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Colburile 
de altădată

Nu știu de vor reveni când-
va zăpezile copilăriei (din alte 
vremuri!), omăturile de altă-
dată („mais ou sont les neiges 
d’antant?”), pe care poetul 
blestemat Francois Villon le-a 
așteptat zadarnic (așadar, puțin 
probabil să se întoarcă). Dar 
colbul de pe drumurile noastre 
de azi ne amintește tot mai mult 
de colbul de pe drumurile de 
țară și ulițele satelor noastre de 
odinioară. Anume colbul, acest 
cuvânt de etimologie necu-
noscută, un fel de produs pur 
autohton.

Mircea V. CIOBANU
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Republica Moldova: 
continuatoarea 
sistemului administrativ 
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Prestație meritorie pentru 
Andrian Mardare la Mondiale
17 

 SPORT

O vizită în Austria m-a determinat 
să revin asupra unei probleme 
stringente și vitale: sistemul 
administrativ ruso-sovietic din R. 
Moldova. Mai ales că între timp nu 
se prevede nicio intervenție radicală 
pe această dimensiune. 

5 ,7 
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Cum rezistă pensionarii 
moldoveni scumpirilor

Rata sărăciei absolute în Repu-
blica Moldova este de 26,8 la sută, 
potrivit datelor Biroului Național 
de Statistică (BNS). Ultimul an de 
referință disponibil pe site-ul BNS 
este 2020. Astfel, acest indicator 
a crescut cu 1,6 la sută, față de 
2019, când era de 25,2 la sută. 

Pensionarii din R. Moldova 
trăiesc la limita sărăciei. Proble-
mele se accentuează în special în 
ultimul timp, din cauza creșterii 
galopante a prețurilor la carbu-
ranți și la produsele alimentare, 
pe fundalul unor salarii și pensii 

ce nu pot face față scumpirilor în 
lanț. Cifrele Biroului Național de 
Statistică, care se referă la situația 
din 2020, arată că rata sărăciei 
este mult mai mare în mediul rural 
față de cel urban.

Reporterii „Gazetei de Chiși-
nău” au fost luni, 25 iulie, în satul 
Taraclia, raionul Căușeni, și au 
discutat cu localnicii.

Odată cu noua guvernare, oa-
menii din satul Taraclia au sperat 
la o viață mai bună. Aceștia însă 
susțin că situația nu s-a schimbat 
semnificativ spre bine, ci dimpo-
trivă, cu toate majorările din ulti-
ma vreme, își trăiesc bătrânețile 
din ce în ce mai greu. 

Pensionarii cu care am vorbit 
au lucrat 40 de ani pământul, iar 
acum, la bătrânețe, ajung să tră-
iască din pensia de 2000 de lei și 
ajutoarele de la copii, majoritatea 
plecați peste hotare. 

Arși de soare, cu mâinile atin-
se de timp și picioarele vinete de 
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Oamenii în etate din Taraclia, Căuşeni, 
rezistă scumpirilor doar datorită 
copiilor lor care se află peste hotare. 
Arşi de soare, cu mâinile atinse de 

timp şi picioarele vinete de atâta muncă, cârja e 
prietenul lor de nădejde. Pensiile mici şi seceta 
le amărăsc bătrânețea. Ei susțin că au nevoie de 
ajutoare şi sprijin din partea guvernului.

R a c u r s i

25 iulie 2021. Secvență de la lansarea documentarului „Zbor” de Eugeniu Popovici despre scriitorul Vladimir Beșleagă

„Telefilm Chișinău” în parteneriat cu Teatrul Național „Eugene 
Ionesco” au organizat la 25 iulie premiera filmului documentar 
„Zbor” de Eugeniu Popovici, despre scriitorul Vladimir Beșleagă. 
Premiera a avut loc în ziua în care scriitorul a împlinit 91 de ani, 
informează Moldpres.

La eveniment au participat șefa statului, Maia Sandu, președin-
tele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Natalia Gavrilița, 
ministrul Culturii, Sergiu Prodan, directorul general al Companiei 
Publice „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, directorul „Telefilm 
Chișinău”, Mircea Surdu, oameni de cultură și artă.

În alocuțiunea sa, președinta Maia Sandu a menționat că Vla-
dimir Beșleagă e omul care nu s-a lăsat zdrobit de vremi și și-a 
continuat zborul chiar și atunci când avea aripa frântă. „Este cea 
mai importantă lecție pe care putem s-o învățăm de la Domnia sa. 
Modelele morale sunt foarte importante pentru oameni, în special 
în vremuri dificile. Mulți ani sănătoși și plini de inspirație omului, 
artistului, purtătorului de autoritate morală Vladimir Beșleagă!”, 
i-a urat Maia Sandu scriitorului.

La rândul său, Vlad Țurcanu a spus că Vladimir Beșleagă ne 
oferă un exemplu de luciditate. „Este unul dintre puținii mohicani 
care au supraviețuit atât din punct de vedere fizic, cât și spiritu-
alicește”, a constatat el, iar Mircea Surdu a subliniat că regizorul 
Eugeniu Popovici s-a apropiat de un munte al culturii noastre.

După Moldpres

„Modelele morale sunt 
foarte importante”
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atâta muncă, cârja e prietenul lor 
de nădejde. Acesta e tabloul unei 
bătrâneți dintr-un sat din Repu-
blica Moldova. 

Pe Vera Botnari am surprins-o 
în timp ce scotea pâinea din cup-
tor. Avea patru pâini rotunde, 
cât să-i ajungă pentru o lună. 
În timp ce liniștea câinele de la 
poartă: „Țâpă-țâpă! Na, lăbuța, 
na!”, venea să ne deschidă poarta. 
„Una-două le voi transmite copi-
ilor la Chișinău. Celelalte două le 
pun la înghețat și îmi voi scoate 
câte o bucată”, mărturisește fe-
meia. 

Este văduvă de mai bine de zece 
ani, iar toată gospodăria o între-
ține singură. Femeia are patru 
copii, iar unul din ei este plecat 
peste hotare. Aceasta mi-a spus 

Vladimir Beșleagă la 91 de ani

Diana BOTNARU

că aceștia o ajută cu bani, deși ea 
refuză să îi primească. 

„Am lucrat eu mulți ani, dar 
ce folos? Știți ce pensie am? 
2000 de lei. Ce să faci acum cu 
atâtea «ruble»? N-avem ploaie, 
n-avem nimic. Acum în sat e fix ca 
la oraș, trebuie să cumperi totul de 
la magazin, altfel mori de foame.” 

La cei 70 de ani recent împli-
niți, Vera Botnari spune că nu a 
avut în gând să abandoneze casa 
pe care a construit-o alături de soț. 

„Totul s-a scumpit. În grădină 
totul e uscat, dacă Dumnezeu nu 
ne dă ploaie. Mă învârt și eu cum 
pot. Copiii mă mai ajută. Dar e 
foarte greu. De ce nu ne dau aju-
toare la bătrâni? Mi-au propus 
copiii să mă duc la ei, dar eu nu 
vreau să-mi las gospodăria”. 

Ion Braguță lucra în ogradă 
deși afară soarele ardea cu pute-
re. Pensionarul curăța grădina. 
Bărbatul are 75 de ani și „70 din 
ei am lucrat”, îmi spune zâmbind.

„Eu am 40 de ani lucrați și o 
pensie de 2000 și oleacă de lei, 
pentru că am avut puteri să lucrez 

și după ce am ieșit la pensie. Soția 
mea are 2000 de lei, e tare bol-
navă. Acum, cu prețurile acestea, 
nu-ți ajunge nici de mâncare, nu 
încă să te mai gândești la cum-
părat lemne pentru iarnă”, mi-a 
povestit bărbatul.

În sat am întâlnit mai mult oa-
meni aflați la vârsta a treia. Tati-
ana Chiriac a rămas și ea văduvă, 
are copiii peste hotare și îngrijește 
gospodăria așa cum poate. Pensi-
onara mi-a povestit că pensia nu-i 
ajunge și mă tot întreba de ce nu 
scriem în gazete despre bătrânii 
care au nevoie de ajutor.

Tatiana Chiriac obișnuiește să 
petreacă iernile în Italia, la fiica 
ei, pentru că așa reușește să su-
praviețuiască. 

„Iarna trecută am stat oleacă 
la azilul din sat. Acolo e bine. Te 
hrănește, dormi la cald și în curat, 
costă 600 de lei pe lună. E mai 
convenabil așa.”

Potrivit Biroului Național 
de Statistică, mărimea medie a 
pensiei pentru limită de vârstă la 
01.01.2021 a constituit 2067,6 lei. 
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Maia Sandu s-a întâlnit la Președinție 
cu trei foști șefi de stat ai RM

Potrivit unui comunicat de pre-
să al Președinției, discuțiile au 
vizat și alte subiecte importante 
pentru R. Moldova.

„Am discutat despre provo-
cările cu care ne confruntăm, în 
agricultură, în sectorul energetic, 
precum și despre provocările cau-
zate de războiul Rusiei împotriva 
Ucrainei. Am vorbit și despre so-
luțiile pe care le pregătesc auto-
ritățile pentru a susține cetățenii 
și producătorii locali, în această 
perioadă grea”, a menționat pre-
ședinta Maia Sandu.

De asemenea, președinta a spus 
că, în pofida crizelor prin care 
trece acum Republica Moldova, 
statul poate ieși cu bine din ele 
dacă vom pune în valoare și vom 
susține cel mai prețios lucru pe 
care îl avem – oamenii. 

„Iar statutul de țară candidată 
la aderarea la Uniunea Europeană 
ne oferă certitudinea că nu suntem 
singuri în fața năpastei”, a mai 
afirmat șefa statului la întreve-
derea cu cei trei foști președinți 
ai țării.

La întrevedere nu au participat 
Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu 
și Igor Dodon, foști șefi de stat ai 
Republicii Moldova.

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a contactat câțiva analiști 
politici pentru a afla opinia lor 
referitor la această întrevedere.

„A fost o întâlnire 
incompletă”

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, comentatorul politic Dionis 
Cenușă a spus că actuala guverna-
re este în multiple crize, inclusiv 
în una de popularitate. 

„Întâlnirea cu primii trei pre-
ședinți de țară pare a fi o iniția-
tivă a președinției de a-și repara 
legitimitatea. Problema este însă 
că această întâlnire cu foștii pre-
ședinți este incompletă, deoarece 
Președintele Sandu nu a vrut să-și 
invite rivalii politici – pe Dodon și 
Voronin – inclusiv pentru că pri-
mul este investigat pe mai multe 
capete de acuzare. Realitatea este, 
însă, că întâlnirea președinților în 

„Putin legitimează războiul împotriva Ucrainei susținând de mult timp că ucrainenii nu au o identitate națională legitimă (…). 
Narativul imperialist al Moscovei la adresa R. Moldova conține un fals istoric asemănător, care îi lipsește pe moldovenii de la 
est de Prut de identitatea lor legitimă românească, substituind-o cu moldovenismul primitiv de sorginte colonială. De aici încă 
o lecție pentru guvernanții de la Chișinău care, promovând politicile pentru creșterea bunăstării materiale a cetățenilor, în cele 
mai dese cazuri neglijează necesitatea politicilor de stat în lupta pentru mințile oamenilor.” 

Anatol Țăranu, istoric, politolog, diplomat
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format 1+3 nu reflectă nici unitate 
politică și nici nu ajută prea mult 
pentru repararea legitimității lui 
Sandu și a Partidului Acțiune și 
Solidaritate. Guvernarea pare să 
fie într-o pană de idei dacă a re-
curs la acest pas, iar dividendele 
politice din aceasta vor fi mai de-
grabă modeste”, a subliniat Dionis 
Cenușă.

„O întâlnire irelevantă”

Iulian Fruntașu, fost Amba-
sador al Republicii Moldova în 
Regatul Unit al Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord, doctor în științe 
politice, a spus pentru „Gazeta 
de Chișinău”, că întâlnirea Maiei 
Sandu cu foștii președinți Mircea 
Snegur, Petru Lucinschi și Nicolae 
Timofti nu are nicio însemnătate.

„Este o întrevedere irelevantă, 
după cum sunt multe dintre ac-
tivitățile Președintelui Sandu”, a 
menționat Iulian Fruntașu.

Foştii preşedinți ar trebui 
să fie mult mai implicați 
în viața politică

Pe de altă parte, analistul po-
litic Laurențiu Pleșca a spus că 
nu înțelege nemulțumirea unora 
dintre comentatorii politici din 
Moldova privind această întâlni-
re a foștilor președinți ai RM cu 
actualul președinte Maia Sandu, 
pentru că întâlniri de acest gen 
au loc aproape anual, indiferent 
de cine este președintele țării în 
momentul respectiv. 

„Ar trebui să ne aducem aminte 
că, de bine, de rău, foștii preșe-

dinți sunt reprezentanți ai popo-
rului. Aceștia se bucură de mai 
multe privilegii, cum ar fi imu-
nitate diplomatică, automobil, 
birou personal, asistent personal 
și pază. Prin urmare, având parte 
de aceste beneficii și după înche-
ierea mandatului de președinte, 
ar trebui să fie mult mai implicați 
în viața politică din R. Moldova. 
Avem nenumărate exemple unde 
foștii președinți joacă un rol activ 
în societate. De exemplu, în Ro-
mânia, părerea fostului președinte 
al României, Traian Băsescu, nu 
este una neglijată, acesta fiind 
solicitat constant să comenteze 
cele mai recente evenimente”, a 
afirmat Laurențiu Pleșca, pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

Doina BURUIANĂ

Șefa statului Maia Sandu s-a întâlnit, 
miercuri, 27 iulie, la Preşedinție cu 
foştii preşedinți ai Republicii Moldova – 
Mircea Snegur, Petru Lucinschi şi Nicolae 

Timofti, care şi-au exprimat susținerea fermă 
pentru parcursul european al statului. Ex-ii au 
făcut un schimb de opinii cu preşedintele în 
exercițiu despre agenda de reforme a guvernării, 
inclusiv despre reforma învățământului superior 
şi a sectorului de cercetare.

A început admiterea la universități
În perioada 25 iulie – 2 august 2022 se 

desfășoară sesiunea de bază a concursului 
de admitere la studii superioare de licență și 
de master, pentru anul de studii 2022-2023.

Reporterul „Gazetei de Chișinău” a vor-
bit cu responsabilii comisiilor de admitere 
de la mai multe universități din R. Moldova 
pentru a afla care sunt ofertele de studii 
pentru anul 2022-2023. 

USM: Tradițional, se preferă 
dreptul, ştiințele economice, 
limbile străine

Așadar, Viorica Gladchi, secretar res-
ponsabil la comisia de admitere din cadrul 
Universității de Stat din Moldova, mi-a spus 
că anul acesta USM propune aproximativ 60 
de programe la studii superioare de licență 
și 60 de programe la studii superioare de 
master.

„Pentru anul de studii 2022-2023 oferim 
946 de locuri la ciclul I, licență, și peste 900 
de locuri la ciclul II, master. Tradițional, 
se preferă dreptul, științele economice, 
specialitățile legate de traducere și limbi 

străine. În fiecare zi avem flux continuu 
de viitori studenți”, a spus Viorica Gladchi 
pentru „Gazeta de Chișinău”.  

În cadrul Universității Tehnice a 
Moldovei sunt disponibile circa 2300 de 
locuri la ciclurile I și II, licență și master.

UTM: Fluxul de studenți, mai mare 
cu 20-22% față de anii trecuți

„La noi toate facultățile au câte două-pa-
tru programe care sunt în vogă. Nu vă pot 
spune că viitorii studenți aleg un singur 
program dintr-o facultate. În total, avem 
1649 de locuri pentru ciclul I, licență; 25 
de locuri pentru ciclul I, secția frecvență 
redusă, și 654 de locuri pentru master. Anul 
acesta fluxul de studenți este mai mare cu 
aproximativ 20-22% comparativ cu anii 
trecuți. Avem aceleași programe de studii 
care au fost și anii precedenți”, a menți-
onat pentru „Gazeta de Chișinău”, Radu 
Melnic, secretar responsabil comisia de 
admitere UTM. 

Totodată, Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău 

oferă 621 de locuri la buget și contract 
nelimitat.

Două programe noi la artele plastice

Larisa Sadovei, secretar al comisiei 
de admitere, UPSC, susține că la ei sunt 
foarte multe preferințe. „În primul rând, 
sunt solicitate programele de la pedagogia 
învățământului primar, limbile străine, 
psihologie. Avem două programe noi în 
cadrul artelor plastice: animație și desig-
nul jocurilor. Sunt 621 de locuri la buget 
și contract nelimitat. Fluxul de studenți 
rămâne constant, dar cu o mică creștere. 
Avem 62 de programe de licență și 68 la 
master”, ne-a spus secretarul comisiei de 
admitere. 

ASEM: studii cu diplomă dublă 
cu universități europene, studii 
duale, predare în limbi 
de circulație internațională

În cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova (ASEM) sunt oferite 21 de 

specialități de licență și 53 de programe 
de studii de masterat.

„Academia de Studii Economice din 
Moldova oferă 278 de locuri la ciclul de 
licență și 195 la cel de masterat. Oferim 
nenumărate oportunități în baza infrastruc-
turii moderne de învățământ – programe 
de studii cu diplomă dublă cu universități 
europene, programe de studii duale cu im-
plicarea celor mai valoroși reprezentanți ai 
mediului de afaceri din Moldova, predare 
în limbile de circulație internațională: en-
gleză, franceză și rusă, mobilitate acade-
mică în baza parteneriatelor cu peste 20 
de universități. 

În anul curent de studii, în programul 
de mobilitate academică sunt incluse: 
Ludwigshafen University – Germania; 
Friedrich Schiller University Jena – 
Germania; Catholic University of Murcia 
– Spania; Transilvania University of Brasov 
– România”, precizează rectorul ASEM, 
Alexandru Stratan. 

Rezultatele intermediare vor fi anunțate 
la 3 august.

Diana BOTNARU
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Arhiepiscopul Marchel: 
„Am să-l răspopesc!”

„Pentru mine personal, ca pa-
triarh al acestei eparhii, aceasta 
este o lovitură mortală. Întotdeau-
na, am avut poziția mea, poate mai 
exagerată decât a colegilor mei, la 
adresa purtătorilor acestui păcat 
de suflet, pentru care Dumnezeu 
ne pedepsește cu această secetă 
și cu altele... și, când colo, tocmai 
în eparhia mea s-a dovedit a fi 
un…, Doamne iartă-mă, că altfel 
nu-l pot numi”, a comunicat Ar-
hiepiscopul Marchel. 

Imediat ce s-a aflat că preotul 
D.R. a fost reținut pentru 72 de ore, 
după ce un copil din comuna unde 
ținea slujbe, l-a învinuit de tenta-
tivă de viol, preotul a fost „oprit de 
a sluji cele sfinte”. În continuare, 
judecata eparhială va examina toa-
te circumstanțele și va lua decizia 
definitivă în privința preotului. 

Judecata eparhială 
ar putea decide excomu-
nicarea, iar cea mireană a 
dictat 30 de zile de arest   

\Miercuri, 27 iulie, magistrații 

de la Judecătoria Glodeni au dic-
tat 30 de zile de arest pe numele 
preotului care a fost reținut pe 24 
iulie, după ce un copil din comună 
s-a plâns că a fost ademenit de 
preot la el acasă, unde a fost supus  
„unor acțiuni violente cu caracter 
sexual”. Băiatul ar fi reușit să fugă, 
le-a povestit totul rudelor sale, 
care au și alertat imediat poliția. 

„După înaintarea învinuirii, 
procurorii au depus în instanța 
de judecată un demers de aplicare 
a arestului preventiv pe un termen 
de 30 zile. În urma examinării de-
mersului, instanța de judecată a 
dispus plasarea învinuitului în 
arest preventiv, pe un termen de 
30 zile”, a informat Procuratura.  

Și dacă judecata mireană îl 
ține pe preot după gratii, jude-
cata eparhială ar putea decide 
„răspopirea” sa.

„Acum la eparhie se stochează 
o avalanșă întreagă de informații, 
una mai caraghioasă decât alta, 
una mai strașnică decât alta. Eu 
tare vreau să cred că toate acestea 
nu sunt drepte, dar le voi examina 
cu multă minuțiozitate. Voi con-
voca judecata eparhială în vederea 
răspopirii lui. Pentru a-l excomu-
nica din rândul preoților ca pe un 
nedemn, ca pe un rătăcit. Aștept 
într-un fel să nu se adeverească, 
dar oricum, chiar dacă nu se ade-
veresc cele mai strașnice, oricum 
va fi pedepsit de judecata noastră  
eparhială fără cruțare, pentru că 
ce a căutat un preot cu niște co-
pii, unde cineva a trebuit să se 

Preotul din Glodeni, cercetat pentru 
tentativă de viol al unui minor, urmează 
să fie „pedepsit aspru” de către judecata 
eparhială, indiferent dacă vinovăția 

acestuia va fi sau nu demonstrată în instanță, 
a comunicat pentru „Gazeta de Chişinău” ÎPS 
Marchel, Arhiepiscop de Bălți şi Făleşti. Acesta a 
calificat evenimentul de la nordul Moldovei drept 
o „lovitură mortală” pentru el personal. 

dezbrace gol?... El deja este vino-
vat! Nicio cruțare! Eu am să fiu 
cel care am să inițiez răspopirea 
lui”, a declarat Arhiepiscopul de 
Bălți și Fălești, Marchel.  

Enoriaşilor nu le vine 
să creadă şi sunt şocați 
de cele întâmplate 

Tot satul este într-o stare de 
șoc. Oamenii nu pot să creadă că 
cel căruia îi pupau mâna la sluj-
bele de duminică ar fi fost în stare 
să comită asemenea faptă. „Sunt 
șocată. N-am cuvinte”, mărturi-
sește primărița localității, Ange-
la Ceban. Potrivit ei, băiatul face 
parte dintr-o familie bună, care nu 
se află în evidența asistenței soci-
ale. Mama copilului este plecată 
peste hotare și el se află în grija 
tatălui. Acum, băiatul urmează 
ședințe de consiliere psihologică.  

Localnicii cu care am reușit să 
discutăm ne-au comunicat că, prin 
comportamentul său, preotul nu 
le-a dat de bănuit nici pentru o 
clipă. Același lucru l-au mărturisit 
și mai-marii Bisericii. „Ca preot, 
eu l-am diaconit, l-am preoțit. Să 
zic că a fost absolut eminent și 
exemplar – nu pot zice, că nu am 
avut plângeri – tot nu pot zice. 
Da, a avut încălcări minore – că a 
întârziat la o înmormântare, că nu 
a dorit să boteze copilul cu numele 
pe care și l-au ales părinții, dar de 
genul acesta nu au fost”, ne-a spus 
Arhiepiscopul Marchel. 

Nici oamenii din sat nu au re-
marcat ceva suspect. Mulți dintre 
localnici nu știu cui să creadă – 
preotului, care pledează nevino-
vat, sau băiatului minor, care ar fi 
povestit acasă detalii șocante, pe 
care un copil, în mod normal, nu 
ar avea de unde să le știe. 

Pentru a diminua impactul scumpirii 
creditelor și a reduce riscul de intrare în 
incapacitate de plată a beneficiarilor Pro-
gramului „Prima Casă”, Guvernul a aprobat, 
miercuri, 27 iulie, decizia privind com-
pensarea majorării dobânzii până la 50% 
și modul de acordare a compensațiilor.

Potrivit unui comunicat al Executivului, 
compensația se va acorda lunar persoanelor 
care, la data de 30 iunie 2022, au statutul 
de beneficiar în cadrul Programului de stat 
„Prima Casă”. Calculul și achitarea com-
pensației se va efectua pentru perioada 
iulie 2022 – decembrie 2022.

Volumul compensației acordate din bu-
getul de stat unui beneficiar se va calcula 

din data de 1 iulie 2022, în mărime de până 
la 50% din suma majorării dobânzii calcu-
late din soldul creditului rămas.

Transferul compensațiilor pentru luna 
iulie se va efectua în luna august 2022, 
după punerea în aplicare a hotărârii de 
Guvern. În cazul stingerii anticipate a cre-
ditului ipotecar, transferul compensației 
încetează din luna următoare celei în care 
a fost achitată ultima rată.

În ședința de miercuri, a fost aprobată și 
decizia privind alocarea mijloacelor finan-
ciare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
în valoare de 42 de milioane de lei, pentru 
acoperirea acestor cheltuieli.

GdC

Guvernul va compensa 
50% din suma majorării 
dobânzii pentru beneficiarii 
Programului „Prima Casă”

Marina SURUCEANU

Preotul din Glodeni, acuzat de tentativă de viol al unui minor, va fi pedepsit „aspru”

„Dumnezeu e mare și vede to-
tul. Chiar zilele trecute am fost la 
o înmormântare, parcă era om la 
locul lui. Îmi pare rău, dar cine 
știe… De ce trebuia să facă asta? 
Ce treabă are el cu copiii oameni-
lor?”, a spus Valeriu Costiucenco, 
unul dintre localnici. 

„Un preot ca toți preoții. Am 
lucrat la biserică, a fost normal. 
Nici prin cap să-mi dea așa ceva. 
Satul ca satul, toți vorbesc care și 
cum. Unul spune așa, altul – așa. 
Oamenii legii vor stabili adevă-
rul. Eu nici nu pot să mă gândesc 
la cazul acesta. Dacă a făcut, să 
fie pedepsit, dar biserica nu-i 
vinovată. El, ca preot, deja și-a 
pierdut încrederea”, a menționat 
Dinu Vs. 

Nina, o altă localnică, zice că 
vestea a șocat-o. Pe de o parte, 
preotul „e tare cuminte”, iar pe de 
alta – „băiatul e din gospodari”. 
„M-a șocat, că-i cuminte preotul, 
păcat de dânsul. Ce s-o fi întâm-
plat?... Și băiatul cuminte, văd 
că umblă la școală, e din oameni 
gospodari”, spune doamna Nina.  

„Ce fel de părinte e acesta, cum 
să te mai duci la biserică? Cred că 
o să-și primească pedeapsa, ar fi 
de dorit. Clar că nu-ți vine a crede, 
cum să te gândești că un părinte 
poate să abuzeze un copil? În sat 
lumea vorbește că el a mai încer-
cat și la alți copii. Se aud prin sat 
vorbe”, ne spune o altă localnică, 
Olesea Lupușoru. 

Precizăm că, la 24 iulie, poliția 
dintr-o localitate din Glodeni a 
fost alertată precum că preotul 
din sat ar fi încercat să violeze 
un băiat minor din aceeași co-
mună. S-ar fi întâmplat după un 
chef pe malul Prutului, unde s-a 
consumat și alcool. Părintele ar fi 
agresat copilul la el acasă după ce 
l-a ademenit cu mașina. Băiatul ar 
fi reușit să fugă la rudele sale, care 
au și alertat oamenii legii. Preotul 
este cercetat penal. El se află în 
arest pentru 30 de zile. 

Parlamentul a votat pentru extinderea 
termenului de implementare a Progra-
mului operațional comun România – 
Republica Moldova. În cadrul ședinței 
plenare de joi, a fost aprobată, în a doua 
lectură, ratificarea unui amendament la 
Acordul de finanțare dintre Guvernul 
Republicii Moldova, Uniunea Europea-
nă și Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice al României.

Astfel, perioada de executare a tra-
tatului a fost extinsă cu încă un an, 
până la 31 decembrie 2025. Această 
modificare este necesară din cauza 
consecințelor provocate de pandemia 
de Covid-19.

Acordul de finanțare dintre Gu-
vernul Republicii Moldova, Uniunea 
Europeană și Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
al României a fost semnat în 2016 și 
prevede acordarea unui grant în va-
loare de 89,1 milioane de euro pentru 
implementarea mai multor activități în 
țara noastră. Beneficiari ai proiectului 
pot fi autoritățile publice sau centrale, 
organizațiile internaționale sau orga-
nizațiile non-guvernamentale.

Documentul a fost susținut în lectură 
finală de 65 de deputați.

radiochisinau.md

A fost extins termenul de 
implementare a Programului 
operațional comun România 
– Republica Moldova
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„Pentru o viață nouă” sau 
Cum încearcă coloana 
a cincea să ne închine Rusiei

Marina Tauber, Vladimir Voro-
nin, Igor Dodon și Ilan Șor invocă 
prețurile mari, criza energetică. 
Totodată ei mai susțin că Maia 
Sandu ar pregăti unirea cu Ro-
mânia prin „falimentarea statu-
lui” și că ar aduce țara „în pragul 
unui război cu Rusia”. Procurorii 
ne atrag atenția că banii pentru 
proteste sunt de proveniență 
dubioasă. Mai mulți experți de 
la Chișinău anticipează că iarna 
care vine va fi una grea și decisivă 
pentru parcursul european, și că 
e greu de imaginat ce s-ar putea 
întâmpla dacă guvernarea PAS 
nu va putea face față șantajului 
energetic rus. 

Protest cu milioane 
injectate din afara RM

Procurorii anticorupție au 
anunțat că protestul „Pentru o 
viață nouă” organizat de Marina 
Tauber la 19 iunie, curent, în fața 
Guvernului a costat organizatorii, 
doar pentru transportarea parti-
cipanților – peste 3,5 milioane 
de lei. Ei au precizat că partidul 
este finanțat din surse dubioase, 
care ajungeau în Republica Mol-
dova sub formă de transferuri și 
convertiri, inclusiv în criptova-
lută, iar pentru a camufla origi-
nea mijloacelor financiare, erau 
folosite canale de finanțare din 
Dubai, Viena și Monaco. În cadrul 
perchezițiilor au fost acumulate 
probe despre cheltuirea a peste 20 
de milioane de lei de către parti-
dul „Șor” în primele șase luni ale 
anului curent, pe când în raportul 
financiar depus la CEC figurează 
doar 1,7 milioane de lei.

Un sociolog, cu sfaturi 
pentru „O viață nouă”: 
„Voronin e mai credibil”

Pregătirile pentru proteste 
sunt reflectate și într-o înregis-
trate difuzată de Jurnal TV în care 

directorul Institutului de sondaje 
IMAS, Doru Petruți, apare la o 
ședință online cu liderul forma-
țiunii Ilan Șor. Doru Petruți a 
sfătuit conducerea partidului să 
se asocieze cu Vladimir Voronin 
la organizarea protestului. „Vo-
ronin este cel mai credibil, asta 
spun cifrele. Dintre ăștia, el poate 
avea un ton de ăsta, echilibrat și 
împăciuitor cumva, și să scoată  și 
o perlă despre PAS. La el lucrurile 
astea prind mult mai bine”, i-a 
sfătuit directorul IMAS. „Încercați 
să anticipați un pic scenariul cu 
taberele celelalte, să nu vă treziți 
cu surprize de la ei. Ați convenit 
acțiunile 1.2.3., păi toată lumea 
face ce ați convenit”, i-a mai sfă-
tuit șeful Institutului de sondaje. 
Ulterior, solicitat pentru o reacție, 
Petruți a comentat că „participă 
la orice fel de întâlniri cu oricine 
îi solicită expertiza”.

Apocalipsa, după Voronin, 
Șor şi Dodon

Cert e că după această discuție, 
la 2 iunie, Vladimir Voronin a apă-
rut într-adevăr într-un briefing 
organizat la Parlament. El a în-
demnat oamenii să iasă la „o mare 
adunare națională” împotriva gu-
vernării, sub genericul „Pentru o 
viață nouă”.

„Oamenii au ajuns în fața unei 
alegeri grele: să cumpere o pâi-
ne, să plătească facturile ca să 
nu fie alungați din case sau să-
și cumpere medicamente. Și cu 
cât trece timpul, situația moldo-
venilor devine tot mai complicată. 
Asistăm la un genocid conștient 
al guvernării față de oameni”, a 
declarat Voronin. În cadrul ace-
luiași briefing, el a repetat aser-
țiuni invocate și de Igor Dodon. 
„Guvernarea  vorbește despre 
necesitatea pregătirii de război 
și despre achiziția armelor de la 
țările NATO, fapt ce încalcă prin-
cipiul neutralității. Este tot mai 
evident că PAS pregătește poporul 
nostru pentru a deveni carne de 
tun”, anunța Voronin. În aceeași 
zi, cu o declarație similară a ieșit 
Partidul „Șor” care a anunțat că 
„se alătură campaniei „Pentru o 
viață nouă” „lansată de Vladimir 
Voronin”. 

Partidul „Șor” a argumentat că 
își dorește să pună capăt nedreptă-
ților și că intenționează să inițieze 
„procesul de declanșare a alegeri-

lor parlamentare anticipate”. El a 
mai anunțat că sărăcia în Republi-
ca Moldova „a atins apogeul”, iar 
„alte soluții decât înlăturarea PAS 
de la putere nu mai există”. „Acesta 
este un argument clar că fiecare 
om care își iubește țara să iasă și 
să o apere, prin toate mijloacele 
posibile”, a accentuat formațiunea.

Dodon: „Mă voi alătura 
poporului revoltat”

Igor Dodon a reacționat ceva 
mai târziu, la 8 iunie, invocând 
aceleași crize cu care se confruntă 
populația, generate de altfel de 
războiul din Ucraina și șantajul 
energetic rus. „Totul se scumpeș-
te, absolut totul: de la materialele 
de construcție la medicamente, 
de la produsele lactate la cele de 
igienă pentru copii. În plus, ne 
așteaptă și o criză alimentară de 
proporții. Este evident că pe zi ce 
trece situația va fi și mai dramati-
că – în toamnă ne putem pomeni 
cu tarife de 30 de lei la gaz, peste 
4 lei la energia electrică”. Dodon 
a mai invocat că PAS ar pregăti 
aducerea în RM „a armelor letale 
și, posibil, a trupelor străine”. „Se 
pregătește o conexiune militară 
și politică a țării noastre la teri-
toriul României, cu renunțarea 
la neutralitate”, avertiza acesta. 
„Eu personal sunt convins că mai 
devreme sau mai târziu mă voi 
alătura poporului revoltat și pro-
testelor care sunt inevitabile. (…) 
Sunt convins că oamenii vor alege 
să lupte pentru viitorul țării și al 
copiilor, nu să moară pasiv de frig 
și sărăcie”, a mai spus Igor Dodon.

Tauber, din PMAN: 
„Nimeni nu ne va 
putea opri”

La 19 iunie, partidul Șor a or-
ganizat un protest în PMAN în 
frunte cu Marina Tauber, anun-
țând constituirea mișcării „O viață 
nouă”. „Astăzi pornim motorul 
schimbării și nimeni nu ne va 
putea opri”, anunța Tauber de la 
tribuna din PMAN. 

„Guvernarea PAS nu își merită 
mandatul și trebuie dată jos”, a 
repetat și Igor Dodon, la 11 iulie 
și la 20 iulie: „Vă vom scoate de 
la guvernare, voi nu veți trece de 
iarna viitoare”, amenința acesta 
din arestul de la domiciliu.

În aşteptarea tancurilor 
lui Putin

La 21 iulie, procurorul general 
interimar a solicitat Parlamen-
tului ridicarea imunității depu-
tatei Marina Tauber, fapt ce a 
redus din avântul noii mișcări 
„O viață nouă”. Marina Tauber 
a amenințat de la tribuna parla-
mentului că peste câteva luni va 
face schimb de  locuri cu actuala 
guvernare.

„Este Marina Tauber o poli-
ticiană curajoasă pentru că nu a 
fugit din țară asemenea lui Ilan 
Șor?”, s-a întrebat deputatul Oazu 
Nantoi într-o postare pe pagina sa 
de facebook. În viziunea sa, aceas-
ta nu a făcut decât să-și justifice 
banii de o proveniență dubioasă 
primiți pe parcursul mai multor 
ani.

„Mai degrabă, stăpânii Marinei 
Tauber mizează că la toamnă vor 
reuși să destabilizeze situația și, 
în urma unei lovituri de stat, vor 
prelua puterea. Iar suma banilor 
aruncați în vânt pe 19 iunie curent 
vorbește despre disperarea lor. 
Atunci când Marina Tauber vor-
bește despre termenul de „câteva 
luni”, ea, laolaltă cu stăpânii ei, se 
așteaptă că în câteva luni tancurile 
lui Putin vor ajunge la Chișinău. 
Cred că a venit timpul să tragem 
concluziile și să tragem niște linii 
clare de demarcare în societatea 
noastră – dacă suntem capabili”, 
a spus Oazu Nantoi.

Fostul deputat Alexandru Slu-
sari consideră că acțiunile procu-
rorilor care instrumentează dosa-
rul finanțării ilegale a Partidului 
„Șor” sunt efectuate cu oarecare 
întârziere, în perioada când guver-
narea se află într-o situație mult 
mai complicată. Acest dosar pu-
tea fi inițiat încă în perioada când 

Marina Tauber a fost exclusă din 
cursa electorală de la Bălți. 

„Ceea ce se întâmplă azi cu 
așa-zisul Partid „Șor” este o acți-
une foarte întârziată. Acest partid 
a fost creat în baza banilor furați 
de la cetățenii Republicii Moldova. 
Acest partid din start e născut din 
bani furați, din escrocherii, deva-
lizarea sistemului bancar. Eu am 
așteptat o intervenție a procura-
turii atunci când Marina Tauber 
a fost eliminată din cursa pentru 
fotoliul de primar de Bălți, când 
au fost depistate abateri legate 
de finanțare. Încă atunci era un 
motiv serios pentru a porni aceas-
tă procedură. Acum guvernarea 
e într-o situație mult mai grea”, 
a menționat Alexandru Slusari. 

În pragul unui nou şantaj 
energetic rus

Și fostul vicepremier pentru 
Reintegrare, Vlad Kulminski, 
anticipează că iarna care vine va 
fi nespus de grea din punct de 
vedere al prețurilor la resursele 
energetice, și pentru a face față 
acestei situații este necesară o mo-
bilizare atât a instituțiilor statului, 
cât și a cetățenilor. El a menționat 
că este greu de imaginat care ar 
fi viitorul Republicii Moldova în 
cazul pierderii puterii de către 
guvernarea PAS. 

„E extrem de important pentru 
RM, pentru viitorul acestei țări 
ca Guvernul să supraviețuiască. 
Trebuie să analizăm extrem de 
realist ce putem și ce nu putem 
face. Este vorba de supraviețuire 
la toamnă și la iarnă. Problema 
nu constă în volumul de gaze, gaz 
va fi, ci în preț. Dacă RM nu va 
achita toate facturile, există riscul 
să fie întrerupte livrările”, a spus 
Kulminski. 

Pentru a face față crizei energe-
tice din această iarnă RM ar avea 
nevoie de resurse financiare de 
600 de milioane – 1 miliard de 
euro. Potrivit expertului, unica 
soluție e ca diplomația de la Chiși-
nău și întreg Guvernul să lucreze 
la soluționarea acestei probleme.

Au anunțat proteste şi îndeamnă populația 
să răstoarne actuala guvernare, 
dorind destabilizarea situației politice 
de la Chişinău şi preluarea puterii, 

dar planurile, cel puțin, deocamdată, le sunt 
dejucate de instituțiile de drept şi de securitate 
din Republica Moldova. Este vorba de Partidul 
„Șor”, PCRM, PSRM şi unele forte politice din UTA 
Găgăuzia care s-au activizat în ultimele săptămâni. 
Populația este îndemnată să iasă în stradă, 
„Pentru o viață nouă”. 

Svetlana COROBCEANU
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Cum își propun autoritățile 
să schimbe Republica Moldova 
până în 2030

Cabinetul de Miniştri a publicat pentru 
consultări publice Strategia Națională de 
Dezvoltare Moldova 2030, documentul 
național pe termen lung, care descrie 

direcțiile de dezvoltare a țării şi care adaptează 
prioritățile, obiectivele, indicatorii şi țintele 
angajamentelor internaționale asumate de către 
Republica Moldova la contextul național. 

E C O N O M I E

„În contextul actual extrem de 
dificil, Republica Moldova fiind 
afectată de crizele regionale și glo-
bale, Guvernul și-a propus definirea 
unei viziuni de dezvoltare pe termen 
mediu și lung pentru a consolida 
reziliența față de crizele viitoare și 
a crea baza pentru dezvoltarea du-
rabilă și incluzivă a țării”, se spune 
în introducerea la Strategie. 

Obiectivele de dezvoltare sta-
bilite în SND derivă din concep-
tul modern de calitate a vieții și 
problemele majore identificare la 
nivel național. 

În contextul de dezvoltare al 
Republicii Moldova, dimensiuni-
le cele mai importante ale calității 
vieții sunt: veniturile, condițiile de 
trai, educația, cultura, sănătatea, 
solidaritatea socială, încrederea 
în guvernare, încrederea în justi-
ție, securitatea umană și calitatea 
mediului. 

Strategia adoptă conceptul uti-
lizat de țările Uniunii Europene 
pentru măsurarea calității vieții 
oamenilor în zece dimensiuni, 
sporirea calității vieții fiind scopul 
strategic al documentului. 

Securitatea militară,
 în prim plan

Noutatea strategiei față de cele 
precedente ține de importanța ofe-
rită securității militare. Potrivit 
documentului, odată cu invazia 
militară a Ucrainei de către Fede-
rația Rusă din 24 februarie 2022, 
a devenit clar că securitatea mili-
tară trebuie să rămână o prioritate 
strategică pentru Republica Mol-
dova, cel puțin din considerentul 
proximității față de acțiunile mi-
litare, dar și al problemei regiunii 
transnistrene care este percepută 
drept sursă de instabilitate pentru 
țară și regiune. 

„Până în 2030, Republica Mol-
dova urmează să-și restructureze 
sistemul de apărare militară, dar 
și sistemul de securitate per an-
samblu, prin sporirea investițiilor 
publice în dotarea armatei națio-
nale, intensificarea cooperării și 
schimbului de experiență pe filieră 
militară cu partenerii strategici, 

fortificarea sistemului de apărare 
civilă și alte acțiuni conexe care 
urmează să fie definite în viitoarea 
strategie de securitate care va fi 
elaborată în scurt timp și ancorată 
în SND”, se spune în document. 

Schimbările climaterice, 
o preocupare tot mai mare 

Un alt factor de risc, pus în 
prim plan de SND sunt schimbă-
rile climei. 

„Perioada 2010-2020 a fost cea 
mai caldă pe toată durata observa-
țiilor meteorologice. Două treimi 
din gazele cu efect de seră revin 
dioxidului de carbon rezultat din 
arderea combustibililor fosili. O 
altă sursă de gaze cu efect de seră 

este metanul, componenta princi-
pală a gazelor naturale, responsabil 
de circa 25% din emisii”, conclu-
zionează documentul.

Drept urmare, aceste schimbări 
impun identificarea unor strategii 
noi, și de adaptare, și de moderare 
a schimbărilor climaterice. UE, 
SUA, China și o serie de alte țări, 
precum și un număr impunător 
de corporații mari, s-au angajat 
să atingă neutralitatea carbonică 
până în 2050-2060, inclusiv prin 
tranziția la surse regenerabile de 
energie și extinderea suprafețelor 
împădurite. Au crescut puternic 
investițiile pentru dezvoltarea unei 
tehnologii cu potențial disruptiv 
– fuziunea termonucleară – care 
promite să devină o sursă inepu-
izabilă de energie electrică curată 
în aproximativ 10 ani. 

Adaptarea la mutațiile 
economice şi noua cultură 
industrială

La capitolul economie, SND ține 
cont de avansarea Asiei în calitate 
de cea mai mare regiune comer-

Moldovenii 
renunță 
la practica 
tradițională 
de a crește 
animale 
pe lângă casă

Tot mai mulți moldoveni re-
nunță la practica tradițională de a 
crește vite și păsări pe lângă casă. 
În schimb, fermele de vite, porci 
și păsări, administrate de com-
paniile agricole, se extind rapid. 
Producția animalieră a scăzut cu 
5,3% în prima jumătate a acestui 
an, în special din cauza reducerii 
efectivului de animale, crescut în 
gospodăriile casnice. Potrivit da-
telor Biroului Național de Statisti-
că, numărul vitelor în gospodăriile 
populației a scăzut cu 10% iar cel 
al oilor și caprelor – cu 6%. De 
cealaltă parte, în întreprinderile 
agricole, numărul vitelor, oilor și 
caprelor s-a majorat cu peste 42%. 

Rusia sporește 
șantajul 
energetic 
asupra Europei

Gazprom a redus miercuri 
debitele prin Nord Stream 1 la 
33 de milioane de metri cubi, 
potrivit Reuters. Este o reducere 
la jumătate a volumului actual, 
deja redus la 40% din capacitatea 
conductei. Motivul rușilor este că 
trebuie să oprească funcționarea 
unei turbine Siemens la o stație de 
compresoare. Reducerea vine pe 
fundalul confruntării economice 
dintre Rusia și Occident în con-
textul agresiunii militare rusești 
în Ucraina. 

Administratorii 
de insolvență 
ar putea 
să-și piardă 
licența în cazul 
încălcărilor grave

Deputații au aprobat joi, în 
lectură finală, un proiect de lege 
care sporește gradul de răspunde-
re disciplinară a administratorilor 
autorizați (de insolvabilitate). În 
cazul unor încălcări grave, aceș-
tia ar putea fi lipsiți de dreptul 
de a activa, iar în unele cazuri, 
ar putea pierde și licența.  Una 
din prevederile documentului 
presupune extinderea subiecților 
care au dreptul să sesizeze Comi-
sia de autorizare și disciplină în 
privința abaterilor disciplinare ale 
administratorilor. De asemenea, 
a fost uniformizat termenul de 
prescripție pentru aplicarea sanc-
țiunilor disciplinare în privința 
administratorilor. 

Ion CHIȘLEA 

cială a lumii, alimentând crește-
rea unei comunități de consum în 
masă și a unor noi corporații.

Pe de altă parte, au loc modi-
ficări în paradigma industrială. 
Odată cu accelerarea, standardi-
zarea și convergența automatizării, 
ingineriei, capacităților de stocare 
a energiei și a datelor, a capabili-
tăților de procesare automată și 
a inteligenței artificiale, industria 
modernă tot mai clar tranzitează 
spre un model de producție bazat 
integral pe roboți și automatizare. 
Această tendință riscă să facă ire-
levante avantajele oferite de forța 
de muncă ieftină și cu un nivel de 
la inferior la mediu de calificare. 

„Tendințele recente sugerează 
că țările cu sectoare industriale 
tehnologic înapoiate sunt deo-
sebit de vulnerabile în raport cu 
procesul de robotizare – rata de 
lichidare a locurilor de muncă în 
asemenea țări va fi de două ori mai 
mare decât în țările caracterizate 
de o forță de muncă calificată”, se 
menționează în document. 

O altă prioritate ține de modifi-
cările în cultura muncii. Oamenii 
au început să pună un preț mult 

mai mare pe condițiile de muncă 
etice, sigure și care permit un echi-
libru mai bun între viața personală 
și cea profesională. În viitor, între 
20 și 25% din angajații în econo-
miile avansate ar putea lucra de 
acasă de la 3 la 5 zile săptămânal. 

Economia Republicii 
Moldova urmează 
să crească cu o treime

Economia Republicii Moldova 
urmează să crească cu cel puțin 5% 
pe an până la sfârșitul deceniului. 

Dacă planurile autorităților se 
vor materializa, Produsul Intern 
Brut ar trebui să ajungă de la 242 
miliarde lei în 2021 la 375 miliarde 
lei în 2030. Mai mult ca atât, cea 
mai mare parte a creșterii urmează 
a fi asigurată în afara municipiului 
Chișinău. Dacă în 2019, potrivit 
datelor Biroului Național de Sta-
tistică, în afara Chișinăului erau 
asigurate doar 40% din PIB, la fi-
nele deceniului ponderea trebuie 
să urce la 60%.  

Creșterea economică trebuie 
alimentată de o sporire puternică 

a exporturilor. Volumul exportu-
rilor de bunuri și servicii urmează 
să crească, în medie, cu câte 10% 
anual față de o rată medie de creș-
tere de sub 6% în ultimii cinci ani. 

Sărăcia, 
redusă la 10%

De asemenea autoritățile își 
propun reducerea inegalității în 
rândul populației, care se măsoară 
cu ajutorul indicelui Gini al Băncii 
Mondiale. Cu cât indicele Gini este 
mai mare, cu atât este mai mare 
inegalitatea veniturilor populației. 
Până în 2030 indicele urmează să 
scadă de la 25,7 la 23.

În același timp, ponderea per-
soanelor sărace în totalul popu-
lației urmează să scadă de la 26% 
la 10%. 

Salariul net în învățământ ur-
mează a fi, în medie, mai mare 
cu 40% față de salariul mediu pe 
economie, iar pensia medie pentru 
limită de vârstă trebuie să repre-
zinte cel puțin 30% din câștigul 
salarial mediu lunar nominal brut. 

În 2020, coraportul respectiv 
era de 23,2%. Pensia medie pentru 

limită de vârstă ar trebui să depă-
șească cu 15% minimul de existen-
ță pentru pensionari. În prezent, 
aceasta e mai mică cu 12% decât 
minimul de existență.  

Acces la infrastructură 
calitativă pentru 
toată lumea

SND își propune ca până în 
2030 95 la sută din gospodării 
urmează a fi racordate la apeduct, 
iar 90 la sută – la sistemele de ca-
nalizare. 

Guvernul trasează obiective 
ambițioase și în ce privește starea 
drumurilor. Dacă acum ponderea 
drumurilor în stare rea și foarte 
rea se ridică la 47%, la sfârșitul 
deceniului aceasta nu trebuie să 
fie mai mare de 10%. 

De asemenea, autoritățile își 
propun lichidarea totală a corup-
ției. Dacă, potrivit datelor Cen-
trului Național Anticorupție, în 
2017 ponderea persoanelor care 
au dat mită era de 11,3%, în 2030 
procentul acestora trebuie să co-
boare la zero. 
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O eventuală lichidare a 
Partidului „Șor” este uşoa-

ră din punct de vedere juridic 
datorită probelor pe care le-au 
depistat procurorii, dar este 
complicată din punct de vedere 
politic, în opinia experților, din 
cauza că această formațiune este 
una parlamentară şi ar putea să 
aibă un impact asupra democra-
ției moldoveneşti.

Directorul Centrului Național Antico-
rupție, Iulian Rusu, a declarat că Partidul 
„Șor” riscă să fie lichidat din registrul 
partidelor politice în cazul demonstrării 
finanțării formațiunii din surse obscure.

„Articolul 181 vorbește despre sancțiuni, 
este vorba de privațiune de libertate, pe un 
termen de până la cinci ani, pentru persoa-
ne fizice, iar în cazul partidului – de lichida-
rea persoanei juridice. Asta este sancțiunea 
prevăzută”, a declarat Rusu în cadrul unei 
emisiuni la postul TVR Moldova.

Procurorul responsabil de comuni-
care cu presa al Procuraturii Generale, 
Mariana Cherpec, consideră că este „pre-
matur” să se vorbească despre lichidarea 
acestei formațiuni politice.

„Mai întâi, trebuie colectate probe 
concludente, apoi finalizată urmărirea 
penală și expedierea dosarului în judeca-
tă. Pe moment, procurorii administrează 
probatoriul. Nu putem vorbi pe moment 
despre acest lucru deoarece se încalcă 
principiul de prezumție de nevinovăție”, 
a spus Mariana Cherpec pentru „Gazeta 
de Chișinău”. 

Obiectivele formațiunii 
la apariție

Trecutul Partidului „Șor” urcă în is-
toria recentă a Republicii Moldova, și 
anume în perioada guvernării oligarhu-
lui fugar Vladimir Plahotniuc. 

Mai exact, această formațiune a 
apărut pe scena politică în iunie 2016, 
după ce fugarul Ilan Șor a preluat par-
tidul „Ravnopravie” al rusofilului Valeri 
Klimenko. Însuși Klimenko a devenit 
președinte de onoare al formațiunii, 
păstrându-și calitatea de membru în 
conducerea formațiunii.

Pe 21 iunie 2017, Ilan Șor a fost con-
damnat în primă instanță la șapte ani și 
șase luni de închisoare pentru spălare 
de bani și cauzarea de daune materiale 
prin înșelăciune sau abuz de încredere 
în același dosar „Jaful secolului”. 

Însă din moment ce sentința nu este 
executorie, Șor s-a înscris în cursa pentru 
parlamentarele din februarie 2019 și chiar 
a primit un certificat de integritate eliberat 
de Autoritatea Națională de Integritate. În 
iunie 2019, după pierderea puterii de către 
Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor a fugit în 
Israel, iar acum autoritățile moldovenești 
încearcă să obțină extrădarea acestuia.

Dosarele deputaților „Șor”

„La apariția sa, acest partid a avut 

drept obiectiv să rupă din electoratul 
socialiștilor și, totodată, să fie la chere-
mul lui Plahotniuc, al forțelor oligarhice. 
Partidul „Șor” este foarte bine instituțio-
nalizat prin magazinele sale sociale etc.”, 
susține comentatorul politic Ion Tăbârță. 

Procuratura Generală a obținut ridi-
carea imunității parlamentare a urmă-
torilor deputați ai formațiunii – Petru 
Jardan, Denis Ulanov și Ilan Șor. În 
cazul lui Ilan Șor, imunitatea a fost ri-
dicată în mai multe dosare.

În paralel, au dosare foști deputați și 
actuali membri ai formațiunii – Serghei 
Sîrbu, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc. 

Recent, a fost pusă în arest preven-
tiv și vicepreședinta partidului, Marina 
Tauber, pentru falsificare a raportului 
financiar al formațiunii și pentru accep-
tarea finanțării Partidului „Șor” de un 
grup criminal organizat și falsificarea 
raportului privind gestiunea financiară 
a Partidului „Șor” pentru semestrul I al 
anului 2022.

Aspecte complicate

Comentatorul politic Ion Tăbârță con-
sideră că problema lichidării Partidului 
„Șor” consistă în două aspecte: juridic 
și politic. 

„Faptul că Partidul „Șor” încalcă legis-
lația cu privire la finanțarea partidelor 
politice trebuie probat foarte bine. Și eu 
sunt sigur că acest lucru nu este complicat 
de demonstrat dacă procurorii își vor face 
foarte bine treaba”, a afirmat Tăbârță.

În același timp, în opinia sa, lucrurile 
se complică atunci când este vorba de 
consecințele politice ale lichidării acestei 
formațiuni. 

„Acest partid, cu toate defectele sale 
și încălcările admise, este parlamentar. 
Pentru acest partid au votat aproximativ 
100.000 de cetățeni din Republica Mol-
dova, circa 10% din electorat. Faptul că în 
afara legii vor scoate un partid parlamen-
tar în premieră pentru Republica Moldova 
va avea cu certitudine un impact asupra 
democrației moldovenești”, a relevat el.

După spusele expertului, apar o serie 
de întrebări complicate la care este dificil 
să cauți pe moment răspunsuri.

„Ce va fi cu fracțiunea parlamentară? 
Va fi și ea interzisă? Și atunci parlamen-
tul se reduce la 93-94 de deputați. Vom 
avea divizarea fracțiunii parlamentare 
de partidul propriu-zis. Și acești depu-
tați vor rămâne independenți. Se vor 
organiza într-un grup parlamentar? Să 
lichidezi fracțiunea parlamentară trebuie 
să recunoști că în alegerile parlamentare 
din 2021 nu au fost depistate încălcări, 
cel puțin, din punct de vedere juridic. 
Cele 10% din electorat, dacă va rămâne 
fără reprezentare politică, vor migra. Și 
atunci apare întrebarea: Unde? Spre 
PSRM, PCRM?”, s-a întrebat el.

Pentru observatorul politic Cornel 
Ciurea o eventuală lichidare a Partidului 
„Șor” reprezintă un „voluntarism politic” 
și va declanșa „ciclul răzbunărilor” în 
politicul moldovenesc, la fel ca în „Ro-
meo și Julieta”.  

„Peste o anumită perioadă, însuși PAS 
ar putea să se pomenească într-o situație 
similară”, a estimat Ciurea. 

După arestarea Marinei Tauber, pre-
ședintele formațiunii Ilan Șor a avut o 
intervenție pe o rețea de socializare în care 
a spus că descinderile sunt „o agonie a 
guvernării” PAS și a făcut apel la coeziune.  

„Fac un apel la membrii Partidu-
lui „Șor”, care, în prezent, sunt peste 
75.000. Astăzi se încearcă să ne sperie, 
să ne intimideze, să ne amenințe, să facă 
percheziții ieftine, show-uri televizate. 
Luptăm pentru a ne salva țara de acești 
păduchi, care au infestat-o”, a spus Șor.

Cei 75.000 de membri ai formațiunii 
ar putea să fie persoanele care și-au făcut 
carnete ca să poată face cumpărături în 
magazinele „Șor”.

„Acum Partidul „Șor” are toate datele 
personale ale acestor oameni”, a subli-
niat expertul. 

Ce au declarat procurorii

Pe 21 iunie, în urma unor ample 
percheziții, Procuratura Anticorupție 
a informat că Partidul „Șor” ar fi fost 
finanțat de banii unui grup criminal 
care ajungeau în Republica Moldova 
sub formă de transferuri și convertiri, 
inclusiv în criptovalută.

„Potrivit probelor administrate în 
dosar, s-a constatat că partidul ar fi 
acceptat conștient bani de proveniență 
dubioasă, din partea unei grupări cri-
minale, care erau folosiți în interes de 
partid, precum onorarii pentru artiști, 
salarii pentru membri și organizarea de 
proteste”, se menționa într-un comuni-
cat al Centrului Național Anticorupție.

„Banii grupului criminal ajungeau în 
Republica Moldova sub formă de tran-
sferuri și convertiri, inclusiv în cripto-
valută, iar pentru a camufla originea 
mijloacelor financiare erau folosite di-
verse canale de finanțare precum Dubai, 
Viena, Monaco.”

Oamenii legii au stabilit mai multe 
episoade în care, în prima jumătate de 
an, Partidul „Șor” ar fi efectuat plăți în 
valoare de 600.000 de euro, în timp ce 
cheltuielile raportate erau de puțin peste 
228.000 de lei.

„Din aceleași surse de proveniență 
infracțională ar fi fost achitate salarii 
lunare membrilor partidului, în valoare 
100.000 de euro, iar peste 3,5 milioane 
de lei ar fi fost folosite pentru transpor-
tarea participanților la protestele din 
Piața Marii Adunări Naționale”, se mai 
menționează în sursa citată.

P O L I T I C Ă

Lichidarea Partidului „Șor”, 
ușor de spus, greu de făcut

Lituania îl declară 
persona non grata 
pe patriarhul rus Kirill

Guvernul lituanian l-a introdus miercuri pe 
lista persoanelor ce au interdicție de intrare 
în Lituania pe patriarhul rus Kirill, în urma 
declarațiilor de sprijin ale acestuia față de agre-
siunea Rusiei contra Ucrainei, relatează agenția 
EFE, citată de agerpres.ro. Comisia Europeană 
a cerut cu două luni în urmă includerea patri-
arhului rus în rândul oficialilor ruși vizați de 
sancțiunile UE, dar propunerea nu a întrunit 
unanimitatea necesară în Consiliul UE întrucât 
Ungaria s-a opus. Dar chiar și fără o decizie a 
UE guvernul de la Vilnius a hotărât această 
măsură din proprie inițiativă. 

Josep Borrell: 
„Dacă Rusia dorește 
să taie gazul UE, 
nu va aștepta iarna”

Dacă Rusia dorește să taie gazul Uniunii Eu-
ropene, nu va aștepta să vină toamna sau iarna, 
a estimat joi șeful diplomației europene Josep 
Borrell, care mai crede că este puțin probabil 
să survină o întrerupere „brutală” a furnizării 
gazului natural rusesc, transmite AFP, citat de 
agerpres.ro. „Ea o va face cât mai curând posibil, 
astfel încât în timpul iernii să nu avem rezervele 
care să ne permită să rezistăm”, a argumentat 
șeful diplomației europene, estimând de ase-
menea că decizia Moscovei depinde „de mulți 
factori”, printre care și de „evoluția războiului 
în Ucraina”.

„Nu vom ceda!”, 
transmite Zelenski 
Moscovei

Rusia nu va reuși să îi intimideze pe cetățenii 
ucraineni prin teroarea atacurilor cu rachete, a 
declarat joi președintele ucrainean Volodimir 
Zelenski cu ocazia Zilei statalității ucrainene, 
sărbătoare marcată pentru prima oară în Ucrai-
na, în plină invazie rusă, în condițiile în care 
forțele ruse au lansat la primele ore ale dimineții 
cel puțin 20 de rachete dinspre Belarus numai 
asupra regiunilor Cernigov și Kiev, relatează 
agențiile de presă UNIAN și DPA. „Din nou 
teroarea rachetelor, dar Ucraina nu va ceda. Nu 
ne vom lăsa intimidați!”, a subliniat Zelenski, 
citat de agerpres.ro.

Justiția europeană 
confirmă suspendarea 
RT France

Justiția europeană a respins miercuri cererea 
canalului tv informațional RT France (ex-Russia 
Today), considerat un instrument de propa-
gandă al Kremlinului, de a anula suspendarea 
difuzării sale decisă în cadrul sancțiunilor UE 
împotriva Moscovei, care a amenințat imedi-
at cu represalii împotriva media occidentale, 
relatează AFP, citat de agerpres.ro. În decizia 
sa, împotriva căreia canalul televiziunii de stat 
ruse a anunțat că va face recurs, tribunalul UE 
argumentează că această „interdicție tempora-
ră” nu pune sub semnul întrebării libertatea 
de expresie „ca atare” contrar a ceea ce afirma 
media de stat rusă, sancționată după invadarea 
Ucrainei de către Rusia.

I.G.

M a p a m o n dPartidul „Șor” este o formațiune politică parlamentară și o eventuală lichidare 
a acesteia ar fi o premieră pentru Republica Moldova cu consecințe imprevizibile

Ilie GULCA
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Cine mai vrea să facă politică 
în Republica Moldova? (II)

H a r t a  l u m i i

Tărâmul politicului a încetat, pro-
gresiv, să mai fie o opțiune pentru 
generații succesive de moldoveni 
ambițioși și serioși, care au prefe-
rat un alt destin și alte cariere decât 
cele de demnitari, legiuitori sau ad-
ministratori ai bunurilor și banilor 
publici. La asta au contribuit mai 
mulți factori, cel mai important fiind, 
din punctul meu de vedere, natura 
amorfă și inertă, coruptă și vicioa-
să, dar mai cu seamă incorigibilă și 
inexpugnabilă a „sistemului“. Prin 
„sistem“ subînțelegându-se aici sta-
tul RM, aparatul lui funcționăresc, 
central și local, dar și mecanismele 
de interacțiune statornicite în timp 
ale instituțiilor, afacerilor și regiilor 
publice atât cu restul populației, cât 
și între ele însele. Mecanisme moș-
tenite de la URSS și perpetuate ca 
atare, în ciuda „reformelor“ ce au 
schimbat doar aparențele, nu și spi-
ritul în care acționează toate aceste 
structuri.

S-au perindat deja câteva generații 
de demnitari, funcționari și angajați 
publici, dar mentalitatea „sistemului“ 
a rămas intactă. Mai precis, vechea 
mentalitate a fost preluată odată cu 
funcțiile. Monstrul guvernamen-
tal-birocratic, plăsmuit încă de PCUS, 
continuă să-și ducă zilele printre noi, 
doar că acum afișează alte firme și, 
de bine, de rău, s-a digitalizat. Niciun 
entuziast cu duh reformist nu rezistă 
însă prea mult în „sistem“. Căci nu 
există inițiativă care să poată depăși 
faza consiliilor de administrație, a 
comisiilor și a ședințelor intermina-
bile, în care orice idee bună își pierde 
elanul și substanța după dezbateri 
lungi, defocalizate și sterile. 

Am văzut cu ochii mei cum se pot 
înăbuși, în embrion, inițiative dintre 
cele mai simple, pline de bun-simț, 
concordante cu legea și absolut nece-
sare: e destul să le discuți o dată sau 
de două ori într-un consiliu compus 
din funcționari strânși laolaltă după 
știm exact ce criterii, ca să-ți piară 
cheful să o mai faci a treia sau a patra 
oară. Căci orice schimbare se acceptă 
numai în două cazuri: când e pe placul 
tuturor membrilor consiliului/ comi-
siei (situație implauzibilă – deseori, 
membrii nu se înțeleg între ei nu pen-
tru că ar nutri animozități reciproce 
sau ar avea interese contradictorii, 
ci pur și simplu pentru că nu înțeleg 
până la capăt despre ce este vorba și 
se tem să-și asume responsabilitatea) 
sau este promovată de patronii lor 
politici. Care trebuie să fie și ei destul 
de influenți și neapărat în acord cu 
doleanțele superiorilor (nu-i șef fără 
șef în țara noastră), cum se întâmpla 
mai ales pe vremea unor mavrocor-
dați ca Voronin, Filat sau Plahotniuc.

O piramidă administrativă de tip 
muscălesc cu vestigii decorative de 
inspirație fanariotă, amestec de apa-
rat birocratic oriental și mentalitate 
de ЖКХ bolșevic, cu un mic despot 
în vârf (sau: conjurație de șmecheri 
cu apucături și năravuri autoritare) – 
asta a fost tot ce a putut „(re)construi“ 
clasa politică moldovenească în anii 

Nu știu de vor reveni când-
va zăpezile copilăriei (din alte 
vremuri!), omăturile de altădată 
(„mais ou sont les neiges d’an-
tant?”), pe care poetul blestemat 
Francois Villon le-a așteptat za-
darnic (așadar, puțin probabil 
să se întoarcă). Dar colbul de 
pe drumurile noastre de azi ne 
amintește tot mai mult de colbul 
de pe drumurile de țară și ulițe-
le satelor noastre de odinioară. 

Anume colbul, acest cuvânt de etimologie necunoscută, un fel de 
produs pur autohton. Or praful/ prahul slav, împreună cu pul-
berea latină, fără a fi excluse din vocabularul nostru, nuanțează, 
totuși, altceva.

Împreună cu glodul nostru, tot mai autohton și el (și mai singular, 
în aria civilizației), colbul ar putea fi dacă nu chiar marcă înre-
gistrată, atunci, cel puțin, ar putea fi un punct de atracție pentru 
turiști, precum nisipul din pustiurile africane, dacă tot trebuie să 
ademenim și să uimim oaspeții cu ceva doar al nostru. Turiștii 
străini ar veni să se scalde vara în colb (unde mai văd ei așa ceva?), 
precum toamna-iarna le-am putea propune cizme de cauciuc, ca 
să străbată glodurile noastre, ca pe un traseu turistic cu înclinare 
sportivă. Dincolo de glume (triste, obosite de zăpușeală; cum ar 
putea să mai fie încă și inspirate?), pământul secătuit de arșiță și 
iarba pârjolită de soarele dogorâtor ne amintesc de cele mai triste 
vremuri, vechi sau recente. Ți se lasă mâinile și creierul refuză să 
ofere soluții.

Bine, dacă – într-o măsură mai mare sau mai mică – colbul acesta 
ne amintește de ceva, înseamnă că nu e chiar o situație unică. Mai 
mult, el configurează, prin amintire, o stare cu caracter de repeta-
bilitate. Înțeleg că în fiecare primăvară agricultorul este excesiv de 
optimist și fiecare ar de pământ agricol e plin de promisiuni. Dar 
tot atât de adevărat e că oamenii experimentați își mai calculează 
și riscurile, își mai pun și întrebări îngrijorătoare: dar dacă nu?

Și nu se referă doar la agricultură. Orice muncă, orice afacere 
e cu riscurile ei: ce facem dacă producția nu ne va fi solicitată? 
Am trecut în ultimii ani cam prin toate: autoizolare și stagnare 
economică (în lumea întreagă), când din toate eforturile s-au ales 
praful și pulberea, un război în preajmă, praful de pușcă mirosind 
în modul cel mai real alături de noi; o nemaipomenită criză ener-
gertică la scară mondială, toate fiind speculate activ de cârcotașii 
și profitorii de la noi, susținuți activ din centrele străine... Din 
păcate, în aceste situații, nu prea ne-am schimbat feleșagul în 
comparație cu vremurile lui Cantemir, d.e., care spunea că atunci 
când traseul succeselor se sfârșește, moldoveanului îi cade cerul 
în cap și nu mai vede ieșirea.

În pofida clasificării și distribuirii țărilor/ comunităților pe cate-
gorii, fiecare (persoană) are ritmul său de dezvoltare. Am văzut de 
atâtea ori cum, având același start și aceleași condiții, unii reușesc 
mai mult, alții mai puțin. În limbaj pur administrativ-economic 
asta s-ar numi capacitate de absorbție a fondurilor/ a șanselor. 
Și oricare ar fi parcursul general al țării, fiecare persoană și fiecare 
comună își va trasa propriul itinerar. Unele devenind, eventual, 
modéle pentru cei care rămân în urmă...

Cel mai important lucru din lecția colbului (al arșiței, al secetei, 
al crizelor și războaielor) este să avem o cât mai limpede viziune 
privind posibilele neîmpliniri. Toți știm să visăm (și e bine să vi-
săm!), toți știm să ne proiectăm frumos viitorul. Sau altfel: să ne 
proiectăm viitorul frumos. Viitorul conform prognozelor optimiste. 
Dar durabilitatea proiectării constă în calcularea corectă a rezistenței 
materiei folosite pentru visele noastre: ce se întâmplă când se abat 
asupra lor vântoaicele și arșițele, gerurile și potopurile, mișcările 
tectonice și dezastrele antropice? Suntem plini de importanță și 
fermi în opinii și credințe. Dar cât de rezistenți suntem în fața 
ispitelor timpului și a schimbărilor de anturaj? E ușor să fii con-
secvent într-o țară stabilă (în care nici măcar nu contează atât de 
mult cine e liderul de moment al națiunii). Dar cât de consecvent 
ești atunci când, aruncat de soartă la o margine de lume, te bat 
toate vântoaicele și te ademenesc sirenele ispitelor ieftine?  

Dar să nu retorizăm și teoretizăm prea mult, ne îndemna și poetul 
să nu căutăm adevărurile vieții în colbul speculațiilor teoretizante, 
ca să ne spună, tot el, că „totu-i praf”, adăugând că „lumea-i cum 
este și ca dânsa suntem noi”. Nimic nou sub soare, fie acesta zgâr-
cit, fie peste măsură de generos. Să nu uităm că din pulberea care 
suntem (și în care se convertește lumea într-un sfârșit), se adună 
galaxiile, inclusiv cele purtând nucleul vieții. Nimic nu se pierde, 
totul (doar) se transformă. Rămâne doar memoria, cea despre 
care, chiar zilele astea, nonagenarul Vladimir Beșleagă (da, cel cu 
dramaticele titluri Zbor frânt sau Cumplite vremi) spunea că e o 
formă a nemuririi. De ce nu am fi optimiști? 

Colburile 
de altădată

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
așa-zisei suveranități. O piramidă so-
lidă, de nezdruncinat, care nu suportă 
intruși și care își schimbă piesele de 
fațadă numai pe replicile lor perfecte. 

Și mai indestructibilă este structu-
ra de rezistență a ziguratului moldav, 
alcătuită practic din aceleași elemente 
– clanuri și grupuri de interese aproa-
pe inamovibile. Mulți au încercat să 
primenească din interior sau măcar 
din afară această hidoșenie suvera-
nă – au făgăduit-o și cei din PAS –, 
dar monstrul a învins de fiecare dată. 
Nu se predă nici acum, când e asaltat 
de niște reformiști destul de stân-
gaci și lipsiți de experiență, curajoși 
și îndărătnici, unii, viteji numai cu 
vorba, alții.

Într-un peisaj dezolant ca acesta, 
în care nici măcar o majoritate re-
formistă în Parlament nu se arată 
capabilă de transformări radicale, e 
firesc ca și ultimii doritori de a face 
politică pentru binele patriei să-și 
pună entuziasmul în cui și să-și caute 
împlinirea în altă parte. Nimic nu se 
poate schimba cu adevărat în RM 
până nu este distrusă mentalitatea 
care stă la temelia „sistemului“. Dar 
nu e suficient să faci una cu pământul 
piramida: trebuie să o dărâmi mai 
întâi în mintea celor care nu-și pot 
imagina realitatea fără ea. Altfel, pi-
ramida se reface peste noapte. Dar 
opera de distrugere nu le-a reușit nici 
elitelor, nici societății moldovenești, 
și asta pentru că nu și-au dorit-o cu 
adevărat niciodată.

Cine a înțeles că poporul și elitele 
RM nu vor să se despartă de ziguratul 
lor, nu a consimțit să stea nici la teme-
lia sacralei construcții, nici în vârful 
ei. Nu a vrut să fie, cu alte cuvinte, nici 
sclav, nici preot, nici faraon. Istoria 
altor țări ne spune însă că tocmai ge-
nul acesta de oameni este singurul în 

stare să schimbe ceva în bine. 
Iar sondajele de ultimă oră, ca și 

cele dintotdeauna, de altfel, arată pur 
și simplu că societatea are nevoie în 
continuare de o piramidă, de un „sis-
tem“ de referință. Cele mai inexacte 
sau rău-intenționate sondaje pot fal-
sifica raportul preferințelor electorale, 
dar nu pot truca nevoia de „sistem“. 
Uneori, ca în 2021, societatea ajunge 
să creadă că există oameni capabili să 
îl transforme, să-l facă mai generos, 
mai funcțional. Alteori, ca în 2022, 
societatea vrea ca acesta să rămână 
așa cum a fost, de teamă că s-ar pu-
tea prăbuși cu totul și că, odată cu 
el, s-ar nărui și sensul întregii iluzii. 
Dar piramida nu pleacă nicăieri, re-
unindu-i, în acest punct, pe cei care o 
văd renovată (nu percepe oare omul 
nostru eurointegrarea tot ca pe un 
fel de „evroremont“ al „țărișoarei“?) 
cu cei care tânjesc după „mărețul” ei 
prototip de odinioară.

„Sistemul“ este, la noi, singurul 
„partid“ care învinge mereu în orice 
sondaj. Și asta e adevărata dramă a 
RM: ea crede în propria ei existență, 
fetișizată de grotesca și autosuficienta 
construcție de la care pornește și unde 
se termină totul. Și cum statul RM 
nu a fost, de la bun început, expresia 
voinței colective, ci clona mai mică a 
statului mai mare din care s-a des-
prins, e firesc ca cetățenii să-și pună 
toate speranțele de viitor fie în resta-
urarea integrală a autorității sale, fie 
în îmblânzirea acesteia. Societatea 
moldavă caută în continuare să pună 
un chip familiar, uman și neaoș pe un 
„sistem“ inuman și străin, care i-a 
dat naștere și care a supraviețuit în 
formele descrise mai sus. Ignorând că 
ceea ce vrea să conserve e mai curând 
un iminent sit turistic decât o țară în 
toată legea.

Întrebarea Dacă nu Maia, atunci cine? rezumă 
cel mai bine disperarea celor care înțeleg 
pericolul unei restaurații socialist-comuniste 
în RM. Denotând, totodată, o problemă cu 

care se confruntă întreaga societate: oamenii 
capabili, patrioți şi profesionişti, vor tot mai rar 
să-şi încerce norocul în politică, reducând, astfel, 
numărul şi calitatea alternativelor electorale.

Integrarea europeană și poporul Moldovei
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Grigore Vieru stătea în capul unei 
mese lungi, dintr-un restaurant din 
centrul Chișinăului, în dreapta lui 
se afla Ioana Revnic, care tocmai îi 
luase un interviu, iar în stânga – eu, 
emoționat de prietenia pe care mi-o 
arăta marele poet. Era în 31 august 
2008, Ziua limbii române (numită de 
ministrul culturii din Republica Mol-
dova, din precauție, „limba noastră”). 
Grigore Vieru (despre care nimeni 
nu-și putea închipui că va muri în cu-
rând, într-un accident de mașină) era 

sfios-exuberant, privindu-ne pe noi, 
oaspeții din România, dar și pe ceilați 
comeseni, numeroși, cu un entuziasm 
obosit, cu duioșie, cu mulțumirea că 
suntem împreună.

Se putea observa că – din cauza 
bolii lui de inimă – era foarte slăbit. 
Când a vrut să ridice cupa de șampa-
nie, a trebuit să-l ajut; i-am ridicat 
mâna cu mâna mea. Avea ceva plu-
titor în mișcări, arăta ca o umbră, și 
totuși, din adâncul declinului lui fizic 
iradia bunătate.

Ca să îl provoc și să îl amuz mă 
plângeam lui că n-am deloc succes la 
femei și îi povesteam, șarjând, cum 
sunt ținut la distanță de grațioasele 
moldovence (pe ale căror gâturi lungi 
ar merita să stea cele mai scumpe co-
liere de aur și diamante din lume). În 
cele din urmă l-am rugat să-mi dea un 
sfat: cum să procedez ca să cuceresc 
și eu o femeie frumoasă la Chișinău. 

– Alex – mi-a spus Grigore Vieru, 
cu o voce plină de căldură și de... res-

ponsabilitate, iar în vasta încăpere 
s-a făcut imediat liniște – n-am o 
pregătire teoretică în domeniu, dar 
pot să-ți spun cum procedez eu. Nu e 
complicat. Mă uit la femeia care îmi 
place și încep să mă tângui: „Vai, vai, 
vai, sunt mic și pricăjit, am rămas 
singur pe lume, mor de foame și de 
sete, am ajuns la capătul puterilor și 
nimeni n-are grijă de mine”. Femeia, 
ca orice femeie, e mânată de instinctul 
ei matern. Și cum mă aude scâncind, 
mă și ia la pieptul ei și își scoate din 
sutien o țâță și îmi dă să sug. Și mă 
mângâie, și mă drăgălește, după pofta 
inimii mele.”

Transportat de ceea ce el însuși 
povestise, Grigore Vieru a tăcut câte-
va clipe. Apoi, revenind în realitatea 
comună, s-a uitat atent la mine, m-a 
măsurat cu privirea, și-a amintit cât 
de mare sunt și imediat a clătinat din 
cap, sceptic.

– Mi-e teamă însă, Alex, că în cazul 
tău metoda asta n-o să dea rezultate.

Un sfat pe care mi l-a dat 
Grigore Vieru

Canicula inferna-
lă care s-a instaurat, 
plus gunoiul pe care 
autoritățile locale 
de la Grătiești, prin 
serviciile lor, refuză 
să-l încarce și să-l 
transporte unde se 
cere transportat a 
transformat viața 
celor care locuiesc 
„la Institut” într-un 

coșmar. A treia săptămână locatarii blocurilor și pro-
prietarii de case la sol din acest sector suportă mirosul 
pestilențial, urât și scârbos ca pe ceva obișnuit, ceva 
care a început să facă parte din viața zilnică devenind, 
încetul cu încetul, normă, mod de viață, și, iertată să-mi 
fie expresia, dracul mai știe ce.

Oamenii care s-au obișnuit deja cu aceste chinuri și 
suferințe, nefiind la prima încercare, stau și așteaptă nepu-
tincioși poate se întâmplă minunea și vine într-o zi mașina 
pe care o plătesc o dată la trei luni însă aceasta nu mai vine. 
S-au supărat băieții care descarcă containerele pentru că 
cineva, probabil niște copii trimiși de părinți să ducă gu-
noiul, au aruncat pungile în încăperea special construită 
neajungând la recipientele insalubre, ci direct pe suprafața 
betonată. Gunoierii au făcut repede fotografii cu telefoanele 
lor mobile în care au imortalizat încălcarea, fotografii pe 
care le-au prezentat la 
primărie, care le-a dat 
dreptate și, drept măsură 
de pedeapsă, a aprobat 
tacit netransportarea de-
șeurilor menajere pentru 
o perioadă nedefinită de 
timp.

În aceste aproape trei 
săptămâni de când se 
aplică pedeapsa inima-
ginabilă gunoiul a ajuns 
la înălțimea fizică și, aș 
zice, intelectuală, a celor 
care au decis să se joace 
cu sănătatea oamenilor 
creând un adevărat fo-
car de infecție. Terenul de joacă al copiilor se află la vreo 
douăzeci de pași de această bombă biologică, iar copiii, 
mai ales vara, nu pot fi ținuți în casă. Mai mari sau mai 
mici, aceștia se joacă de dimineață până seara târziu în 
apropierea mizerabilei construcții. Câinii și pisicile fără 
stăpân fac parte din priveliștea apocaliptică, animalele 
fiind atrase de miasmele care se răspândesc în jur.

Deoarece au încheiat contract cu primăria Grătiești 
pentru transportarea gunoiului, nu cu extratereștrii, 
oamenii continuă să arunce pungile cu gunoi în odioasa 
încăpere. Nu o să mă credeți, dar, la deschiderea cu cheia 
electronică a ușii, ca în lumea civilizată, pe lângă starea 
de vomă care te cuprinde, dacă nu ești atent te poți po-
meni  cu un mal de mizerie căzând peste tine. Gunoiul 
s-a tot înălțat și degrabă nu va mai încăpea în interior.

Ca locuitor al comunei care achită la timp toate im-
pozitele și taxele locale, dar și ca „om de presă”, am 
încercat să găsesc o soluție și am sunat pe rând la mai 
multe telefoane ale Primăriei Grătiești. Pentru că am, 
aveam, un respect deosebit pentru domnul primar Victor 
Mardare, nu i-am sunat chiar dumnealui, știind cât de 
ocupat este cu mulțimea de probleme ce se adună mai 
abitir ca gunoiul despre care v-am povestit mai sus. 
Drept să vă spun, nici nu-mi imaginam cum aș putea 
îndrăzni să-l abat de la rezolvarea lor, dar, așa cum se 
întâmplă uneori, până la urmă, a luat receptorul din 
mâna subalternului său însuși domnul primar.

Era la curent cu „situația din teritoriu”, știa totul 
de-a fir a păr, numai că m-a îndemnat să caut un grup 
de locatari „mai cu inițiativă” și să ne facem ordine, 
pentru că mașina destinată pentru această „operațiune 
specială”... nu va veni.

De atâta bucurie că am putut vorbi cu ditamai pri-
marul, nu am avut replică. Puteam, bunăoară, să-i spun 
că peștele, inclusiv gunoiul, de la cap se strică. Puteam 
să-l informez că primăria și primarul au fost gândite de 
oameni cu scaun la cap pentru ca omul simplu, contri-
buabilul, să se simtă bine, sigur și protejat.

Multe aș mai fi putut să-i spun domnului primar Vic-
tor Mardare, dar, așa cum afirmă mai mulți locuitori ai 
comunei Grătiești, mi se pare că nu are rost.

Integrarea europeană și poporul Moldovei
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S a l t i m - b a n c

În așteptarea 
minunii

Alex ȘTEFĂNESCU

Marina Tauber, spre deosebire de 
Ilan Șor, nu fuge din țară! 

La 21 iulie, în Parlament vine Pro-
curorul General interimar și solicită 
Parlamentului ridicarea imunității 

deputatei Marina Tauber. 
Parlamentul aprobă, și la tribu-

nă apare Marina Tauber, care acuză 
guvernarea de dictatură și amenință 
„PAS”-ul că „în câteva luni ne vom 
schimba locurile” etc. 

Este Marina Tauber o politiciană 
curajoasă, convinsă că dreptatea e 
de partea ei? Nu cred. Mai degrabă, 
Marina Tauber nu este liberă în com-
portamentul său „curajos” – banii 
primiți pe durata mai multor ani 
trebuie răsplătiți. 

Mai degrabă, stăpânii Marinei Tau-
ber mizează că în toamnă vor reuși să 
destabilizeze situația și, în urma unei 
lovituri de stat, vor prelua puterea 

– și Marinocika va ieși din pușcăria 
meritată! Iar suma banilor aruncați 
în vânt pe 19 iunie curent vorbește 
despre disperarea lor.

Mai degrabă, atunci când Marina 
Tauber vorbește despre termenul de 
„câteva luni”, ea, laolaltă cu stăpânii 
ei, se așteaptă că în câteva luni tancu-
rile lui Putin vor ajunge la Chișinău 
și Marinocika o să-i întâmpine cu un 
buchet de flori și multiple săruturi 
voluptuoase! 

Cred că a venit timpul să tragem 
concluziile și să tragem niște linii cla-
re de demarcare în societatea noastră 
– dacă suntem capabili.

Este Marina Tauber 
o politiciană curajoasă? 

Oazu NANTOI

În Chișinău, R.Moldova mă simt 
ca în rusia, bl..ghi...

Unde nu mă întorc, în special în 
transportul public, piață și magazine, 
doar vorbitori de rusă și foarte obraz-
nici... de când circulă gratis datorită 
man-ului bolșevic de la primărie, în 
general și-au pierdut simțul realității. 
O să spuneți că sunt mulți refugiați, 
păi anume aceștia deja ghibuie limba 
română! În rest ai noștri care la sigur 
au și cetățenie română, europeană, se 

poartă ca niște imbecili, de parcă ar fi 
buricul pământului... Cu tot respectul 
pentru unii vorbitori de limbă rusă, 
dar nu sunteți în rusia... mâncați și 
vă faceți nevoia pe pământ românesc! 
Aici SUNTEȚI obligați să respectați 
niște reguli. Nu vă place, nahren în 
imperiul vostru criminal! Mă scuzați, 
dar nu vă mai suport bădărănismul 
vostru barbar... 

Cu riscul de a fi criticată, sunt pen-
tru excluderea limbii ruse din școli.

Nu vă mai suport bădărănismul 
vostru barbar

Carolina CHIRILESCU

Noi am fi  fost cireașa de pe 
tort,  dacă orcii  ar fi  luat Kievul 

imediat după 24 februarie, dacă 
le-ar fi reușit blitzkriegul. Dar nu 
a fost să fie. Noi am avut noroc, 
un noroc chior. Noi am scăpat ca 
prin urechile acului. Și eram foar-
te aproape ca toată republica să 
devină Bucea. Și dacă tot am scă-
pat, hai la frigărui, hai la kankan, 
hai la kazaciok. Hai să-i delectăm 
pe refugiații ucraineni cu muzica 
rusească prin cafenelele din Chiși-
nău, cu manele prin București. Dar 
toate până la un timp. Ucrainenii 
vor muri și vor renaște. Țara lor 

va renaște. Noi vom muri pur și 
simplu, natural,  dezgustător de 
natural, ca niște proști, ca niște 
viermi, cu țara ciopârțită, dar mân-
dri că suntem români. Ce facem noi 
acum ca să ne pregătim de apărare? 
Câți dintre noi pot mânui un pis-
tol, un kalașnikov, un Javelin? De 
ce nu-i chemăm pe toți cei apți la 
instruiri? Ucrainenii se instruiesc 
în Marea Britanie, în SUA. Basara-
benii unde se instruiesc? Pentru că 
va veni o zi în care ori ne vom bate, 
ori vom merge din nou în Siberia.

Ori ne vom bate, ori vom merge 
din nou în Siberia

Sergiu BURCĂ

 Terenul

de joacă al copiilor 
se află la vreo 

douăzeci de pași 
de această bombă 

biologică, iar 
copiii, mai ales 
vara, nu pot fi 
ținuți în casă.
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Revenirea lui Trump în 2024 „ar 
rezolva toate problemele Rusiei”

Deşi Rusia probabil blufează în 
privința noii ofensive, crucial pentru 
coeziunea occidentală este ca Ucraina 
să-şi recucerească sudul – mai ales 

dacă Donald Trump ar reveni la putere, spune 
politologul Francis Fukuyama.

Francis Fukuyama este cunos-
cut, între altele, ca autor al cărții 
„Sfârșitul istoriei și ultimul om”, 
în care susține că democrația 
liberală și capitalismul de piață 
liberă reprezintă punctul final al 
evoluției societății.

La sfârșitul lunii iunie, autori-
tățile ruse i-au interzis politologu-
lui și filosofului american accesul 
în Rusia. DW a stat de vorbă cu 
Fukuyama la doar câteva zile după 
ce acesta s-a alăturat consiliului 
consultativ al Fundației Internați-
onale Anticorupție, nou-înființată 
de disidentul rus Alexei Navalnîi, 
încarcerat în Rusia.

- DW: Vă aflați pe lista cu 
persoane care nu au voie 
să intre în Rusia. Ce părere 
aveți despre gestul autori-
tăților de acolo?

Francis Fukuyama: Faptul 
că mă aflu pe listă este o onoare. 
Tuturor criticilor străini impor-
tanți ai Rusiei și ai invaziei Rusiei 
în Ucraina li s-a interzis să pătrun-
dă în Rusia. Chiar mă întrebam 
de ce le-a luat atât de mult timp 
în cazul meu.

- Care este motivul pentru 
care v-ați alăturat consi-
liului de administrație al 
Fundației Anticorupție?
Sunt un mare admirator al lui 

Alexei Navalnîi, pe care l-am întâl-
nit la Varșovia în 2019. Corupția 
este o mare problemă în Rusia și 

în întreaga lume. Sunt nespus de 
bucuros să sprijin fundația sa în 
orice mod posibil.

- Preşedintele rus Vladi-
mir Putin a declarat re-
cent: „Abia am început”, 
referindu-se la războiul 
din Ucraina. Oare joacă 
la cacialma?
Cred că minte, așa cum face în 

legătură cu multe lucruri. Ana-
liștii militari occidentali care au 
analizat poziția forțelor rusești au 
observat că, în momentul de față, 
Rusia se confruntă cu un deficit 
sever de personal. De asemenea, 
Rusia a pierdut probabil o trei-
me din toate forțele concentrate 
inițial pentru a învinge Ucraina. 
Estimările privind pierderile ru-
sești sunt incerte, dar este posibil 
să fie vorba de 20.000 de morți 
și poate 60.000 de răniți, la care 
se adaugă prizonierii. Pentru o 
țară de mărimea Rusiei aceasta 
reprezintă un adevărat dezastru 
militar.

Având în vedere că rușii au ob-
ținut doar câștiguri marginale în 
cele două luni de când au început 
să se concentreze asupra Donba-
sului, nu cred că dispun de multe 
rezerve. Cred că Putin blufează 
când spune că armata rusă abia 
ce s-a încălzit.

- Care credeți că ar putea fi 
o strategie de succes pen-
tru Ucraina?

Judecătoria Soroca (sediul central) solicită prezența cetățeanului 
Andrei Lungan, domiciliat în s. Cașunca, r. Florești, la ședința ju-
diciară care va avea loc la data de 06.10.2022, ora 11.45, în incinta 
Judecătoriei Soroca (str. Independenței 62, sala nr. 1), în calitate de 
reprezentant al debitorului SRL „Androsem” la cererea lichidatorului 
Adrian Panciuc, privind aplicarea măsurilor de asigurare suplimen-
tare față de administratorul statutar SRL „Androsem” (în procedura 
falimentului), Andrei Lungan.

Judecător – Cristina Botnaru 

„Ograda Verde” S.R.L., inițiator al proiectului „Reutilarea fermei de porcine” din or. Tele-
nești, pe terenul cadastral  nr. 8901103.392”, anunță publicul interesat despre posibilitatea 
consultării Cererii și Proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului. 

Decizia nr. 10/3013/2022 din 18.07.2022, eliberată de Agenția de Mediu, prevede ca activitatea 
planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Inițiatorul investiției, SRL „Ograda Verde”, planifică să  reutileze complexul agro-zootehnic existent 
din extravilanul orașului Telenești și să pună în funcțiune ferma de porcine. Prezentul proiect este 
orientat spre crearea condițiilor favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, inclusiv îmbunătățirea 
eficienței economice a creșterii productivității animalelor prin implementarea tehnologiilor perfor-
mante de creștere și exploatare ale acestora. 

Beneficiarul investiției planifică modernizarea fermei prin utilizarea metodelor de creștere care 
să corespundă normelor de protecție a animalelor, de sănătate publică, normelor sanitar-veterinare 
în vigoare și normelor de protecție a mediului în vederea minimizării efectelor negative asupra me-
diului ambiant.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului 
asupra mediului, lista autorităților publice cărora le va fi prezentată documentația, structura docu-
mentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont 
de particularitățile activității planificate.

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul programului, cât și Cererea privind evaluarea impactului 
asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând pagina web  www.ecoexpert.md, 
rubrica Noutăți. De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul  inițiatorului.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Telenești, extravilan, sau la adresa de 
e-mail a inițiatorului până în data de 31 august 2022.

Beneficiar: „Ograda Verde” S.R.L.
Adresa juridică: MD – 5801, Republica Moldova, or. Telenești, extravilan. Director executiv: 

Sergiu Gorincioi
mob: + 373 69885381; 
e-mail: s.gorincioi@ogradaverde.md

Cea mai realistă strategie în 
acest moment este concentrarea 
asupra sudului, redeschiderea ac-
cesului Ucrainei la Marea Neagră 
prin recucerirea Hersonului și a 
altor porturi de la Marea Azov. 
Acest lucru este mai important de-
cât Donbasul. Cred că recucerirea 
Donbasului va fi destul de dificil 
de realizat în următoarele câteva 
luni. Dar, până la sfârșitul verii, 
am putea asista la un progres real 
în sud. Este vital pentru Ucraina 
să recupereze acest acces, astfel 
încât să poată relua exporturile 
tuturor produselor sale agricole 
din porturile de la Marea Neagră 
și să rupă astfel blocada rusă de 
la Odesa.

- Cum s-ar putea schim-
ba situația dacă Donald 
Trump ar fi reales preşe-
dinte al SUA?
Dacă Donald Trump revine în 

2024, asta rezolvă toate proble-

A n u n ț

stabil, cu o ideologie clară pe care 
să o poată proiecta în exterior. 
Cred că oamenii care se aliniază 
la regimul rus pur și simplu deza-
greează Occidentul din diferite 
motive.

- După 30 de ani, aveți o 
actualizare a conceptului 
dumneavoastră despre 
sfârşitul istoriei?
Ne aflăm într-o situație dife-

rită de cea de acum 30 de ani, în 
care au existat reculuri ale demo-
crației pe toate planurile, inclusiv 
în Statele Unite și India și în alte 
țări democratice mari în ultimii 
ani. Însă progresul istoriei nu a 
fost niciodată liniar. În anii 30 
au existat regrese uriașe căro-
ra le-am supraviețuit. Am avut 
o nouă serie de regrese în anii 
70, marcate de criza petrolului și 
inflația din multe părți ale lumii. 
Așadar, ideea de progres istoric 
nu este moartă.

Uneori avem parte de regres, 
dar instituțiile și ideile care stau 
la baza acestora sunt puternice 
și au supraviețuit pe o perioadă 
îndelungată de timp și mă aștept 
ca acestea să continue să supra-
viețuiască.

- Credeți că războiul din 
Ucraina şi alte crize politi-
ce arzătoare pun în umbră 
criza climatică, mai globa-
lă şi mai periculoasă?
În mod evident, nevoile ener-

getice pe termen scurt au dus la o 
revigorare a combustibililor fosili 
și au încetinit progresul în direcția 
reducerii emisiilor de carbon. Însă 
acesta este un regres temporar. 
Am convingerea că ambele pro-
bleme trebuie abordate, nefiind 
vorba despre a alege între una 
sau alta. Ambele trebuie luate în 
serios.

Însă criza climatică se desfă-
șoară lent și va continua să ne 
însoțească pentru următoarele 
generații. Așadar, nu cred că pa-
șii înapoi pe care îi facem acum 
determină neapărat destinația 
finală.

Francis Fukuyama este 
politolog la Universitatea 
Stanford din California. A 
studiat la Universitatea Cor-
nell și a obținut doctoratul în 
științe politice la Universita-
tea Harvard, cu o teză despre 
politica externă a URSS în 
Orientul Mijlociu.

Interviul a fost realizat 
de Mikhail Bushuev, 

DW

Politologul american Francis Fukuyama

A n u n ț  p u b l i c

mele Rusiei, deoarece se pare că 
s-ar fi angajat să scoată SUA din 
NATO. Rusia își va fi atins obiec-
tivele sale majore prin această 
schimbare în politica americană. 
Cred că este deosebit de important 
ca Ucraina să facă unele progrese 
și să recapete un moment militar 
propice în timpul verii. Unitatea 
în Occident depinde de convinge-
rea populației că există o soluție 
militară pe termen scurt la această 
problemă.

Dacă oamenii simt că ne con-
fruntăm pur și simplu cu un impas 
prelungit care va dura la nesfârșit, 
atunci cred că unitatea va începe 
să se destrame și vor exista mai 
multe apeluri adresate Ucrainei 
de a ceda teritorii pentru a opri 
războiul.

- Cum vedeți Rusia într-o 
perspectivă globală mai 
largă? Ce fel de regim po-
litic conduce această țară?
În clipa de față, mai mult decât 

orice altceva, regimul seamănă 
cu Germania nazistă. Singura sa 
ideologie este un fel de naționa-
lism extrem, dar chiar mai puțin 
dezvoltat decât cel al naziștilor. 
Este, de asemenea, un regim 
foarte slab instituționalizat. Se 
învârte cu adevărat în jurul unui 
singur om, Vladimir Putin, care 
controlează cu adevărat toate ma-
rile pârghii de putere.

Dacă facem o paralelă cu regi-
mul din China, vom vedea că ele 
diferă în mod semnificativ. China 
are un Partid Comunist mare, cu 
90 de milioane de membri și o 
disciplină internă de fier. În cazul 
Rusiei, acest tip de instituționa-
lizare lipsește.

Prin urmare, nu cred că în Ru-
sia avem de-a face cu un regim 
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Ce cred tinerii despre 
voucherele culturale 
din partea Guvernului

Beatrice Ciobanu, 18 ani: 
„Tinerii învață să aprecieze 
munca artiştilor de la noi”

„După părerea mea, este bi-
nevenit un astfel de proiect. Îmi 
place să merg la diverse specta-
cole ce se joacă la teatrele de la 
noi, precum și la muzee, astfel că, 
aflând de acest proiect, m-am bu-
curat. Consider că este apreciabil, 
deoarece tinerii de la noi se cul-
turalizează vizionând spectacole 
istorice sau bazate pe anumite 
opere scrise de autori români și 
nu doar. Totodată, astfel tinerii în-
vață să aprecieze munca artiștilor 
de la noi. În plus, proiectul este 
plauzibil, deoarece mulți tineri 
nu dispun de resurse financiare 
pentru a merge la concerte, tea-
tre și muzee, și suma aceasta de 
1000 de lei cred că este destul de 
semnificativă și utilă.

Totodată, consider că aceste 
vouchere oferite tinerilor pentru a 
merge la teatru, concerte și muzee 
le dau posibilitatea de a se recrea, 
de a se inspira la rândul lor din 
creațiile altora și de a oferi ceva 
util societății.”

Sorin Afanasiu, 18 ani: 
„Sunt curios cum ar 
funcționa acest cont 
guvernamental”

„Consider că e salutară aceas-
tă inițiativă. Personal, merg des 
la teatru. Totuși, nu mulți tineri 
apreciază la justa valoare sec-
torul cultural de la noi, iar prin 
intermediul acestei inițiative s-ar 
reuși atât culturalizarea tinerilor, 
cât și promovarea evenimente-
lor de acest gen. Inițiativa a fost 
anunțată în luna mai de către 

prim-ministru în cadrul lansării 
Anului European al Tineretului. 
De atunci, singura informație 
difuzată este că inițiativa va fi 
implementată prin intermediul 
unui cont guvernamental. Nu am 
putut găsi nici un act ce ar descrie 
acest mecanism, de aceea, sunt 
sceptic. Pe segmentul digitalizării, 
autoritățile publice din RM mai au 
de lucru, deci sunt curios cum ar 
funcționa acest cont guvernamen-
tal. De asemenea, reprezentanții 
Guvernului menționau la început 
că aceste vouchere culturale ar 
fi un beneficiu ANUAL pentru 
tineri, oferindu-se nu doar la 
atingerea majoratului.”

Anastasia Negru, 17 ani: 
„Ne va motiva să vizităm 
mai des instituțiile 
de cultură”

„Luând în considerare faptul că 
tinerii contemporani sunt pasio-
nați mai degrabă de navigarea pe 
internet, de utilizarea diverselor 
aplicații și rețele de socializare, tot 
mai puțini optează pentru ideea 
de a merge la teatre, muzee etc. 
În rândul tinerilor, muzeele și 
teatrele se bucură de un interes 
mai scăzut. Acest proiect de lege 
reprezintă un mare avantaj pentru 
adolescenți și, probabil, îi va mo-
tiva să viziteze mai des instituțiile 
de cultură.”

Daniela Băluțel, 17 ani: 
„În febra internetului şi 
tehnologiilor, tinerii uită 
uneori de centrele noastre 
culturale” 

„Cred că acești bani vor oferi 
sprijinul necesar tuturor tinerilor 
în dezvoltarea lor culturală, spiri-
tuală și personală. Consider că o 
astfel de stimulare este necesară 
tinerilor din ziua de azi, deoarece 
aceștia, prinși în febra interne-
tului și tehnologiilor, uită une-
ori de centrele noastre culturale 
preferând să rămână în confortul 
casei. Eu am momentan 17 ani, dar 
când voi împlini majoratul, plani-
fic să merg la teatru. În special aș 
vrea să ajung la Teatrul Național 

Pledăm pentru neutralitate la nivel elvețian

Neutralitatea înseamnă în primul rând suveranitate și integritate teritorială. R. Moldova încă nu este 
suverană și integră din cauza ocupației rusești în Transnistria. 

Campanie desfășurată de DEDIU.productions

„Mihai Eminescu” și la Teatrul 
de Operă și Balet „Maria Bieșu”. 
De asemenea, fiind pasionată de 
istorie, aș dori să vizitez și unele 
muzee de la noi.”

Parascovia Tacu, 17 ani: 
„Cred că tinerii vor profita 
maxim de această ofertă”

„Inițiativa aprobată de Guvern 
e interesantă, cred că tinerii vor 
profita maxim de această ofertă 
și se vor simți mult mai motivați 
să viziteze instituțiile teatrale din 
țară, în acest mod susținând cultu-
ra. Când voi primi acest voucher, 
voi merge la Teatrul Ginta Latină 
din capitală pentru că ei au spec-
tacole foarte interesante, voi vi-
zita expozițiile muzeelor, îmi voi 
procura cărți motivaționale și de 
dezvoltare personală.”

Irina Adamciuc, 17 ani: 
„E un imbold pentru tineri 
să participe activ 
la evenimentele culturale” 

„Sunt de părerea că acest pro-
iect de lege va fi unul reușit și în 
favoarea tineretului. Cred că va 
deschide multora interesul față 
de artă. La rândul meu, când 
voi primi voucherul cultural, voi 
merge la cât mai multe piese de 
teatru și voi vizita muzeele din 
Chișinău. Este un imbold pentru 
tineri, inclusiv pentru mine, să 
participăm activ la evenimentele 
culturale.”

„Se va reuși atât culturalizarea tinerilor, cât și promovarea evenimentelor de acest gen”

Executivul a aprobat luni, 25 iulie, 
avizul la proiectul de lege care prevede 
acordarea voucherelor culturale pentru 
tineri. Astfel, la împlinirea vârstei de 

18 ani, tinerii vor primi o sumă de 1.000 de 
lei în contul lor guvernamental, pe care o vor 
putea folosi pentru a merge la concerte, teatre, 
muzee. Dacă va fi adoptată, legea va intra în 
vigoare începând cu anul 2023. În acest context, 
reporterul „Gazetei de Chişinău” a solicitat 
părerea unor tineri referitor la proiectul 
Guvernului.

Doina BURUIANĂ

Beatrice Ciobanu Daniela Băluțel

Irina Adamciuc Sorin Afanasiu
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„Mă conving la fiecare 
întâlnire cu publicul: 
am cititor!”

 – Stimate domnule Titus 
Știrbu, v-ați născut un 
copil vesel? Ce poreclă 
aveați? Care erau jocurile 
Dvs. preferate? 
Nu, nu am fost un copil ve-

sel, am fost un copil necăjit; mai 
jos voi explica de ce. Începând 
cu clasa a patra, pe când eram 
elev la școala din satul Ghindești 
(primele trei clase le-am învățat 
în satul natal, Cenușa), mi-am 
și găsit porecla: „funingine”. 
Pe timp de iarnă taică-meu fă-
cea țuică din sfeclă și misiunea 
mea, pe parcursul nopții, era 
de a aduce cât mai multă zăpa-
dă pentru a răci apa din vasul 
în care se afla țeava-spirală. La 
școală plecam pe întuneric. Când 
gerul e mare, nu-ți prea vine a 
te spăla dimineața. Într-una din 
dimineți, când s-a aprins lumina 
în clasă, colegii m-au văzut plin 
de funingine. Porecla asta mi-a 
rămas pentru totdeauna. Despre 
jocuri? Patinam foarte bine. În 
acele vremuri iernile erau ade-
vărate. Răutul era înghețat. Din 
sârmă groasă și scândură învăța-
sem a meșteri patine și cu băie-
ții ne jucam „de-a războiul”. Era 
trasă o linie dintr-un mal în altul, 
așa-zisul hotar, și noi toți eram 
„avioane”. Eram împărțiți în două 
detașamente – dacă treceai ho-
tarul și erai „prins”, ieșeai din 
joacă. Vara, ne jucam în bumbi: 
nici o haină mai veche nu avea 
bumbi, și ne mai jucam „de-a cu-
țitele” (pe vremuri un cuțitaș cu 
plăsele era o mare avere!). 

– Mergeați des la pescu-
it, la râul Răut? Ce peşti 
prindeați? 
La vârsta de cinci ani, aveam 

fătcuța mea: un metru pe un 
metru. Mama știa să împleteas-
că plase (fatcă) de prins pește, 
erau plase cu ochiuri mici și mai 
mari. Se făceau și plase de doi pe 
doi sau trei pe trei sau chiar patru 
pe patru metri. Țin minte foarte 
limpede cum pescuiam... Puneai 
în fatcă un boț de mămăligă cu 
brânză de oaie, ori o bucățică de 
macuh (șrot), făceai câțiva pași 
prin apă, puneai fatca. Coada (de 
3-4 metri) era sprijinită pe cra-
cană, așteptai câteva minute și, 
tuchiluș, ca să nu sperii peștele, 
înșfăcai coada și ridicai fatca: 
peștii mai mari reușeau să sară 
peste șfară, dar cei mici mergeau 
la zeamă. Prindeam ocheniță, 
burduhoasă, coblicel, baboieș, 
cărășei, zvârlugă, roșioară – șapte 
denumiri de peștișori, din care 
făceam o zeamă foarte gustoasă. 
Cu vârsta, se măreau și dimen-
siunile fătcii. Aproape în fiecare 
dimineață mama pleca la piața 
din or. Leninsk (azi Ghindești) cu 

o căldare de carași și crăpușteni, 
căci eu, cum se întuneca, luam 
fatca și fuga: ori la punte, ori la 
pod, depindea de cum e apa Ră-
utului. Când râul scade, peștele 
urcă pe cursul apei; iar când apa 
crește – peștele pleacă la vale. 

– Cât de prețuită era glu-
ma în satul Dvs. natal, Ce-
nuşa, raionul Floreşti? De 
unde provine denumirea 
Cenuşa?
La câteva sute de metri, pe 

Răut, în sus de la casa noastră, se 
aflau moara și oloinița. Deseori 
mă duceam acolo după hoaspă 
(rămășițe de ulei prăjit cu se-
mințe de floarea-soarelui). La 
moară se adunau oameni din mai 
multe sate, se povesteau întâm-
plări interesante, dar copiii erau 
ținuți la distanță. Mi-au rămas în 
memorie mai multe snoave. Iată 
una: Trei care au tulburat apa. 
Erau odată trei fricoși și așa se 
mai temeau de câini, de doam-
ne ferește. Odată, cum treceau 
ei pe lângă o moară, s-au luat 
niște câini după dânșii. De frică 
să nu-i rupă, au sărit în apa Ră-
utului. Au ajuns pe celălalt mal 
și prind a-și scurge hainele de 
apă. Unul zise: – Ne-a făcut-o 
morarul. A asmuțat câinii asu-
pra noastră. Altul unde face: – 
Las-că și noi i-am făcut-o. I-am 
tulburat apa și mâine o să-i fie 
făina vânătă! 

Satul Cenușa a purtat mai mul-
te denumiri: Borodniceni, Vister-
niceni, Frunzeni… E atestat prima 
oară cu denumirea Borotniceni 
la 11 mai 1479. Satul are, însă, 
rădăcini mult mai vechi: pe aici 
viețuiau cu 70 mii de ani în urmă 
oameni primitivi. În vacanțele de 
vară din clasele a V-a, a VI-a și 
a VII-a am participat la săpături 
arheologice. O profesoară de la 
Facultatea de Arheologie a Uni-
versității „M. Lomonosov” din 
Moscova, împreună cu un grup 
de studente, trei veri la rând a 
efectuat săpături arheologice pe 
teritoriul satului nostru, apoi la 
Negureni și Curchi. Mie, de fi-
ecare dată, mi se propunea să 
fac parte din echipa de lucrători 
deoarece eram „un băiat cu no-
roc”. Anume eu am găsit, la vatra 
satului nostru străvechi, la pes-
te două dealuri distanță de locul 
unde e azi satul, cele mai intere-
sante obiecte din cremene: vârf 
de săgeată, cap de zimbru, dar și 
locul (vatra) unde s-a aflat cu mii 
și mii de ani în urmă un lăcaș al 
strămoșilor. Satul a fost devastat 
în repetate rânduri de tătari, care 
lăsau în urma lor doar... cenușă. 

– Când şi cu ce ați debu-
tat? Cine dintre scriitori 

C U L T U R Ă

v-a susținut la început de 
carieră?
Învățam în clasa a cincea… În 

una din zile, când aveam două 
lecții la rând de limbă și litera-
tură, învățătorul Afanasie Bru-
mă a intrat în clasă zicând: „Am 
să vă încui pentru două ore în 
clasă și voi… o să scrieți poezii”. 
Colegii s-au revoltat: cum așa?! 
Să scriem poezii când nimeni nu 
ne-a învățat? Dar eu chiar m-am 
bucurat; pe unele coperte de ca-
iete erau mai multe rânduri de 
poezie din folclorul satului. Și… 
am rămas închiși două ore… Peste 
vreo două săptămâni, învățătorul 
a intrat în clasă cu foițele noas-
tre, zicând: „Țigănașul acesta din 
Cenușa a scris cele mai reușite 
poezii și eu îl sfătui să le trimită la 
gazeta copiilor, „Tânărul leninist” 
(azi ”Florile Dalbe”). Mai întâi 
am trimis o scrisoare la redac-
ție: „Vreau să scriu poezii”. Mi-a 
răspuns Liviu Damian: „Zici că 
vrei să scrii poezii? Trimite-le 
și atunci vom vorbi”. Am trimis. 
Peste alte câteva zile am primit 
răspuns: „Redacția a primit ma-
terialele tale. Ne-au bucurat mai 
cu seamă poeziile. Te sfătuim să 
ne scrii cât mai des și să ne trimiți 
acele versuri, pe care le crezi mai 
bune. Unele rânduri reușite care 
apar ca sclipiri pe ici-colo ne fac 
să credem că o să scrii poezii mai 
bune, ceea ce o să ne bucure foar-
te mult”. Semna: Liviu Damian. 

Prima poezie, „Prin troiene”, a 
fost publicată pe prima pagină a 
ziarului copiilor în ultimul număr 
al publicației din 1956… Mai apoi, 
cele mai multe răspunsuri, cu sfa-
turi prețioase, le-am primit de la 
Grigore Vieru. (Toate scrisorile 
le păstrez și azi). Cu cartea am 
debutat mai târziu. Pregătisem 
pentru tipar prima mea carte de 
versuri, „Băieții de-o vârstă cu 
mine”, dar poeta Agnesa Roșca, 
care mi-a citit manuscrisul, mi-a 
propus să scriu 3-4 poezii patri-
otice. Am spus atunci: Eu nu pot 
scrie poezii patriotice… Din acel 
manuscris am preluat mai mul-
te poezii, pe care le-am inclus în 
volumul „Între două ape, viața”. 
Editorial, am debutat în 1973, cu 
cartea pentru copii „Satelitul”. 

– Dramele din viața Dvs. 
nu v-au transformat în-
tr-un om posomorât. Ce 
boală v-a afectat picioa-
rele? Cum vă învingeți 
durerea? 
Taică-meu lucra la calea fe-

rată. Și eu aveam dreptul de a 
paște vaca pe marginea căii fe-
rate. De la gara Ghindești – 5 
km în stânga și 5 km în dreapta. 
La 22 iunie 1953 (la vârsta de 11 
ani) m-am ciocnit cu un tren de 
marfă. Trenul a rămas întreg, eu 
– pe jumătate! Pe parcursul a doi 
ani și ceva (cu pauze), internat 
la spitalul de traumatologie din 

Interviu cu scriitorul Titus Știrbu

Chișinău, am suportat 17 operații, 
până medicii m-au făcut să pot 
păși. În una din zile, o studentă 
de la medicină mi-a adus romanul 
„Povestea unui om adevărat” de 
Boris Polevoi, proaspăt tradus. 
Iată, această carte mi-a dat voință 
de viață și m-a învățat să rezist 
tuturor durerilor. Am avut o co-
pilărie grea. Dar, când am înțeles 
că Cel de sus m-a lăsat cu zile, 
mi-am zis: Am să fac așa ca tot 
ce voi scrie pentru copii să fie cu 
caracter vesel, deoarece versurile 
cu zâmbet te fac să uiți repede de 
necazuri și de lacrima prelinsă 
pe obraz. 

– Care a fost cea mai di-
ficilă perioadă (în plan 
literar) din biografia Dvs.? 
M-am căsătorit cu o domnișoa-

ră, Valentina, a cărei mamă de-
cedase la nașterea ei, iar tatăl, în 
același an, – pe front. A crescut-o 
bunica. Lucra ajutor de bucătar 
la o cantină. Când s-a născut fiul 
nostru Iulius, iar peste un an și 
fiica, Lilia, ne-am pomenit cu o 
problemă neașteptată – soției îi 
sărea mâna din umăr. Medicii 
de la Salvare i-o puneau la loc, 
încerca să facă ceva, însă iar se 
repeta. Nu putea nici să înfeșe 
copilul, nici să-l scalde, nici să 
facă focul în sobă. Toate trebuia 
să le fac eu. Lucram redactor la 
televiziune… Și am avut noroc de 
șefa de redacție, o doamnă foar-
te înțelegătoare, Eugenia Istru, 
soția scriitorului Bogdan Istru – 
îmi permitea să plec cu o oră mai 
devreme, sau să vin cu o oră mai 
târziu. În vremea aceea nu-mi 
ardea deloc de poezie…

– De ce v-ați specializat în 
literatura pentru copii? 
Cât am fost elev, am publicat 

multe poezii și povestioare despre 
și pentru copii. Când am devenit 
student, am publicat câteva ci-
cluri pentru maturi, menționate 
în articole de Victor Teleucă și de 
Raisa Suveică. Dar când am ajuns 
la momentul că trebuie să scriu și 
„versuri patriotice” – gata, până 
aici! Mi-am zis: n-am să mai scriu 
versuri pentru maturi. Eu vreau 
să am cititor”. Liviu Deleanu 
ținea foarte mult la mine, cu el am 
avut zeci de întâlniri în satele din 
diferite raioane, vedeam cu câtă 
dragoste și căldură era întâmpi-
nat de copii. Elevii îi știau pe de 
rost mai multe poezii. Versurile 
cu subiect, cu un final neaștep-
tat, vesel, ademenesc cititorul… 
La întâlnirile pe care le am în 
prezent mă conving: am cititor! 

– Cum au apărut persona-
jele Născocilă, Roadegu-
mă? Dar Fiul lui Păcală? 
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Expediția pe Nistru, 
între turism și activități 
prietenoase mediului

Parcul Național 
„Nistrul de Jos” 
devine tot mai 
atractiv pentru 

turiştii din republică, dar 
şi de peste granițele ei. 
Pe lângă agropensiunile 
din regiune şi vinăriile 
care sunt localizate 
de-a lungul Nistrului, 
aici putem practica şi 
activități ecologice, atât 
de necesare într-o eră 
în care poluarea este, 
din păcate, o problemă 
globală. Tocmai de aceea, 
recent, pe râul Nistru a 
fost organizată o expediție 
inedită de kayaking, care 
a culminat cu o acțiune 
de salubrizare a regiunii. 
Astfel, este încurajat 
turismul prietenos 
mediului şi pus în valoare 
potențialul regiunii.

Aventura pe Nistru a început chiar 
de dimineață, în satul Cioburciu, r-l 
Ștefan-Vodă. Fără niciun pic de cu-
noștințe despre cum se mânuiește 
un kayak, dar cu multă dorință de a 
explora apele fluviului, am trecut un 
instructaj ca la carte de la Pavel Țăra-
nu, omul care știe cum să te încurajeze 
și să te îndemne la lucruri bune. 

Emoții mari, 
satisfacție pe măsură

Cam 15 minute a durat lecția de-
monstrativă. „În primul rând, vă luați 
câte o vestă de salvare. Important este 
ca persoana care stă din urmă să țină 
cârma. Cel dinainte vâslește doar în 
tact cu coechipierul din spate. Nu vă 
grăbiți, nu vă forțați, deoarece dacă 
forțați bărcile încep a fugi din cauza 
fluxului de apă. În caz că vine o barcă 
cu motor și face valuri, nu vă panicați: 
ori stați pe loc și nu vâsliți, ori întoar-
ceți kayak-ul cu ascuțișul împotriva 
valurilor. E tot ceea ce trebuie să știți”, 
ne instruiește nea Pavel. 

Ne-am îmbarcat în kayak-uri și am 
început să vâslim. Senzații tari, emoții 
și mai mari, satisfacție pe măsură – 
astfel ar putea fi cuantificată starea 
mea trăită pe Nistru. 

Am parcurs o distanță de 5 km – un 
traseu destul de bun, ne încurajează 
nea Pavel, pentru că sunt alții care nu 
pot rezista și se întorc imediat la mal. 
Noi am rezistat pentru că aveam și o 
misiune de îndeplinit la finele tra-
seului. 

O plimbare cu kayak-ul în 
schimbul salubrizării Nistrului

Satisfacția plimbării pe Nistru cu 
kayak-ul se achită cu... participarea 
ta la salubrizarea împrejurimilor. 
Ideea vine chiar din partea lui Pavel 
Țăranu, care spune că doar așa poți 
să implici turiștii, oaspeții localității 
sau oamenii din sat să contribuie la 
curățarea zonei. Pentru satul Ciobur-
ciu este a doua experiență. Nea Pavel 
mai spune că asemenea acțiuni au mai 
fost desfășurate anii trecuți în josul 
Nistrului până în localitatea Răscăieți, 
Ștefan-Vodă.

„Avem și turiști aici, avem oameni 
care au venit special pentru acțiunile 
de salubrizare. Ne dorim foarte mult 
să educăm tânăra generație în spirit 
ecologist. Lipsește organizarea. Oa-
menii vor să se implice, cu plăcere, în 
așa activități. Trebuie să avem oameni 
cu inițiativă”, susține Pavel Țăranu, 
organizatorul acțiunii de salubrizare. 

Gabriel Mărgineanu, președintele 
Societății Ecologice „BIOTICA”, a de-
clarat pentru „Gazeta de Chișinău” că, 
prin asemenea acțiuni desfășurate în 
satul Cioburciu, raionul Ștefan-Vodă, 
se fortifică segmentul de turism care 
motivează oamenii să adopte un stil 
de odihnă activ și, în același timp, 
responsabil prin implicarea păstrării 
mediului înconjurător. 

„Aici suntem la o plajă pe malul 
Nistrului, unde avem și un mic sta-
dion. Facem curățenie ca să se poată 
odihni lumea. E un lucru simplu și 
bine de știut: dacă ne-am odihnit, 
nu lăsăm murdărie, dar facem curat. 
Uite asta e o îmbinare între plăcut și 
util, și un exemplu bun pentru orici-
ne”, povestește Gabriel Mărgineanu, 
președintele Societății Ecologice „BI-
OTICA”. 

Despre Parcul Național 
„Nistrul de Jos”

Regiunea Nistrului de Jos a devenit, 
în această primăvară, parc național. 
Astfel, zona va beneficia de o protecție 

reală a biodiversității și își va putea 
dezvolta semnificativ turismul ecolo-
gic. Prin fondarea Parcului Național 
„Nistrul de Jos” și instituirea regimu-
lui de arie protejată vor fi soluționate 
aspectele legate de utilizarea irațională 
și ilegală a resurselor naturale, în con-
dițiile în care, instituția nou-creată va 
dispune de serviciu de pază menit să 
asigure prevenirea și contracararea 
acțiunilor cu impact negativ asupra 
mediului.

Parcul Național „Nistrul de Jos” 
este structurat în patru zone funcți-
onale cu regim juridic distinct:

Zona A de protecție integrală, 
care include terenuri destinate resta-
bilirii complexelor naturale din parc, 
protejării monumentelor istorico-cul-
turale și arheologice și în care este 
interzisă orice activitate recreativă 
și economică. 

Zona В de recreație, în care sunt 
asigurate condiții pentru vizitarea lo-
curilor pitorești ale parcului și pentru 
agrement de scurtă durată. 

Zona C de recreație este desti-
nată unui agrement de lungă durată. 
În această zonă se permite amplasa-
rea de campinguri, hoteluri, stațiuni 
turistice, birouri de excursii, centre 
informaționale etc.

Zona D economică, unde se de-
rulează activități economice care nu 
contravin regimului parcului național, 
și anume: cultivarea plantelor agricole 
tradiționale, folosindu-se metode bi-
ologice de combatere a dăunătorilor, 
cu respectarea condițiilor de protecție 
a mediului.

Beneficiari direcți ai Parcului Nați-
onal „Nistrul de Jos” sunt cele 20 de 
localități: Chițcani, Merenești, Zahor-
na, Cârnățeni, Copanca, Cremenciug, 
Grădinița, Leuntea, Valea Verde și 
Plop-Știubei din raionul Căușeni și 
satele Cioburciu, Crocmaz, Olănești, 
Palanca, Purcari, Viișoara, Răscăieți, 
Răscăieții Noi, Talmaza și Tudora din 
raionul Ștefan-Vodă. De asemenea, 
Parcul Național „Nistrul de Jos” cu-
prinde patru localități din regiunea 
transnistreană.

Odată, revenit la casă părinților (casa de pe malul 
Răutului demult nu mai este) am găsit în pod mâzgă-
lelile mele din anii de școală. Pe un caiet era notată 
fraza: „A trecut pe la Florești o căruță cu povești. Am 
întins mâna și am luat una”. Anume aceste cuvinte 
m-au făcut să născocesc și să scriu cartea „Zece povești 
și doar una cu minciuni”. Și încă ceva: timp de zece 
ani am fost autorul ciclului de emisiuni radiofonice 
„Ghici, ghicitoarea mea”, mai apoi i-am schimbat de-
numirea în „Cine-i mai isteț?”. Emisiunea avea scopul 
de a descoperi noi legende, ghicitori, snoave, proverbe 
din folclorul nostru autentic. Primeam până la 300 de 
scrisori la fiecare emisiune. 

– Vă considerați a fi din neamul lui Păcală? 
Nu, nici pe departe. Numai copiii, la vârsta de 5-6 

ani, pot născoci niște lucruri pe care nici un scriitor, 
oricât de talentat, nu-i în stare să le născocească! 

– Cum ați păcălit cenzura, în epoca sovietică? 
N-am avut de furcă cu cenzura la cele scrise de 

mine. Dar… când lucram la televiziune, i-am propus 
lui Dumitru Matcovschi să scrie 5-6 poezii pentru 
emisiunea „Noapte bună, copii”. Le-a scris. Frumoase 
poezii. Le-am dat pictorilor de la Teatrul „Prichindel”, 
deoarece poeziile erau citite după cadru, iar imagini 
erau desenele. Am asistat la repetiție, totul a decurs 
bine, dar seara, la ora 21.00, emisiunea nu a fost di-
fuzată. Multă gălăgie a fost. Îmi amintesc, până și 
șeful comsomolului de atunci, Petru Lucinschi (coleg 
cu D.M. – n.a.), mi-a zis: „...ai retras versurile lui 
Dumitru din eter”. I-am răspuns: „Petru Kirilovici, 
eu am dreptul doar de a înainta, dar pentru a retrage 
sunt cu totul alte persoane!” 

 
– Faptul că în Basarabia s-a revenit la grafia 
latină şi azi vorbim, scriem liber în limba ro-
mână vi se pare un miracol sau e ceva firesc?
Visul de a reveni la alfabetul latin îl aveam din pri-

mul an de studenție – pot oricând dovedi, dispun de 
jurnalul meu din anul 1961 – e scris cu litere latine, 
ce-i drept, cu unele greșeli. Am mai avut un jurnal din 
anul 1959-1960, care mi-a dispărut din casă. 

– Câte cărți ați editat? Spuneți-mi, vă rog, 
titlurile de referință. 
Am editat peste șaptezeci de titluri de carte: poezii 

și povestioare. Cele mai dragi îmi sunt: „Zece povești 
și doar una cu minciuni”; „Vai, ce litere ghidușe!”;  
„Ceaunel”; „Ce înseamnă-a fi om bun?”; „Fiul lui Pă-
cală se duce la școală”; „A venit un lup la școală”; 
„Vreau să fiu pasăre” (acest volum conține un ciclu 
de povestiri, „Când Eminescu era mic”, două din ele 
sunt incluse în manualele de Limba română pentru 
clasele a II-a și a IV-a.  

– De unde vă vine inspirația de a scrie texte 
umoristice? 
Citesc uneori poeziile mele și mă întreb: cum mi-a 

venit mie în minte așa ceva? Și nu-mi pot explica. Am 
scris o carte de parodii, „Motanul poliglot”. Majorita-
tea parodiilor sunt gândite în troleibuz. Când găseam 
finalul (la epigramă, de asemenea, căci am și o carte 
de epigrame, „Unu scriem, doi – în minte”), adică 
poanta care provoacă râsul, mă pomeneam că râd, 
așa, pe neașteptate, și cei care erau în jur se gândeau: 
„S-a țicnit, sărmanul”. 

 
– Felicitări pentru cei 80 de ani împliniți! 
Vă temeți de această vârstă sau o primiți 
împăcat? 
De cea cu coasa frică n-am./ Chiar dacă-i dincolo 

de geam./ În urma mea – muri-vor toți, /Și deputați, 
și popi, și hoți./ Ce vor lăsa în urmă ei?/ Mi-i greu 
să spun, drăguții mei,/ Iar eu – lăsa-voi la copii/ Un 
mic buchet de poezii…

– La ce carte lucrați în prezent? 
Am o carte nouă de versuri pentru copii, „A venit un 

fulg la geam”, caut acum un pictor care s-o ilustreze. 
Cu câteva zile în urmă am avut lansarea volumului 
„Întâmplări din viața scriitorilor” (22 la număr). Mi-am 
amintit multe alte episoade vesele, așa că voi continua 
și de-acum încolo să le înșir pe hârtie.  

– Care e mesajul Dvs. pentru cititori? 
Găsește timp ca să citești o carte,/ Ea din dulceața 

limbii își împarte./ O carte e ca hrinca cea de pâine,/ 
Citește-o azi și n-o lăsa pe mâine.

– Vă mulțumim frumos pentru interviu. La 
mulți ani, dragă domnule Titus!

Interviu 
de Irina Nechit

Vitalie GUȚU
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Câteva considerații asupra 
dosarului „Operațiunea Sud”

(Fragment din comuni-
carea prezentată în cadrul 
Colocviului „In memoriam: 
scriitori în Gulag”, desfășu-
rat la Muzeul Național de 
Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” pe 06.07.2022)

Despre ororile comise de con-
ducerea RSSM în timpul depor-
tărilor știam din auzite. Odată cu 
deschiderea arhivelor KGB am 
avut ocazia să studiez dosarul 
acestei operațiuni de amploare 
cu numele codificat Operațiunea 
„Sud”. Dosarul conține toate de-
taliile și instrucțiunile în vederea 
pregătirii deportărilor masive din 
6 iulie 1949. 

Biroul CC al PC(b) și al Con-
siliului de Miniștri al RSS Mol-
dovenești se adresează lui Stalin 
în vederea obținerii permisiunii 
pentru deportarea unui număr 
impunător de chiaburi și a altor 
„elemente antisovietice”. Se cere 
și confiscarea totală a averii din 
gospodăriile chiaburilor pentru 
a fi comercializată în colhozuri. 
În scrisoarea datată 17 martie 
1949 se insista și pe confiscarea 
pământului fără vreo remune-
rare, iar casele să fie vândute la 
prețuri derizorii sau transmise 
în folosință școlilor, grădini-
țelor și altor obiective pentru 
o remunerare simbolică. La 
fel urma să se procedeze și cu 
celelalte acareturi. De fapt, se 
iniția o cumplită dezmoștenire 
și deznaționalizare, de o cruzi-
me diabolică. 

Pe o filă cu un scris de mână 

foarte caligrafic apar și viitoa-
rele destinații ale deportaților: 
Kurgan, Tiumen, Irkutsk, Altai. 

În listele însoțitoare se in-
sista pe deportarea a 10.724 
de familii, în total 39.091 de 
persoane. Astfel, dacă în anul 
1940 în Basarabia locuiau peste 
3.200000 de persoane, la recen-
sământul din 1952 s-au atestat 
doar 2.200000. Un milion de 
sorți distruse, trecute printr-un 
război, în care zeci de mii de 
basarabeni au fost aruncați sub 
bombe, servind drept carne de 
tun, urmate de o foamete indusă 
în urma colectării tuturor rezer-
velor de grâne în anii 1946-1947 
(probabil, cifra exactă a decese-
lor provocate de inaniție nici nu 
se cunoaște!). Și, după aceste 
două mari etape de genocid, 
pentru restul supraviețuitorilor 
se mai inventează o decapita-
re – deportarea celor mai buni 
gospodari. O nimicire generală, 
o înfrângere definitivă a masei 
critice a populației rezistente, 
cu viziuni progresiste. Astfel, se 
produce un genocid bine calcu-
lat, cu scopul de a usca, a seca, 
a extrage și a sfărâma rădăcini-
le viguroase ale neamului. Mă 
întreb: de unde o populație cu 
o identitate națională fermă? 
Avem ce avem! 

În dosar iese în evidență și în-
cercarea autorităților de a induce 
ideea unei aprobări a deportărilor 
din partea populației, care înțe-
lege corect măsurile întreprin-
se de partid și guvern. Poporul, 
chipurile, salută aceste măsuri și 

așteaptă beneficii în urma cură-
țirii de chiaburi.

Am găsit în dosar și denunțuri, 
unele chiar „inspirate”. Denunță-
torii nu prea au nume autohtone, 
evreii știau să supraviețuiască în 
felul lor. Printre altele, un oa-

recare Șreider confirmă în de-
nunțul său că în sectorul unde 
domiciliază, organele MVD (MAI 
– n.a.) interoghează persoanele, 
și el fusese întrebat despre unele 
persoane (...),  apoi și-a continu-
at discuția în limba evreiască, 

(Alocuțiune ținută în cadrul Coloc-
viului „In memoriam: scriitori în Gu-
lag”, desfășurat la Muzeul Național 
de Literatură „Mihail Kogălniceanu” 
pe 06.07.2022)

 
Poetul Nicolae Țurcanu este exponentul 

generației de intelectuali români din stânga 
Nistrului, care au cunoscut de timpuriu 
ororile regimului sovietic opresor. Locuind 
în RASSM, aceștia au trecut prin „holo-
domorul” din anii 1932-1933, iar o parte 

din ei, în 1937, în timpul celei mai mari 
epurări staliniste, au fost împușcați sau 
condamnați la ani grei de Gulag. Deși au 
proslăvit în opera lor orânduirea sovietică 
și n-au făcut disidență (nici n-o puteau face 
în URSS-ul acelor ani!), au fost învinuiți 
de naționalism, troțkism, colaboraționism 
cu structurile antisovietice din Occident și 
de alte „păcate” care se conțineau în teza 
stalinistă despre „intensificarea luptei de 
clasă pe măsura înaintării spre comunism”. 
În realitate, scopul represaliilor a fost per-
petuarea regimului totalitar comunist și a 
dictaturii prin crearea unei atmosfere de 
frică și suspiciune.

Și Nicolae Țurcanu a cântat orânduirea 
socialistă în operele sale timpurii, crezând 
sincer în ideologia comunistă, care promova 
în vorbe dreptatea, egalitatea, fraternitatea. 
Astfel, în anul 1939 îi apare la Tiraspol pri-
ma plachetă de versuri, intitulată „Întâiul 
păhar”, iar în 1941 – a doua, intitulată 
„Cântece din tinerețe”, în care vom găsi, 
pe lângă versuri de certă valoare artisti-
că, și poezii dedicate partidului, ideologiei 
comuniste, lui Stalin, „fericitului” popor 
sovietic etc. A urmat o pauză de 22 de ani 
până la publicarea următorului volum de 
poezii – „Rod”, apărut la Chișinău în 1963. 
Ce s-a întâmplat în aceste mai bine de două 
decenii de tăcere? Privite din perspectiva 
vremurilor de azi, indiferent de pe care 
meridiane ale lumii, cele întâmplate par 
a fi niște fantasmagorii. Într-adevăr, cum 

să crezi că un om poate îndura suferințe 
inimaginabile, provocate de o arestare, o 
condamnare și o deportare la „marginea 
lumii”, dincolo de Cercul Polar (regiunea 
Norilsk, Siberia), pentru un... sentiment? 
Căci asta reprezintă poezia „Salutarea noas-
tră” – exprimarea în vers a unui sentiment 
nobil, cel al dragostei de patrie! Și n-avea 
nici o vină poetul că Patria lui era alta de-
cât Uniunea Sovietică, doar Patria este un 
dat, nu ți-o alegi, cum nu-ți alegi părinții! 
În sentința de condamnare se menționea-
ză: „În poezia antisovietică Salutarea 
noastră Țurcan își exprimă concepțiile 
denigratoare la adresa Armatei Roșii și 
elogiază forța armatei Germaniei fasciste”. 
Pentru ce le-a trebuit autorităților judiciare 
sovietice această mistificare? Răspunsul e 
simplu: pentru a-i da poetului cât mai mulți 
ani de Gulag, tocmai zece! Acolo urma să 
i se piardă urma acestui „dușman latent” 
al URSS! Chiar dacă nu săvârșise nicio in-
fracțiune și nu-și exprimase în niciun fel 
vreun sentiment antisovietic, ar fi putut face 
asta în viitor, pentru că era un intelectu-
al, pentru că gândea, iar imperiul sovietic 
nu avea nevoie de ființe gânditoare, ci de 
spirite gregare, de turmă! Voi ilustra cele 
menționate supra prin reproducerea ulti-
mei strofe din poezia „Salutarea noastră”:

Salut, dulce Românie, / Mamă, 
soră, frate, tată, / Noi vă zicem bună 
ziua, / Iar adio niciodată! (În întregi-
me, poezia poate fi găsită pe Net).

Poezia a fost scrisă în martie 1942. Poetul 
din Nezavertailovca se afla la tratament 
în București și a fost invitat de prietenul 
său, Alexandru Smochină, fiul marelui 
cărturar Nichita Smochină, originar din 
Mahalaua Dubăsarilor, la un concert care 
s-a desfășurat la Ministerul Instrucțiunii 
Publice. Acolo Nicolae Țurcanu și-a recitat 
poezia care l-a costat scump după revenirea 
bolșevicilor pe meleagurile noastre. Dar 
atunci, în primă audiție, „Salutarea noas-
tră” a fost ovaționată, difuzată la radio și 
publicată în revista „Moldova nouă”. Poate 
că rămânea neobservată după revenirea 
satrapilor, dacă nu se găsea un denunțător. 
Nicolae Țurcanu afirmă în corespondența 
cu prietenul său, Grigore Ciugut, că acest 
denunțător a fost Emilian Bucov care, ca o 
piază rea, îl va urmări întreaga viață, îngră-
dindu-i drumul spre editurile din Moldova 
Sovietică. Astfel, la 27 iunie 1944, el este 
arestat de către NKVD și condamnat la 10 
ani de Gulag, dintre care va ispăși opt ani, 
fiind eliberat înainte de termen, în 1952, 
pentru comportament și muncă exemplare. 

În ultimul cuvânt înainte de proclamarea 
sentinței, Nicolae Țurcanu cere clemență 
gâdelui: „Sunt tânăr, mă voi corija, oricum, 
pe calea trădării n-am pășit. Rog să-mi re-
dați soarele, libertatea, să mă întoarceți la 
activitatea literară”. Sancta simplicitas! 
Încă nu bănuia poetul că gâdele sovietic 
nu știa de milă. Urma să afle mai târziu!

Veronica BOLDIȘOR,MNLMK

Nicolae Țurcanu, arestat și condamnat pentru o poezie

iar pe fața lui se vedea că vorbea 
pe aceeași temă. Sarcină: Să fie 
stabilit trecutul lui Șreider și ce a 
făcut în timpul ocupației. Să fie 
observate atitudinile sale poli-
tice și verificat prin rapoartele 
operative. Toți erau urmăriți de 
serviciile secrete, inclusiv denun-
țătorii! 

Din discuția unei oarecare 
Gaiburg cu soția unui lucrător 
operativ: În curând, trebuie să 
vă dea apartament, pentru că 
târgoveții și culacii vor fi de-
portați, iar acest lucru deja se 
înfăptuiește. Într-un raport, 
unui oarecare Ogurțov îi scapă 
regretul: păcat de acești oameni, 
au agonisit avere, ca până la 
urmă să se lipsească de tot ce 
au avut. 

Deportările sunt comemorate 
în Republica Moldova în fiecare 
an. Este absolut necesară aceas-
tă comemorare! Este imperativ 
necesar să se vorbească despre 
ele în școli, la lecțiile de istorie 
și nu doar. Cum altfel noua ge-
nerație va înțelege și va percepe 
cine ne-a produs cele mai mari 
și atroce dureri, cine ne este duș-
manul înverșunat, de unde vine 
pericolul adevărat? 

Azi cuvântul operație a ajuns 
să înglobeze și conotația oribilă 
de operațiune specială, pentru a 
evita cruntul cuvânt război.

În cele 390 de file ale dosarului 
se conține mult mai multă infor-
mație decât ne permite spațiul 
ziarului. 

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

Republica Moldova: 
continuatoarea sistemului 
administrativ ruso-sovietic 

O vizită în Austria m-a determinat să 
revin asupra unei probleme stringente 
şi vitale: sistemul administrativ ruso-
sovietic din R. Moldova. Mai ales că între 

timp nu se prevede nicio intervenție radicală pe 
această dimensiune. Mai mult decât atât, declarații 
peste declarații ale celor „mari şi buni” că nu va 
exista nicio reformă teritorial-administrativă!

Oare chiar să nu înțeleagă cei 
care azi dețin puterea absolută că 
reforma teritorial-administrativă 
este vitală pentru supraviețuirea 
noastră? Că aceasta ne va apropia 
de Uniunea Europeană, cu atât mai 
mult de România? Că astfel vom 
tăia „cordonul ombilical rusesc”, 
care ne ține ostatici ai trecutului 
imperial? Că ne va ajuta să revenim 
ACASĂ?

Un stat ca Austria, cu o popu-
lație de aproape 9 mil. de oameni, 
de altfel, în 2001 avea doar 8 mil., 
care este pe locul 17 în lume după 
PIB pe cap de locuitor, 50 000 $ 
per capita, nu-și poate permite 
luxul de a avea un număr atât de 
mare de primării și districte (raioa-
ne în R. Moldova), la acest număr 
de populație. 

Administrativ, Austria are 9 
landuri federale (regiuni), împăr-
țite în 79 de districte (raioane), 
cu 2095 de primării. În medie, pe 
teritoriul administrat de către o 
primărie locuiesc 4265 de oameni. 

Republica Moldova, cu o popu-
lație, de facto, ceva peste 2 mil., își 
permite 896 de autorități publice 
de nivelul I (orașe, sate, comune 
și municipii) și 35 de autorități 
publice locale de nivelul II (32 de 
raioane, mun. Chișinău și Bălți, 
unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia). O treime din numărul 
unităților de nivelul I (primării) au 
mai puțin de 1500 locuitori.

Astfel, în comparație cu Austria, 
de altfel, o comparație imposibilă, 
la o populație de 4,25 ori mai mică, 
avem autorități publice de nivelul 
I și nivelul II doar de două ori mai 
puține sau, în Austria, la 1 mil. de 
locuitori sunt 233 de primării, iar 
în R. Moldova – 448!

De ce, la un PIB pe cap de locu-
itor de doar 3513 $! nu se purcede 
la reforma teritorial-administra-
tivă?

Aceeași întrebare de milioane: 
„De ce se păstrează intact 
sistemul administrativ-te-
ritorial ruso-sovietic? De ce 
guvernările, așa-zise pro-eu-
ropene, nu promovează refor-

ma teritorial-administrativă 
nici după două decenii de la 
intervenția criminală a lui 
Voronin de a lichida județe-
le?”

Cine sunt cei care se împotri-
vesc? Cui convine această reminis-
cență imperială rusească? Pe cine 
nu vrem să deranjăm?

Am impresia că e mai mult 
decât o conjurație a profito-
rilor. 

De facto, sunt trei entități dis-
tincte, care se împotrivesc. Care 
sunt ele? 

Rusia, care își promovează 
interesul prin valeții săi din ad-
ministrația centrală a Republicii 
Moldova.

Parlamentul și Guvernul, care 
au interes electoral.

CALM-ul (Congresul Autorități-
lor Locale din Republica Moldova).

Ce urmărește fiecare în parte 
prin această împotrivire pe par-
cursul ultimilor 30 de ani?

Interesul Rusiei

Declarația de Indepen-
dență a Republicii Moldo-
va presupune tăierea definitivă 
a cordonului ombilical rusesc și 
revenirea „în spațiul istoric şi 
național”. Am obținut ceva pe 
această dimensiune? Mai degrabă 
„nu” decât „da”.

În pofida Acordului de Asociere 
la Uniunea Europeană, iar acum și 
a statutului de candidat la aderare 
la UE a R. Moldova, Rusia reușește 
cu brio să ne mențină pe orbita ei 
imperială. 

Suntem dependenți vital 
de gazul și energia electrică 
rusească, televiziunile ru-
sești fac ravagii în teritoriile 
românești de la est de Prut, 
armata rusească de ocupa-
ție nici nu are de gând să 
se retragă de pe teritoriul 
R. Moldova din stânga Nis-
trului. 

Peste toate astea, sistemul ad-
ministrativ-teritorial din R. Mol-
dova, prin ineficiența, corupția și 
structura sa, ne amintește în fieca-
re clipă despre prezența imperiului 
rusesc. Nu care cumva să ne rupem 
de metropolă!

Interesul imperial al Rusiei a 
fost declarat, de nenumărate ori, 
de către nimeni altul decât pre-
ședintele Putin. Putin și mutan-
ții-susținători își doresc păstrarea 
intactă a status quo-ului R. Moldo-
va, inclusiv a sistemului adminis-
trativ-teritorial rusesc. Astfel va fi 
mult mai ușor de re-anexat teri-

O P I N I I

toriul românesc de la est de Prut. 

Interesul Parlamentului şi 
Guvernului

Toate regimurile, inclusiv 
cel actual, care s-au perindat la 
Chișinău în acești 30 de ani de 
independență, au urmărit scopul 
dependenței financiare a adminis-
trațiilor locale de bugetul de stat. 
Mai explicit, fiecare unitate teri-
torial-administrativă de nivelul 
I sau II (comune și raioane) este 
dependentă de banii distribuiți 
de către cei cu pâinea și cuțitul 
(Parlament și Guvern). Azi, doar 
Chișinăul este capabil să-și asigu-
re independența financiară. Cei-
lalți, în fiecare an, primesc bani 
din Bugetul de Stat. La adoptarea 
Bugetului de Stat deputații devin 
ridicoli!

De ce se menține acest ana-
cronism colonial rusesc? Pentru  
a deține controlul pe verticală. 
După 28 iunie 1940, când terito-
riile românești de la est de Prut 
au fost cotropite de către imperiul 
rusesc, administrația locală a fost 
imediat organizată, în exces, sub 
formă de raioane. Ulterior acestea 
au fost comasate. Dar inițial, pen-
tru cotropitori, acest număr mare 
de raioane era necesar pentru a 
controla totul. 

Calapodul imperial rusesc este 
folosit și azi, din aceleași consi-
derente.

Dacă Rusia are interes colonial 
de a ne menține în afara României 
și a democrațiilor europene, apoi 
partidele de la guvernare, astăzi 
PAS, fac totul ca R. Moldova să 
fie o clonă rusească. Și cel mai 
elocvent exemplu este sistemul 

administrativ-teritorial rusesc. 
Sistemul administrativ-teritori-

al existent permite un control to-
tal al primarilor. Or, acest control 
urmărește rezultatele electorale. 
Presiunile care se pun pe primari 
sunt insuportabile și aceștia mi-
grează spre partidele de la gu-
vernare, fie că este vorba despre 
Partidul Comuniștilor, Partidul 
Socialiștilor, Partidul Democrat, 
Partidul Liberal Democrat, Parti-
dul „Șor” sau Partidul Acțiune și 
Solidaritate. Tentația este atât de 
mare, încât nici cei care pledează 
pentru integrarea europeană nu 
se pot abține.

Recent, pentru a-i ademeni pe 
primari, s-a declarat că li se vor 
mări salariile. Pentru ce rezultate? 
Depopularea localităților?

Interesul  CALM-ului 
(Congresul Autorităților 
Locale din R. Moldova)

Dacă în primele două cazuri 
se împletește interesul geopolitic 
cu cel material, apoi atunci când 
analizăm interesul CALM-ului, 
descoperim doar un interes ego-
ist, pecuniar. 

Doamne, cât de mare apare 
președintele acestui CALM atunci 
când merge în delegație la Consi-
liul Europei! El reprezintă 896(!) 
de primării. E mare de tot! Dar 
nimeni nu știe că în R. Moldova 
abia de mai locuiesc 2,5 milioane 
de oameni… 

Ori atunci când se organizea-
ză ședințe comune ale  Asocia-
ției Comunelor din România 
(AcoR) şi CALM-ului (Congre-
sul Autorităților Locale din 
R. Moldova). România cu 41 de 

județe și Republica Moldova cu 
36 de raioane. Situația frizează 
ridicolul!

CALM-ul doar mimează apro-
pierea de România. În fond, este o 
asociație moldovenistă, cu viziuni 
medieval-stataliste. Scopul urmă-
rit sunt banii și cele 5% pe care 
le obține din bugetul comunelor 
din România. Nicio localitate din 
R. Moldova, dar acestea sunt de 
ordinul miilor, care a beneficiat 
de bani românești (reparația gră-
dinițelor, autobuze pentru elevi, 
apeducte etc.), nu a devenit mai ro-
mânească, nu a încetat în interiorul 
ei să blameze România. Cunosc 
oare aceste mizerii responsabilii 
de acordarea banilor românești? 

Primarii din Republica Moldo-
va achită cotizațiile de membru 
la CALM. E una când vin cotizații 
de la 250-300 de primari (după 
reforma teritorial-administrativă) 
și cu totul alta când aduni bani de 
la 896 de primari! 

Pentru a tăia poftele aces-
tor trei „rechini”, există o sin-
gură modalitate. România, care 
este finanțatorul statului moldo-
venesc, este obligată să condițio-
neze toate finanțările și proiectele 
comune. Cu regret, până la ora 
actuală, nu am văzut nimic. Chiar 
nicio condiționalitate la finanța-
rea unui stat antiromânesc? Un 
stat care își menține structura 
statală rusească (procuratura, 
justiția, învățământul, sistemul 
administrativ etc.)? 

În ziua în care sistemele de pe 
ambele maluri ale Prutului se vor 
unifica, se va începe UNIREA. As-
ta-i frica cea mare!

Vin cu aceleași concluzii!
- Sistemul administrativ din R. 

Moldova este unul străin, ideologic 
și falimentar, iar Congresul Autori-
tăților Locale din Moldova (CALM) 
umblă doar după bani nemunciți, 
ba la Guvern, ba în România, ba 
la Uniunea Europeană; 

- Deocamdată banii din Româ-
nia nu înlătură românofobia din 
mentalul populației îndoctrinate 
de propaganda rusească, nu situ-
ează cele două state românești pe 
aceeași platformă, nu apropie ziua 
revenirii ACASĂ a Basarabiei;

- Orice studiu sociologic obiec-
tiv ar scoate la suprafață român-
ofobia comunităților locale și ar 
aduce probe incontestabile că 
clasa politică de la București, 
călăuzită de directivele axei Co-
troceni-Berlin-Moscova-Tiras-
pol-Chișinău, subvenționează în 
stil kominternist, în stânga Pru-
tului, un stat antiromânesc, evi-
dent, din banii poporului român. 
La comanda cui se alocă la Chiși-
nău sute de milioane de euro, ca 
românii din cele două state să stea 
despărțiți, în continuare? (Des-
pre acest subiect – întreținerea 
statului antiromânesc din banii 
poporului român – o să vorbesc 
într-un articol separat).

Valentin Dolganiuc, votant al 
Declarației de Independență 

față de Rusia imperială

Prin Legea 191-XIV/1998, 
Republica Moldova a fost 
împărțită din 1998 până în 
februarie 2003 în: nouă județe, 
un municipiu și două unități 
teritoriale. În anul 1999 a fost 
creat încă un județ, Taraclia. 
Harta administrativă 
a Republicii Moldova
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În ultimele decenii, numărul substanțelor 
chimice adăugate în alimente şi alte produse 
a crescut foarte mult. Într-o declarație 
intitulată „Aditivi alimentari şi sănătatea 

copiilor”, Academia Americană de Pediatrie 
avertizează cu privire la riscurile alimentare 
şi subliniază că acestea sunt adesea mai grave 
pentru copii. 

Ingrediente nesănătoase 
ascunse în alimentele 
pentru copii

Copiii sunt mai mici, astfel în-
cât „doza” lor de orice substanță 
chimică pe care organismul lor o 
poate acumula ajunge să fie mai 
mare. Corpurile lor sunt încă în 
proces de dezvoltare, astfel în-
cât aceștia pot fi expuși unui risc 
mai mare fiind tineri, astfel încât 
substanțele chimice au mai mult 
timp pentru a provoca daune mai 
serioase.

Zahăr

Majoritatea copiilor consu-
mă foarte multe alimente dulci. 
Părinții pot încerca să limiteze 
expunerea copiilor lor la riscuri 
de sănătate prin eliminarea dul-
ciurilor, cum ar fi prăjiturile și 
înghețata, dar acest lucru poate 
să nu fie suficient.

Zahărul este adăugat în multe 
produse alimentare, de la ketchup 
și pâine până la gustări și granule, 
chiar și carnea procesată având 
zahăr adăugat.

Un prim exemplu adesea ne-
glijat este iaurtul, în special cele 
cu aromă de fructe care conțin 
aproximativ 18 grame de zahăr. 
În loc să bei băuturi îndulcite cu 
zahăr, cum ar fi sucul de fructe 
sau băuturile răcoritoare carbo-
gazoase, încearcă să alegi un iaurt 
simplu și să-l consumi cu felii de 
banane coapte și afine, migdale, 
nucă și stafide și ¼ linguriță de 
extract de vanilie.

Grăsimi saturate

Grăsimile saturate, cum ar fi 
cele din carnea roșie și prelucra-
tă, alimentele prăjite, laptele și 
brânza, untul, produsele de pa-
tiserie și prăjiturile, cresc riscul 
unei persoane de a suferi de boli 
de inimă mai târziu, inclusiv în 
cazul copiilor.

În cazul în care copilul tău con-
sumă prea multă pizza cu brânză 
sau brânză preambalată și felii de 
carne procesată, este recomandată 
înlocuirea cu unele opțiuni mai 
sănătoase, cum ar fi carnea slabă 
și legumele.

Plumb

Acesta este cu siguranță unul 
dintre ultimele ingrediente pe care 
crezi că le-ai putea găsi în alimen-
tele pe care le oferi copiilor tăi. Cu 
toate acestea, urmele de plumb 
se găsesc în sucuri de fructe, în 
amestecuri de fructe, în mere, în 

pere, în alimentele pentru copii 
și în legume precum morcovii și 
cartofii dulci. 

Printre cele mai importante ris-
curi ale conținutului de plumb din 
alimente se numără faptul că pro-
voacă probleme de comportament, 
cum ar fi hiperactivitate, agresivi-
tate și lipsă de atenție, precum și 
un nivel scăzut al IQ-ului.

Pentru a scădea consumul de 
plumb al copilului, specialiștii 
recomandă consumul unor ali-
mente care să blocheze absorbția 
de plumb, cum ar fi frunzele de 
nap, varză, somon afumat și pro-
duse lactate.

Acestea sunt bogate în calciu, 
iar calciul și plumbul concurează 
pentru absorbția din oase; iar, cu 
cât mai mare este cantitatea de 
calciu disponibilă, cu atât este mai 
ușor să asimilezi calciul. În plus, 
alimentele bogate în fier, cum ar 
fi carnea roșie și fasolea, atunci 
când sunt consumate împreună 
cu alimente bogate în vitamina 
C, pot ajuta la absorbția fierului 
și pot bloca absorbția de plumb. 
Câteva exemple de alimente bo-
gate în vitamină C sunt roșiile, 
portocalele, ardeiul gras, căpșu-
nele și pepenii verzi.

Sirop de porumb 
cu multă fructoză

Acest îndulcitor este adăugat 
la multe alimente și băuturi. To-
tuși, siropul de porumb cu mul-
tă fructoză are un raport diferit 
de fructoză față de glucoză, deci 
este chiar mai dulce decât zahă-
rul. Este, de asemenea, mult mai 
ieftin, deci este adăugat la nume-
roase produse alimentare și este 
îndulcitorul caloric principal în 
sucuri. 

În timp ce FDA și Asociația 
Medicală Americană (AMA) sus-
țin că nu există dovezi definitive 
că siropul de porumb cu fructoză 
este mai rău pentru sănătate decât 
zahărul obișnuit, mierea sau alți 
îndulcitori tradiționali, mulți alți 
cercetători consideră că există o 
legătură între creșterea ratelor de 
obezitate și creșterea consumului 
de sirop de porumb cu multă glu-
coză din anii 1970. 

În schimb, părinții ar trebui să 
servească numai suc cu o concen-
trație de 100% de fructe pentru 
copiii lor (și chiar ar trebui să li se 
acorde un consum redus). În plus, 
se recomandă adăugarea fructe-
lor tăiate, cum ar fi căpșune, felii 

de portocale, piersici, fructe de 
pădure sau castraveți cu mentă 
sau lămâie în apă sau apă carbo-
gazoasă.

Îndulcitori artificiali

În ciuda faptului că sunt utili-
zați de industria sănătății pentru 
a produce alimente cu conținut 
scăzut de calorii și fără zahăr, în-
dulcitorii artificiali sunt dăunători 
pentru sănătate. Cercetările au 
arătat că provoacă stres gastro-in-
testinal cu probleme, cum ar fi 
balonarea, diareea și disbioza in-
testinală sau lipsa de bacterii be-
nefice în tractul gastro-intestinal, 
care alcătuiesc 70% din sistemul 
nostru imunitar. 

Medicii recomandă ca părinții 
să pregătească alimente bogate în 
nutrienți, înlocuind, de exemplu, 
iaurtul care are diverse arome cu 
iaurtul grecesc nedegresat și sucu-
rile dietetice cu apă carbogazoasă 
infuzată cu fructe proaspete.

Culori artificiale

Mai multe alimente decât ești 
conștient conțin aceste substanțe 
chimice, care sunt fabricate în-
tr-un laborator și sunt alcătuite 
din petrol brut și petrol. Deși co-
lorarea artificială este aprobată 
de FDA în scopul creșterii aromei 
alimentare, acestea sunt asociate 
cu unele comportamente mala-
daptive ale copiilor, cu alergii, 
sensibilități alimentare, sindro-
mul intestinului iritabil, migrene 
și cancerul tiroidian, printre alte 
afecțiuni. 

Medicii recomandă părinților 
să cumpere alimente cu cele mai 
puține substanțe chimice artifici-
ale, în special atunci când cum-
pără pentru copiii lor. Căutați 
medicamente colorate, băuturi 
și alimente care utilizează colo-
ranți naturali din fructe și pro-
duse alimentare naturale și care 
nu conțin culori artificiale.

Sodiu

Sodiul se află ascuns într-o 
gamă largă de alimente. Ameri-
can Heart Association recomandă 
că este ideal să se consume 1500 
mg (și nu mai mult de 2300 mg) 
de sodiu pe zi, dar, spre exemplu, 
în medie, copiii din SUA consumă 
mai mult de 3100 mg de sodiu 
pe zi, iar copiii cu o vârstă mai 
mare consumă cantități mai mari 
de sodiu deoarece aportul lor de 
calorii crește.

Excesul de sodiu, atunci când 
vine vorba de opțiuni de prânz la 
fel de populare pentru copii, cum 
ar fi pizza, pâine, rulouri, prepara-
te reci, carne procesată și gustări 
sărate,  este asociat cu creșterea 
tensiunii arteriale la copii. Acest 
risc este chiar mai mare pentru 
copiii supraponderali sau obezi.

Medicii recomandă alegerea 
unor versiuni cu un aport scăzut 
de sodiu, cum ar fi folosirea de 
carne proaspătă precum pieptul 
de pui sau pieptul de curcan și 
tonul, alegerea de covrigi nesărați, 
nuci prăjite nesărate sau legume 
tăiate cu hummus dacă ești în că-
utarea unei gustări savuroase și 
eviți prânzul prelucrat, care poate 
conține o cantitate de sodiu reco-
mandată pe jumătate de zi.

Nitriți

Nitraturile de sodiu și nitriții 
de sodiu sunt conservanți găsiți în 
carnea prelucrată, cum ar fi șunca, 
carnea de prânz și hotdogii calzi. 
În timp ce aceștia ajută la prote-
jarea cărnii împotriva creșterii 
bacteriene periculoase, cum ar fi 
botulismul, în cantități mari, mai 
ales atunci când sunt încălziți și 
formează nitrozamine, care sunt 
nesănătoase. 

Aceștia inhibă transportul de 
oxigen, ceea ce înseamnă că îm-
piedică capacitatea celulelor roșii 
din sânge de a transporta oxigen 
la alte organe din organism. Acest 

lucru poate provoca probleme 
respiratorii și alte leziuni ale or-
ganelor și poate duce la cancere 
gastrointestinale și cerebrale din 
cauza efectelor sale carcinogene.

Monoglutamatul de sodiu

Este un aditiv popular care 
adaugă o aromă savuroasă supei 
ambalate, sosurilor și alimente-
lor artificiale, cum ar fi biscui-
ții. Acest potențator de aromă 
poate provoca adesea probleme 
digestive și chiar dureri de cap 
și oboseală.

Cel mai bun mod de a evita glu-
tamatul de monosodiu este de a 
găti ingrediente proaspete cât mai 
mult posibil. 

Grăsimi trans

Grăsimile trans sunt o preo-
cupare pentru toate grupele de 
vârstă, din cauza modului în care 
acestea ridică nivelul colesterolu-
lui și riscul bolilor cardiace – chiar 
și la copii. 

Din cauza modului în care sunt 
scrise etichetele nutriționale, dacă 
o porție de alimente conține mai 
puțin de 0,5 grame de grăsimi 
trans, aceasta este listată la 0 
grame, permițând astfel produ-
cătorului să pună eticheta „zero 
grăsimi trans”. Medicii recoman-
dă citirea listelor de ingrediente 
și evitarea oricărui produs pe 
care scrie „parțial hidrogenat”, 
„complet hidrogenat”, sau orice 
„hidrogenat”.

În timp ce anumiți aditivi ali-
mentari au fost asociați cu unele 
efecte secundare cu risc crescut 
asupra sănătății, există o varietate 
de alți aditivi care pot fi consumați 
în siguranță în cadrul unei alimen-
tații sănătoase. Începe prin a citi 
etichetele ingredientelor atunci 
când faci cumpărături pentru a 
avea control asupra dietei tale, 
dar și a sănătății copiilor tăi.

romedic.ro
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Moldova – 
Malta 4-1

A fost dat startul Campionatului 
European la fotbal pe plajă – Euro 
Beach Soccer League, Divizia B, 
găzduit pe terenul de nisip al Arenei 
din Parcul „La Izvor” din Chișinău. 
În primul său meci la acest turneu, 
reprezentativa Moldovei și-a con-
firmat statutul de favorită, învin-
gând pe 27 iulie curent selecționata 
Maltei, scor 4-1. „În pofida scorului, 
meciul a fost destul de solicitant, 
mai ales din punct de vedere fizic. 
Am văzut echipa malteză la antre-
namente, așa că eram pregătiți că 
ea o să opună o mare rezistență. 
Deci am abordat cu toată seriozita-
tea acest meci”, a spus la sfârșit de 
partidă Ruslan Pernai, selecționerul 
echipei Moldovei.

Vă prezentăm toate rezultatele 
primei zile de concurs: România – 
Anglia 4-3, Kazahstan – Norvegia 
7-3, Lituania – Danemarca 3-12, 
Georgia – Grecia 2-5, Letonia – 
Turcia 2-3. În următoarele două 
zile fotbaliștii noștri vor juca în 
compania naționalelor Angliei și 
României. De remarcat că în pri-
mele trei zile (27-29 iulie) meciurile 
se desfășoară după sistem elvețian 
(fiecare cu fiecare), reprezentati-
vele naționale fiind repartizate 
în trei grupe a câte patru echipe. 
Câștigătoarele grupelor și cea mai 
bine clasată formație de pe locul 
doi vor lupta pentru desemnarea 
campioanei turneului. În același 
timp vor fi organizate miniturnee 
pentru locurile 5-8 și 9-12. Faza 
play-off și finalele sunt programate 
pentru zilele de 30 și 31 iulie. Cele 
mai bune patru naționale se vor 
califica în grupul continental de 
elită (Divizia A).

În Rusia un 
robot a rupt 
degetul unui 
copil la un 
turneu de șah

Pe rețelele de socializare a fost 
distribuit un videoclip din care se 
vede cum un robot de șah rupe 
degetul unui copil de șapte ani în 
timpul competiției. La un turneu 
de șah desfășurat la Moscova, în 
timpul unei partide cu participarea 
mașinii specializate (care juca de 
fapt trei meciuri în mod concomi-
tent), aceasta l-a apucat pe băiețel 
de deget cu o strânsoare din care 
el nu s-a putut elibera de sine stă-
tător. A fost necesară intervenția 
maturilor ca băiețelul să poată fi 
îndepărtat de masa de joc, degetul 
lui fiind fracturat. Serghei Lazarev, 
președintele Federației de Șah din 
Rusia, a afirmat că „băiatul prea s-a 
grăbit să pună degetul pe piesă, în 
timp ce robotul executa deja miș-
carea programată și l-a apucat”. 

După înrolarea ca voluntar în 
Armata ucraineană a lui Yuriy 
Vernydub, antrenorul de 56 de 
ani al acelei formații de pomină 
ce a învins Realul pe Santiago Ber-
nabéu (madrilenii în acel sezon 
au câștigat Champions League!), 
clubul din Tiraspol și-a vândut 
practic întregul lot ce i-a asigurat 
parcursul magistral prin Europa. 
De remarcat că, după retragerea 
forțată a cotropitorilor ruși din 
suburbiile Kievului și stabiliza-
rea frontului, Vernydub a refuzat 
să revină la Tiraspol, preluând 
echipa ucraineană Krivbass Kri-
voi Rog.  

Miza pe tineri

Totuși politica Sheriffului de 
căutare și achiziționare a unor 
jucători tineri și talentați de prin 
toate colțurile lumii continuă să 
dea roade. Același lucru e vala-
bil și cu referire la antrenori. În 
prima rundă preliminară a Ligii 
Campionilor, echipa de pe Nistru 
s-a impus în fața campioanei de 
anul trecut a Bosniei și Herțego-
vinei, HŠK Zrinjski Mostar, scor 
1-0 (în tur 0-0). Discipolii lui St-
jepan Tomas (antrenorul croat al 
lui Sheriff, 46 de ani) au învins nu 
fără o anumită dificultate, însă 
în confruntarea cu Maribor (Slo-
venia) jocul echipei a căpătat un 

plus de coordonare și coerență. În 
prima manșă, cea din deplasare, 
adversarele au ratat ocazii monu-
mentale cu nemiluita, păstrând 
scorul alb pe tabela de marcaj.  

După ce forul fotbalistic euro-
pean a interzis clubului Sheriff să 
găzduiască la Tiraspol meciurile 
din cadrul competițiilor UEFA, 
invocând agresiunea Rusiei asu-
pra Ucrainei, „viespile” își joacă 
partidele de acasă la Chișinău, pe 
Stadionul Zimbru. Iar pe 26 iulie 
a.c. tribunele s-au umplut aproa-
pe până la refuz, spectatorii fiind 
încrezători în izbânda din retur. 
Și nu au rămas dezamăgiți. 

Prestația precaută în prima re-
priză a ambelor formații reflecta 
intenția protagoniștilor de a rămâ-
ne în cărți, pentru a-și juca șansa 
până la capăt. Totuși lungile ta-
tonări au trecut încet-încet într-o 
superioritate abia perceptibilă a 
gazdelor. Iar mitanul secund con-
tură și mai mult dominarea „șeri-
filor”. La început de repriză, ata-
cantul nigerian Akanbi Rasheed 
(23 de ani) realiză în mare viteză 
un raid pe linia laterală a flancului 
stâng, întră în careu și, fentând 
fundașul advers, se deplasă spre 
centru, după care șută puternic: 
mingea a șters din exterior bara 
transversală și a părăsit terenul. 
Încă peste două minute mai veni 
o ocazie printr-o centrare de pe 
același flanc, cu greu dezamorsată 
de portar, care, cu palma, trecu 
mingea în corner. 

Spiritele se încing, doi jucători 
primind de la arbitrul maghiar 
câte un cartonaș galben pentru 
o altercație, care era cât pe ce să 
degenereze într-o bătaie pe cinste. 
Iar campioana Moldovei continuă 
să atace. În minutul 59, Cédric 
Badolo (23 de ani, Burkina Faso) 
șutează violent din afara careu-

Deşi Sheriff nu mai este echipa de anul 
trecut, unul de-a dreptul glorios pentru 
ea grație evoluției feerice în cadrul 
Ligii Campionilor europeni, uite că 

tiraspolenii iarăşi au reuşit calificarea în a treia 
rundă preliminară a celui mai valoros turneu 
intercluburi de pe mapamond. 

lui, puțin pe lângă poartă. Spre 
meritul oaspeților, ei reușesc să 
se activizeze și să pună în pericol 
buturile ghanezului Razak Abalora 
(25 de ani). 

Varietate 
şi dezinvoltură

Deși acțiunile de pe stânga 
ale tiraspolenilor s-au dovedit a 
fi extrem de periculoase, ei mută 
brusc vectorul atacurilor lor pe 
dreapta, varietatea acțiunilor lu-
ându-i prin surprindere pe rivali. 
Atacantul brazilian Pernambuco 
se manifestă cu maximă inspirație 
și dezinvoltură, hărțuind în repe-
tate rânduri apărarea slovenilor. 
El este asistat cu multă implicare 
de Akanbi Rasheed, unul dintre 
cei mai de valoare jucători din te-
ren. Iar în min. 75, nigerianului 
i-a lipsit doar puțin să finalizeze 
cu capul o fază pe care scria „gol”. 

După care Stjepan Tomas face o 
mutare care s-a dovedit a fi deose-
bit de inspirată: în min. 85, când 
lucrurile se îndreptau spre două 
reprize adăugătoare, îl introduce 
în teren pe atacantul din Guinea, 

Momo Yansane (24 de ani), unicul 
component din lotul de anul trecut 
– un jucător de o eficiență și capa-
citate de improvizare amețitoare. 
Astfel, în min.88 cei de la Sheriff 
obțin dreptul la lovitură liberă de 
pe aripa dreaptă. Mingea este tri-
misă cu boltă în careu, acolo fiind 
deviată cu capul de un jucător al 
echipei noastre în interiorul ca-
reului mic, unde „veghea” Momo 
Yansane. A fost doar o chestie de 
măiestrie tehnică și de sânge rece 
să introducă balonul rotund în 
poartă, scor 1-0. 

Formația Maribor se repezi fre-
netic să se revanșeze, însă „vies-
pile” au dat dovadă de maturitate 
și școlire (desigur că e meritul an-
trenorului), timp de două minute 
pornind de trei ori pe contraatac, 
fapt ce nu le permise oaspeților să 
se concentreze pe egalare. 

În runda a treia preliminară, 
Sheriff se va confrunta, peste o 
săptămână, cu echipa cehă Vikto-
ria Plzen, care pornește din postu-
ra de favorită. În caz de înfrângere 
în dubla manșă, campioana Mol-
dovei va evolua în faza grupelor 
Europa Conference League.

Sheriff, din nou pe val

Atletul moldovean Andrian 
Mardare (27 de ani) s-a clasat la 
23 iulie curent pe un prestigios 
loc 7 la Campionatul Mondial de 
atletism ce a avut loc la Eugene 
(Oregon/SUA). Discipolul antre-
norului Valeriu Lungu a evoluat 
în proba de aruncare a suliței, 
înregistrând în finală rezultatul 
de 82,26 metri. Însă pentru a ac-
cede în faza decisivă, el a trebuit 
să treacă de calificări: era nevoie 
fie să îndeplinească baremul de 
83,50 m, fie să nimerească prin-
tre primii 12 din cei 28 de parti-
cipanți. Cea mai bună aruncare a 
lui Andrian, de 80,83 m, i-a adus 
clasarea pe locul 10 și calificarea 
în faza următoare. 

În etapa a doua, totul înce-
pea de la zero. În prima ten-

tativă, sportivul din Nemțeni, 
Hâncești, a propulsat sulița la o 
distanță de 79,55 m, a doua s-a 
dovedit a fi fără rezultat, iar a 
treia, de 82,26 m, i-a asigurat 
situarea printre primii 8 și un 
loc în finala mare. Următoarele 
două aruncări au fost de 79,42 
m și de 81,07 m, a șasea nefiind 
validată. Locul 7 ocupat de An-
drian Mardare s-a dovedit a fi 
cel mai bun rezultat printre cei 
cinci sportivi moldoveni, care 
au concurat la Mondialele de 
la Eugene în diferite probe. 
Această clasare în topul celor 
mai buni sulițași ai lumii i-a 
garantat lui A. Mardare un cec 
de 6 mii de dolari SUA. 

Iulian BOGATUAntrenorul Valeriu Lungu și Andrian Mardare

Prestație meritorie pentru 
Andrian Mardare la Mondiale

Iulian BOGATU
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S u d o k u

Teatrul Geneza Art
31.07 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
02.08 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
06.08 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
07.08 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
31.07 „Se caută un prieten” de Ion Diviza, ora 11.00.

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 !

Îmi doresc să întâlnesc o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă 
și frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la 
suflet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea 
de 63 de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în 
căutarea unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 de 
ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. Am 
studii superioare, stare materială bună, fără vicii. Mai 
multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (20) 

Bărbat de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie 
de la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta în-
tre 55-60 de ani. (22)

Femeie de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care 
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și 
să nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chiși-
nău sau din apropierea municipiului. Femeia vrea să 

treacă cu traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș 
vrea să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. 
Să nu fumeze și să nu bea mult alcool. Să iubească 
viața. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție”. (24)

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 Chişinău.  
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 – gazetadechisinau.md .

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

A n u n ţ

Cu genericul „Să 
tacă armele! Muzele 
vorbesc”, la 26 au-
gust 2022, la Teatrul 
Național „Mihai Emi-
nescu” din Chișinău, 
se va desfășura cea 
de a XIII-a ediție a 
Festivalului-Concurs 
Internațional de Mu-
zică și Dans „Nova 
Latinitas”, cu Trofeul 
„Lupoaica de Aur” – o 
miniatură a statuii din 
fața Muzeului Național 
de Istorie. Organizator 
– Axial TV. Înscrierea 
– până la 10 august. 
Pentru detalii, accesați 
pagina de facebook a 
festivalului sau axialtv.
md (concurs).   

Ana Cernicova, 2014. 
Din 2015 – solistă (soprană) la Teatrul Naţional de 

Operă si Balet „Maria Biesu”

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „î”

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

– Ești obosită, mămico? - întreabă 
fetița ce o însoțea pe mama atunci 
când venea de la piață cu sacoșele 
pline.

– Da, dragă.
– Atunci duc eu sacoșele, iar tu ia-

mă în brațe.

Un copil își întreabă tatăl:
– Tăticule, ziua de ce nu apar stele 

pe cer?
Tatăl răspunde:
– Nu știu.
– Păi de ce nu ai întrebat și tu când 

erai copil?

Ion și Gheorghe la cârciumă:
- Mă Ioane, tu știi care-i diferența 

dintre o femeie și o vacă?
- Habar n-am, mă Gheo’.

- No, da’ văd că nici tu nu prea ești 
pretențios...

În restaurantul franțuzesc, chelne-
rul face reclamă:

– Melcii noștri sunt cunoscuți în 
toată lumea!…

Clientul:
– Asta am remarcat deja! Tocmai 

am fost servit de unul…

Un tată sever către fiică:
– Maria, ieri te-am văzut făcând 

dragoste cu un tânăr într-o mașină. 
Cine este el?

– Ce culoare avea mașina?…

Soțul către soție, în zori:
- Unde ai fost, femeie? Toată noap-

tea te-am căutat prin cârciumi!
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Pe parcursul următoa-
relor zile îți va fi mult mai 
ușor să faci lucrurile ghidat 
de ceea ce simți. Ești o fire 
rațională, iar cei care te cu-
nosc cu adevărat știu acest 
lucru despre tine. Indife-
rent de evenimentele care 
au loc în jurul tău, reușești 
să te menții motivat pentru 
a putea să faci tot ceea ce 
ți-ai propus.

Prima jumătate a săp-
tămânii, în mare parte, 
va fi dedicată dezvoltării 
personale. Weekend-ul se 
anunță încărcat cu tot feluri 
de sarcini administrative, 
dar cu siguranță nu vei re-
nunța la niciun plan stabilit 
cu persoanele dragi. Zilele 
petrecute după bunul plac 
sunt de fapt cele care te aju-
tă să te revigorezi.

Totul pare să fie stabil 
din punct de vedere profesi-
onal, dar tu nu te simți îm-
plinit așa cum sperai. Ești 
acompaniat de o mână de 
oameni dedicați și inimoși, 
iar tu continui să te simți 
singur. Relațiile cu cei dragi 
pot fi privite ca un adevărat 
catalizator pentru împlini-
rea fiecăruia dintre noi. 

Este important să ai grijă 
la limitele pe care le impui 
anumitor persoane, dar 
trebuie să lași loc și flexi-
bilității. Sacrificiile pe care 
consideri că le faci, pentru 
a menține un anumit nivel 
de armonie în cadrul fami-
liei, sunt recompensate pe 
măsură. Oamenii apropiați 
sunt o sursă incontestabilă 
de împlinire pentru tine.

Mercur-Marte este o 
diadă care aduce schimbări 
fundamentale în viața ta. 
De cele mai multe ori, lu-
crurile bune vin de la sine. 
Chiar dacă nimeni nu scapă 
de intrigi, este important 
să știm să ne definim aș-
teptările. Creativitatea de 
care dai dovadă în contexte-
le profesionale fac din tine 
un coechipier desăvârșit.

Fiecare dintre noi face 
greșeli la orice pas și ne este 
greu să acceptăm această ca-
racteristică a naturii uma-
ne. O stare de nesiguranță 
te va forța să rămâi doar 
un simplu spectator în fața 
multor evenimente care vor 
avea loc. Ai grijă la intențiile 
celor din jur! De prea multe 
ori, te propulsezi singur în 
postura de victimă.

Te adaptezi foarte bine la 
contextele dificile. Capaci-
tatea ta de analiză pare să 
fie mereu „în alertă”, totuși 
sunt momente în care nu îți 
dai seama de ceea ce se în-
tâmplă în jurul tău. Eveni-
mentele care te aproprie de 
cei dragi te fac să îți setezi 
noi priorități. Atingi multe 
limite emoționale în raport 
cu o anumită relație.

Săptămână pare să aducă 
intriga în viața ta. Indife-
rent de ceea ce va veni spre 
tine, vei rămâne concentrat 
pe propriile obiective. Per-
soanele rău intenționate cu 
care ești nevoit să interacți-
onezi își lasă amprenta asu-
pra echilibrului tău interior. 
Nu poți să rămâi indiferent 
în fața „viziunii înguste” a 
celor din jur.

Nu te mai agăța de ideea 
preconcepută că trebuie să 
lupți până la epuizare pen-
tru cei la care ții! Compania 
celor dragi te revigorează și 
te ajută să îți îndeplinești 
obiectivele creionate în ul-
tima perioadă. Indiferent 
de contexte, nu trebuie să 
adopți întotdeauna o atitu-
dine radicală. Fă loc flexi-
bilității în viața ta!

Ai puține puncte comune 
cu colegii de birou, iar acest 
lucru face ca atmosfera în 
care vă desfășurați activi-
tatea să fie mai mult decât 
tensionată. În ciuda acestui 
fapt, te concentrezi pe pro-
priile atribuții și nu te lași 
afectat de ceea ce se întâmplă 
în jur. Din păcate, în viața 
personală, de prea multe ori 
este vorba doar despre tine.

Ești determinat să atingi 
apogeul propriei cariere. 
Poate această nevoie vine 
și din dorința de a face mai 
multe lucruri care te împli-
nesc. Timpul petrecut ală-
turi de cei dragi scoate în 
evidență ceea ce ai nevoie 
pentru a simți fericirea… Și 
se pare că aceasta e mereu 
în preajma ta, dar tu nu o 
vezi.

Chiar dacă firea ta emo-
țională pare puțin rigidă în 
această săptămână, tot vei 
fi capabil să înțelegi prin ce 
trec persoanele apropiate. 
Oferă-le susținerea și spriji-
nul de care au nevoie! Când 
știi că ceea ce faci are drept 
scop propriul confort, devii 
arogant pentru cei din jur. 
Aici este vorba despre ei, 
nu despre tine.

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

Regăsea în privirea lui același 
vino-ncoace cu mai multe înțele-
suri. Pașii li s-au încrucișat, dom-
nul director i-a atins în treacăt 
mâna, apoi a trecut și s-a așezat. 
Ea a rămas nemișcată o secundă, 
înainte de a porni spre catedră, 
de unde avea să țină prelegerea.

În următoarele două săptă-
mâni, s-au mai văzut de câteva 
ori. Duminicile au început să se 
întâlnească cu familiile. Se întâm-
pla prin anii 70. Directorul era că-
sătorit cu profesoara de geografie 
din școala lui și avea doi copii. 

Odată, la o întrunire a direc-
torilor, după o mică recepție, 
Anisia, foarte amical, i-a furat 
un sărut. Gestul a alimentat bâr-
fele mai multor colegi, care au dat 
frâu liber vorbelor, cum că între 
tovarășa inspectoare și director 
s-ar fi țesut un roman de dragoste. 

Tocmai în acea perioadă băiatul 
Anisiei și al lui Alexei le cerea 
părinților tot mai insistent să-i 
„cumpere un frate sau o soră”. 
Și femeia își mai dorea un copil, 
dar se temea să-l facă cu un soț 
alcoolic. 

Îi cere directorului 
să-i facă un copil

S-a gândit, a analizat, a me-
ditat și, în final, și-a zis că nu se 
va întâmpla nimic grav dacă îi va 
cere directorului de care era în-
drăgostită să-i facă un copil. Căci, 
la urma urmelor, colegii oricum 
o bârfesc. Zis și făcut. Cu toate 
acestea, nefăcuta s-a făcut în mare 
taină. Pentru că dacă se afla de 
legătura ei cu un bărbat însurat, 
tată a doi copii, așteptându-l pe 
al treilea, s-ar fi stârnit mare 
scandal atât la serviciu, cât și în 
familiile lor. 

Au plecat pe căi diferite la ace-
lași sanatoriu. Acolo au început 
contactele fizice. Au făcut dragos-
te pe îndelete în fiecare noapte 
cu sărutări înflăcărate și inimile 
bătând năvalnic. Fiecare senzație, 
fiecare mângâiere era unică. Unice 
au fost și acele nopți care nu voiau 
să se mai termine. 

Tainic și frumos roman de dragoste dintre 
o inspectoare și un director de școală (II)

Anisia nu-și imaginase nicioda-
tă că va cunoaște fiorul dragostei 
trupești cu alt bărbat. Domnul di-
rector era un Don Juan și trăise 
acest fior și cu alte femei. Poate că 
le spunea și celorlalte, sau poate 
că îi spunea numai Anisiei că ni-
ciodată nu va regreta că au avut 
posibilitatea să petreacă 18 zile și 
nopți unice la sanatoriu.  

Femeia i se uita îndrăgostită în 
ochi și vedea mereu aceeași privire 
intensă care nu putea pune la în-
doială sinceritatea lui. Aterizaseră 
amândoi într-o lume minunată. 
Când să părăsească sanatoriul, 
și-au mulțumit reciproc pentru 
această bucurie tainică. El o strân-
gea cu putere de talie, ea îl săruta 
fierbinte. Și-a lipit fața de gâtul 
lui ca să-i respire parfumul. 

O ultimă îmbrățișare plină de 
pasiune au lăsat la sanatoriul din 

Crimeea și s-au întors acasă pe căi 
diferite. Aici au pus punct aven-
turii. Peste nouă luni s-a născut 
Făt-Frumosul conceput din mare 
dragoste. Dar să vedeți cum le mai 
rânduiește Dumnezeu pe toate! 
Alexei a devenit alt om după ce 
li s-a născut al doilea fiu, căruia 
i-au dat numele Victor. 

Taina 
se dezleagă

S-a lăsat de pahar, se simțea în 
largul său, redevenise el însuși. La 
fel ca în primii ani de căsătorie 
îi oferea soției cele mai delicate 
atenții, cu mare dragoste își edu-
ca copiii. Chiar dacă fiul mai mic 
nu-i semăna lui, îl iubea nespus 
de mult. De la venirea lui pe lume 
s-a înseninat pentru totdeauna 
cerul familiei lor.

Nina NECULCE

În ziua întrunirii, stomacul i se făcuse ghem 
de nerăbdare. Visase la această clipă şi ea 
sosise. Pe măsură ce se apropia de el, se 
simțea tot mai uşoară, cuprindea pe toată 

lumea într-un zâmbet larg. Dar când au ajuns față 
în față, respirația i s-a accelerat. I s-a uitat fix în 
ochi.
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S-au perindat anii. Copiii 
au crescut. Cei trei copii ai di-
rectorului s-au stabilit în SUA. 
Fiul mai mare al Anisiei și al lui 
Alexei e la Paris. Cel mic, adică 
Victor, e medic la Chișinău. Rând 
pe rând, au plecat din viață mai 
întâi soția directorului, apoi so-
țul Anisiei. 

Se simțeau ambii îngrozitor 
de singuri. Alinarea și echilibrul 
emoțional de care aveau nevoie 
i-au făcut să-și unească desti-
nele în februarie 2007. Cei doi 
manifestau un respect deosebit 
unul față de altul. Dar această 
relație specială n-a durat mult. 
Începând din primăvara lui 
2011, bărbatul s-a îmbolnăvit 
de o boală incurabilă și a trăit 
în suferință mai bine de un an. 

Pe patul de spital, Victor a fost 
medicul care i-a acordat asis-
tență. Chiar din primele clipe 
tânărul medic s-a simțit cucerit 
de căldura pe care o degaja bol-
navul. Făcea tot ce-i stătea în 
puteri ca să-i ușureze suferințele. 
Într-o zi, pacientul era gata să-i 
dezvăluie taina. Dar s-a răzgân-
dit. Nu se sfătuise cu Anisia. 

Înainte de a închide ochii, l-a 
rugat pe Victor să se așeze lângă 
el, i-a apucat mâna într-ale sale 
și i-a spus cu glas stins: „Iar-
tă-mă!”. Zâmbind, cu chipul 
scăldat de lumină și bucurie, s-a 
lăsat pe spate și a închis ochii 
pentru totdeauna.

După parastasul de 40 de zile, 
Anisia, care făcuse jurământ cu 
directorul că fiul lor nu va ști 
niciodată adevărul despre tatăl 
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Misterul anulat

Având în vedere condițiile meteo care 
prevăd pentru perioada următoare 
temperaturi ridicate, este nevoie să se 
respecte anumite măsuri specifice care 

să asigure protecția şi bunăstarea animalelor şi 
să evite apariția stresului termic.

Măsuri obligatorii pe care trebuie 
să le respecte crescătorii de 
animale în perioadele caniculare

Prevederi aplicabile 
fermierilor

Fermierii și ceilalți proprietari 
de animale trebuie să aibă în ve-
dere următoarele aspecte:

asigurarea unui adăpost cores-
punzător pentru animale, care să 
poată oferi protecție față de acți-
unea directă a razelor solare;

asigurarea unor cantități sufi-
ciente de apă și de furaje (cores-
punzătoare din punct de vedere 
cantitativ și calitativ);

verificarea bunei funcționări a 
echipamentelor de adăpare, de fu-
rajare și a sistemelor de ventilație;

verificarea disponibilității 
echipamentelor de rezervă, în 
principal a sistemelor de venti-
lație și a generatoarelor de energie 
electrică;

în caz de caniculă, animalele 
folosite pentru tracțiune, sau alte 
activități de povară, nu vor fi ex-
ploatate în intervalul orar 12.00 – 
18.00, dacă temperatura la umbră 
depășește 25ºC;

la orice modificare suspectă a 
stării de sănătate a animalelor, 
precum și la aparitia unor modifi-
cări comportamentale a acestora, 
deținătorul are obligația ca, pe 
lângă măsurile enumerate mai 
sus, să anunțe urgent medicul 
veterinar responsabil de supra-
vegherea statusului de sănătate 

al animalelor din localitatea re-
spectivă;

în cazul în care animalele sunt 
ținute afară, trebuie să se asigure 
existența de umbrare și de jghea-
buri cu apă potabilă;

dacă sursele de apă sunt greu 
accesibile sau blocate, apa trebu-
ie administrată manual, în mod 
regulat, pentru a reduce riscul de 
deshidratare.

Prevederi aplicabile admi-
nistrațiilor locale

Administrațiile locale, pe te-
ritoriul cărora există animale în 
transhumanță, trebuie să cunoas-
că situația reală și să informeze 
deținătorii de animale despre 
fenomenele prognozate;

consiliile locale și fermierii tre-
buie să se asigure că există posibi-
lități de colectare și neutralizare 
a deșeurilor animaliere;

să asigure locuri prestabilite 
pentru retragerea animalelor, în 
cazuri excepționale.

Prevederi aplicabile 
deținătorilor de animale 
de companie

În cazul în care animalele de 
companie (cum ar fi câinii, pisi-
cile, iepurii etc.) sunt ținute afa-
ră, este important să se asigure o 

sursă de apă potabilă, precum și 
adăpost corespunzător împotriva 
razelor solare.

O atenție deosebită trebuie 
acordată transportului animalelor 
de companie, astfel încât acestea 
să nu fie ținute în vehicule, expuse 
în mod direct și pe o perioadă în-
delungată la radiații ultraviolete 
și la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile 
deținătorilor de cai

Ca și în cazul animalelor de 
crescătorie, caii și poneii, ținuți 
afară în timpul zilei trebuie să aibă 
acces la adăpost umbrit și la surse 
de apă și hrană.

Prevederi aplicabile 
transportatorilor 
de animale

Sunt obligați prin lege să nu 
transporte animalele într-un mod 

care le-ar putea provoca răni sau 
suferințe inutile;

transporturile trebuie realizate 
pe timpul nopții, sau în primele 
ore ale dimineții, astfel încât să 
fie evitate orele cu temperaturi 
crescute din timpul zilei;

înainte de a pleca la drum, este 
obligatorie verificarea condiții-
lor de microclimat existente în 
mijlocul de transport, dacă sunt 
adecvate și asigurate pe întreaga 
durată a transportului;

înainte ca animalele să fie în-
cărcate în mijlocul de transport 
trebuie verificate traseul și alte 
aspecte legate de călătorie, astfel 
încât, după încărcarea acestora, 
plecarea să se facă în cel mai scurt 
timp;

la temperaturi crescute, den-
sitatea de încărcare a animalelor 
în mijlocul de transport va fi re-
dusă cu 10-20% din capacitatea 
maximă de încărcare autorizată, 
în funcție de specie, talie, vârstă 

A G R I C O L A

Perioada este mai puțin încărcată cu 
lucrări în plantațiile de struguri de masă, 
dar foarte responsabilă. Este o perioadă 
unde se fac ultimii „pași” în stabilirea ca-
lității definitive a strugurilor, pregătirea 
producției către comercializare:

defolierea strugurilor;
cizelarea strugurilor;
cârnitul lăstarilor.
Putem reaminti principalele cerințe ale 

pieței pentru calitatea strugurilor de masă:
struguri lacși şi bobițe mari;
greutatea medie a strugurilor – 400-

500 g;
uniformitatea dezvoltării bobițelor;
colorarea uniformă – specifică soiului;
concentrația minimă în masă a zaharu-

rilor în bobițe, g/dm³ – 120.
Așadar, defolierea sau desfrunzitul viței-

de-vie constă în înlăturarea a 3-4 frunze 
din jurul strugurelui (primele 3 de la baza 
lăstarilor).

Defolierea este efectuată cu scopul de a 

reduce riscul de dezvoltare a bolilor la vița-
de-vie prin crearea unei circulații mai bune 
a aerului, reglarea mai rapidă a umidității.

În același timp, frunzele înlăturate 
în această perioadă sunt din punct de 
vedere fiziologic o „povară” pentru plantă 
– consumând apă și neformând deja 
substanțe nutritive.

Trebuie de menționat că perioada efec-
tuării defolierii la viile cu sisteme de suport 
moderne (Gable, Pergola) nu este una strict 
legată de concentrația zaharurilor în boabe, 
pe când la structura obișnuită – cordon 
orizontal într-un singur plan, din cauza 
riscurilor legate de arsuri, se recomandă 
efectuată operația când în bobițe se acu-
mulează 8-9% zahăr.

Cizelarea strugurilor constă în ajustarea 
încărcăturii și înlăturarea strugurilor cu 
bobițe rău legate, mai târziu formate sau 
vătămate mecanic și aranjarea definitivă 
a strugurilor.

La fel, o parte din energia inutilă se 

economisește. Cârnitul lăstarilor este o 
operație ce se efectuează la începutul coa-
cerii ori în mod repetat prin înlăturarea 
vârfurilor de creștere a lăstarilor circa 25-
40 cm, cu scopul de a stopa creșterea și 
a redirecționa substanțele plastice spre 
coacerea producției.

Alte momente la care trebuie acordată 
atenția în această perioadă:

la fertilizare punem accent pe K, Ca și 

P și încetinim cea cu N;
irigarea este o fază foarte importantă, 

cu consum ridicat de apă;
aplicarea ultimelor tratamente fitosani-

tare – în contextul reziduurilor de pestici-
de (defolierea are un rol mare în crearea 
condițiilor neprielnice pentru dezvoltarea 
bolilor).

agrobiznes.md

Defolierea, cârnitul lăstarilor și 
cizelarea strugurilor la vița-de-vie 
Lucrări recomandate în această perioadă

și stare fiziologică;
în cazul în care călătoria nu 

începe în cel mai scurt timp de 
la îmbarcare, șoferii trebuie să 
aibă planuri de urgență pentru 
a îngriji animalele, în funcție de 
necesități;

Pentru călătorii de peste opt 
ore, sistemele de ventilație din 
vehicul trebuie să fie capabile să 
mențină temperatura de confort 
termic în compartimentul anima-
lelor pe toată durata transportu-
lui astfel încât în orice moment 
al călătoriei temperatura să fie 
cuprinsă între 5°-30°. De aseme-
nea, apa trebuie să fie asigurată 
permanent.

Sursa de apă potabilă

În cazul în care există doar o 
sursă limitată de apă potabilă, 
trebuie avut în vedere necesarul 
zilnic de apă al unui animal, în 
funcție de specie, talie, rasă și 
stare fiziologică:

Cantitatea de apă recomandată 
pentru fiecare specie:

vaci – lapte / 38 – 52 litri;
bovine / 38 litri;
cabaline / 20 – 45 litri;
porcine / 4 – 11,5 litri;
ovine / 6 litri;
păsări – curte / 0,5litri.
Aceste cifre variază în funcție 

de vârsta animalului, starea fi-
ziologică, temperatura mediului 
ambiant și umiditate.

Toți deținătorii de animale 
au obligația legală de a lua toate 
măsurile necesare, astfel încât să 
asigure standardele privitoare la 
bunăstarea animalelor deținute.

agrobiznes.ro
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
23.00 Lectia de istorie
00.00 Profesioniștii…
01.00 Nocturne
01.50 Discover România
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 #Creativ
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
07.30 Publicitate
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer și mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Știri
14.30 Publicitate
14.37 Sport
14.45 Publicitate
14.48 Meteo
14.50 Publicitate
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
15.48 Publicitate
15.55 Maghiara de pe unu
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 27
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

18.50 Români care au schimbat lumea
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Referendum
21.25 Publicitate
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Referendum
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 27
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialGlasul inimii
16.55 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 FillerSecolul 22
01.00 Film: Primăvara Bobocilor
02.35 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate

04.30 Fără prejudecăți
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 F/d
07.00 Știrile
07.10 Program muzical
08.40 F/d Clădirea Bibliotecii Municipale 
B.P. Hașdeu în timp
08.55 Erudit cafe
09.35 MeseriAșii
10.05 Știința uimitoare
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Prețul pasiunii
14.00 Descoperiri uluitoare
14.15 Știința uimitoare
14.30 Marca frumuseții
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Codul ECO
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Omul pasăre sau virtutea 
nesperată a ignoranței

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Foc incrucisat
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 I likeIT
16.30 Superspeed
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show

10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Patrula Jurnal TV
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
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 Asfalt de Moldova - Revenirea 
Acasă
01.00 Patrula Jurnal TV
02.00 The Sea chef
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф 2+1

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф 2+1
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: COȘMARUL MERCENA-
RILOR
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 170
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 148
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 9
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 149
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 12
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 172
21.00 Film: TÂLHARUL
23.00 Film: ÎN SPATELE LINIILOR 
INAMICE
01.00 Cei șapte ani de masă
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 2 august

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Locuri, oameni și comori
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Natură și aventură
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Rețeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Avocatul dumneavoastră
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leșe
02.00 Revizie tehnica
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
07.30 Publicitate
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!

12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer și mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Știri
14.30 Publicitate
14.37 Sport
14.45 Publicitate
14.48 Meteo
14.50 Publicitate
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
15.48 Publicitate
15.55 Maghiara de pe unu
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 28
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Adevăruri despre trecut
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Telecinemateca Django trage 
primul
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 #Creativ
02.00 Revizie tehnică
06.00 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Glasul inimii
16.55 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 FillerSecolul 22
01.00 Vara amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Lecturi a la carte
06.50 Candela neuitării…
07.00 Știrile
07.10 Concert Orchestra Plai moldovenesc
08.25 Erudit cafe
09.05 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Prețul pasiunii
14.10 Descoperiri uluitoare
14.15 Știința uimitoare
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.20 Film Juriul

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/

informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educa-
țional/cultural 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
  
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Ora de virf
00.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.30 Film Foc incrucisat

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 Umami: al 5-lea gust
16.30 Doctor de bine
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.45 America
02.00 Fii sănătos
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiții de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 172
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 149
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 10
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 150
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 13
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 173
21.00 Film: AMENINȚARE NEVAZUTĂ
23.00 Film: COMANDO CĂTRE MOARTE
01.15 Film: TÂLHARUL
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 3 august

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Investiți în România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Disparuti fără urma
01.00 Gări de poveste
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Selfie
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
07.30 Publicitate
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer și mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Știri
14.30 Publicitate
14.37 Sport
14.45 Publicitate
14.48 Meteo
14.50 Publicitate
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
15.48 Publicitate
15.55 Conviețuiri
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 29
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Dispăruți fără urmă
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Film: Răzbunarea lui Jacquou

00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Telecinemateca Django trage 
primul
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 29
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Valea Rezia - o 
tradiție muzicală
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15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Culoarea dragostei
21.55 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viața - jurnal de vară
01.00 Film: Culoarea dragostei
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Valea Rezia - o 
tradiție muzicală
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAșii
07.00 Știrile
07.15 Concert youth orchestra
08.30 Erudit cafe
09.10 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Prețul pasiunii
14.10 Descoperiri uluitoare
14.15 Știința uimitoare
14.30 În alți papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert youth orchestra

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program educa-
țional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Cei trei muschetari
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Mumia: Mormintul Impara-
tului Dragon
03.00 Lecti de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 România, te iubesc!
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.30 Lecții de viața
23.15 Arestat la domiciliu
23.45 Știrile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Lecții de viața
01.30 Ce spun românii
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Zerodoi
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Zerodoi
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Красотка на всю голову

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Красотка на всю голову
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiții de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 173
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 150
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 11
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 151
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 14
20.00 Film: DISPARUT ÎN MISIUNE 3
22.15 Film: MONȘTRII: CONTINENTUL 
ÎNTUNECAT
00.45 Film: AMENINȚARE NEVAZUTĂ
02.45 Film: ÎN SPATELE LINIILOR 
INAMICE
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 4 august

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Intalnirile TVR Moldova
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °

13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Europa 360 °
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
07.30 Publicitate
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer și mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Știri
14.30 Publicitate
14.37 Sport
14.45 Publicitate
14.48 Meteo
14.50 Publicitate
14.55 Vorbește corect!
15.00 Akzente
15.48 Publicitate
15.55 Akzente
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 30
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Omul și timpul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Campania împotriva climei
22.05 Dark Web, 4 ep
23.00 Omul și timpul
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Răzbunarea lui Jacquou
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 30
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Valea Rezia - o 
tradiție muzicală
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° India - magia 
zmeielor
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
21.55 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viața - jurnal de vară
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
02.35 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Natură și aventură
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Știrile
07.10 Concert
08.15 F/d Clădirea Bibliotecii Municipale 
B.P. Hașdeu în timp
08.30 Erudit cafe
09.10 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Prețul pasiunii
14.10 Descoperiri uluitoare

14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Focus Europa
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden

21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Inchiderea stagiunii a Filarmonicii 
Municipale din Cahul

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Furie și razbunare
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film 12 Incercari: Izolarea
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 ApropoTv
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 I likeIT
22.45 Arestat la domiciliu
23.15 Știrile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Secretele Puterii
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Aveți de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Femeile Vorbesc
00.00 America
01.00 Dora Show - best of
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Знакомство с родителями
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Знакомство с родителями
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
09.45 Start show România
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 151
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 12
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 152
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 15
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 171
21.00 Film: UNDE SUNT BANII?
23.00 Film: MONȘTRII: CONTINENTUL 
ÎNTUNECAT
01.30 Film: COMANDO CĂTRE MOARTE
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 5 august

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Izolați în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Discover România
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
07.30 Publicitate
09.45 Teleshopping
10.00 România construită
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer și mare 14 ep

13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Știri
14.30 Publicitate
14.37 Sport
14.45 Publicitate
14.48 Meteo
14.50 Publicitate
14.55 Vorbește corect!

15.00 Opre Roma
15.48 Publicitate
15.55 EURO polis
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 31
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Film: Dincolo de uși
23.00 Frontul
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Dincolo de uși
03.10 Dark Web
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 31
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° India - magia 
zmeielor
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Seniorii lavandei
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică
15.30 Teleșcoala
16.00 Vara amintirilor
17.00 Educație la înaltime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Vara amintirilor
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.50 Educație la înaltime
03.40 FillerSecolul 22
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.25 Pescar hoinar
04.55 Documentar: 360° Seniorii lavandei
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Știrile
07.10 Ne distrăm!
08.30 Erudit cafe
09.10 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Prețul pasiunii
14.10 Descoperiri uluitoare
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 F/d
17.35 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.45 F/d Letonia mea
21.00 Mesager
21.30 Zona ARS
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Muzică

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program educa-
țional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
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tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Sfirsitul lumii?
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Vinatoare de recompense
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 Superspeed
16.30 Umami: al 5-lea gust
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea

22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 România, te iubesc!
00.15 Teleshopping
00.45 Lecții de viața
01.30 Ce spun românii
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Țara de la țară
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Ora de Ras

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Замуж на 2 дня
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Замуж на 2 дня
03.00 Вечер. Настоящее   
время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiții de la bunica
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 171
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 152
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 13
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 153
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 16
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 172
21.00 Film: DEMONUL
23.00 Film: DISPARUT ÎN MISIUNE 3
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 6 august

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Discover România
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Obiectiv comun
12.00 Teatru pentru copii De-aș fi Scufița 
Roșie
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Ana și hoțul
00.35 A doua emigrare
01.00 Tradiții
02.00 Film: Ana și hoțul
03.35 Printre cuvinte
04.00 Omul și timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
07.30 Publicitate
09.50 Vorbește corect!
10.00 Teatrul Național de Televiziune
12.25 MomentArt
12.30 #Creativ
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.00 Știri
14.10 Publicitate
14.17 Sport
14.23 Publicitate
14.26 Meteo
14.28 Publicitate
14.30 Ora regelui
15.30 Izolați în România
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 19
16.10 Pub
17.00 O dată-n viață
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Film: Haiducii
23.01 World Cup Magazin, ep. 7
23.40 Film: Aripa morții
01.40 Profesioniștii…
02.40 Serial: Arta crimei, ep. 19
03.30 Film: Haiducii
05.05 Campania împotriva climei
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viața - Jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Ursul
22.00 Serial: Dragoste și sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Dragoste și sânge
04.35 Film: Ursul
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.45 Candela neuitării…
07.00 Concertul unei nopți de vară de la 
Schonbrunn

09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.10 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Evantai folcloric
13.00 F/d Viața mea. V. Rusu-Ciobanu
13.25 Concert V. Uzun și Tharmis
15.15 Moldova de Patrimoniu
15.45 Cuvintele credinței
16.30 Știința uimitoare
17.00 Pur și simplu Moldova
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Știrile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Naoki Hanzawa
21.30 În alți papuci
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 E. Grieg. Concert pentru pian și 
orchestră în la minor
23.15 Film A fost odată în America

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00
8:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program Informativ 
9:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism

12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program educati-
onal/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Calare pe Fistic
11.45 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Kull, Cuceritorul
15.15 Film Wimbledon
16.45 Teleshopping
17.00 Film Blonda de la Drept 2
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Uimitorul Om-Paianjen
23.00 Film Cronicile lui Riddick
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Wimbledon
04.00 Film Kull, Cuceritorul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecții de viața
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Arestat la domiciliu
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Ai nostri
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Lecții de viața
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecții de viața
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Detalii - tehnologiile viitorului
13.00 Trigger
14.00 Teleshopping
14.30 Главное
15.00 Agricool
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Секреты сады
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Дневник памяти
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 М/ф Трансформеры
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Новая полицейская история
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Секреты сады
04.00 Х/ф Дневник памяти

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 14
15.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 15
16.30 Film: SAM WHISKEY
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 17
20.00 Cei șapte ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: UNDE SUNT BANII?
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 7 august

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
08.35 Memoria locului
09.00 Universul credinței
09.25 Mic dejun cu un campion
10.15 Europa azi
10.30 Viața satului
12.30 Meseriașii
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Tezaur folcloric
16.00 Dosar România
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Printre cuvinte
19.00 România construită
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
00.05 Profesioniștii…
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.05 Memorialul Durerii
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Printre cuvinte
06.00 Intalnirile TVR Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
07.25 Publicitate
09.00 Universul credintei Bucuria 
credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viața satului
10.53 Publicitate
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.00 Știri
14.10 Publicitate
14.17 Sport
14.23 Publicitate
14.26 Meteo
14.28 Publicitate
14.30 World Cup Magazin, ep. 7
15.00 Gări de poveste, ep. 7
16.00 Serial: Arta crimei

17.00 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Otrăvirea cu arsenic
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 O dată-n viață
21.20 Publicitate
22.00 O dată-n viață
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Arta crimei
03.00 Film: Aripa morții
04.40 Universul credintei Bucuria 
credinței
05.05 Chipurile României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.00 Film: Sfânta Tereza și diavolii
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Întoarcerea din iad
22.00 Film: Luisa Sanfelice
01.00 MotorVlog
01.30 Film: Sfânta Tereza și diavolii
03.10 Ora de Știri
03.55 E vremea ta!
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Concert pentru copii
07.55 F/d
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Labirintul șimțurilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 Universul S. Vangheli
12.35 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 Festivalul Hangul din coteala
15.00 F/d Nicolae Costin
15.40 Șciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Descopera
18.15 În memoria Mariei Bieșu
19.00 Știrile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Naoki Hanzawa
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Film Despărțirea

23.00 События, мнения, лица
23.15 Concert în Europa

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Magia decupajului Program educati-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart
18:15 Zona verde 
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 

20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.15 Teleshopping
10.00 Film Dr. Dolittle 4
11.45 Gusturile se discuță
12.45 Film Blonda de la Drept 2
14.45 Teleshopping
15.00 Film Zoom: Academia supereroilor
16.45 Teleshopping
17.00 Film Animale fantastice și unde le 
poti gasi
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Greu de pensionat 2
23.00 Film Vecini de cosmar
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Zoom: Academia supereroilor
03.30 Film Animale fantastice și unde le 
poti gasi
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
15.45 Vorbește lumea
17.30 Arestat la domiciliu
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Ai nostri
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 Țara de la Țară
09.30 Aveți de lucru?
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Telshopping
14.30 Итоги
15.00 Agricool
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova - Revenirea acasă
21.00 Ora de Ras
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Patrula
01.00 Total Sport
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Vânturile, Valurile

TV8

06.00 Секреты сады
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Приключения Паддингтона
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Муз/ф Поймай меня, если 
сможешь
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Воздушный маршал
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiții de la bunica
11.00 Film: SAM WHISKEY
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Cei șapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 18
20.00 Film: RITM ȘI PASIUNE
00.00 Film: DEMONUL
02.00 Start show România
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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Patriotism

Sari la a Patriei chemare
Și la război te duci să mori;
Pe urmă, ies la defilare
Eroii... din ascunzători. Gheorghe BÂLICI

Shakira, acuzată de evaziune 
fiscală, după despărțirea 
de Gerard Pique 

Acuzată de evaziune fiscală 
în Spania, cântăreața columbi-
ană Shakira (45 de ani), care își 
susține nevinovăția, a declarat 
miercuri că a refuzat să încheie 
un acord cu Parchetul spaniol și 
că dorește să se ajungă la proces.

„Absolut sigură de nevinovă-

ția ei” (...) Shakira nu acceptă un 
acord” cu acuzarea și „decide să 
continue” procedura până la pro-
ces, au declarat avocații ei într-un 
comunicat, afirmând că vedeta 
este „încrezătoare că justiția îi va 
da dreptate”.

Shakira susține că a plătit deja 

Un urs polar ce cutreiera 
printr-un avanpost arctic 
din nordul Rusiei a fost sal-
vat după ce și-a prins limba 
într-o conservă de lapte con-
densat, informează Reuters.

Ursul, o femelă în vârstă de 
doi ani, a fost zărit miercuri de 
locuitorii din așezarea izola-
tă Dikson, în timp ce rătăcea 
printre cabanele din sat.

Animalul a fost salvat de o 
echipă de la Grădina Zoologi-
că din Moscova venită la fața 
locului cu avionul, care, după ce l-a tranchilizat, a 
îndepărtat cutia de conserve și i-a tratat tăieturile 
de pe limbă.

Mikhail Alshinetsky, un veterinar de la grădina 
zoologică, a declarat că ursul polar era slab și puțin 

deshidratat, dar că se așteap-
tă ca rănile sale să se vindece.

Într-un raport din această 
săptămână, o echipă de oa-
meni de știință din Canada și 
SUA a avertizat că urșii polari 
înfometați apelează tot mai 
adesea la gropile de gunoi 
pentru a se hrăni, pe măsură 
ce habitatul lor dispare din 
cauza schimbărilor climatice.

Cercetătorii au precizat că 
gunoiul produs de oameni re-
prezintă o amenințare emer-

gentă pentru populațiile vulnerabile de urși polari, în 
condițiile în care animalele devin tot mai dependente 
de gropile de gunoi din apropierea comunităților 
nordice din locuri precum Rusia, Canada și Alaska.

Agerpres

Urs polar, salvat după ce și-a prins limba 
într-o conservă de lapte condensat

17,2 milioane de euro autorităților 
fiscale spaniole și că, prin urmare, 
nu are „nicio datorie la Fisc de 
mulți ani”.

Procuratura o acuză pe inter-
preta hiturilor „Hips don’t lie”, 
„Waka Waka” sau „Loca” de o 
evaziune fiscală de 14,5 milioane 
de euro pentru anii 2012, 2013 
și 2014.

Potrivit acuzării, Shakira a 
locuit în Spania din 2011, când 
relația ei cu fotbalistul FC Barce-
lona, Gerard Pique, a fost făcută 
publică, dar și-a menținut reșe-
dința fiscală în insulele Bahamas, 
considerate un paradis fiscal, până 
în 2015. Cuplul, care are doi copii, 
și-a anunțat despărțirea în iunie.

La rândul lor, avocații Shakirei 
afirmă că, până în 2014, cea mai 
mare parte a veniturilor vedetei au 
provenit din turneele sale inter-
naționale și că ea nu a locuit mai 
mult de șase luni pe an în Spania, 
condiție necesară pentru a-și sta-
bili reședința fiscală în țară.

digi24.ro

Doi britanici au cumpărat 
un sat întreg în Franța 
cu doar 26.000 de euro 

Doi britanici au cumpărat un 
întreg sat în Franța cu 26.000 de 
euro, o sumă mai mică decât avan-
sul pentru orice casă în țara natală. 
E drept, La Busliere e un sat foar-
te mic, locuit odată de muncitori 
agricoli, iar acum este în paragină, 
dar cei doi sunt extrem de încântați 
de achiziție și chiar au devenit cunoscuți după ce au fost subiect de 
emisiune la o televiziune engleză, scrie digi24.ro.

La Busliere are un rând de cabane, două hambare, un grajd, un 
atelier cu două etaje, o fântână, o făbricuță de cidru și un cuptor de 
pâine, toate înconjurate de două hectare de teren.

Deși renovarea va fi costisitoare și va dura, cei doi britanici au 
acceptat cu bucurie provocarea.

„Nu avem deocamdată bani pentru a face ceea ce ne dorim, dar 
vrem să ajungem la un stadiu în care să știm că nu se vor prăbuși”, a 
spus Paul Mappley la Channel 4, citat de „The Independent”.
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