
fără teatru”. Protagonista Cătă-
lina Sima a transmis cu o energie 
debordantă trăirile unei artiste 
ce rămâne pe drumuri după în-
chiderea teatrului. Monospecta-
colul, în regia lui Alin Holcă, e 
o producție a Teatrului „Ariel”, 
Râmnicu Vâlcea.

FESTIS ne-a oferit și o premie-
ră a Teatrului „Satiricus”  – piesa 
„Și cu violoncelul ce facem?” de 
Matei Vișniec, într-o inspirată, 
ingenioasă viziune regizorală a lui 
Vitalie Drucec, personajele fiind 
încarnate de actorii Irina Rusu, 
Ion Grosu, Eugeniu Matcovschi și 
Constantin Ghilețchi, care și-au 
dezvăluit noi fațete ale talentului 
și temperamentului scenic.

Diversitate de formule 
teatrele în cadrul FESTIS

Unul dintre cele mai tulbu-
rătoare spectacole din festival 
e „Copiii foametei. Mărturii” de 
Alexei Vakulovski, în regia preg-
nantă, radicală a Luminiței Țâcu, 
producție a Teatrului Național 
„Mihai Eminescu” din Chișinău.

Un text clasic, romanul lui An-
ton Strashimirov „Horo” („Hora”), 
adaptat și montat de Petar Den-
cev într-o formulă regizorală 
modernă, a produs emoții puter-
nice publicului. Acest spectacol al 
Teatrului Dramatic „Sava Ogni-
anov” din Ruse ne-a transportat 
într-o lume a violenței maxime, 
iraționale, într-un spațiu unde 
se clatină temeliile umanității. 
Valorile morale se pierd, repere 
spirituale nu mai există, toți oa-
menii rătăcesc „îmbătați de vin și 
de sânge”. Chiar dacă s-a jucat în 
limba bulgară fără subtitre, pie-
sa a ținut publicul înmărmurit în 
sală, pentru ca la final să izbuc-
nească aplauzele.

În cadrul festivalului s-a jucat, 

Atelierul de scriere creativă „Vlad Io-
viță” din cadrul Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu” a fost înființat de Dumitru 
Crudu în 2009. Tinerii care îl frecventează 
consideră că e o adevărată școală pentru 
ei, anume aici s-a produs inițierea lor în 
ale scrisului, mulți dintre ei reușind să 
scrie texte competitive și chiar să-și edi-
teze volumele de debut, în România și în 
Republica Moldova.

Fiecare ședință a Atelierului începe 
cu povestirea ultimei cărți citite de către 
participanți. Urmează propunerea teme-
lor și procedeelor de scriere, următoarea 
etapă fiind scrierea unui text literar, fie 
poezie, fie proză. Iar la final se dă citire 
textelor, acestea fiind discutate, corectate, 
redactate. 

„Am avut drept model atelierele și ce-
naclurile pe care le-am frecventat când 
eram student la Brașov. Am participat și 
la cenaclul Euridice din București, unde 
la fiecare ședință venea câte un tânăr poet 
cu un grupaj de poezii sau un tânăr pro-
zator, făceau o lectură și urmau discuții, 
textele erau redactate, îmbunătățite. Se 
făcea legătura cu contextul mai general al 
literaturii române și, în felul acesta, poetul 

vedea că nu e singur în acest drum și că alții 
simțeau umărul colegului. După modelul 
acesta am încercat și eu. La începutul fie-
cărei ședințe povestim o carte citită, apoi 
scriem jumătate de oră sau o oră, ulterior 
discutăm textele scrise. Aici, la atelier, s-au 
scris multe texte. Cu timpul, mulți tineri 
poeți au câștigat concursuri, au publicat 
cărți. Atelierul încearcă să ajute tinerii poeți 
în drumul lor spre prima carte sau a doua”, 

afirmă coordonatorul atelierului, scriitorul 
Dumitru Crudu. 

„Frecventez atelierul „Vlad Ioviță” de 
aproximativ un an şi mă bucur că datorită 
acestui atelier mi-am reinventat stilul de a 
scrie. Până a veni la atelier scriam versuri 
cu rimă. Acum însă am trecut la versul alb. 
Dumitru Crudu, coordonatorul atelierului, 
a făcut posibilă întâlnirea cu mai mulți scri-
itori şi poeți importanți, cum ar fi Radmila 

Popovici, Grigore Chiper, Şerban Axinte, 
Leo Bordeianu etc. La ședința de astăzi, 
de exemplu, am învățat tehnica haiku-ului 
şi am făcut cunoștință cu noii membri ai 
atelierului”, spune una din participante, 
Natalia Pîntea.

Un alt participant la atelierul „Vlad Iovi-
ță” este Artiom Oleacu, ce a reușit să publi-
ce cartea „Miere pentru toate exponatele” 
(Editura Tracus Arte), volum câștigător al 
premiului „Alexandru Mușina”, în cadrul 
concursului de debut în poezie Alexandru 
Mușina 2019. O participantă activă este 
și Iraida Darmancev, o  tânără talentată, 
căreia urmează să-i apară cartea de debut 
la București.  

„Frecventez atelierul de patru ani, pen-
tru mine scrisul înseamnă un mod de a-mi 
exprima gândurile. Cu ajutorul atelierelor 
am reușit să avansez, pregătesc un manus-
cris. Atelierul de fiecare dată vine cu ceva 
nou, vin și noi participanți”, mărturisește 
Sergiu Stati. 

Amatorii de arta scrisului sunt așteptați 
în fiecare sâmbătă la atelierul de scriere 
creativă „Vlad Ioviță”, ce are loc în incinta 
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. 

Ludmila HIȚUC

Poezie tânără la Atelierul „Vlad Ioviță” 

de asemenea, spectacolul „Rino-
cerii” de Eugene Ionesco, al Tea-
trului Municipal „Matei Vișniec” 
din Suceava. Regia e semnată de 
Alain Timár, regizor, scenograf 
și director de teatru din Franța. 
Domnia sa conduce Théâtre des 
Halles din Avignon. Alain Timár 
are o relație de durată cu Eugène 
Ionesco, pe care l-a mai montat 
de-a lungul cariei sale, în franceză, 
maghiară, chineză sau engleză.

Alain Timár explică ce în-
seamnă să regizezi și să joci „Ri-
nocerii”: „După căderea blocului 
comunist și apariția globalizării 
unde economia de piață, via 
capitalismul triumfător și arogant, 
își asumă locul întâi; când lumea 
a devenit un supermarket unde 
orice poate fi vândut și cumpărat, 
un alt aspect al ideologiei totalita-
re și-a făcut apariția. Masele fasci-
nate au construit un nou templu, 
cel al Consumului.

„Rinocerita” se propagă în noi, 
tăcută, cu tot cu efectele sale ero-
zive. În acest context, toate per-
sonajele piesei sunt atinse de 
boală, cu excepția lui Bérenger 
care conștientizează pericolul și 
se împotrivește. El îndrăznește 
să gândească, să reziste și să ne 
invite pe noi toți să facem la fel”.

Menționăm că în cadrul FES-
TIS au fost lansate volumele „Sa-
tiricus – un teatru de rezistență”, 
cu ocazia marcării celor 30 de ani 
ai Teatrului, și „Sandu Grecu și 
Satiricus – o poveste de succes”. 
Sâmbătă va fi lansat și volumul 
„Dramaturgia națională din anii 
’90 în (con)textul postmodernis-
mului” de Dorina Khalil-Butucioc, 
va fi prezentă și autoarea, venită 
cu această ocazie din Germania.

Irina NECHIT

Ediția a V-a a Festivalului Internațional 
FESTIS organizat de Teatrul Național 
„Satiricus I. L. Caragiale” are genericul 
„Rezistăm prin teatru”. Programul 

festivalului (11-21 octombrie 2021) include 26 de 
spectacole, prezentate de 21 de trupe de teatru din 
Republica Moldova, România, Franța, Bulgaria. Se 
desfășoară, de asemenea, și o serie de evenimente 
adiacente: lansări de carte, conferințe, discuții pe 
teme actuale privind mișcarea noastră teatrală.

Atelierul de scriere creativă „Vlad Ioviță”, cu noi participanți
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R E P O R T A J

,,Când îmbrac cămașa 
națională mă simt împlinită”

Am întâlnit-o pe Lidia Obleac 
într-un atelier din satul Mereni, 
raionul Anenii-Noi. Meșterița era 
îmbrăcată într-o cămașă naționa-
lă cu altiță, o catrință pe potriva 
elementelor de pe cămașă și cu o 
basma pe cap, vestimentație de 
sărbătoare pentru unii, însă ea 
se simte cel mai bine așa, spune 
meșterița: ,,Când îmbrac căma-
șa națională, mă simt împlinită. 
Când îmbraci o haină din fibre 
naturale, confecționată cu mâna, 
știind câte nopți a durat realizarea 
acesteia… o porți cu drag”.

În fața unor stative vechi de 
peste o sută de ani, meștera po-
pulară își petrece mai toată ziua. 
Chiar dacă mai are și alte activități 
prin gospodărie, nu trece o zi fără 
ca să mai croșeteze ceva sau să 
vâre acul într-o broderie.

,,Țes doi metri de pânză pe zi. 
Acum țes pânză pentru cămăși 
naționale, țes fuste din bumbac și 
lână, catrințe, fote, prosoape, fețe 
de masă, țoluri. Ziua țes, seara 
croșetez sau brodez… dacă îmi 
pun o lampă mai luminoasă și o 
lupă. Eu aș petrece tot timpul la 
stative și făcând lucru manual. 
Pregătesc ceva mâncare, repede 
mănânc sau mai gospodăresc 
prin curte și mă apuc de croșetat 
sau de brodat”, ne spune Lidia 
Obleac.

A învățat să croșeteze de la o 
mătușă, iar țesutul la război l-a 
învățat de la mama sa:

„Dacă greșeam, îmi dădea pes-
te mână ca să fac lucrul cum se 
cuvine. Mama nu și-a pus sco-
pul ca să mă învețe, dar mă ruga 
s-o ajut. Ea lua coclețul, iar eu îi 
dădeam firul ca să-l tragă prin 
cocleț. Fără ca să vreau, mește-
șugul s-a transmis de la mamă la 
fiică. Când vedeam ce lucruri ies 
din mâinile noastre, mă motiva 
să lucrez mai departe.”

Nu s-a gândit vreodată că 
meșteșugăritul va fi cel care-i va 
pune pâine pe masă. Femeia ne-a 
mărturisit că atunci când era mai 
tânără se gândea că va broda sau 
va țese doar din plăcere, însă rea-

litatea unor timpuri a făcut-o să-și 
schimbe ideile.

,,După destrămarea Uniunii 
Sovietice ne-a fost tare dificil să 
obținem un post de muncă. Nu 
m-am gândit niciodată că meș-
teșugăritul va fi ocupația mea de 
bază. Pe atunci mă gândeam că 
o să țes doar din plăcere, dar nu 
ca să câștig un ban. Dar timpurile 
s-au schimbat. Neavând o profe-
sie, am fost nevoită să mă apuc 
de meșterit, așa am obținut un 
ban și am putut merge înainte. 
Iar acum sunt la pensie. Nu-mi 
ajunge pensia, de aceea am ho-
tărât să țes în continuare”, ne-a 
mărturisit Lidia Obleac.

Protagonista noastră dezvăluie 

Satele Moldovei încă mai au străjeri ai 
autenticului, promotori de valori și meșteri 
populari înzestrați. Cu fir gros de ață și-a 
cusut destinul de meșteșugărit Lidia Obleac 

din satul Negrea, raionul Hâncești. Femeia are 
66 de ani, iar jumătate din ei i-a dedicat țesutului, 
croșetatului și brodatului. Protagonista articolului 
nostru a contribuit la formarea unui muzeu în 
satul său natal și a împărtășit îndeletnicirile cu 
generația tânără. Cinstește tradițiile și obiceiurile 
strămoșești și încearcă să insufle și altora 
dragostea față de lucrurile făcute manual.

secretele artei țesutului și a bro-
datului elevilor din Negrea. Ea 
i-a cultivat generației mai tinere 
dragostea față de lucrul manual, 
scop pe care îl mai are și astăzi: 
„Am fost atentă și m-am stră-
duit să fiu înțeleasă de elevi, ei 
veneau cu mare drag la cercurile 
extrașcolare”.

Lidia Obleac a contribuit sub-
stanțial la organizarea muzeu-
lui din satul Negrea. Meștera a 
adunat obiecte de la săteni și a 
donat multe lucruri păstrate de 
la părinții săi. Pe lângă asta, și 
gospodăria acesteia este plină de 
unelte și accesorii de altădată.

,,Câțiva ani în urmă, prima-
rul satului m-a rugat să particip 
la fondarea unui muzeu în sat, 
timp de doi ani de zile am colec-
tat obiecte și am ajutat la forma-
rea muzeului satului. Am făcut și 
acasă un mic muzeu pentru mine, 
dar și pentru toți cei care o să-
mi pășească pragul”, a menționat 
femeia.

De aproape trei decenii, Lidia 
Obleac se ocupă de ceea ce îi place 
și o pasionează. Deși are câteva 
zeci de ani de experiență, se mai 
întâmplă ca stativul sau ața să 
nu asculte de meșteriță, dar ea 
le găsește ,,ac de cojoc”.  Este o 
muncă migăloasă, fără atenție 
sporită lucrarea nu iese cum tre-
buie, recunoaște meșterița:  ,,Gă-
sesc modalități de a rezolva micile 
probleme. De exemplu, dacă se 
mai rupe câte un fir, trebuie să 
știi exact cum să-l legi, pe unde 
să-l treci”.

Mai în glumă, mai în serios, 
femeia ne-a spus că dacă vrea să 
meargă munca strună trebuie să 
fie calmă și să aibă grijă cum lu-
crează la stative.

,,Dacă am scăpat suveica jos, 
înseamnă că țesătoarei îi este foa-

me, e ora mesei. Nu se mănâncă 
atunci când stai la stative căci se 
încâlcește ața sau se rup firele”, 
ne-a spus meștera râzând.  

Lidia Obleac se declară un om 
împlinit, un om căruia îi place ceea 
ce face și continuă să se dezvolte. 
Chiar dacă bani ies puțini, ținând 
cont de munca depusă, meștera 
este motivată de oamenii care îi 
apreciază lucrările și efortul.

„Unele lucrări le mai vând pe 
la târguri, festivaluri. Meșterii po-
pulari sunt bucuroși atunci când 
lumea se apropie și vede ceva 
frumos și autentic. Nu acoperim 
cheltuielile cu banii de pe lucru-
rile pe care le vindem, dar mai 
ieșim în lume, ne mai întâlnim cu 
oamenii, mai schimbăm o vorbă. 
Mă motivează să-mi fac treaba 
atunci când văd că tineretul este 
interesat de lucrări manuale. Și de 
fiecare dată vreau ceva mai mult, 
mai frumos. Rezultatul mă face 
să perseverez”, ne-a comunicat 
meștera.

De trei decenii, Lidia Obleac meșteșugărește cu iscusință

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

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Credința mozaică în RSSM: documente (II)

Revenind în acest studiu la localitatea 
Telenești, Orhei, punem la dispoziția 
stimatului nostru cititor o informație 
șocantă. În Germania prin secolul XVII a 

fost înființată o sectă care se numea „Studenții în 
Biblie” fiind lansată de pastorul Iacob Spener din 
Berlin. Ceva mai târziu ei au fuzionat cu „Martorii 
lui Iehova”.

În România „Studenții în Bi-
blie” au apărut prin 1870, aduși de 
un oarecare Rabinovici din Tele-
nești, Orhei1. Acest lucru dă peste 
cap multe afirmații anterioare ale 
cercetătorilor și dovedește că re-
spectiva comunitate religioasă a 
prins rădăcini cu aproximativ 50 
de ani mai înainte decât se credea.

Toată lumea știe că evreii au 
fost în primele rânduri ale Revo-
luției bolșevice din 1917. În anii de 
după 1920, extremiștii de dreapta 
din Occident au văzut o conspi-
rație evreiască internațională în 
spatele Revoluției. Evreii au fost 
cei care au contribuit la instalarea 
noilor conducători de state și care 
au luptat cu cea mai dezlănțuită 
energie împotriva nazismului în 
cel de-al Doilea Război Mondial2. 
În istoria Rusiei Mari antisemitis-
mul a fost politica statului. El era 
încurajat de grupările naționaliste 
pentru a răsfrânge și abate ura na-
ționalistă, să zicem, a ucrainenilor 
față de ruși spre ura ucrainenilor 
față de evrei. E suficient să citești 
istoria pogromurilor de la Odessa 
și Kiev pentru a înțelege politica 
rusească de divizare și dominare.

În perioada anilor 1940, 1944-
1949, din Basarabia și malul stâng 
al Nistrului autoritățile de ocupa-
ție sovietică au deportat în Sibe-
ria și în alte zone îndepărtate mai 
bine de 4000 de evrei: bărbați, 

femei, copii și bătrâni. Motivele 
erau diferite, dar rezultatul ace-
lași. 

Tot în centrul raional Telenești 
comunitatea religioasă evreiască a 
invitat în 1950 din orașul Lvov un 
învățător de Talmud și a organi-
zat o școală ilegală, care era frec-
ventată de 25 de copii de vârstă 
școlară. Organele puterii sovietice 
locale au „propus” învățătorului să 
părăsească localitatea Telenești. 
În acest fel școala a fost lichidată, 
iar copiii au mers la școala genera-
lă. Nu vom greși dacă vom afirma 
că religia mozaică, la fel ca și ce-
lelalte credințe, a fost permanent 
în vizorul statului sovietic fiind 
marginalizată prin toate mijloa-
cele. Uneori funcționarii statului 
dădeau în bară, fapt care stârnea 
râsetele populației. Spre exem-
plu, împuternicitul Consiliului 
privind cultele religioase pentru 
RSSM, S. Deseatnikov, a pregătit 
un demers adresat Consiliului de 
Miniștri al RSSM în baza căruia 
s-a hotărât închiderea sinagogii 
din Fălești, județul Bălți, în loc 
de sinagoga din Florești, județul 
Soroca. Nu este de mirare și ne-
dumerire, fiindcă pentru cei veniți 
din țara roșie Fălești sau Florești 
era totuna!

Un document secret sovietic 
atestă că în 1953 frecventarea si-
nagogilor în RSSM în general nu 
s-a mărit, ci a rămas la nivelul 
anilor precedenți. Excepție face 
numai sinagoga din Chișinău, 
care la 7 aprilie, de exemplu, a 
fost vizitată de 2000 de credin-
cioși. Aceasta este cea mai mare 
frecvență în zilele sărbătorilor de 
primăvară din ultimii opt ani. În 
alte sinagogi numărul credincioși-
lor n-a depășit 50-60 de oameni.

Fiind presați de autorități sau 
din anumite motive obiective sau 
subiective, unii rabini își pără-

seau funcțiile ocupate în cadrul 
comunității religioase. Rabinul 
sinagogii din Tiraspol, Cerneț M., 
a depus cerere și a refuzat să mai 
activeze, motivând că este bătrân, 
că îi este greu să lucreze și că copiii 
lui nu sunt mulțumiți de activita-
tea sa religioasă. Copiii se ceartă 
des cu el fiindcă el a avut în trecut 
mult pământ, exploata munca al-
tora, da în arendă vii și livezi, iar 
acum nu are decât credința. 

Rabinul comunității din Leova, 
Prosterman, și președintele comu-
nității, Adamovschi, au declarat că 
refuză să mai lucreze la sinagogă, 
motivând că nu este rentabil să fii 
rabin și că e mai bine să locuiască 
împreună cu copiii și să-i ajute la 
gospodărie. Adamovschi a pre-
zentat un certificat de boală. Alți 
doi membri ai comunității au re-
fuzat să-și îndeplinească funcțiile 
fără a motiva ceva. Președintele 
comunității religioase din orașul 
Kotovsk, Dubosarschi, a refuzat 
să-și îndeplinească funcția și a 
rugat să fie înlocuit. Din cauză că 
îi este marginalizată fiica, cu toa-
te că este eminentă la învățătură 
și are o purtare exemplară, nu a 
fost primită în comsomol, rabinul 
Dreizin din Fălești a declarat că 
nu va mai lucra la sinagogă pentru 
a scăpa de persecuțiile autorită-
ților3.

În informația secretă despre 
activitatea confesiunilor religioase 
din RSSM pentru anul 1953 adre-
sată șefului secției de propagandă 
și agitație a CC al PCM, Constantin 
Ustinovici Cernenco, se mențio-
nează că la credința mozaică sunt 
înregistrate 11 comunități.

Pentru a strangula din punct 
de vedere economic comunitățile 
religioase, organele financiare le 
țineau la o evidență și un control 
strict. Drept dovadă poate servi 
scrisoarea informativă secretă 
nr.13-118 din 24 august 1953 
adresată președintelui Consiliu-
lui privind cultele religioase de 
pe lângă Consiliul de Miniștri al 
URSS, I. V. Poleanschi, în care, 
printre altele, se spune că fostul 
rabin Epelbaum a confecționat în 
ajunul sărbătorilor de primăvară 
câteva sute de calendare evreiești 
pe care le-a răspândit printre cre-
dincioși. Pentru fiecare calendar 
el a primit câteva sute de ruble. 
În felul acesta o cotă parte din 
donații s-a pomenit în buzuna-
rul lui Epelbaum. Este de ajuns 
să amintim că numai în perioada 
sărbătorilor de primăvară la sina-
goga din Chișinău au fost adunate 
donații în valoare de 6000 de ru-
ble. Astfel de donații sinagoga din 

tre acestea se numără și scrisoarea 
secretă trimisă de președintele 
Consiliului privind cultele religi-
oase de pe lângă Consiliul de Mi-
niștri al URSS, A. Puzin, expediată 
din Moscova la 15 iunie 1957 cu 
numărul de înregistrare 5-112-s 
tuturor împuterniciților Consili-
ilor privind cultele religioase din 
republicile unionale, inclusiv din 
RSS Moldovenească.

Printre altele, în document se 
atenționa că „nu este exclus că 
vor fi întreprinse încercări (de a 
stabili legături – Al.M) din partea 
sectanților, a catolicilor, iudeilor 
(adică adepților religiei mozai-
ce), luteranilor și altora din țări-
le străine cu scopul de a activiza 
activitatea religioasă printre acea 
parte neînsemnată a tineretului, 
care într-o măsură sau alta se 
află sub influența prejudecăților 
religioase6.

La începutul anului 1958, în 
RSS Moldovenească activau 11 co-
munități religioase mozaice, care 
aveau 11 rabini, 3 administratori, 
220 de membri în sfatul sinagogii 
și 88 de membri ai organelor exe-
cutive. În majoritatea documente-
lor sovietice ale fondului arhivistic 
„Împuternicitul Consiliului pentru 
cultele religioase…” (F. 3305, inv. 
2) sunt puse în evidență neînțele-
gerile, scandalurile care aveau loc 
în cadrul comunităților religioase 
mozaice, îndeosebi cele din Chi-
șinău, Bălți și Tiraspol. Motive-
le acestor conflicte deseori erau 
banii, lupta pentru putere și in-
fluență. În soluționarea acestor 
conflicte erau atrași, iar uneori 
direct implicați, funcționari din 
eșalonul superior de conducere 
a RSSM. De obicei, ei erau evrei 
sau ruși, ucraineni corupți.

Politica totalitară sovietică și-a 
atins parțial scopul. Numărul cre-
dincioșilor s-a redus, multe insti-
tuții spirituale au fost închise sau 
demolate, s-a izbutit să fie izolată 
populația românească băștinașă 
de celelalte grupuri etnice din 
RSSM, inclusiv de comunitatea 
evreiască. În diferite situații o 
bună parte din ei au fost adunați 
în jurul „fratelui mai mare” pentru 
a face front comun împotriva a tot 
ce-i românesc.

Chișinău n-a mai avut. În orășelul 
Telenești sinagoga numai într-o 
singură zi a fost vizitată de 200 de 
credincioși care au donat 5000 de 
ruble. În realitate însă sinagoga 
a fost vizitată de 400 de oameni, 
iar donațiile au depășit cifra de 
9000 de ruble4. Mai concret, avem 
un exemplu de evaziune fiscală 
din care motiv au fost pedepsiți 
cei vinovați, cu toate că sovieticul 
Ivan cel Groaznic care se numea 
Stalin nu mai era în viață.

Și, ca să nu omitem un moment 
destul de important trebuie să 
menționăm că rabinul Epelbaum 
(Epelboim) Iosif Șmerilevici din 
Chișinău a fost o autoritate impor-
tantă în cadrul comunității religi-
oase. El a fost judecat de sovietici 
din cauză că a organizat în zilele 
de 23, 25 septembrie și 2, 3 oc-
tombrie 1949 transmiterea slujbei 
prin mijloacele de amplificare a 
sunetului în afara sinagogii.

Tot ceea ce s-a dovedit a fi 
greșit în Uniunea Sovietică a fost 
pus pe seama conspirației sionis-
te-imperialiste la care participau 
elemente evreiești antisovietice. 
Hrușciov i-a urmat lui Stalin, 
Kosîghin i-a urmat lui Hrușciov, 
dar antisemitismul nu a slăbit nici 
un moment.

Hrușciov a fost cel care l-a eli-
minat pe ultimul membru evreu 
al Prezidiului sovietic, Lazar Ka-
ganovici. Ironia a fost că acest 
Kaganovici a fost considerat un 
stalinist de modă veche, reacțio-
nar. El a fost într-o vreme primul 
viceprim-ministru însărcinat cu 
coordonarea a 24 de ministe-
re industriale diferite, inclusiv 
unele din lagărele de muncă, la 
momentul când a fost răsturnat 
în 1957 Hrușciov, deși fiul său se 
căsătorise cu o evreică, avea vederi 
ferm antisemite5.

În zilele de 28 iulie – 12 august 
1957, la Moscova s-a desfășurat 
Festivalul VI mondial al tinere-
tului și studenților. Cu scopul de 
a bloca stabilirea unor contacte 
dintre tinerii delegați veniți din 
întreaga lume (aceștia fiind tot-
odată și „purtători” ai diferitor 
credințe) și tineretul și studenții 
sovietici, autoritățile sovietice au 
luat o serie de măsuri la nivelul 
tuturor structurilor de stat. Prin-

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

„La Ploiești, am jurat că mă voi 
întoarce aici și voi fi actor”

- Dumneavoastră faceți tea-
tru și film. Unde vă simțiți 
ca peștele în apă?
Peste tot când proiectul este in-

teresant și incitant. Teatrul e pri-
ma mea casă. Casa în care mă simt 
mai bine. Casa în care sunt liniștit. 
Filmul pentru mine e o casă de va-
canță, în care poți să faci tot felul de 
nebunii, să te simți mai dezinvolt, 
mai relaxat, dar până la urmă te 
întorci acasă, la teatru.

- Cum au fost anii pande-
mici pentru regizorul Ion 
Sapdaru? 
Au fost grei. La început am cre-

zut că va fi bine, deoarece  aveam 
zile libere, puteam să mă uit la un 
film, să scriu, să citesc ș.a. Peste o 
lună de stat în casă a început să vină 
o frică de necunoscut și de moarte. 
Incertitudinea m-a înnebunit cel 
mai mult: azi știam că joc sau că 
merg la filmări, iar la un moment 
dat primeam informații că nu se 
mai poate. Repetăm spectacolul, 
dar nu știu când îl vom juca. Munca 
teatrală te obligă să fii tot timpul în 
formă, dar dacă știi că mâine nu joci 
pe scenă – vine un soi de relaxare 
care este egală cu moartea. 

- Din 1990 ați început să ju-
cați pe scenele teatrelor din 
România. Ați jucat în sute 
de spectacole de teatru și în 
zeci de filme. Acum montați 
spectacole de teatru. Cum 
ați ajuns să jucați pe scenele 
din România?
Am fost cu teatrul moldovenesc 

să jucăm în trei orașe din România: 
Bacău, Botoșani și Iași. A fost un 
turneu istoric al Teatrului „Lucea-
fărul” din Chișinău. Pentru prima 
oară o trupă moldovenească juca 
în România. Am jucat câte două 
spectacole în fiecare oraș. În ambele 
spectacole jucam în rolul principal. 
Era vorba de „Rinocerii” de Eugen 
Ionescu și de „La Veneția e cu totul 
altfel”. 

După spectacolul jucat la Iași, 
am revenit la cabine, nu reușisem 
să-mi scot machiajul și costumul de 
spectacol – că au venit directorul 
teatrului de atunci Mihai Ursachi 
și regizorul Ovidiu Lazăr care mi-
au propus să mă angajez în trupa 
Teatrului Național „Vasile Alec-
sandri” din Iași. O propunere pe 
care n-am putut-o neglija. Era un 
vis al meu vechi de tot. În Trans-
nistria prindeam postul de Radio 

Iași, la care ascultam spectacole 
de teatru la microfon. Pentru mine 
era o euforie extraordinară să-i aud 
jucând. Când mi-am dat seama că 
voi face parte din această trupă a 
fost destul de tentant pentru mine. 
Așa am rămas în România. 

- Am citit în presa din Ro-
mânia că ați făcut cândva 
un jurământ colegilor.
În 1987 la un concurs am luat 

locul întâi între școlile de teatru și 
film de la Moscova. Premiul a fost 
o călătorie într-o țară socialistă, 
la alegere. Noi am ales România 
pentru că era singura șansă să ajun-
gem ca moldoveni peste Prut. De 
la Moscova era mai ușor pentru că 
noi plecam ca studenți ruși. 

România era într-o beznă la pro-
priu și la figurat. Era trist, dar mie 
mi-a plăcut enorm aerul, vorbirea 
pe care o auzisem la radio, Bucu-
reștiul care respira tot ce-am citit 
eu din Caragiale, Nichita Stănescu. 
Toate lucrurile astea, tot șuvoiul de 
emoții s-au prăbușit peste mine. 
Mi-am dat seama că aici e locul 
meu. 

La Ploiești, ajungând la Muzeul 
lui Caragiale, iubindu-l mereu pe 
Caragiale, eram foarte emoționat, 
deoarece am văzut bastonul lui, 
ceasul lui, monoclul lui. În fața 
muzeului, unde erau colegii mei, 
am jurat că mă voi întoarce aici și 
voi fi actor. Și regizor. Mă rog, mai 
puțin regizor pentru că încă nu mă 
gândeam la lucrul acesta.

Toți au zis că sunt nebun. Tu 
nu vezi că el trăiește în continua-
re? Se referau la Ceaușescu. Când, 
Dumnezeu, o să moară el?! În toată 
Europa de est era mișcare: bulga-
rii scăpaseră de regimul comunist, 
Iugoslavia, Cehoslovacia ș.a. În Ro-
mânia nu se vedea viitorul. Înțelegi? 
Eu le-am spus că nu-s nebun, chiar 
așa o să fie.

- Dumneavoastră chiar cre-
deați că reveniți în Româ-
nia?
Absolut! A fost un deziderat al 

meu. Indiscutabil. Când am prins 
prima șansă evident că am mate-
rializat-o. 

- Acasă părinții vă poves-
teau despre România?
Bineînțeles. Mama în mod speci-

al vorbea. Și tata vorbea. Și bunicul, 
tatăl mamei, îmi povestea. Ne vor-
bea despre evenimente istorice din 

viața Basarabiei și a Transnistriei. 
Mama, care era din dreapta Nis-
trului, era mult mai influențată de 
cultura românească. Cânta cântece 
din Maria Tănase, din Ioana Radu. 
Avea istorii și povești românești 
pentru că le-a studiat. Noi literatu-
ra română o studiam doar până la 
Mateevici. Dincolo nu mai treceam. 
Nu știam de Sadoveanu, Stănescu, 
Bacovia etc. Pe când mama în școală 
i-a studiat. Ea ne vorbea de lucruri 
ciudate. 

Eram în clasa a cincea sau a 
șasea când am citit prima carte în 
limba română. Profesorul nostru 
de geografie s-a enervat pe hărțile 
noi pe care le primise și m-a trimis 
pe mine împreună cu un coleg în 
podul școlii să aducem hărțile vechi. 
Și când ne-am urcat în podul școlii 
am găsit o grămadă de cărți. 

Am luat o carte și brusc mi s-a 
părut ciudată. Eu studiam germa-
na. Și la un moment dat, citind-o, 
am început să formez niște cuvinte 
românești. Niciodată n-am să uit. 
Am furat cartea. Am pus-o în sân. 
Am adus-o acasă și am descoperit 
că scrisul acela este mai fain decât 
al nostru pentru că nu era „ăpure” 
– era iepure. 

- Ce făceați în anul 1992, 
când a avut loc Războiul 
de pe Nistru? 
Eram actor la Teatrul Național 

„Vasile Alecsandri” din Iași. Veni-
sem la Chișinău pentru filmări la 
Sergiu Prodan și la un moment dat 
a început puciul. A fost o problemă 
foarte serioasă atunci pentru că mi-
am dat seama că se pot întâmpla 
lucruri iremediabile. Nu mai eram 
cetățean moldovean. Eram cetățean 
român. Aveam casă la Iași, aveam 
de toate acolo. Mi-am dat seama 
că trebuie repede să fug: bunicul 
îmi povestea că în 1940 s-au în-
chis granițele și mulți n-au reușit să 
plece peste Prut, iar unii au rămas 
toată viața în Basarabia. I-am zis lui 
Sergiu Prodan că eu trebuie să plec. 
La autogară mi-au spus că, gata, nu 
se mai face ruta Chișinău-Iași. Nici 
la gară nu se mai vindeau bilete. 

Granița a fost închisă. 
Am intrat într-o stare de stupoa-

re, eram foarte speriat pentru că 
înțelegeam ce se poate întâmpla 
dacă revine Uniunea Sovietică. A 
durat trei-patru zile. Am mers din 
nou la gară și aveau bilete. Mama 
este din Izbiște, Criuleni. Când 
veneam la Chișinău, în vacanțe, 
ne dădeam întâlnire cu mama la 
bunica. Ea venea din Transnistria 
pentru că avea voie, iar eu veneam 
până la Criuleni. Cam peste doi ani 
am venit acasă. 

- Cât de des mergeți acasă 
la Doroțcaia, r-l Dubăsari?
Destul de rar. Ieri (vineri, 8 

octombrie – n.r.) am fost acasă la 
mama. Am avut o mică pauză la Zi-
lele Filmului Românesc la Chișinău. 
Deseori vara venim cu familia și 
stăm una-două săptămâni. Nu atât 
de mult cât aș vrea eu să stau. Îmi e 
dor, dar, mă rog, programul, viața...  

- Cum vedeți regiunea trans-
nistreană?
Nu s-a schimbat nimic. Satele 

Pârâta, Doroțcaia și Coșnița sunt 
totuși privilegiate pentru că fac 
parte din Republica Moldova. Am 
o admirație pentru sătenii mei care 
n-au vrut să se despartă de Moldo-
va. Mi se pare o stupizenie republica 
asta transnistreană. Nu s-a mișcat 
nimic acolo. Cel mai groaznic este 
că nu s-a mișcat nimic în conștiința 
oamenilor. 

Oamenii în continuare trăiesc 
într-o conservă spirituală și ideo-
logică. Lumea se mișcă. Chiar și la 
Chișinău se mișcă lumea spre pro-
gres, spre căutare, spre noi soluții. 
Însă lor nu le-a zis cineva: uită-te în 
viitor, uită-te peste Nistru. Ei au o 
senzație ciudată, nu toți evident, că 
în felul ăsta păstrează tradiția, fai-
ma locului. Nu prea înțeleg – care-i 
faima locului?! Norocul lor e că nu-s 
în Coreea de Nord, să fie oprimați. 
Cel puțin pot veni la Chișinău să 
cumpere roșii etc. Mă înțelegi?! E 
o problemă. Ei nu pot să înțeleagă 
că lumea tinde să distrugă granițele, 
nu să le consolideze. 

Eu cred că într-o zi conflictul 
transnistrean se va rezolva. Ba-
nii și situația economică îl vor 
rezolva. Eu cred că politicienilor 
le convine această situație. Ei bat 
căluțul o dată la patru ani, când 
sunt alegerile, după aceea uită de ei 
și-i lasă în derizoriu în continuare. 
Am impresia că-i un căluț bun de 
bătut când ai nevoie. 

Exact cum e unirea cu Româ-
nia. Se vorbește foarte mult, dar 
România nu vrea cu adevărat să se 
unească cu Basarabia. Chiar dacă o 
bună parte dintre moldoveni sunt 
bine intenționați să se unească, 
și românii la fel zic asta. Factorul 
conservator este România. Când 
România va dori cu adevărat unirea 
– ea se va produce. 

- Ați prins Podul de Flori din 
1990 în România.
Am râs de podul de flori, în Ro-

mânia. Era un entuziasm destul 
de teatral. Și din partea români-
lor, și din partea basarabenilor. 
Au fost mai multe situații comice: 
încurcăturile care se produceau, 
oamenii care au rămas peste noapte 
din cauza că au întârziat că au tras 
niște pahare de vin. Românii au fost 
mai reticenți și mai cinici. Moldo-
venii erau mai entuziaști, mult mai 
deschiși, mult mai bucuroși pentru 
această legare care n-a durat. Ceva 
nu a fost logic acolo. S-a făcut haz 
de necaz. 

Românii dacă au făcut un lucru 
adevărat, mare, dar puteau să-l facă 
și mai mare, este faptul că au pri-
mit tinerii basarabeni ca studenți 
și ca liceeni. Acesta a fost și este în 
continuare un lucru foarte mare. 
Tinerii au luat contact nu neapărat 
cu România, dar cu Uniunea Eu-
ropeană care venea atunci și intra 
în conștiința românilor. 

- De ce v-ați schimbat nume-
le din Sapojnic în Sapdaru?
Am schimbat numele în anul în-

tâi că nu mi-a plăcut numele meu 
adevărat, care este Sapojnic. Am 
vorbit cu unul dintre profesorii mei 
că nu-mi place numele, dar n-aș 
vrea să-l supăr pe tata. Pe tata îl 
cheamă Sapojnic, iar pe mama – 
Ciubotaru. Sapojnic înseamnă ciub-
otar din rusă. „Sap” e jumătate din 
Sapojnic și „taru” finalul numai că 
în loc de „t” e „d” ca să sune bine. 
Profesorul m-a sfătuit. A mers. Tata 
s-a supărat un pic. Zic: tată, ție îți 
e bine aici, la țară, cu numele ăsta, 
însă nu sună prea bine ca actor și 
mi-am luat un pseudonim. 

- Ce hobby-uri aveți?
Pescuitul. Știe toată România. 

Pescuitul este zona mea de confort 
importantă, pentru că nu urmăresc 
să prind pește, dar să fiu foarte li-
niștit și singur acolo. Pot pica pe 
gânduri ca „baba între scânduri”. 
Câteva idei frumoase mi-au venit 
la pescuit. 

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU

Actorul, regizorul și dramaturgul Ion 
Sapdaru, cu numele său din buletin Ivan 
Sapojnic, s-a născut în satul Doroțcaia, 
în stânga Nistrului. A absolvit Institutul 

de Teatru din Chișinău în 1983 și Institutul de 
Cinematografie VGIK din Moscova în 1989, 
pentru ca, în 1990, să devină actor la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” din Iași, România. 
Invitat special la Zilele Filmului Românesc la 
Chișinău, a acceptat să stea de vorbă cu noi. 

I N T E R V I U

Regizorul Ion Sapdaru, despre regiunea transnistreană, pandemie, 
teatru și cum a ajuns să joace pe scenele din România
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Plictiseala – de ce apare, 
implicații psihologice și soluții

Potrivit psihologuluiu Lau-
ra-Maria Cojocaru, președinte și 
fondator al Institutului de Neu-
ro-Programare Lingvistică Soma-
to-Integrativă (INLPSI), plictisea-
la este un sentiment comun, iar a 
te simți nemulțumit de o activitate 
sau neinteresat de ea poate duce 
la plictiseală. „Plictiseala poate 
apărea atunci când ne simțim 
energici, dar nu avem unde să ne 
direcționăm energia. Poate apărea 
și atunci când avem dificultăți în 
concentrarea asupra unei sarcini. 
Plictiseala este o problemă frec-
ventă în rândul copiilor și adoles-
cenților. În unele cazuri, ei se pot 
plânge de plictiseală atunci când 
nu se simt în confort să rămână 
cu atenția asupra gândurilor sau 
sentimentele lor”, explică psiho-
logul Laura Maria Cojocaru.

Care sunt simptomele 
plictiselii?

Plictiseala este marcată de un 
sentiment de „gol”, precum și de 
un sentiment de frustrare față de 
acest gol. Când ne plictisim, este 
posibil să avem o atenție limitată 
și lipsă de interes față de ceea ce 
se întâmplă în jurul nostru. Este 
posibil să ne simțim apatici, obo-
siți, nervoși sau iritați.

Plictiseala poate fi definită 
în termeni de atenție: conform 
Eastwood, apare atunci când nu 
suntem capabili să ne atragem 
atenția cu informații interne sau 

externe (gânduri și sentimente 
și, respectiv, stimuli de mediu) 
necesare pentru participarea la 
o activitate satisfăcătoare.

Într-un studiu (Eastwood și 
colab., 2007), 204 studenți au 
completat chestionare despre 
susceptibilitatea lor la plictiseală 
și despre emoțiile lor și au răspuns 
inclusiv la întrebări despre descri-
erea sentimentelor și concentrarea 
externă. Studenții care au spus că 
au suferit de mai multă plictiseală 
s-au concentrat mai mult pe ex-
terior și au raportat dificultăți în 
identificarea emoțiilor lor.

Ce cauzează plictiseala?

Potrivit psihologului Laura Ma-
ria Cojocaru, oamenii identifică 
și experimentează plictiseala în 
mod ușor diferit. Aceasta poate 
să apară din cauze ca:

odihnă sau nutriție inadecvată
nivel scăzut de stimulare men-

tală
lipsa de alegere sau control 

asupra activităților zilnice
lipsa unor interese recreative 

diversificate
percepție slabă asupra timpului
pierderea interesului
instrucțiuni confuze
frica de a greși
repetarea unei activități pentru 

prea mult timp
senzația de a nu reuși noi ac-

tivități sau noi abordări ale ac-
tivității

Dacă viața în esența ei naturală ar fi trăită 
ca valoare pozitivă și cu un conținut 
real, nu ar exista plictiseală... simpla 
noastră existență ne-ar împlini și 

satisface. De cele mai multe ori, descoperim că 
simțim o plăcere, o senzație de bucurie deplină și 
de împlinire interioară mult mai evidente atunci 
când lăsăm lucrurile să curgă simplu, observând 
plusurile și bucurându-ne de lucrurile mărunte, 
decât atunci când ne străduim cu orice preț să 
facem ceva, să atingem un obiectiv sau când 
suntem angajați într-o activitate pur intelectuală.

Cine riscă 
să se plictisească?

Specialistul este de părere că 
aproape toată lumea experimen-
tează plictiseala din când în când. 
Unele grupe de vârstă ar putea 
experimenta mai multă plictiseală 
decât altele.

Copiii – un copil plictisit poate 
dori să fie angajat într-o activitate 
și poate fi ușor angajat atunci când 
îi oferim ceva „distractiv”, în timp 
ce un copil deprimat poate evita 
acest lucru.

Adolescenții – ei se confruntă 
frecvent cu plictiseala. Deși li se 
oferă mai multă libertate de a ale-
ge ce să facă cu timpul lor, ei încă 
învață despre ei înșiși și despre 
interesele lor. Când nu știi clar 
unde, când și pe ce să te concen-
trezi, poți experimenta senzația 
de plictiseală.

Adulții – dacă plictiseala in-
terferează cu capacitatea noastră 
de a îndeplini sarcinile necesa-
re sau ne îngreunează calitatea 
vieții, este indicat să discutăm 
cu un specialist, psihoterapeut, 
coach etc.

Cum este diagnosticată 
plictiseala și cum 
o putem trata?

„Plictiseala este un răspuns nor-
mal la unele situații. Însă, deși nu 
există teste pentru a diagnostica 
plictiseala, dacă aceasta durează 
perioade lungi de timp sau apa-
re frecvent, poate fi un semn de 
depresie. Simptomele plictiselii 
și depresiei sunt uneori similare. 
Un psihoterapeut vă poate ajuta să 
faceți distincția între plictiseală și 
depresie și să beneficiați de abor-
darea și/sau tratamentul necesar. 
Nu există tratament specific pentru 
plictiseală (decât dacă implică o 
depresie). Cu toate acestea, există 
o mulțime de soluții dacă vă con-
fruntați cu plictiseala. De exemplu, 
ar fi o idee să luați în considerare 
abordarea unor noi hobby-uri sau 
alte activități diversificate. 

Pentru cele mai bune re-
zultate:

Nu puneți la îndoială dacă „ar 
trebui” să se plictisească copilul 
dumneavoastră.

Evitați să răspundeți la plân-

Cea mai eficientă strategie pentru 
controlul hipertensiunii arteriale
Ce spun studiile?

Milioane de persoane de pe întreg globul 
prezintă o tensiune arterială crescută, chiar 
dacă iau medicamente pentru a o controla. 
Un nou studiu îi poate ajuta pe pacienții 
cu o tensiune crescută și pe medicii lor să 
decidă dacă să mărească doza unuia dintre 
medicamentele deja utilizate sau să adau-
ge unul nou, pentru a reduce riscul unor 
viitoare probleme de sănătate.

În urma unei analize complexe efectuate 
pe aproximativ 179.000 de persoane cu 
vârsta de peste 65 de ani care au primit tra-
tament împotriva hipertensiunii arteriale 
pe o perioadă de peste doi ani, cercetătorii 
au descoperit că pacienții au șanse mai mari 
de a se ține de regimul lor de medicamen-

te dacă medicul maximizează doza unuia 
dintre medicamentele deja utilizate. De 
asemenea, au descoperit că adăugarea unui 
medicament nou în schema de tratament 
are un avantaj foarte mic față de creșterea 
dozei unui medicament existent.

Privind înapoi la datele despre veteranii 
înscriși în sistemul de sănătate, cercetăto-
rii au reușit să vadă de-a lungul timpului 
modele de tratament și citiri ale tensiunii 
arteriale, într-un fel de experiment natural. 
Toți pacienții luau cel puțin un medicament 
pentru hipertensiunea arterială la o doză 
mai mică decât doza maximă și au avut o 
intensificare a tratamentului la începutul 
perioadei de studiu, indicând faptul că 
medicii lor au crezut că au nevoie de un 
tratament mai intens.

„La pacienții în vârstă, ghidurile de tra-
tament sugerează începerea tratamentului 
cu mai multe medicamente, iar clinicienii 
se simt confortabil atunci când oferă doze 
mai mici dintr-un anumit medicament la 
începutul tratamentului și apoi măresc gra-
dual doza”, a spus autorul principal Lillian 
Min, medic geriatru în Divizia de Geriatrie 
și Îngrijiri Paliative de la Universitatea de 
Medicină din Michigan.

Cercetătorii recomandă, în cazul paci-
enților care nu pot respecta un tratament 
complex, creșterea dozei din medicamentul 
deja administrat. Însă, atunci când tensi-
unea arterială este foarte mare și clinici-
anul este mai preocupat de reducerea sa, 
se poate lua în considerare adăugarea unui 
nou medicament.

Pentru adulții mai în vârstă care iau deja 
o serie de medicamente, complexitatea 
adăugată a nevoii de a lua încă un tip de 
medicament poate fi prea mare. Riscurile 
polifarmaciei, termenul pentru adminis-
trarea mai multor medicamente, sunt deja 
bine-cunoscute din alte cercetări. În același 
timp, deoarece intensificarea tratamentului 
împotriva tensiunii arteriale poate prezenta 
o serie de riscuri, astfel de decizii trebuie 
luate cu atenție.

romedic.ro

gerile copilului dvs. de plictiseală 
cu nerăbdare sau anxietate.

Puneți întrebări deschise pen-
tru a le stimula creativitatea în gă-
sirea de soluții interesante pentru 
ameliorarea plictiselii.

Recunoașteți faptul că plânge-
rea copilului dvs. de plictiseală 
poate fi modul lui de a încerca să 
vă atragă atenția sau de a cere să 
participe la o activitate.

Ajutați-l pe copil să identifice 
orice alte probleme emoționale 
sau sentimente pe care le-ar putea 
identifica ca plictiseală.

Ajutați-vă copilul să găsească 
o activitate antrenantă sau una 
la care să participați împreună.

Prevenirea plictiselii

Pentru a preveni plictiseala:
Păstrați o evidență a circum-

stanțelor în care dumneavoastră 
sau copilul dvs. vă plictisiți. Reți-
neți momentul din zi, locul și ac-
tivitățile care preced starea, astfel 
încât să puteți evita aceste circum-
stanțe sau să vă pregătiți pentru o 
posibilă plictiseală în viitor.

Faceți sarcinile de rutină mai 
interesante prin adăugarea unui 
element unic.

Combinați mai multe sarcini 
repetitive, astfel încât acestea să 
poată fi realizate împreună.

Împărțiți sarcinile mai mari în 
unele mai mici și planificați pauze 
sau recompense la etapele cheie.

Creați o listă de activități pe care 
să le faceți când vine plictiseala. 
Dacă copilul dvs. se simte plictisit, 
creați împreună această listă.

Stabiliți o zonă specială în care 
singur/ă sau împreună cu copilul 
puteți desfășura activități rezer-
vate „luptei cu plictiseala”.

Plictiseala este frecventă la toate 
vârstele, iar unele „plictiseli” sunt 
inevitabile. Cu toate acestea, învăța-
rea modului de a face față plictiselii 
de la o vârstă fragedă ne dezvoltă 
abilități de rezolvare a problemelor 
care ne vor ajuta în viitor. 

saptamanamedicala.ro
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Două victorii 
consecutive 
pentru 
naționala 
U-21 la fotbal

Echipa reprezentativă de ti-
neret (Under-21) a Moldovei la 
fotbal a obținut într-un interval 
de câteva zile două victorii la rând. 
Astfel, în cadrul Preliminariilor 
Campionatului European de tine-
ret 2023, discipolii antrenorului 
din România, Ștefan Stoica, mai 
întâi au surclasat pe 8 octombrie 
a.c. selecționata Țării Galilor (1-
0, gol înscris de Dinis Ieșeanu în 
min. 20), ca apoi să învingă cu 
același scor (pe 12 octombrie) 
echipa Gibraltarului (Eugeniu 
Gliga, 83). Tricolorii au acumulat 
7 puncte din 15 în cadrul Grupei 
5, următorul lor meci fiind pro-
gramat pentru 12 noiembrie în 
deplasare cu Elveția. 

Alexander 
Romanov, 
iarăși de 
neînvins 
în octagon

Luptătorul Alexander Ro-
manov a obținut la 9 octombrie 
curent, în cadrul Galei  UFC Fight 
Night, a patra sa victorie în cea 
mai mare promoție MMA (arte 
marțiale mixte), derulată în or. 
Las Vegas, SUA. Sportivul din 
Comrat l-a învins în cușcă, prin 
knockout tehnic, pe reprezentan-
tul gazdelor, Jared Vanderaa. În 
runda a doua a partidei, arbitrii au 
decis să pună capăt „ostilităților” 
după o serie de lovituri aplicate de 
Romanov cu pumnul, adversarul 
deja aflându-se la podea în urma 
unei aruncări cu amplitudine înal-
tă, preluată din arsenalul luptelor 
libere. Atletul nostru, supranu-
mit King Kong, are în palmares 
15 victorii, din tot atâtea lupte, 
adjudecate la turnee Eagles Fi-
ghting Championship.

Chișinăul are 
două terenuri 
de tenis cu 
acces gratuit

Două terenuri de tenis cu acces 
gratuit au fost inaugurate pe 14 oc-
tombrie a.c., cu ocazia Hramului 
orașului. Acestea sunt amplasate 
în Parcul „La Izvor” din sectorul 
Buiucani al capitalei, fiind deschi-
se grație inițiativei venite din par-
tea Fundației lui Ceslav Ciuhrii, 
președintele Federației Naționale 
de Tenis. Astfel, toți doritorii vor 
avea posibilitatea de a practica 
tenisul pe aceste terenuri cu câmp 
ce corespund celor mai înalte 
standarde internaționale. Costul 
acestui proiect public-privat este 
de 1,7 milioane de lei.   

În timpul studiilor, a făcut nu 
numai carte, dar și sport. A practi-
cat, în cel mai serios mod, timp de 
15 ani, una dintre cele mai „grele și 
capricioase” probe sportive – hal-
terele. Exprimându-ne metaforic, 
putem afirma că atletul „lupta cu 
metalul mut, greu și neascultător”. 
Iar dacă e să formulăm laconic, în-
tr-un limbaj profesional, disciplina 
de haltere, din punct de vedere al 
biomecanicii sportive, este un sport 
arhicomplicat. Atletul trebuie să 
stăpânească acest instrument par-
curgând „împreună” cu acesta un 
traseu spațial și temporal foarte 
limitat. În plus, remarcăm că în 
practicarea unor exerciții specia-
le, la antrenamente sau competiții, 
greutatea halterei depășește propria 
masă corporală a performerului cu 
200-300% și mai mult. Așadar, în 
acest gen de sport n-ai pe cine miza, 
decât pe tine însuți. Iar performan-
ța sportivă solicită muncă asiduă, 
sistematică, perseverentă și dăruire 
de sine. Acest adevăr Ion Măriuță 

l-a însușit odată cu inițierea sa în 
această sferă, ulterior urmându-l 
exhaustiv. Finalmente, devenind 
sportiv de performanță, a fost răs-
plătit prin opțiuni semnificative: 
devine campion național și pose-
sor al titlului onorific Maestru al 
sportului. 

Anul 1987 este startul debutului 
profesional al tânărului absolvent 
Ion Măriuță, în funcția de antre-
nor în cadrul Școlii sportive din 
Chișinău, iar din 1993 până în pre-
zent muncește la Liceului Internat 
Republican cu Profil Sportiv din 
capitală. Activitatea profesională 
a pedagogului sportiv Ion Măriuță 
înglobează 34 de ani, având o stofă 
de opțiuni excelente, de invidiat. 
Palmaresul performanțelor peda-
gogice ale antrenorului Ion Măriu-
ță este impunător: a pregătit peste 
50 de maeștri ai sportului, dintre 
care trei măieștri internaționali. 
Numărul discipolilor săi care au 
devenit învingători și premianți la 
diverse competiții naționale depă-

șește 100 de persoane, iar cinci au 
urcat de șapte ori treptele podiu-
mului de premiere la Campionate 
Mondiale și Europene, dintre care 
de cinci ori pe treapta supremă.

Ion Măriuță este un specialist 
format, experimentat, compe-
tent (grad didactic I), preocupat 
permanent de autoformarea sa 
profesională în domeniul haltere-
lor. În pregătirea tinerilor spor-
tivi utilizează reușit strategiile și 
tehnologiile moderne de instruire. 
Antrenamentele bazate pe utiliza-
rea metodelor, mijloacelor și prin-
cipiilor științifice sunt captivante 
și rezultative, fapt ce contribuie 
la consolidarea motivării tinerilor 
halterofili de a practica activ și 
sistematic acest gen de sport în 
scopul obținerii unor performanțe 
ce vizează excelența.   

  Panfil SAVA, 
conferențiar universitar,
Universitatea de Stat de 
Educație Fizică și Sport

60 de toamne ale 
antrenorului Ion Măriuță

Născut la 12 octombrie 1961 
în satul Țibirica de prin 
părțile Călărașului, într-o 
familie de gospodari, și, 

trecut deja șase decenii prin pânzele 
timpului, Ion Măriuță și-a constituit 
o viață de om împlinit. De acest lucru 
ne vom convinge ușor, parcurgând 
traseul vieții omagiatului. După 
absolvirea Școlii medii (1979) din 

localitatea natală își face datoria de 
bărbat, trecând prin serviciul militar 
(1979-1981). Ulterior, un an de zile, 
urmează cursuri speciale pentru o 
pregătire mai temeinică în vederea 
susținerii admiterii la Facultatea 
de Educație Fizică a Institutului 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău, în cadrul căruia va studia 
în perioada 1983-1987. 

Victor Ciobanu – un campion mondial 
fără cusur într-un stat fără rușine

După strălucitul succes 
de săptămâna trecută al 
luptătoarei Irina Rîngaci, 
care a escaladat piscul per-
formanței, devenind primul 
reprezentant al Republicii 
Moldova ce s-a învrednicit 
de titlul mondial suprem, 
iată că veni și rândul bă-
ieților să ne uimească. De 
această dată, trofeul prin-
cipal al Mondialelor, com-
petiție ce a întrunit 650 de 
sportivi din peste 66 de țări, 
și-l adjudecă luptătorul de 
stil greco-roman Victor 
Ciobanu (cat. 60 kg), care 
a avut parte de o prestație 
în forță, de o originalitate 
cât se poate de zguduitoare. 

Despre prestația elevei 
antrenorilor Andrei și Petru 
Chiperi am scris în această 
pagină în numărul prece-
dent al Gazetei de Chișinău. 
Și este cu adevărat tulburător să conștientizezi 
faptul că asemenea rezultate de răsunet – ob-
ținute și la fete, și la băieți – au fost posibile 
în niște condiții de pregătire de-a dreptul mi-
zerabile, cu aparataj ruginit, moștenit încă de 
pe timpul sovietic. Cu un stat ce și-a ignorat 
cu desăvârșire obligațiile în domeniul grijii 
față de performerii care-i duc faima în lumea 
întreagă. Mă refer la lipsa infrastructurii, la 
atitudinea anemică, rușinoasă, mai mult decât 
condamnabilă pe care a avut-o conducerea 

acestei țări de la proclamarea independenței 
încoace atât față de cetățenii proprii, în gene-
ral, cât și față de sportivi, în special. În pofida 
acestei abordări „stataliste”, atleții noștri s-au 
„încăpățânat” să aducă rezultate și să facă 
performanță, fără a beneficia de cantonamente 
centralizate sau de vreun sprijin financiar mai 
de doamne ajută. 

Iar declarațiile demnitarilor de stat – că ar 
mai trebui să se implice și firmele private – 
poate că și sunt de bună credință, dar sunt pe 
dinafara temei. Căci înainte de a cere mediului 

de afaceri să se implice, e 
necesar să i se creeze aces-
tui mediu condițiile respec-
tive, adică mai întâi să fie 
adoptată o lege a sponsori-
zării. Așa că până la urmă 
tot statul ăsta fără vlagă și 
leșinat cum este, trebuie să 
iasă din starea-i de amețea-
lă ce-i este caracteristică și 
să întreprindă măsuri con-
crete, căci de vorbe suntem 
sătui. Însă pentru asta e ne-
voie și de un pic de voință 
politică, ceea ce-i lipsește 
cu desăvârșire când vorbim 
de sport, educație, știință. 
Și nu numai... Iar centura 
de campion mondial, atât 
de mult visată de luptăto-
rii noștri și care, uite, că a 
venit în țară tocmai în două 
exemplare odată, reprezin-
tă un succes la care statul 
a contribuit doar cu vorbe 

goale, și uneori cu câte o diplomă jerpelită, 
parcă în bătaie de joc. 

În încheiere, ar fi de menționat că Victor 
Ciobanu a fost asistat la aceste competiții de 
redutabilii noștri antrenori Mihail Cucul și 
Roman Zgardan, iar Federația Internaționa-
lă de profil l-a apreciat pe atlet „drept unul 
dintre cei mai rapizi și dinamici luptători ai 
contemporaneității”, caracterizând prestația 
sa din finală ca una fără cusur.

Iulian BOGATU

Victor Ciobanu și antrenorul său Mihail Cucul
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
15.10 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
16.10 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
17.10; 22.10 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
19.10 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
20.10 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, 18.30.
21.10 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
15.10 Premieră! „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.
16.10 Premieră! „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
17.10 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.

Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”
11 – 21.10 Toamnă festivalieră la Teatrul Național Satiricus

Teatrul Geneza Art
16 – 17.10 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
19.10 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
20.10 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
15.10 „Flori de mină” de Csaba Szekely, ora 18.30.
16 – 17.10 „Fazanul” de Georges Feydeau, 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
17.10 „Aventurile lui Chiț” de V. Dobrescu, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
16.10 „Povestea porcului” după Ion Creangă, ora 11.00.
17.10 „Comoara tâlharului” de Iu. Filip, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT
Sala cu Orgă

19.10 În cadrul Festivalului Muzicii Noi, Radu Rațoi – recital de acordeon. 
În program: S. Gubaidulina, Gh. Ciobanu, L. Berio, M. Lindberg, S. Haapa-
maki, A. Kusyakiv, B. Lorentzen, T. Hosokawa, ora 18.00.

20.10 Recital de orgă. Irina Kharechko /Kiev/. În program: D. Buxtehude, 
G. Böhm, J.S. Bach, J. Rheinberger, M. Reger, A. Ritter, ora 18.00.

21.10 Zilele limbii italiene. Concert organizat de Ambasada Italiei la Chi-
șinău cu interpreți din Italia: Erika Giannella (soprană), Mariana Altamira 
și Tiziana Fabietti (mezzo-soprane), Pietro di Paola (tenor). La pian – Gian-
franco Pappalardo Fiumara. În program: fragmente din opere de V. Bellini și 
G. Puccini. Intrare liberă, ora 18.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”
Studioul Companiei Teleradio Moldova, str. Miorița 1
22.10 Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, ediția XXX. 

Concert Simfonic. Muzica Românească de pe ambele maluri ale Prutului. În 
program: Adrian Pop, Violeta Dinescu, Michail Travlos, Adrian Iorgulescu. 
Solist – Sorin Petrescu (pian), România, Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale, dirijor – Mihail Agafița, ora 18.00.  

A f i ş

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

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

conține mesajele celor care se află în aceeași 
situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și 
frumoasă dacă o trăiești din plin alături de omul 
drag. 

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chișinăului

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

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

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

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

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Deși ai senzația că deții 
controlul asupra a tot ceea 
ce trăiești, te înșeli. La birou 
apar noi oportunități de im-
plicare în proiecte de mare 
anvergură. Vei fi tentat să 
te implici, dar nu știi dacă 
partenerul va fi de acord să 
rămâi peste program. Dacă 
vei reuși să te echilibrezi din 
punct de vedere emoțional, 
asta te va ajuta să ieși din 
relațiile toxice din viața ta.

Relațiile de prietenie tre-
buie să fie mult mai mult 
decât o conexiune contex-
tuală sau momente petrecu-
te împreună la tot felul de 
evenimente. Tu ai nevoie de 
un sens în orice. Din păcate, 
anumite legături din viața 
ta nu îți mai oferă decât 
dezamăgiri. Îți este dificil 
să te retragi, dar, într-un 
final, va fi nevoie să o faci.

Este timpul ca tu să 
îmbrățișezi cu entuziasm 
tot ceea ce viața îți oferă. 
Chiar dacă la orice pas îți 
pui piedici pentru a nu face 
lucrurile exact așa cum îți 
dorești, acum totul trebuie 
să se schimbe. Simți că ai 
reușit să îți redefinești mo-
tivația intrinsecă. Aceasta te 
va ajuta să nu te mai abați 
de la obiectivele stabilite.

Nu mai poți rămâne în 
umbră! Și cu siguranță nu 
o mai poți face în baza unor 
idei puerile despre anumi-
te limite pe care doar tu 
ți le impui. Zilele acestei 
săptămâni pot reprezenta 
începutul tău într-un nou 
domeniu de activitate. Ai 
șansa de a face ceva care te 
împlinește cu adevărat. Este 
momentul potrivit să ieși 
din zona de confort.

Este real faptul că susți-
nerea familiei are un impact 
definitoriu pentru tine, dar 
nu uita de propria susține-
re. Tu ești cel mai important 
aliat în lupta pe care o duci 
zi de zi. În plan emoțional 
se resimte faptul că Luna 
„stagnează” în casa familiei. 
Îți dorești mai multe activi-
tăți cu cei dragi și de aceea 
te vei organiza în acest sens 
pentru weekend.

Dacă te uiți puțin în ju-
rul tău, îți este ușor să re-
marci că totul este definit 
de calm și armonie. Ai pe-
trecut câteva zile de vis în 
vacanța cu cei dragi și simți 
cum ți-ai încărcat baterii-
le. Chiar dacă de cele mai 
multe ori adopți o atitudine 
categorică, în zilele acestei 
săptămâni te va surprinde 
propria flexibilitate.

Dacă rămâi fixat pe 
obiectivele pe care trebu-
ie să le îndeplinești, vei 
pierde din vedere anumite 
contexte. Este important să 
fii mai flexibil. Din păcate, 
ești foarte ușor influențabil. 
Nu ai deloc încredere în tine 
și te lași „tras” de situații, 
de oameni, de problemele 
acestora… Ai nevoie să pui 
limite sănătoase.

Gratitudinea pe care 
o simți în raport cu anu-
mite persoane te face să 
zâmbești. Te legi de aceste 
emoții pozitive pentru a te 
motiva să nu te afunzi în 
starea de melancolie care 
îți este caracteristică. La 
birou reușești să finalizezi 
proiecte care te vor face re-
marcat de persoane cheie în 
companie.

Nu știi niciodată ce porți 
ți se pot deschide atunci când 
interacționezi cu oameni pe 
care nu îi cunoști sau ai o 
viață socială intensă. Viața 
ta profesională are nevoie de 
mai multă stimulare. Rutina 
îți afectează destul de serios 
motivația. Dacă partenerul 
are planuri de vacanță, vei fi 
încântat să îl urmezi oriunde 
își dorește să meargă.

În zilele următoare o să 
îți stabilești cu atenție prio-
ritățile profesionale. În acest 
plan al vieții tale îți lipsește 
cu desăvârșire disciplina. 
Ești tot mai obosit, iar mo-
mentele de respiro nu există 
pe parcursul unei zile. Pro-
vocările care apar în viața ta 
este indicat să le iei exact așa 
cum vin. Prea multă analiză 
nu te ajută cu nimic.

Nimic nu este mai recon-
fortant decât faptul că ești 
conștient de ceea ce poți trăi 
dacă ai în jur persoane care 
te apreciază cu adevărat. Cu 
toate astea, uneori alegi să 
fii destul de drastic tocmai 
pentru a nu-ți lăsa vulne-
rabilitățile să iasă la iveală. 
Starea ta de spirit din urmă-
toarele zile va defini modul 
în care vei lua decizii.

În raport cu anumite per-
soane simți dezamăgirea în 
cel mai profund mod. Este 
evident că ești o persoană 
hipersensibilă. La orice pas 
cauți explicații plauzibile ale 
unor comportamente pentru 
a te putea „anestezia” emoți-
onal. În plan profesional este 
nevoie de inițiativă pentru a 
te remarca. Nicio oportuni-
tate nu îți este la îndemână.

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

Se lăsa absorbit de munca lui de 
inginer, de vița-de-vie și florile din 
grădină, de prietenii lui din copilă-
rie – porumbeii. Se apropia de 30 
de ani, dar nici gând să se însoa-
re. Când era întrebat de ce nu face 
pasul, răspundea că nu a întâlnit-o 
încă pe acea cu chipul și asemănarea 
mamei sale. Doamne! Câte fete și-l 
doreau de soț pe Nică! Câte se uitau 
zâmbind la el și oftau când îl vedeau 
trecând pe drum! El însă părea de-
parte de gândul de a-și întemeia o 
familie, căci fată frumoasă și așezată 
la vorbă ca mama lui nu era în tot 
satul și în toată regiunea. 

L-a ademenit cu vorbă dulce

Și poate că ar fi rămas flăcău 

bătrân dacă în satul cela nu ar fi 
locuit o fată din viță de gospodari, 
rămasă fără părinți de la 17 ani. 
Avea 26 de ani și trăia de una sin-
gură în marea gospodărie rămasă 
de la cei care i-au dat viață. Nu 
era frumoasă, nici subțire, nici 
mlădioasă, așa cum visa mama 
lui Nică la o noră. 

Liliana avea însă acel ceva ce 
iscodește cu ochii și ademenește 
cu vorba. Vorba ei dulce gâdila-
se sufletele multor flăcăi. Ei însă 
i-a căzut tronc la inimă Nică. Era 
gata să facă orice numai să-l aibă 
lângă ea. 

Într-o zi, nu a mai răbdat și 
i-a zis flăcăului: „Chiar nu vezi 
că îți trece vremea?! Nu cred că 
nu vrei să guști și tu din dulceața 
plăcerilor vieții. Uită-te la mine. 
Ce, nu-s făcută bine?...”. Și Liliana 
se uita la el cu înțelesuri și dorințe. 
Focul din privirile domnișoarei 
l-a tulburat pentru prima dată 
pe Nică. Peste câteva luni, cei doi 
s-au căsătorit. 

După nuntă, mândru și fericit, 
Nică a trecut cu traiul în casa so-
ției. Priceput și iscusit la toate, a 
amenajat în scurt timp grădina 

Neisprăvitul argat casă bună a stricat (I)

de îți era mai mare dragul să o 
privești. A modificat puțin casa, 
a schimbat mobila. Pătrunși de 
suflarea noului în viața lor, cei doi 
s-au pus pe gospodărit. Au cum-
părat două vaci, cal, câțiva porci, 
mai aveau și o mulțime de păsări. 

Apoi le-au venit pe lume doi fii. 
Așa că de lucru era până în barbă. 
Cele două mâini ale lui Nică de-
abia reușeau să le pună la punct 
pe toate. Iată de ce Liliana într-o 
zi i-a zis soțului: „Văd că ți-i greu, 
scumpul meu. Hai să-l luăm la 
noi pe Vlad, orfanul satului, să 
ne ajute, că tot umblă cu ziua de 
la unul la altul pentru o coajă de 
pâine. Vom găsi o bucățică buni-
șoară și pentru el”. 

Zis și făcut. S-a prins orfanul 
satului să îi argățească. Era harnic 
și frumos băietanul, doar că era 

cam prostuț. La 19 ani, nu știa nici 
să scrie, nici să citească.

Liliana se dă în dragoste 
cu argatul

După cum ați înțeles, acești 
gospodari aveau o casă îndes-
tulată și se înțelegeau foarte 
bine. Însă, de la o vreme, Lili-
ana umbla nemulțumită. Parcă 
nu-i ajungea ceva, iar în discu-
țiile cu femeile accentua mereu 
că viața trebuie trăită și, dacă 
bărbatul nu te satisface în pat, 
nu e păcat să îl înșeli. „Da’ ce, 
Nică nu te satisface?”, o isco-
deau curioase femeile. „Nu. De 
ce să nu mă satisfacă? Învățat și 
meșter la toate, se pricepe și la 
asta. Eu însă vorbesc în general, 
nu despre mine”, le răspundea 

Liliana. Până la urmă însă, veci-
nele aveau să priceapă childurile 
femeii. 

Într-o primăvară, s-a îmbol-
năvit grav băiatul cel mic. Era 
înaintea Paștelui. Liliana a stat 
cu el la spital câteva zile, apoi 
l-a rugat pe Nică să vină să o 
schimbe pentru ca să se poată 
pregăti de Învierea Domnului. 
Nu știa că nevasta lui îl place pe 
Vlad și că tocmai în Săptămâna 
Patimilor avea să păcătuiască 
cu acesta. 

Era mare nebunie în casa lor 
în lipsa lui Nică. De cum pleca 
fiul cel mare la școală, până la 
ora prânzului, cei doi se iubeau 
cu patimă. Nopțile, de asemenea, 
le petreceau împreună. Și ziua 
în amiaza mare erau surprinși 
de vecini cum se sărutau prin 
grădină sau la un colț de casă. 
Iar într-o zi, vecinele au urmă-
rit prin crăpătura gardului cum 
Vlad îi mângâia sânii și alte zone 
erogene. 

Azi așa, mâine așa, iată că, 
după aproape trei săptămâni, se 
întoarce Nică de la spital cu copi-
lul. Vecinii au prins a se șușoti. 
Bărbatul nu bănuia nimic, iar 
Liliana continua să se iubească 
pe ascuns cu argatul. După câ-
teva săptămâni de la externa-
re, vecinul de la amiază i-a zis: 
„Domnule Nică, dumneavoastră 
ori nu vedeți, ori vă prefaceți. 
Cum de o lăsați pe nevastă să 
vă calce onoarea și demnitatea 
cu un neisprăvit?”. „Bârfe”, și-a 
zis în sinea lui Nică și a intrat 
în casă. 

(va urma)

Nina NECULCE

Un singur fiu au crescut Pelaghia și 
Sofronie Dulgheru dintr-o veche 
așezare de oameni muncitori din 
preajma Cernăuților. Băiatul a crescut 

cu multe cărți, alinat de dragostea și mângâierea 
părinților care țineau la el ca la ochii din cap. 
După absolvirea facultății, Nică s-a întors în sat. 
Lucra inginer mecanic în gospodăria agricolă. 
Era frumos și deștept de se dădeau fetele în vânt 
după el. El însă nu le băga în seamă. 
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Misterul anulat

Lucrări și tratamente 
la viță-de-vie după recoltare

În primul rând, potrivit doc-
torului în științe agricole, Sergiu 
Tutovan, trebuie realizate două 
tratamente de bază după recoltarea 
strugurilor.

Tratamentul cu produse 
ce conțin cupru după 
recoltarea strugurilor

Tratamentul se realizează după 
recoltarea strugurilor în plantațiile 
unde aparatul foliar – frunzele nu 
au fost afectate de brumă, înghe-
țuri.

Sunt potrivite, practic, toate 
produsele ce conțin cupru în dozele 
recomandate de producător. Acest 
tratament se realizează pentru pro-
tejarea de mana viței-de-vie.

Totodată, cuprul este un ele-
ment important pentru maturi-
zarea coardelor de viță-de-vie, 
respectiv asigură o mai bună rezis-
tență la înghețuri în timpul iernii.

Tratamentul cu zeamă 
bordeleză după căderea 
frunzelor la vița-de-vie

Chiar dacă unii pun la îndoia-
lă importanța acestui tratament, 
expertul explică de ce trebuie să 
fie realizat:

Este o măsură eficientă de pre-
venire a antracnozei viței-de-vie, 

rujeolei infecțioase (care poate fi 
confundată cu înroșirea fiziologi-
că a frunzelor) și pătarea neagră 
care în acest an a afectat esențial 
în special soiul Moldova.

Producătorii fie prepară de sine 
stătător amestecul din piatră vâ-
nătă și var, apoi soluția de lucru, 
fie cumpără produsul gata.

Cum preparăm corect 
zeama bordeleză

Pentru a prepara corect soluția 
luăm drept exemplu concentrația 
necesară pentru 10 litri de apă: 
100 g sulfat de cupru și 110-120 
de grame var stins.

Apoi, se iau două recipiente 
aparte, preferențial din plastic, 
e important să nu fie din fier. Se 
pun câte 5 litri de apă în fiecare 
recipient, apoi se dizolvă sulfatul 
de cupru și varul în fiecare reci-
pient aparte.

După care, turnăm câte puțin 
sulfat de cupru în soluția de var, 
amestecând permanent soluția. 
Condiția obligatorie este ca reacția 
să aibă loc în mediul bazic – adică 
turnăm sulfatul de cupru în var. 
Altfel, se formează un precipitat.

După care filtrăm puțin și apli-
căm soluția în vie. Tratamentul 
se realizează astfel ca butucii să 
fie „spălați” în soluție, adică toa-

După recoltarea strugurilor lucrul în 
câmp nu se termină, ci urmează mai 
multe lucrări importante de realizat 
pentru a asigura o cultură sănătoasă în 

sezonul următor.

te organele să fie udate suficient 
(ar fi aproximativ 400-500 de li-
tri soluție de lucru la hectar, însă 
cantitatea diferă în funcție de 
stropitoarea cu care sunt realizate 
tratamentele). 

Lucrarea solului toamna 
la vița-de-vie

Este important să fie realizată o 
scarificare adâncă la aproximativ 
35-40 cm. Această lucrare înlo-
cuiește arătura, care are efect de 
reducere a umidității din sol din 
cauza întoarcerii brazdei, astfel 
vom evita nu doar distrugerea 
structurii solului, ci și pierderile 
de apă.

Fisurile formate în sol vor per-
mite o mai bună absorbție a apei 
în sol.

Mușuroirea butucilor la 
bază în viile tinere

În vița-de-vie de un an și de doi 
ani se realizează mușuroirea bu-
tucilor la bază pentru a proteja de 
îngheț primii 2-3 muguri.

Astfel, mușuroiul de sol trebuie 
să aibă 25-30 cm înălțime. Acesta 
pe parcurs se va mai reduce dato-
rită așezării solului. Mușuroirea se 
realizează obligatoriu după ploi, 
astfel încât pământul să fie reavăn, 
deoarece solul uscat nu conservă 
căldura. 

Fertilizările la vița-de-vie 
după recoltat

Fertilizările realizate toamna 

presupun pierderea cantității de 
azot din îngrășăminte, iar o parte 
din fosfor devine inaccesibil, de-
oarece o bună parte din solurile 
de la noi au reacție alcalină, iar 
carbonații blochează fosforul.

Dacă totuși optați pentru fer-
tilizarea de toamnă, expertul 
recomandă să introduceți îngră-
șămintele la adâncimea de 25-30 
cm, unde se află masa de bază a 
rădăcinilor.

Nu este recomandată introdu-
cerea îngrășămintelor lângă butuc, 
ci la un 1-1,2 metri de acesta, unde 
se află rădăcinile ce pot asimila 
îngrășămintele.

Dacă dispuneți de sare de pota-
siu, sulfat de potasiu, superfosfat 
le puteți introduce în sol toamna. 
Îngrășămintele se administrează 
doar în baza analizei solului.

Superfosfatul simplu și dublu se 
dizolvă mai greu. Iarna, datorită 
precipitațiilor, acestea trec într-o 

formă accesibilă plantelor.
Nu se recomandă introducerea 

în sol a clorurii de potasiu toam-
na, deoarece clorul migrează în 
adâncimea solului. De aceea, acest 
îngrășământ trebuie evitat. Tot-
odată, elementul nu este tocmai 
potrivit pentru vița-de-vie.

În cazul în care achiziționați în-
grășăminte ușor solubile ce conțin 
mai multe macro- și microelemen-
te, acestea trebuie administrate 
primăvara, când solul s-a matu-
rizat fiziologic.

Îngroparea soiurilor de vi-
ță-de-vie sensibile la ger

Îngroparea butucilor de viță-
de-vie poate fi realizată începând 
cu a treia decadă a lunii octom-
brie – începutul lunii noiembrie 
în condițiile acestui an.

agrobiznes.ro

A G R I C O L A

Ion Arman din satul Corjeuți, 
raionul Briceni, deține peste 500 
hectare de teren agricol, dintre 
care 400 – arabile și 105 – liva-
dă, în aria de deservire a sisteme-
lor centralizate de irigare (SCI) 
„Tețcani”, „Beleavinți” și Corjeuți 
din raionul Briceni, iar momen-
tan este în proces de recoltare a 
cartofilor de pe 185 de hectare.

„Anul acesta am avut parte de 
un suport financiar considerabil 
din partea Fondului de Dezvoltare 
Durabilă Moldova prin care au fost 
construite rețele noi de alimentare 

cu apă pentru irigare din cadrul 
SCI „Tețcani” și „Beleavinți”. Dato-
rită acestui fapt, avem posibilitatea 
să irigăm mai mult și la prețuri 
mai mici pentru volumul de apă 
pompat. Cultivăm patru soiuri de 
cartofi, roșii și albi. În medie, roada 
din acest an pe care o preconizăm 
este de peste 35 de tone la hectar”, 
spune Ion Arman.

Din dorința și necesitatea de a 
mișca lucrurile din loc, a devenit 
președintele Asociației Utiliza-
torilor de Apă „Irigare-Nord”, 
prin intermediul căreia agricul-

torii-membri din zonă au acces 
nelimitat la apă, costul pentru un 
metru cub de apă livrat la irigare 
micșorându-se de câteva ori. 

O parte din roada de cartofi 
culeasă urmează a fi depozitată, 
iar alta este comercializată pe 
piața internă, dar și în unele țări 
europene și membre CSI.

Ion Arman consideră că afacerea 
cu cartofi este una profitabilă, atâta 
timp cât piața locală nu este „inun-
dată” de importuri. O altă problemă 
o constituie și lipsa forței de muncă.

„E foarte mare criză atunci 

când căutăm oameni la lucru. O 
bună parte din cei apți de muncă 
au ales calea străinătății și practic 
nu avem cu cine lucra acasă”, a 
explicat antreprenorul.

Secretul succesului, în opinia 
producătorului, nu e unul com-
plicat, dar necesită foarte multă 
abnegație.

„Agricultura nu este un do-
meniu în care se muncește ușor. 
În sezonul cald suntem aproape 
mereu pe câmpuri, fiind implicați 
în diverse procedee agrotehnice, 
iar în cel rece – punem la punct 

toate formalitățile și documenta-
ția, ne ocupăm de comercializarea 
mărfii depozitate și ne pregătim 
de un nou sezon agricol, de aceea 
timpul liber este un lux”, a afirmat 
președintele AUAI „Irigare-Nord”.

Potrivit mai multor producă-
tori de cartofi, în anul curent, da-
torită precipitațiilor abundente 
de la începutul verii, în Moldova 
este așteptată o recoltă de cartofi 
mai mare decât în anii precedenți, 
fiind capabilă să satisfacă cererea 
pe piața internă.

agrobiznes.md

Ion Arman: Afacerea cu cartofi este profitabilă, atâta timp 
cât piața locală nu este „inundată” de importuri

C i t a ț i i  p u b l i c e

Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana anunță pentru 04.11.2021, ora 09.00, la sediul 
biroului său pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B, et. 5, bir. 3, tel. contact 
068401074, licitația publică de vânzare a automobilului DAEWOO NEXIA, a.f. 2008, 
n/î DGD269, VIN_COD XWB3L32BD8A007893, tip combustibil benzină, culoare albă, 
proprietar cet. VICOL SERGIU VASILE a.n. 1980 IDNP 098****** 9964. Prețul inițial 
al bunului expus la vânzare prin licitație constituie 7840,00 lei. Bunul se află în posesia 
reprezentantului creditorului, iar doritorii de a vizualiza bunul urmează să contacteze repre-
zentantul Creditorului la 060492592. Pentru participare trebuie depusă cerere de înscriere 
la licitație, trebuie achitată taxa de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat acountul 
de 5% din prețul inițial al bunului scos la licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu 
Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN MD43ML000000000225113080 
BC ,,Moldindconbank” SA suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a prezenței și de 
primire a biletului de participare la licitație – 03.11.2021, ora 16.00. Cu cel puțin cinci zile 
înainte de licitație proprietarul poate vinde bunul în condițiile art. 125 Cod Executare RM.

Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana anunță pentru 05.11.2021 ora 09.00, la sediul 
biroului său pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B et. 5, bir. 3, tel. contact 
068401074, licitația publică de vânzare a automobilului RENAULT MEGANE, a.f. 2012, 
n/î LFN977, VIN_COD VF1KZ140647529447, tip combustibil motorină, culoare negru, 
proprietar cet. FOCSA MIHAIL ION a.n. 1983 IDNP 099******4450. Prețul inițial al 
bunului expus la vânzare prin licitație constituie 76640,00 lei. Bunul se află în posesia 
reprezentantului creditorului, iar doritorii de a vizualiza bunul urmează să contacteze repre-
zentantul Creditorului la 079870011. Pentru participare trebuie depusă cerere de înscriere 
la licitație, trebuie achită taxa de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat acountul 
de 5% din prețul inițial al bunului scos la licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu 
Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN MD43ML000000000225113080 
BC,,Moldindconbank” SA suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a prezenței și de 
primire a biletului de participare la licitație – 04.11.2021, ora 16.00. Cu cel puțin cinci zile 
înainte de licitație proprietarul poate vinde bunul în condițiile art. 125 Cod Executare RM.
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Luni, 18 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 Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor - Etapa 7: Potaissa Turda-CSM 
Bucuresti
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 Ştiri 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 Omul şi timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 52
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 53
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
22.50 Serial: Jocurile timpului
01.30 Telejurnal Ştiri
02.20 #Creativ
02.45 Serial: Jocurile timpului
05.05 România 9
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Codin
04.30 E vremea ta!
04.55 Secolul 22
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Bună seara

12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Musafirul
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Cântec, dor şi omenie
16.00 Magazin FIFA
16.30 Regatul gusturilor
16.50 Respiro
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Respiro
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.30 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film: Jumper: Oriunde, oricând

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului

09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie Fairytopia: Mermaidia
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

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

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 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 The Curious Mind
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Путешествие по Малайзии
10.00 Bucătărim cu vitra
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Принцесса Монако
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: SÂNGELE APĂ NU SE 
FACE
11.15 Vouă
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 89
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 765
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 768
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 90
21.00 Film: LORZII ÎNTUNERICULUI
23.15 Dez-ordine
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 19 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. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Concert Maria Ciobanu
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 Ştiri 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 #Creativ
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 53
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 54
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Crimă şi pasiune
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Telejurnal Ştiri
01.55 Meteo
02.00 Telecinemateca Crimă şi pasiune
03.40 Adevăruri despre trecut
04.10 Tema zilei
05.00 Vorbeşte corect!
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.32 Serial: Iubirea unei doamne
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă 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 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Singurătate în doi 103’
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Vector european
10.10 Respiro
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Film Transfer de viaţă

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie Fairytopia: Mermaidia
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

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

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
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 Artizanii Gustului
22.00 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 The Curious Mind
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile 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 Муз/ф Коко до Шанель
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Хэнкок
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Коко до Шанель
03.00 Вечер. Настоящее время

04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 90
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 766
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 769
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 91
21.00 Film: DRUMUL SPRE LIBER-
TATE
23.15 Film: LORZII ÎNTUNERICULUI
01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 20 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 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Gări de poveste
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 5: Magura Cisnadie-Ram-
nicu Valcea
01.35 Cap Compas
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 Ştiri 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 Fan/Fun urban
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 54
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 România 9
18.00 Sanătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 55
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Frontul de acasă
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Telejurnal Ştiri
01.55 Meteo
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Breaking Fake News
03.35 Frontul de acasă
04.00 Tema zilei
04.49 Sport
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
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10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL - etapa 5
17.30 Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Oameni şi elefanţi
22.50 Secolul 22
23.00 SerialDoctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Oameni şi elefanţi
04.20 E vremea ta!
04.40 Secolul 22
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă

10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Distractie cu Dick şi Jane
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
05.40 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se cauta un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Пустите строителей в дом
02.00 Ora de Ras
03.00 The Curious Mind
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Хэнкок
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Bucătărim cu vitra
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Большой папа
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Все путем
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Овердрайв
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Большой папа
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 91
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 767
17.15 Serial: Nobleţe
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 770
20.00 Film: IP MAN 4: ULTIMA 
LUPTĂ PREMIERĂ PE ŢARĂ
22.15 Film: PATRU ASASINI
00.15 Film: DRUMUL SPRE LIBER-
TATE
02.30 Albumul Naţional

Joi, 21 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii

08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Profesioniştii…
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 6: Gloria Buzau-CSM 
Bucuresti
01.35 La un pas de România
02.00 Tema zilei
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 Ştiri 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 Adevăruri despre trecut
10.45 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 55
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9

18.00 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL Etapa 6
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al 
minciunii
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Telejurnal Ştiri
01.55 Meteo
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Nocturne
03.35 Secretele plantelor
04.00 Tema zilei
04.45 Discover România
05.00 Vorbeşte corect!
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Trădare
22.50 Secolul 22
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminita de la miezul noptii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Trădare
04.15 E vremea ta!
04.40 Secolul 22
05.00 Luminita de la miezul noptii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa

07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Poftă bună
10.45 F/d
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe
23.30 Opera Dama de pică

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Familia Jetson: filmul
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Masked Singer România
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 Film Fugi, ascunde-te şi lupta!
03.10 Lecţii de viaţa
04.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Femeia Alege
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Lecţii de viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Ce spun românii

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Pofta Mare, Chişinău!
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 The Curious Mind
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 768
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 771
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 90
21.00 Film: WINNETOU: ULTIMUL 
RENEGAT
23.00 Film: IP MAN 4: ULTIMA 
LUPTĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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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 Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi 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 Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
23.50 Discover România
00.00 Femei de 10, bărbaţi 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 Ştiri 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 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis Astra Multicultural. 
Partea a II-a
17.00 Cooltura
17.30 Banii tăi
18.00 Sănătate, România!
18.15 Serial: Secretele de la palat, 
ep. 56
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Tema zilei
22.10 Film: K-19: Submarinul ucigaş
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Film: K-19: Submarinul ucigaş
05.00 Sport
05.20 Meteo
05.25 Banii tăi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
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, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 România… în bucate
03.10 MotorVlog
03.35 Distracţiile lui Cazacu
04.05 Pescar hoinar
04.35 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360°-GEO
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Poftă bună
10.45 Respiro
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Chişinău: ieri şi azi
18.25 Serial Poftă bună
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.40 Serial Pentru fiul meu
22.55 Respiro
23.00 24 fronte line
23.30 Ştiri externe
23.55 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eşuată
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Go Away, Unicorn!
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
10.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
11.00 Ernest & Rebecca
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Familia Jetson: filmul
15.00 Pad-ul lui Zeke

P R O G R A M E  T V
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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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Ozzy - Marea Evadare
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SuperStar România
00.00 Film Weekend de familie

01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SuperStar
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SuperStar
04.30 Ce spun românii
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 One Way Ticket
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 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 Our Infinite Universe
04.00 Vanturile, Valurile
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile 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 Спеши любить
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 13 cu Rodica Ciorănică
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.45 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Спеши любить
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости

04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 90
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 769
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 772
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 91
21.00 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA
23.15 Film: PATRU ASASINI
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 23 octombrie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 1, 2, 3 şi 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 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Lumea azi
15.00 Cooltura
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 6: SCM Ramnicu Val-
cea-Dunarea Braila
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: MARELE singurăTIC
00.50 Discover România
01.00 Tradiţii
02.00 Film: MARELE singurăTIC
03.50 Discover România
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Pistruiatul, ep. 9
08.45 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Secretele plantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL. Etapa 6
17.00 Concert Maria Ciobanu
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.10 Film: Secretul lui Bachus
23.15 Profesioniştii…
00.15 Dosar România
01.10 Teleenciclopedia
01.55 Film: Secretul lui Bachus
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia 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 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compasLiman în Epir
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
22.10 SerialSecretul ochilor verzi
00.10 Distracţiile lui Cazacu
00.40 Drag de România mea!
02.30 E vremea ta!
02.50 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
04.35 Serial: Secretul   
ochilor verzi
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Ştiinţa uimitoare
10.35 stil nou
11.05 Fii tânăr!
11.35 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
14.10 Respiro
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
15.40 Respiro
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film Irezistibila
22.55 Ştirile (rus.)
23.15 24 fronte line
23.45 Ştiri externe

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Tabără de Muzîca
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Ozzy - Marea Evadare
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 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Cum să evadezi de pe Pământ 
(12)
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.30 Teleshopping
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.15 Teleshopping
12.30 Film Cimpanzeu sub acoperire
14.00 Film Excelentul domn Dundee
16.45 Gusturile se discuţă
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 SuperStar România
23.45 Film O tipa dezastru
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.15 Film Cimpanzeu sub acoperire
04.30 Film Excelentul domn Dundee

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Masked Singer RomГўnia
13.00 Ştirile Pro TV
13.05 ApropoTv
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.15 Arena bucătarilor
15.45 SuperStar
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SuperStar
23.00 Femeia Alege
01.00 Superspeed
01.30 Teleshopping
02.00 Ştirile Pro TV

03.00 SuperStar
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
14.00 Po’s Kitchen
14.30 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Fishing Fortune
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc, ep. 3
22.30 Promoting Success
00.00 Jurnalul săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Thieves by Law
03.30 Prirechniy
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Dosarele X
05.10 Bucătărim cu vitra
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Oaspetele neaşteptat
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Neredactat
16.20 Х/ф Папаши без вредных 
привычек
18.30 My everest
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Oamenii gospodari
20.15 Х/ф Вспомнить все
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Эффект бабочки
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Папаши без вредных 
привычек

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 770
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 771
16.30 Film: WINNETOU
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 773
20.00 Dez-ordine - cu Elena Santos şi 
Cristi Manciu
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 24 octombrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Concert Maria Ciobanu
23.00 Teatru TV
00.20 Exclusiv în România
01.00 Garantat 100%
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.10 Gări de poveste
04.00 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură

12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Film: Rivale pe gheaţă
17.00 Exclusiv în România
17.50 România are nevoie de artă
19.30 MomentArt
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Loteria de vaccinare
21.10 Concert Maria Ciobanu Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 P. C. R - Secerătorul ciocan al 
minciunii
02.00 Film: Rivale pe gheaţă
03.30 Cooltura
03.55 Universul credintei
05.35 In gradina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XXX-a 
de Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar

10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 8
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Cucoana Chiriţa
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 SerialGlasul inimii
20.10 Film: Chiriţa în Iaşi
21.40 Secolul 22
22.10 Film: Jucătorii de cărţi 96’
00.10 MotorVlog
00.40 Film: Cucoana Chiriţa
02.15 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.20 România… în bucate
04.10 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.30 Cântec, dor şi omenie
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.50 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film L.A. Confidential

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.30 Eu şi Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie (tm) Printesa şi Vedeta 
Pop
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Cum să evadezi de pe Pământ 
(12)
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufniţa SRL
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de Ponei
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Pettson şi Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Looped

23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Vânătorii de troli
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 Gusturile se discuţă
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Jumanji
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 În Profunzime
15.45 Teleshopping
16.00 Casatoriti pe nevazute
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
20.45 Gusturile se discuţă
22.00 Film Mostenirea
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
00.30 Film Jumanji
02.30 Gusturile se discuţă
03.30 Film Mostenirea
05.30 Doctor de bine

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Ce spun românii
11.00 I likeIT
11.30 Superspeed
12.00 Lecţii de viaţa
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
15.45 SuperStar
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Masked Singer   
RomГўnia
21.30 Pe bune?!
22.30 Pariu cu viaţa
23.30 Femeia Alege
01.30 Teleshopping
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer   
RomГўnia
04.30 Pe bune?!
05.15 Pariu cu viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 In lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Hurricane man
12.00 Dora Show
14.00 Po’s Kitchen
14.30 Teleshopping
15.00 Pofta Mare, Chişinău!
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 Karavaichuk
02.00 Holovna
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 My everest
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Сладкий ноябрь
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Кадры
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Neredactat
22.00 Oamenii gospodari
22.30 Х/ф Шерлок Холмс: игра теней
01.00 Sinteza
02.00 Х/ф Сладкий   
ноябрь
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: CANTEMIR
13.00 Start show România
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 774
20.00 Film: ATENTAT SÂNGEROS
22.45 Film: CANTEMIR
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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

Păsări călătoare

E toamnă iar în calendar,
Nu mai găsești bețivi la bar
Că frunza-n vie se destramă
Și s-au mutat, de ieri, la cramă... Gheorghe BÂLICI

Adele rupe tăcerea într-un 
interviu pentru „Vogue”

numeroaselor întrebări ale fiului 
său Angelo, în vârstă de 9 ani, des-
pre acest divorț și despre rănile 
pe care i le-a provocat s-a năs-
cut acest album foarte personal, 
a cărui dată de lansare nu este 
cunoscută încă.

„Fiul meu pune multe întrebări. 
Întrebări cu adevărat bune, între-
bări cu adevărat inocente, pentru 
care nu am răspunsuri. Cum ar fi 
‚de ce nu puteți trăi împreună?’”, 
povestește ea.

„Am simțit că vreau să-i explic, 
cu acest album, când va fi mai 
mare, cine sunt și de ce am ales 
în mod voluntar să-i dau peste cap 
toată viața în căutarea propriei 
mele fericiri”, a mărturisit artista.

Predispusă la anxietate, Adele 
a găsit alinare în terapie și în de-
pendența de exerciții fizice, ceea 
ce i-a permis să slăbească circa 
45 de kilograme.

„Trebuie să mă pregătesc pen-
tru a deveni din nou celebră, - ceea 
ce, după cum știe toată lumea, nu-
mi place să fiu”, a adăugat ea.

Cântăreața a confirmat totoda-
tă că în prezent este într-o relație 
cu un agent sportiv american, Rich 
Paul.

Agerpres

Cea mai înaltă femeie 
din lume este din Turcia 
și are peste 2,15 metri

O femeie din Turcia 
care măsoară 215,16 
centimetri a fost de-
clarată oficial cea mai 
înaltă persoană de sex 
feminin în viață de Gu-
inness World Records, 
informează DPA/PA 
Media.

Statura atinsă de 
Rumeysa Gelgi este re-
zultatul unei afecțiuni 
numite sindromul Wea-
ver care, printre altele, 
determină o creștere 
accelerată.

Este pentru a doua 
oară când Gelgi a reușit 
să doboare un record mondial, după ce a fost declarată cea mai înaltă 
persoană adolescentă în viață în 2014. De atunci, ea a folosit această 
platformă pentru a susține alte persoane diagnosticate cu afecțiuni rare.

În cea mai mare parte a timpului, ea folosește un scaun cu rotile, 
deși poate merge cu ajutorul unui cadru.

Cel mai înalt bărbat din lume, Sultan Kosen, este din aceeași țară, 
Turcia. El avea 251 centimetri înălțime când a fost măsurat, în 2018.

Cea mai înaltă femeie în viață a fost Zeng Jinlian, din China, cu o 
înălțime de 246,3 centimetri, măsurată înainte de a muri, în 1982. 

Agerpres
Efectul tocului înalt al femeilor 
asupra bărbaților

Diva pop Adele a vorbit despre 
dificultățile pe care le-a întâmpinat 
când a împlinit vârsta de 30 de ani 
– o importantă sursă de inspirație 
pentru noul său album „30” - în-
tr-un interviu-confesiune acordat 
revistei „Vogue”, informează AFP.

În interviu, cântăreața londo-
neză, stabilită la Los Angeles, rupe 
tăcerea după o perioadă de cinci 
ani pentru a se confesa pentru 
prima dată despre divorț, psiho-
terapie și pierderea spectaculoasă 
în greutate.

„La 30 de ani, viața mea s-a 
prăbușit fără avertisment”, își 

amintește Adele, azi în vârstă 33 
de ani, în ediția britanică a „Vo-
gue”, pe a cărei copertă și apare. 
„Simt că acest album este (despre) 
auto-distrugere, apoi (despre) au-
to-reflecție și (despre) un fel de 
auto-izbăvire”, a mărturisit ea.

Artista vorbește despre des-
părțirea ei de Simon Konecki, un 
fost finanțator care a fondat o or-
ganizație caritabilă, de care s-a 
separat în aprilie 2019. „Nu eram 
nefericită, dar aș fi fost nefericită 
dacă nu m-aș fi gândit mai întâi 
la mine”, explică ea.

Din încercarea de a răspunde 

Un studiu insolit realizat de un 
cercetător francez arată că bărbații 
au tendința de a le ajuta mai mult 
pe femeile care poartă pantofi cu 
toc înalt, în comparație cu doam-
nele și domnișoarele care poartă 
încălțăminte cu talpă plată, potrivit 
publicației Daily Mail.

Când e vorba de tocuri, mărimea 
chiar contează! Cel puțin așa reiese 
dintr-un studiu mai puțin obișnuit, 
realizat de Nicholas Guéguen, pro-
fesor la o universitate din Rennes.

Profesorul a demonstrat că bărbații sunt mult 
mai dispuși să completeze un chestionar, când sunt 
opriți pe stradă de o femeie care poartă pantofi cu toc 
înalt. Iar gradul de interes și bunăvoință din partea 
bărbaților a crescut odată cu dimensiunea tocului.

Când femeia care le-a prezentat chestionarul de 
sondaj purta pantofi cu talpă plată, doar un sfert 

dintre cei 60 de bărbați abordați 
au acceptat să participe la sondaj. 
Când tocurile au ajuns la aproape 
zece centimetri, numărul bărbați-
lor dornici să participe la sondaj a 
crescut brusc la 49.

Profesorul francez, care predă 
la Université de Bretagne-Sud din 
orașul Rennes, spune că bărbații 
văd în ajutorul pe care-l oferă o me-
todă neamenințătoare de a intra în 
contact cu o femeie atrăgătoare.

Ultimul său experiment a fost 
poate și cel mai relevant: profesorul a vrut să afle 
cât îi ia unui bărbat care stă în picioare la un bar 
să agațe o femeie care stă singură la o masă din 
apropiere. Femeile care au purtat pantofi cu toc 
înalt au fost de două ori mai repede abordate decât 
cele care aveau pantofi cu talpă plată.

După rfi.ro
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